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Background and problem: Accounting can be traced back long in time, and over the years it 

has changed to better fit the society at the given time. Depreciation is controversial area of 

accounting and there is a lot of opinions about what provides a true and fair view for the 

organization. Today's society becomes ever more globalized and it is of great value to be able 

to compare organizations outside the country to each other. Therefore, it has in recent years 

developed a new depreciation method, the so-called component depreciation. This will make 

Swedish accounting more comparable to other European countries. The transition to the 

component method is however a major change for many organizations, primarily for the real 

estate business. Since the transition is due to changed regulatory framework, it is not 

optional, it is a forced change for the organization. 

   

Purpose: To examine how individuals in an organization experienced the transition to 

component depreciation, as well see what factors the company focused on to facilitate the 

transition. 

 

Method: The study was conducted through qualitative methods, including semi-structured 

interviews with three individuals from a real estate concern. 

 

Conclusion: The organization sought the help of consulting firm to implement a new 

technical system to handle the information that component depreciation requires. Cooperation 

between departments within the organization was something that the respondents mentioned 

as a key aspect of the transition. Resistance to change was recognized at a higher hierarchical 

level.    

 

Keywords: Forced change, regulatory change, component depreciation, resistance to change, 

K3 framework.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Modern redovisning kan spåras ända tillbaka till 2300 år före Kristus. På denna tid användes 

redovisningen främst som minnesanteckningar och detta fortsatte vara redovisningens 

huvudsakliga användningsområde under flera årtusenden. Först vid kapitalismens genombrott 

började redovisningen användas av de skäl som den idag används till. Det vill säga för att 

kunna följa intäkter, kostnader och se vad som hänt i organisationer. Dels för företag själva 

men även för dess intressenter. Intressenter är ofta mest intresserade av resultaträkningen och 

företagets kassaflöden, företaget själva lägger dock ofta störst vikt vid balansräkningen. 

(Artsberg 2003)  

 

Syftet med dagens redovisning är att ge en rättvisande bild, en stor del av detta ligger i att 

kostnader ska hänföras till rätt period. Detta kan bland annat göras genom avskrivningar, 

vilket innebär att kostnaden för en tillgång fördelas över dess ekonomiska livslängd (BFNAR 

2012:1). Anledning till att avskrivningar är ett omdiskuterat område av redovisning är att det 

innebär att företag skall uppskatta hur länge en tillgång kommer att vara lönsam för 

organisationen. Det har historiskt sett funnits flera olika alternativ till hur avskrivningar skall 

genomföras, det enda kravet har egentligen varit att de skall överensstämma med god 

redovisningssed. Dels har progressiva avskrivningar varit ett alternativ, detta innebär att 

avskrivningskostnaden ökar under avskrivningsperioden och denna metod har ofta använts i 

bostadsrättsföreningar. Ett annat alternativ har varit degressiv avskrivning, som innebär att 

avskrivningskostnaden minskar under tillgångens ekonomiska livslängd. Den vanligast 

förekommande metoden har varit linjär avskrivning där hela tillgången tas upp som en enhet 

och skrivs av under hela nyttjandeperioden. (Artsberg 2003)  

 

I Sverige har Bokföringsnämnden (BFN), som arbetar direkt under finansdepartementet, det 

överliggande ansvaret att utveckla och förbättra standarden i svenska företags bokföring, 

årsredovisning och årsbokslut (Bokföringsnämnden 2013). Detta gör de genom 

informationsinsatser. Ett omfattande projekt som BFN arbetat med under det senaste 

årtiondet är K-projektet. Projektet består av fyra olika regelverk där K1 är det som skall 

tillämpas av små enskilda bolag, handelsbolag och ideella föreningar. K2 är ett förenklat 
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system och ett frivilligt regelverk som får tillämpas av mindre årsredovisningsföretag istället 

för K3. K3 är ett regelverk som är byggt med hjälp av internationella standarder för små och 

medelstora företag (IFRS for SMEs), men också årsredovisningslagen (ÅRL) och 

bokföringslagen (BFL). Regelverket skall tillämpas av alla större onoterade bolag och 

koncerner men får tillämpas av aktiebolag oavsett storlek. Moderbolag i koncerner får dock 

välja att följa internationella standarder och regler istället, det vill säga IAS och IFRS. Dessa 

kommer att presenteras i K4 och gäller även för alla börsnoterade bolag. 

(Bokföringsnämnden, 2013). För att hjälpa bolag och bidra med kunskap finns det 

branschorganisationer så som Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och Sveriges 

Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO).  

 

Bokföringsnämnden såg behovet av en ny avskrivningsmetod på anläggningstillgångar då 

den befintliga modellen inte motsvarade kraven som ställs på dagens redovisning. En av 

redovisningens grundstenar är att uppvisa en rättvisande bild. Införandet av 

komponentavskrivningar ökar tillförlitligheten i redovisningen då den stämmer bättre överens 

med verkligt värde och kostnader för avskrivningar periodiseras mer korrekt. En bransch som 

kommer påverkas i stor utsträckning är fastighetsbranschen, då K3 kräver att företag skall 

skriva av sina materiella anläggningstillgångar av betydande värde med en ny metod. 

Komponentmetoden tar hänsyn till att olika delar av en tillgång kan ha olika lång ekonomisk 

livslängd och bygger på att företag skall dela upp sina anläggningstillgångar i flera olika 

komponenter. Exempelvis tak, hiss, kök, fasad och stomme på en fastighet. De ska därför 

enligt komponentmetoden delas upp med respektive avskrivningstid. (FAR 2013). Tidigare 

har det varit vanligt att en fastighet skrivs av linjärt på 100 år som helhet, det är dock inte 

speciellt troligt att ett kök har en sådan ekonomisk livslängd. (Hellman, Nordlund & Pramhäll 

2011). Köket behöver med andra ord skrivas av på kortare tid än fastigheten som helhet. 

Enligt linjär metod bokförs byte av köket som en kostnad det året bytet utförs, med 

komponentmetoden kommer istället kostnaden att periodiseras över nyttjandeperioden och 

det nya köket bokförs som en enskild tillgång, det blir på så vis mer tillförlitligt.   

 

K3 började officiellt gälla från 1 januari 2014 och alla räkenskapsår som inleds på eller efter 

detta datum skall tillämpa regelverket (Bokföringsnämnden 2013). Ett skifte av 

avskrivningsmetod innebär därför en omfattande förändring och ett stort arbete för många 

fastighetsbolag. Många har skrivit om hur företag kan dela upp sina fastigheter i 
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komponenter, men få har diskuterat den organisatoriska förändringen som övergången 

inneburit. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Idag är världen nära sammansvetsad och det blir mer och mer globaliserat. Det vill säga att 

länder blir öppnare för handel med andra länder. Detta har medfört en mängd positiva 

aspekter så som en ökad tillgång till nya finansieringslösningar, ny teknik och även lättare 

tillträde till nya växande marknader. (Europeiska Kommissionen 2014). Det innebär dock 

även att organisationer i olika länder måste följa liknande regelverk och metoder gällande 

redovisning för att kunna jämföras med varandra. Övergången till K3 är ett exempel på en 

förändring som syftar till att göra svenska organisationers redovisning mer jämförbar med 

andra länders. Organisationer som reglerar detta har blivit fler, exempelvis har EU-

medlemskapet gett oss ett nytt regelverk att förhålla oss till. Detta gör att regelverk ändras 

mer än tidigare. Innan global handel blev såpass utbrett ställdes inte samma krav på 

jämförbarhet mellan länder och det fanns därför inte lika stor förändringsbenägenhet. När ett 

regelverk förändras måste även de organisationer som blir påverkade av regeländringen 

förändras. Den typen av förändring blir allt vanligare idag, men det finns få studier som 

behandlar detta område och kunskapen är fortfarande begränsad i förhållande till strategisk 

förändring. Organisationer kan i många fall vara emot förändringen, de måste dock ändå 

genomföra den. Övergången till komponentmetoden är ett bra exempel på detta. 

  

I en artikel ur Balans svarar Hellman et al. (2011) på kritik från fastighetsbolag som menar att 

värderingsproblem och ökade administrativa kostnader överstiger nyttan som den nya 

komponentmetoden ger. Hellman et al. (2011) menar att nuvarande praxis ger en missvisande 

bild då den inte tar hänsyn till att vissa komponenter av en anläggningstillgång har en kortare 

nyttjandeperiod än fastigheten som helhet. Kritiken från fastighetsbolagen var mestadels 

grundat i ökad arbetsbörda för att bestämma avskrivningstider. Hellman et al. (2011) 

argumenterar då för att företagen redan tidigare bör ha underhållsplaner för de olika 

komponenterna i fastigheten, en avskrivningsplan är således inte mycket extra arbete utan 

snarare enbart att omformulera underhållsplanen. 
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I K3 17:4 står det: ”Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs 

betydande komponenter vara väsentlig ska tillgången delas upp på dessa”. I en kommentar till 

paragrafen skriver FAR att betydande komponenter med väsentligt olika förbrukningstid i en 

förvaltningsfastighet kan vara stomme, stammar, fasad, tak och liknande. Bortsett från detta 

ges det få förklaringar till vad en betydande komponent innebär. SABO som har gett ut 

riktlinjer för fastighetsbolag, är något mer uttömmande förslag på hur komponentavskrivning 

faktiskt kan genomföras, men det poängteras tydligt att detta enbart är förslag och att 

företagen själva avgör hur de vill dela upp fastigheter i komponenter. En annan svårighet för 

företagen är att bestämma nyttjandeperioden för komponenter när de väl bestämt hur de ska 

dela in en anläggningstillgång. Informationen upplevs som otillräcklig och på grund av detta 

blir förändringsarbetet en ännu större utmaning, vilket tros bidrar till att kritik riktas mot 

metoden. PWC (2013) skriver: ” Reglerna ställer stora krav på gott omdöme hos de som 

upprättar finansiella rapporter och förståelse för vad som är syftet med reglerna.”.  

 

Övergången till K3 och implementering av nya system innebär en stor teknisk förändring för 

företag, men till följd av detta sker även en organisatorisk förändring, där samspel mellan 

ledning, medarbetare och utomstående måste fungera för en lyckad förändringsprocess. 

Greenwood, Suddaby och Hinings (2002) beskriver väsentligheten av att förklara och 

specificera svagheterna med det gamla systemet, tydliggöra hur det nya systemet skall 

förebygga dessa problem samt rättfärdiga övergången som några av de viktigaste stegen vid 

en organisatorisk förändring. Svårigheten vid denna typ av förändring är dock hur en individ 

som personligen är emot förändringen på ett trovärdigt sätt skall förkasta det gamla och 

rättfärdiga det nya. När förändringen kommer utifrån organisationen tror vi att det fungerar 

på att annorlunda sätt.  

     

Det finns mycket forskning om organisatorisk förändring till följd av strategiska beslut och 

förändring av den institutionella omvärlden (Dacin, Goodstein & Scott 2002; Greenwood et 

al. 2002; Seo & Creed 2002), men mindre skrivet om hur företag påverkas på en 

organisatorisk nivå av exempelvis ett nytt regelverk. I studien kommer detta benämnas som 

en tvingad förändring. Eftersom kunskapen på detta område är begränsad är det av stort 

intresse att studera hur en tvingad förändring skiljer sig från en strategisk förändring. För att 

undersöka detta ser vi övergången till K3 och komponentmetoden som ett passande exempel 

på en tvingad förändring. Studien kommer att grundas på ett fastighetsföretag som nyligen 

genomgått övergången till K3. Detta hoppas vi ska ge vissa svar till hur en tvingad förändring 
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skiljer sig från en strategisk förändring. En parameter som är av intresse att undersöka är 

motstånd vid tvingad förändring. Det finns mycket teori och idéer till vad motstånd är, varför 

det uppstår och hur organisationer skall hantera det (Prochaska, Prochaska & Levesque 2001; 

Bovey & Hede 2001; Erwin & Garman 2010). Det finns inte lika mycket teori som behandlar 

motstånd vid en tvingad förändring. Här finns det utrymme för att generera nya insikter som 

kan hjälpa organisationer att förstå hur dessa fenomen skiljer sig från varandra.  

  

1.3 Syfte 

 

Att förstå hur individer inom en organisation upplevt förändringen vid övergången till 

komponentmetoden, samt se vilka faktorer företaget fokuserat på för att underlätta 

övergången. Detta skapar kunskap som kan vara användbar för aktörer som går igenom eller 

ska genomgå en tvingad förändring till följd av ett förändrat regelverk. Med grund i detta 

genereras följande forskningsfrågor: 

 

1. Hur har företaget hanterat den tvingande förändringsprocessen som övergången till 

komponentmetoden inneburit?  

 

2. Hur har företaget hanterat eventuellt motstånd som uppstått i förändringsprocessen?  
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2. Praktisk referensram 

Detta kapitel presenterar centrala metoder och redovisningsprinciper med praktisk relevans 

som läsaren bör ha förståelse om, detta för att få en bredare grund och bättre förstå studiens 

resterande delar. 

 

2.1 Redovisningsprinciper 

2.1.1 Rättvisande bild 

 

"Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 

rättvisande bild av företagets ställning och resultat."  (ÅRL 2 kap 3§) 

 

FAR (2013) tolkar detta som om ett företag följer gällande lagar och normer skall det anses 

ge en rättvisande bild. Vad som räknas som en rättvisande bild är alltså beroende av lagar och 

praxis, så förändras dessa förändras också vad som räknas som rättvisande bild. 

 

2.1.2 Matchningsprincipen 

 

Matchningsprincipen innebär att kostnader och intäkter skall hänföras till den period då de 

uppstår. Matchningsprincipen blir därför speciellt framträdande när det gäller avskrivningar. 

Eftersom en anläggningstillgång ger upphov till intäkter för företaget måste även kostnaderna 

för den förbrukade delen av tillgången hänföras till perioden (Artsberg 2003). 

Eftersom matchningsprincipen ska följas så är komponentmetoden ett bättre alternativ än 

linjär avskrivning på hela anläggningstillgången, då kostnaden för en komponent motsvarar 

dess förbrukning (Hellman et al. 2011). 

 

2.2 Komponentavskrivningar 

 

Komponentavskrivningar handlar om att en tillgång skall delas upp i flera olika komponenter 

för att överensstämma bättre med verkligheten. Detta eftersom exempelvis en fastighet har 

många olika delar som kan skilja sig åt väsentligt i ekonomisk livslängd (Hellman et al. 

2011)..  
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SABO är en bransch- och intresseorganisation för ca: 300 allmännyttiga bostadsföretag och 

de har tagit fram riktlinjer för komponentavskrivningar på förvaltningsfastigheter då K3 har 

få praktiska råd gällande tillvägagångssätt vid klassificering och värdering av komponenter. 

De har listat nio förslag på komponenter som ofta har väsentlig skillnad i nyttjandeperiod. 

Dessa är: 

 

 Mark 

 Markanläggning 

 Byggnads- och markinventarier 

 Stomme 

 Tak 

 Fasad 

 Inre ytskikt (golv, väggar, innertak) 

 Installationer (el, rör, ventilation, hiss) 

 Hyresgästanpassningar 

 

SABO betonar att riktlinjerna endast är förslag utifrån deras sätt att se på komponentmetoden. 

Hur indelningen faktiskt sker avgör företagen själva. (SABO 2012) 

 

Övergången till komponentmetoden går att genomföra på olika sätt. Företag kan välja att 

antingen göra en direkt infasning eller en successiv infasning. (FAR 2013) 

 

2.2.1 Successiv infasning 

 

Ett företag med flera liknande fastigheter kan välja att använda sig av successiv infasning. 

Detta innebär att de använder sig av en viktad avskrivningssats för samtliga fastigheter av 

liknande slag. I ett första steg sker en analys över fastighetsbeståndet där byggnader av 

liknande karaktär och skick delas in i grupper. Ett företag kan exempelvis ha 50 fastigheter 

som är byggda på 60-talet varav 30 renoverades på 90-talet. Dessa 30 fastigheter kan 

förmodligen anses liknande och ingå i samma grupp. För att få fram avskrivningssatsen för 

gruppen väljer de ut en representativ fastighet som de delar in i komponenter, ett genomsnitt 

av de olika avskrivningstiderna tas fram och då fås en procentsats på hela fastigheten. Det är 
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sedan denna som används för de andra fastigheterna av samma slag. När komponenter i 

fastigheterna byts ut måste företaget föra in dessa som enskilda komponenter och göra en 

omräkning av avskrivningssatsen. På så vis kommer hela fastigheten successivt delas in i 

komponenter. (FAR 2013) 

 

2.2.2 Direkt infasning 

 

Direkt infasning innebär att när övergång till komponentmetoden sker delas alla fastigheter i 

beståndet upp i komponenter och enskilda avskrivningsplaner skapas. Dessa 

avskrivningsplaner utgår ofta från underhållsplaner där framtida reparationer och byten redan 

är planerade. Att använda sig av redan existerande underhållsplaner kommer enligt Hellman 

et al. (2011) underlätta övergången avsevärt.  

 

2.2 Regulativa organisationer 

 

Med regulativa organisationer menas myndigheter och branschorganisationer så som FAR, 

SABO och BFN. Dessa aktörer verkar för att stödja organisationer under 

förändringsprocesser. Greenwood et al. (2002) förklarar att professionella organisationer är 

viktiga av flera anledningar. För det första skapar de forum där aktörer som går igenom 

liknande processer kan mötas, interagera och lära sig av varandra. Även om inte 

organisationerna är identiska så kan idéer om hur ett problem kan lösas vara av intresse och 

nytta. När förändringsprocessen är genomförd övergår deras roll till att vara mer 

övervakande. De ser till att organisationerna upprätthåller en förväntad standard och följer 

regelverk. Detta gör de genom att informera och utbilda individer inom organisationer för att 

säkerställa en viss kunskapsnivå, på så vis motverkar de att regler misstolkas. 
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar teorier och modeller som ligger till grund för datainsamling och 

analysarbete.   

 

3.1 Institutionell förändring  

 

Institutionell förändring kan beskrivas som ett kretslopp där normer och praxis 

uppmärksammas, accepteras, tillämpas för att sedan förkastas då nya normer passar bättre in 

på det nutida samhället (Seo & Creed 2002).  

 

En institutionell förändring är en process som sker i flera steg. Jacobsen och Thorsvik (2008) 

uppmärksammar fyra faser som sker under ett förändringsarbete. 

 

 

Figur 1. Förändringsprocessens fyra faser (egen konstruktion). 

 

3.1.1 Fas 1 – Förändring uppmärksammas 

 

En förändring eller förväntad förändring som kommer påverka företaget uppmärksammas i 

ett första skede (Jacobsen & Thorsvik 2008). Utlösande faktorer som ligger bakom en 

institutionell förändring är ofta ökad funktionalitet, politiska reformer eller förändringar i 

samhällets struktur, alltså skapas behovet för förändring till stor del av organisationers 

omvärld (Dacin et al. 2002). För att organisationer ska ha tid att förbereda sig och anpassa 

verksamheten inför en stundande förändring är det enligt Alvesson och Svenningsson (2012) 

viktigt att tidigt uppmärksamma möjliga omvärldsförändringar. Detta för att ha möjlighet att 

tidigt börja förbereda sig och agera proaktivt (Jacobsen & Thorsvik 2008). Detta kräver 

någon form av omvärldsanalys. Det kan handla om att följa nyhetsflöden, branschtidningar 

eller annan aktiv sökning efter information som kan påverka organisationen i framtiden. 
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3.1.2 Fas 2 – Analysering & målplanering 

 

I denna fas betonar Jacobsen och Thorsvik (2008) vikten av en utförlig målplanering och 

analys gällande hur den externa förändringen påverkar det egna företaget. Strang och Meyer 

(1993) beskriver analysarbetet som ett sätt att förstå världen. Detta görs genom att 

organisationer medvetet analyserar orsakssamband och beskriver förhållandemönster för att 

sedan skapa generella modeller för organisationer att implementera. Här finns det en stor 

utmaning för ledningen att specificera svagheterna med tillvägagångssättet eller lösningen 

företaget använt sig av tidigare, det är viktigt att hela organisationen förstår problemet. Då 

möjliggörs införandet av nya idéer och organisationen kan se fördelar med det nya och 

rättfärdiga det. Även Greenwood et al. (2002) belyser vikten av att analysera stundande 

förändringen. Detta för att se vilka tekniska justeringar som bör ske för att de skall kunna 

anpassa sig till det nya. Här kan organisationen inse att de inte kommer klara av förändringen 

på egen hand och börjar därför söka efter extern hjälp (Schiavone 2011). 

 

3.1.3 Fas 3 - Anpassning 

 

I steg tre planerar ledningen hur organisationen skall förändras för att kunna möta de nya 

kraven (Jacobsen & Thorsvik 2008). Om riktlinjerna och kraven är oklara för organisationen 

kan det här vara av intresse att ta hjälp av en extern specialist av olika anledningar. Dels ser 

en utomstående objektivt på organisationen, vilket kan göra att de ser saker som anställda 

inom organisationen missar på grund av inarbetade vanor. Det kan även vara av stort värde 

för organisationen då konsulter är specialister på det område som berörs. (Jacobsen 2013). 

Detta inte minst vid avkodning och tolkning av information och riktlinjer som ges av 

regulativa organisationer. Avkodning och tolkning innebär att organisationen tar emot 

information som sedan analyseras och anpassas efter det egna behovet (Jacobsen & Thorsvik 

2008), detta blir väsentligt då riktlinjerna som tillhandahålls av regulativa organisationer är 

begränsad, som nämnts tidigare. Det viktigaste i denna fas är att organisationen anpassar sig 

för att kunna hantera förändringen som sker. I redovisningsbranschen kan detta innebära att 

det utvecklas tekniska system som kan hantera underhållsplaner och avskrivningsplaner i 

större utsträckning än tidigare (Hellman et al. 2011). 

 

http://www.emeraldinsight.com.db.ub.oru.se/action/doSearch?ContribStored=Schiavone%2C+F
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3.1.4 Fas 4 - Verkställande     

 

I det sista steget verkställs förändringen och för att genomföra den på ett effektivt sätt kan 

organisationer använda sig av en mängd olika strategier. Hur de väljer strategi beror på vilken 

typ av förändring som skall genomföras. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) kan förändring 

ses från flera olika perspektiv. 

 

En organisations handlande kan anses vara reaktivt eller proaktivt, antingen är det en reaktion 

på ändrade förhållanden i omvärlden eller så genomförs det för att förbereda inför en 

förväntad förändring. Fördelen med det reaktiva handlandet är att det finns en stor kunskap 

om hur förändringen skall ske och vad den innefattar till fullo, då blir det lättare att förhålla 

sig och anpassa sig efter regler. Problemet med den reaktiva ansatsen är att de externa 

förhållandena redan har förändrats, vilket kan ha resulterat i att reaktionen kommer för sent 

och kan leda till ökade kostnader och ökad arbetsbörda då organisationen inte har något annat 

val än att tvinga fram en förändring. Motsatsen till reaktiv förändring är ett proaktivt 

handlande. Detta innebär att en organisation har förväntningar om hur framtiden kommer att 

se ut och anpassar sig därefter. (Jacobsen & Thorsvik 2008) 

 

Ett exempel kan vara hur företag hanterat införandet av K3-regelverket. Om företaget 

påbörjat förberedelserna redan 2012 när K3 presenterades av BFN, skulle detta kunna klassas 

som proaktivt. Organisationer som väntade med att implementera det nya regelverket till 

2014 kan anses gjort detta reaktivt, då det inte längre var frivilligt utan obligatoriskt för 

företag som stämmer in på ramen för K3. 

 

 

 

3.2 Problem vid förändring 

 

Det kan uppstå en mängd olika problem vid förändring. Det kan vara allt från att tekniken är 

svår att utveckla och organisationer behöver därför ta hjälp från utomstående experter 

(Schiavone 2011), till att någon inom organisationen ställer sig mot förändringen på något 

sätt och gör motstånd. 

 

http://www.emeraldinsight.com.db.ub.oru.se/action/doSearch?ContribStored=Schiavone%2C+F
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3.2.1 Motstånd till förändring 

 

Motstånd kan vara av olika karaktär och forskningen är tvetydig angående fenomenet. 

Prochaska et al. (2001) citerar en undersökning av Deloitte där 400 organisationer ingick. 

Studiens slutsats var att motstånd till förändring är den största faktorn till att 

förändringsprocesser misslyckas. Bovey och Hede (2001) citerar en likande undersökning på 

500 australiensiska organisationer och även denna studie indikerar att motstånd är ett av de 

största problemen som ledningen möter när en förändring skall implementeras. Det finns 

dock forskning som visar på att motstånd till förändring är någonting positivt. Lines (2004) 

menar bland annat att motstånd kan hjälpa till att förbättra kvalitén på beslut som tas 

angående förändringen. Oreg (2006) anser att motstånd kan hjälpa organisationen att förkasta 

delar av förändringen som inte ligger i dess bästa intresse. Ett tredje perspektiv som antyder 

att motstånd skulle vara någonting positivt fås från Msweli-Mbanga och Potwana (2006), 

enligt dem ger motstånd en ökad förståelse och bidrar i lärandeprocessen inom 

organisationen. Synen på motstånd är alltså av skiftande karaktär, men majoriteten av 

studierna anser att det finns positiva inslag och parametrar med fenomenet.  

 

Erwin och Garman (2010) genomförde en studie där artiklar publicerade mellan 1998 och 

2009 ingick. Artiklarna handlade om organisatorisk förändring och framförallt motstånd till 

förändringen. Det ingick i ett första skede 123 artiklar, dessa minskades till 18 stycken 

eftersom författarna krävde att de skulle vara publicerade i tidskrifter med höga krav på 

granskning, att de gick att generalisera och inte var för specialiserade samt att de bidrog med 

en statistisk slutsats. De kom fram till att motstånd till förändring kan brytas ner till två 

undergrupper; beteendemässig- samt känslomässig dimension av motstånd. 

 

3.2.2 Beteendemässig dimension av motstånd  

 

Beteendemässigt motstånd till förändring innebär att individer med hjälp av sitt beteende gör 

motstånd till förändringen. Detta kan exempelvis komma till uttryck genom att de gör den 

minsta möjliga insatsen eller vara omedgörliga i samarbetet angående förändringen, detta för 

att försvåra förändringsprocessen. Det går att kategorisera individers beteende mot 

förändringen som antingen positivt eller negativt, samt antingen som starkt- eller svagt 

beteende. (Erwin & Garman 2010) 
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3.2.3. Känslomässig dimension av motstånd 

 

Vid den känslomässiga dimensionen syftar Erwin och Garman (2010) på hur individer tänker 

angående förändringen. Exempelvis: Hur kommer förändringen påverka min personliga 

ställning? Om en individ anser att förändringen kommer att göra det sämre kommer personen 

att uppvisa en avsaknad av engagemang i förändringsprocessen. Den känslomässiga 

dimensionen av motstånd innebär att en individ kan klaga över förändringen, omfamna den 

eller rent av sabotera den. 

 

3.2.4 Olika dimensioner som samspelar 

 

Av studien (Erwin & Garman 2010) att döma är sannolikheten stor att en individ kan vara 

ambivalent mellan de olika dimensionerna. En individ kan exempelvis vara dels hoppfull 

inför utfallet av förändringen, samtidigt som individen även känner sig rädd över att inte 

kunna möta kraven som ”det nya” ställer. Samma person kan även vara entusiastisk till 

förändringen, men ändå ofokuserad i förändringsarbetet. 

 

 

3.2.5 För att undvika motstånd till förändring av negativ karaktär       

 

Erwin och Garman (2010) presenterar praktiska råd för att undvika motstånd vid 

förändringsprocesser av negativ karaktär. De praktiska råden sammanfattas nedan i ett antal 

punkter: 

 

 Upprätta en plan – Det är viktigt att redan innan en förändringsprocess ha en plan på 

hur eventuellt motstånd skall hanteras. 

 Bidra med stöd – Individer som uppvisar ett aktivt motstånd måste ges stöd och så de 

förstår att förändringen är någonting nödvändigt. Om detta inte hjälper bör en chef 

klargöra att beteendet inte är önskvärt. 
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 Lyssna – För att motstånd skall omvandlas till något positivt måste ledaren vara 

lyhörd och ta de anställdas synpunkter i beaktande. Ge aktiv support till feedback och 

tankar. 

 Utbildning – Ge de anställda som blir påverkade av förändringen de verktyg och den 

kunskap som krävs för att de skall känna sig bekväma med det nya. 

 Rättfärdigande – Hela tiden vara tydlig med vad förändringen skall tillföra för att 

förbättra och hur aktiviteter i förändringsprocessen skall bidra till detta. 

 Uppmuntra deltagande – Anställda skall uppmuntras till deltagande i 

förändringsprocessen. 

 

De flesta av dessa punkter mynnar ut i att de anställda måste känna sig delaktiga och hörda i 

förändringsprocessen. Om detta tillämpas på ett effektivt sätt kommer de anställdas 

synpunkter att bidra till en bättre förändringsprocess och motstånd blir någonting positivt för 

organisationen. 
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4. Metod 

Detta kapitel beskriver undersökningsprocessen i detalj för att öka studiens trovärdighet. 

Därefter diskuteras och reflekteras konsekvenserna av vald metod.  

    

4.1 Undersökningsmetod 

 

Målsättningen med denna studie var att förstå hur individer inom en organisation hade 

upplevt den tvingande förändringsprocessen som övergången till K3 gett upphov till. Studien 

genomfördes på ÖrebroBostäder AB (ÖBO) eftersom det är ett stort kommunalt 

fastighetsbolag med ett omfattande fastighetsbestånd. Den främsta anledningen till att det 

blev ÖBO var att de nyligen genomgått övergången till komponentmetoden, samt att det är en 

stor organisation med en egen ekonomiavdelning. En ytterligare anledning var att ÖBO ligger 

på studieorten och att vi redan från början hade viss kunskap om organisationen. ÖBO har ett 

rykte att vara tillmötesgående mot studenter, vilket sågs som en fördel och skulle kunna 

resultera i bra samarbete och intervjuer. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka en organisation och deras processer, samt att få en 

djupare förståelse för vilka problem en sådan förändring kan medföra. Därför har en 

kvalitativ studie i form av intervjuer med olika individer på företaget varit den mest lämpliga 

metoden. Kvalitativa undersökningar har fått kritik för att vara subjektiva och att forskaren 

tolkar informationen och resultaten utifrån sina egna värderingar och åsikter, det har även 

uppkommit kritik för att forskaren utvecklar en relation med intervjupersonerna och därför 

uppvisar en snedvriden bild (Bryman & Bell 2011). För att motverka detta beskrevs alla 

stegen i undersökningen detaljerat, vilket gav studien en ökad tillförlitlighet. Vidare hölls 

endast en intervju med varje informant och därför etablerades inte några relationer som gav 

studien en vriden bild. Detta var dock en balansgång då så ärliga och personliga svar som 

möjligt var önskvärt utan att ge en subjektiv tolkning. 

 

Studien har genomförts på en enda organisation och behandlat en specifik händelse, således 

kan det klassificeras som en fallstudie. Det har riktats kritik mot fallstudier då resultaten av 

studien ofta blir svåra att generalisera till hela populationen (Bryman & Bell 2011). Kvale 

och Brinkman (2014) beskriver att det inte behöver vara en svaghet att inte kunna 
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generalisera i största allmänhet om kunskapen som skapas kan appliceras på andra relevanta 

situationer. En anledning till att en fallstudie har genomförts är dess frihet att låta 

undersökningen växa i takt med att ny information framkommit. Detta har gett studien 

möjligheten att gå djupare in på problemet och därför har färre saker behövts utelämnats. 

Vidare var det den mest lämpliga vägen för undersökningen och med tanke på den givna 

tidsramen samt begränsade resurser kunde inte hänsyn tas till flera organisationer, detta hade 

inte heller gett studien samma djup.  

 

4.2 Datainsamling och urval  

 

Tre intervjuer har genomförts. Dessa utgick från en intervjuguide med olika teman som 

studien berört. Intervjuguiden har en design som gett informanterna stor frihet och flexibilitet 

i sina svar, den har också skapat möjligheten att ställa följdfrågor för att få mer uttömmande 

svar. Intervjuguiden låste oss inte till en specifik ordning, utan målsättningen var att beröra 

alla teman, det var dock intervjusituationen som avgjorde när en fråga var passande att ta 

upp. Det kan till exempel handla om att läsa av informantens kroppsspråk eller tonläge. 

(Kvale & Brinkman 2014). Detta beskriver Bryman och Bell (2011) som en semistrukturerad 

intervju, även de betonar vikten av frihet i svaren för att få en djup förståelse för 

problemområdet och individens personliga uppfattning.  

 

Intervjuerna har spelats in för att få en fullständig redogörelse och ha möjlighet att gå tillbaka 

till materialet i efterhand. Detta gjordes även för att inte behöva störa intervjusituationen 

genom att föra omfattande anteckningar, då det kunde fått informanten att tappa 

koncentrationen, det kunde även ha minskat vår uppmärksamhet på vad individen sa och hur 

den sa det (Bryman & Bell 2011). Kort efter intervjuerna genomförts diskuterades hur 

stämningen upplevdes samt andra observationer som inte kom med på en ljudinspelning, 

detta för att få en helhetsbild och bättre förstå individens svar (Trost 2010). Vid ett senare 

tillfälle transkriberades materialet att för att ge oss en mer överskådlig bild och underlätta 

arbetet med att sammanställa empirin. Det är exempelvis lättare att lokalisera en specifik del 

av intervjun och hitta väsentlig information i en transkriberad text än i en ljudfil. För att 

tydliggöra vad var och en av respondenterna har sagt under intervjuerna kommer insamlad 

data sammanfattas i en matris som presenteras efter empirikapitlet.  
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Vid genomförandet av studien tillämpades ett urval som kan liknas vid ett strategiskt urval, 

vilket innebar att vi själva valde ut vilka individer som skulle ingå i urvalet (Bryman & Bell 

2011). Värt att betona är dock att kontakten inom organisationen var chefen som intervjuats, 

han har i sin tur valt ut vilka medarbetare som skulle intervjuas utifrån studiens syfte. Detta 

hade sina för och nackdelar. Fördelen var att informanterna förmodligen hade god insyn i hur 

förändringsprocessen gått till och har varit delaktiga i övergången. Om vi själva helt och 

hållet valt ut vilka som skulle intervjuas skulle möjligheten finnas att de haft en begränsad 

medverkan i förändringsprocessen och det hade kunnat resultera i tunt material, kanske till 

och med helt irrelevant för vår undersökning. Nackdelen kan ha varit att chefen valde 

medarbetare som han visste hade samma uppfattningar och värderingar som honom (Trost 

2010). Detta kan ha gett vinklade svar, då andra medarbetare eventuellt hade svarat och tyckt 

annorlunda. Det finns även en risk i att chefen gav medarbetarna mer information angående 

problemområdet än vad som var tänkt i förväg, detta för att ge dem möjlighet att förbereda 

sig.  

 

För att få olika perspektiv på hur förändringsarbetet har upplevts intervjuades Björn Forsberg 

som är ekonomichef på ÖBO sedan 20 år tillbaka, han är även involverad i SABO och innan 

dess revisor på Ernst & Young. Samt två medarbetare; Ingela Palmér, controller sedan 2010 

som är stationerad på huvudkontoret och Marita Karlsson, teknisk assistent som arbetar på 

kontoret i Varberga. Under Maritas intervju närvarade även Kenneth Kallin i slutskedet, han 

arbetar som samordningsansvarig för underhåll.  Målsättningen med detta var att få 

information dels om hur arbetet som ledare upplevts under förändringen, men även hur 

ledaren har arbetat för att underlätta övergången. Detta gav en bild av hur det är tänkt att 

övergången skulle ske, genom att intervjua de anställda fås även en inblick i hur detta arbete 

faktiskt har genomförts enligt deras uppfattning. Med grund i ovanstående resonemang var 

tanken att intervjua chefen först, han informerades om studiens problemområde mer specifikt 

i förväg (Bryman & Bell 2011). Detta hoppades vi skulle resultera i att han tillhandahöll 

material som kunde underlätta intervjuerna med medarbetarna samt ge oss en tydligare bild. 

Medarbetarna fick en övergripande beskrivning av vad intervjun skulle behandla då detta gav 

ärligare och mindre vinklade svar. 
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4.3 Intervjuguide 

 

Intervjuguiden består av ett antal teman som ämnar besvara studiens forskningsfrågor och 

syfte. Dessa teman utgår främst från den teoretiska referensramen, men de är formulerade i 

ett mer vardagligt språk för att underlätta samtalet (Kvale & Brinkmann 2014). 

Intervjuguiden utgår också från den praktiska referensramen för att få en ökad förståelse för 

det nya regelverket som ligger till grund för förändringen. Genomgående i intervjuerna var vi 

uppmärksamma på faktorer som skiljde sig från vald teori, då detta kunde vara aspekter som 

särskiljer en tvingad förändring. Innan intervjutillfällena skedde förberedelser i form av att 

läsa om ÖBO på deras hemsida samt deras årsredovisning från 2013 och 2014. Detta 

underlättade datainsamlingen genom att generera en bredare kunskap om vad som faktiskt har 

hänt och därför ge möjlighet att ställa passande följdfrågor. (Bryman & Bell 2011) 

 

I intervjuguiden ställdes frågorna upp i en ordning som följde varandra på ett naturligt sätt. 

Ordningsföljden fungerade som stöd under intervjuerna och även vid sammanställning av 

insamlad data, ordningen var dock inte tvingande utan den kunde vid behov ändras för att 

passa bättre in på situationen (Bryman & Bell 2011). 

 

Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor om informanterna för att ge en bild över hur de 

varit involverade i förändringsprocessen, men också angående deras dagliga arbete samt hur 

detta påverkats av övergången. Vidare frågades om deras livssituation för att bättre kunna 

tolka individernas svar (Bryman & Bell 2011). Bakgrundsfrågorna ställdes också för att 

skapa en avslappnad stämning och etablera förtroende mellan oss och informanterna (Trost 

2010). 

 

Intervjuerna fokuserades kring tre huvudteman där hela teoretiska referensramen täcktes in. 

Dessa var:  

 

 Förberedelser inför förändringen. 

 Genomförandet av förändringen. 

 Utvärdering. 
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Dessa teman förklaras nedan i textform och varje tema resulterar i exempelfrågor för att öka 

anknytningen till den teoretiska referensramen. 

 

Det första temat behandlade allt som skedde innan det faktiska införandet av 

komponentmetod och K3. Det vill säga Fas 1 och 2 som presenterats i den teoretiska 

referensramen. Exempelvis ställdes frågor om hur och när förändringen presenterades för 

organisationen. Huruvida de tog hjälp genom riktlinjer och råd från regulativa organisationer 

under förberedelserna och målplaneringen. I vilken grad medarbetarna var involverade i 

förberedelserna samt hur personer i ledande positioner har agerat som stöd för att motverka 

negativt motstånd. Genom att ställa frågor angående motstånd i de olika skedena av 

förändringen blev den delen av den teoretiska referensramen en genomgående naturlig del av 

intervjuerna. 

 

Exempelfrågor: 

 När uppmärksammades den stundande förändringen? 

 Upplever du att ni haft stöd av regulativa organisationer under processen? 

 Tycker du att komponentmetoden är mer effektiv än linjär avskrivning? 

 

Det andra temat behandlade genomförandet av förändringen, det vill säga fas 3 och 4. Dels 

vad det praktiskt inneburit för organisationen och informanternas dagliga arbete, men främst 

den organisatoriska förändringen. Med den organisatoriska förändringen menas exempelvis 

vilka processer som de genomgått, detta kan innebära hur nya tekniska system har använts 

eller implementerats för att hantera det nya förhållningssättet till avskrivningar. I ÖBOs 

årsredovisning för år 2013 framgick det att de tagit hjälp av en teknisk konsult vid 

övergången, det kommer diskuteras hur samarbetet mellan parterna såg ut samt hur konsulten 

underlättade övergången. 

 

Exempelfrågor: 

 Hur har ditt dagliga arbete påverkats under förändringsprocessen? 

 Har ni infört några nya system för att hantera den nya metoden? 

 Hur har samarbetet med de tekniska konsulterna sett ut? 
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Det tredje temat syftade till att undersöka vilka organisatoriska- men även praktiska effekter 

förändringen resulterat i. Här undersöktes bland annat hur informanterna upplevde att deras 

dagliga arbete har påverkats av förändringen, om det till exempel inneburit en ökad 

arbetsbörda eller om rutiner har förändrats. Informanterna fick även frågor angående problem 

som uppstått samt hur dessa hanterats.  

 

Exempelfrågor: 

 Har ditt dagliga arbete påverkats av förändringen i efterhand? 

 Hur har problem som uppstått hanterats?  

 

Intentionen var att intervjun med individen i ledande position skulle behandla hur arbetet med 

förändringen var tänkt att genomföras. Exempelvis i vilken grad det var tänkt att 

medarbetarna skulle vara involverade i processen. Intervjuerna med medarbetarna skulle 

kretsa kring deras upplevelse av hur förändringsprocessen faktiskt gått till. Detta skulle ge två 

perspektiv, dels ett planerande- men även ett utvärderande perspektiv.  

 

4.4 Metodreflektion 

 

Att redovisa svagheter och vara medveten om dessa istället för att försöka rättfärdiga sig och 

dölja felkällorna beskriver Ahrne och Svensson (2011) som ett verktyg för att öka studiens 

trovärdighet. Detta avsnitt kommer därför vara självkritiskt och diskutera möjliga problem 

och konsekvenser av gjorda val.  

 

Studien hade för avsikt att genomföra intervjun med ekonomichefen först, det var tänkt att 

detta skulle ge en överblick på hur förändringsprocessen var planerad. För att kontrollera hur 

ledningens åtgärdsplaner stämde överens med den anställdas bild av förändringsprocessen 

skulle sedan de anställda intervjuas. När intervjuerna genomfördes på ÖBOs huvudkontor 

välkomnade controllern oss. Hon förklarade att Ekonomichefen var upptagen, vilket gjorde 

att de fick byta intervjutillfälle. Vi trodde först att detta skulle få negativa konsekvenser, då 

ett antagande på grund av ekonomichefens roll, var att han varit mer involverad i planeringen 

av förändringsprocessen. I efterhand visade det sig att detta inte påverkade 

undersökningsresultat negativt, då varken Ekonomichefen eller Controllern varit särskilt 

delaktiga i det tekniska planeringsarbetet. En positiv aspekt av att Controllern intervjuades 
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först uppmärksammades, då hon kunde förklara hur förändringen skett på en operationell 

nivå, sedan kunde intervjun med Ekonomichefen kontrollera hur insynen från ledningsnivå 

sett ut. 

 

Den tredje intervjun genomfördes en vecka efter de två första. Vid ankomsten till kontoret i 

Varberga välkomnade den tekniska assistent oss och intervjun genomfördes sedan i deras 

fikarum, vilket skapade en avslappnad stämning. En nackdel i detta kan dock ha varit att det 

blev många små störningsmoment då folk passerade under hela intervjun. Den tekniska 

assistenten upplevdes dock inte tappa koncentrationen på grund av detta.     

 

Innan intervjutillfället informerades individerna som skulle intervjuas på olika sätt. 

Ekonomichefen fick en detaljerad beskrivning av vad intervjun skulle behandla för att ha 

möjlighet att förbereda sig och ta fram relevant material. Controllern och tekniska assistenten 

fick betydligt mindre information i förväg, men även de fick ta del av studiens huvudsakliga 

forskningsområde. Vi upplevde dock att ekonomichefen var oförberedd, vilket tydde på att 

han inte hade läst materialet så noggrant eller hade haft tid att förbereda sig. Konsekvensen 

av detta blev relativt kortfattade och inte speciellt djupgående svar. Något som kunde gjorts 

annorlunda var att ta kontakt via telefon istället för mejl, vilket hade säkerställt att 

informanterna tagit del av det förberedande materialet. Den förberedande kontakten hade 

även kunnat tas i ett tidigare skede, vilket gett individerna mer tid att förbereda sig. En positiv 

aspekt med detta är dock att intervjuerna förmodligen genererade mer ärliga och spontana 

svar. 

 

Under intervjuerna upplevdes intervjuguiden vara till stor hjälp för att skapa struktur och 

ordning. Förbestämda teman kunde följas på ett naturligt sätt och förändringsprocessen 

beskrevs från början till dagsläget. Målet var att det skulle bli en öppen dialog med 

följdfrågor, då ekonomichefen och controllern var relativt korta i sina svar krävdes dock fler 

följdfrågor än vad som hade planerats. Anledningen till detta kan ha varit att 

ekonomiavdelningen inte var speciellt involverad i förändringsprocessen. Den tekniska 

assistenten som hade haft en betydligt större delaktighet i förändringsarbetet gav mer 

uttömmande och förklarande svar. Här krävdes inte följdfrågor i samma utsträckning utan 

intervjun blev mer som ett vanligt samtal. Eventuellt hade fler intervjuer på den tekniska 

avdelningen gett studien mer substans gällande förändringsarbetet i sin helhet. Fördelen med 
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att intervjua personer på olika avdelningar var att det gav en bild över hur samarbetet sett ut i 

olika skeden av processen.  

 

Att intervjuerna spelades in upplevdes inte vara ett störningsmoment för informanterna. För 

att underlätta intervjuerna fanns anteckningsblock med stödord på bordet, detta upplevdes 

som ett orosmoment främst under ekonomichefens intervju, då det blev stort fokus på dessa. I 

efterhand har det konstaterats att anteckningsblocken var överflödiga då vi kunde vårt 

material och transkribering skulle ske. Det har i efterhand kommit till vår vetskap att 

informanterna borde fått förfrågan om de ville ta del av det transkriberade materialet för att se 

att materialet stämde överens med vad de sagt. Detta gjordes inte, däremot fick de möjlighet 

att ta del av den färdiga texten.  

 

Pausen mellan intervjuerna med ekonomichefen och controllern var av stort värde. Denna tid 

användes till att diskutera vad som sades men även de saker som inte kunde spelas in på en 

ljudfil, som exempelvis kroppsspråk, stämning och andra observationer diskuterades. Då den 

tredje intervjun ägde rum en vecka senare fanns det tid att fundera över hur insatsen som 

intervjuledare kunde förbättras. Den största förändringen som genomfördes var att frågorna 

ställdes ännu öppnare och många gånger ombads den tekniska assistenten att förklara och 

utveckla sina svar. Även detta kan vara en bidragande faktor till att den tredje intervjun gav 

djupare inblick i förändringsprocessen.  
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5. Empiri 

Datan presenteras i samma ordningsföljd som intervjuguiden, då detta ger en överskådlig 

bild. De delar av intervjuerna som besvarar studiens forskningsfrågor, syfte, samt ger 

läsaren en ökad förståelse för problematiken har valts ut. Avslutningsvis sammanfattas texten 

i en matris som ger läsaren en tydlig bild av vad som sagts och vem som har sagt det. 

Samordnarens del presenteras inte i matrisen då han medverkade under för kort tid för att 

svaren ska kunna tolkas på ett rättvist sätt.  

 

5.1 Förändring uppmärksammas 

 

Förändringen uppmärksammades redan 2012 när BFN publicerade K3-regelverket, enligt 

samtliga informanter. Ekonomichefen berättade att han såg positivt på K3, då svensk 

redovisning skulle komma närmare internationella standarder. Han blev dock förvånad när 

komponentansatsen ingick, då den fått stor kritik av fastighetsbolag i tidigare diskussioner. 

Den tekniska assistenten berättade att informationen var bristfällig i ett inledande skede 

gällande vilka inom organisationen som skulle beröras och hur förändringen skulle 

genomföras. Ekonomichefen var skeptisk till komponentansatsen och ifrågasatte den verkliga 

nyttan som den nya metoden skulle medföra. Han är involverad i SABO men upplevde inte 

att BFN har lyssnat på fastighetsföretagens kritik. Resterande intervjupersoner var mer 

positivt inställda till vad metoden skulle bidra med i framtiden, men alla ansåg att riktlinjerna 

var otydliga och svårtolkade.  

 

För att öka förståelsen deltog ÖBO i flera olika informationsmöten med bland annat 

konsulter, SABO och revisionsbyråer. Den tekniska assistenten förklarade att hon enbart 

deltog på SABOs informationsträff och att ekonomiavdelningen var de enda som deltog på 

övriga träffar. Den tekniska assistenten, som enligt henne själv, hade liten kunskap om vad 

komponentansatsen innebar innan det publicerades såg stor nytta med informationsmötet som 

SABO anordnade, då det presenterades allmänna riktlinjer för hur fastighetsbolag kunde ta 

sig an uppgiften. Hon förklarade att hon fick en djupare förståelse av vad komponentansatsen 

skulle innebära.     

 



 

 26 

5.2 Analysering och målplanering 

 

Efter informationsmötena i det inledande skedet insåg ÖBO att de inte skulle klara av 

övergången på egen hand, då anläggningsregistret som användes innan inte var tillräckligt 

detaljerat. De började då söka efter extern hjälp i form av tekniska konsulter. I sökningen 

uppenbarade sig flera olika alternativ av tekniska lösningar, men konsultbyrån Trimma 

valdes. Controllern förklarade att det stod mellan två konsultbyråer i det slutgiltiga valet, då 

det andra alternativet var ett enmansföretag och ÖBO är en stor organisation föll valet på 

Trimma. Ekonomichefen motiverade valet med att konsulten använts tidigare, men även att 

de hjälpt företaget Stockholmshem med att utveckla ett anläggningsregister. Stockholmshem 

är en stor organisation och ekonomichefen beskrev det som ”duger det åt dom, duger det åt 

oss”. Vidare beskriver ekonomichefen att målet var att hitta en teknisk lösning som var både 

hållbar och enkel att använda. Den tekniska assistenten förklarade att den tekniska 

avdelningen var mest drivande när det gällde införandet av nya system. Hon berättade även 

om inledandet av ett samarbete inom kommunens olika fastighetsbolag för att hjälpa 

varandra, detta såg hon som en stor hjälp. 

 

5.3 Anpassning 

 

Riktlinjerna för hur uppdelning och värdering skulle ske var grovt förenklade och SABO 

hade exempelvis gett ett förslag på nio komponentgrupper, vilket inte skulle vara tillräckligt 

för ÖBO, ansåg ekonomichefen och controllern. Ekonomichefen såg fördelar i att lägga stora 

resurser på att göra en detaljerad indelning av komponenter då detta skulle förenkla framtida 

arbete vid underhåll och renovering av fastigheter. Samordnaren berättade att SABOs 

riktlinjer ändå låg till grund för uppdelningen och han ansåg att stödet från deras sida varit till 

hjälp. Vidare berättade samordnaren och tekniska assistenten att ekonomiavdelningen varit 

relativt frikopplade från anpassningen av det nya systemet. Detta såg de som en nackdel då 

ekonomiavdelningen har kompetens som var relevant vid övergången. Nu blev istället den 

tekniska avdelningen drivande i vissa ekonomiska frågor.  

 

Vid indelningen av komponenter utgick ÖBO i många fall från en representativ fastighet. 

Ekonomichefen berättar att indelning var baserad på byggnadsår samt när de genomgått 

omfattande renoveringar. Ytterområden som exempelvis Brickebacken och Vivalla har ett 
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liknade bestånd och kunde därför till stor del värderas på samma sätt. Controllern förklarade 

att detta arbete låg till största del på den tekniska avdelningen i samråd med konsulterna, då 

de innehar rätt kompetens. Ekonomichefen berättade att många organisationer lagt detta 

arbete på ekonomiavdelningen, vilket han ansåg var ogenomtänkt då de inte har stor kunskap 

angående fastigheters olika delar och livslängd. Inom tekniska avdelningen började arbetet 

med att en exempelfastighet togs fram. Detta för att utbilda de som skulle göra det stora 

arbetet med uppdelning och värdering.    

 

För att uppdelningen och värderingen skulle fungera utvecklade ÖBO tillsammans med 

konsultbyrån två starkt sammankopplade tekniska system. Dels en projektmodul där arbete 

registreras, men även ett anläggningsregister som är grunden till att övergången kunde 

realiseras. Controllern förklarar att samarbetet och stödet de fått från konsultbyrån var 

nyckeln till att systemen utvecklades på ett smidigt sätt. Den tekniska assistenten berättade att 

de hade utbildningstillfällen med konsultbyrån för att lära sig att arbeta i de nya systemen. 

Från början var det endast tänkt att anläggningsregistret skulle användas, men när konsulten 

presenterade projektmodulen såg alla inom organisationen nyttan med detta, då de tidigare 

haft ett mycket omständligt system som endast ett fåtal personer inom organisationen förstod. 

Det nya systemet skulle tillåta fler individer att involveras i arbetsuppgifterna och ge en 

tydligare överblick över arbetet.       

 

ÖBO samarbetade med systerföretag inom kommunen för att hjälpa varandra och dela med 

sig av erfarenheter. De arbetade även internt på organisationen mellan avdelningar för att alla 

skulle vara informerade och bidra med sin expertis. Det interna samarbetet utvecklades under 

hela förändringsprocessen och samtliga informanter beskriver den interna kommunikationen 

som en mycket positiv aspekt som förändringen medfört. Den tekniska assistenten berättade 

även om planer för ett gemensamt kontor, vilket hon trodde skulle underlätta samarbete 

mellan avdelningar ytterligare.  

  

5.4 Verkställande 

 

Verkställandet innebar en ökad arbetsbörda när implementeringen av de tekniska systemen 

skedde. Systemen var genomtänkta och standardiserade vilket controllern ansåg skapade 

struktur och tydliga rutiner för arbetet. Hon förklarar att när tekniska svårigheter uppstår med 
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systemen i det dagliga arbetet, då finns konsulten tillgänglig som ett stöd än idag. Hon anser 

att konsulterna är mycket kompetenta och förstående gällande problemlösning. 

Ekonomichefen styrker det controllern pratade om och berättade även att anläggningsregistret 

har blivit mer tillgängligt och överskådligt för att de anställda skall kunna ta del av det. 

Tidigare fanns bara ett Excel-dokument, vilket enbart ett fåtal använde och förstod, som 

tidigare nämnts. 

 

Verkställandet innebar en ökad arbetsbörda för den tekniska avdelningen i uppdelningen och 

värderingen av fastigheter. Samordnaren och den tekniska assistenten förklarade att 

svårigheten låg i de många moment som genomfördes samtidigt, dels utbildades de inom 

systemet parallellt med att systemet utvecklades för att passa ÖBOs uppdelning av 

komponenter. De kunde inte heller helt släppa det gamla tankesättet då de skattemässiga 

avskrivningarna fortfarande skulle redovisas på samma sätt. För ekonomiavdelningen har det 

främst varit en ökad arbetsbörda när det gäller bokslutet då det krävdes en omräkning av 

förgående års siffror för jämförelsetal. Ekonomichefen tyckte att detta var onödigt 

extraarbete. I detta skede hade de olika avdelningarna i princip daglig kontakt med varandra. 

Även här tyckte Ekonomichefen att kommunikationen underlättade och fungerade på ett bra 

sätt. Uppdelningen av fastigheter medförde ett för högt bokfört värde på vissa fastigheter, det 

krävdes därför nedskrivningar vilket försämrade resultatet. 

 

5.5 Motstånd 

 

Både ekonomichefen och controllern upplevde att det nya systemet medfört en ökad 

arbetsbörda, framförallt för ingenjörer och tekniker som även uttryckt detta. Detta styrkte den 

tekniska assistenten, hon framförde dock inga klagomål mot detta utan såg det snarare som 

ett steg framåt i utvecklingen. Hon betonade även att det arbete de lägger ner i ett inledande 

skede kommer löna sig i framtiden då det kommer vara betydligt enklare än tidigare att följa 

aktuella projekt och se vad som skall göras. Ekonomichefen och controllern pratade även om 

problemen som uppstod vid bokslutsarbetet, där de var tvungna att räkna om föregående års 

resultat enligt K3-regelverket, vilket gav en ökad arbetsbörda för ekonomiavdelningen. Även 

om de uttryckte problem så är det krav på att göra detta, trots ekonomichefens negativa 

inställning till extraarbetet var det enligt honom ”bara att göra”. För att motverka detta 

arbetade ÖBO nära konsulten som lyssnade på problem och agerade som stöd. Controllern 
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berättade om projektgrupper som involverade och utbildade många anställda i ett inledande 

skede, detta styrkte även den tekniska assistenten. Gruppen bestod av en gruppledare som 

delgavs information från ledningen, det var sedan dennes uppgift att förmedla informationen 

vidare till gruppen. Detta i samband med de nya systemen gjorde det möjligt för fler anställda 

än tidigare att ta del av information och involveras i arbetsuppgifterna. Ekonomichefen var 

inte delaktig i arbetet med projektgrupper, på frågan om hur arbetet i projektgrupperna 

fungerade svarade han att han inte hade vetskap om dessa. 

 

Ekonomichefen var skeptisk redan från början till komponentansatsen då det ger stort 

utrymme för egen bedömning i bolagen. Alla bolag har inte den kunskap som krävs och även 

där kunskap finns kan det tolkas på olika sätt, vilket gör det svårt att jämföra 

underhållskostnader mellan bolag. Den tekniska assistenten berättade dock att vid stora 

projekt kommer ofta byggnadsentreprenörerna med ett förslag för komponentfördelning. 

Detta tror hon kommer bli allt vanligare och kommer skapa en grad av standardisering i 

indelningen vilket i sin tur ger mindre utrymme för ojämnheter i värdering hos de olika 

bolagen. 

 

5.6 Sammanställning av insamlad data    

 

Insamlad data presenteras nedan i en matris. Matrisen innehåller ett antal påståenden 

angående informanternas personliga åsikter. Om de var positiva, negativa eller neutrala 

representeras i matrisen med +, - och 0. Matrisen ligger till grund för analysarbetet då den 

speglar informanternas ställningstagande på individnivå för att kunna särskilja hur personer i 

olika roller har upplevt förändringsprocessens olika delar. Matrisen sammanställer vad 

individerna sagt och det ska poängteras att inga värderingar eller rangordningar gjorts vid 

sammanställandet av den. 

 

Förändringen uppmärksammas Ekonomichef Controller Teknisk 

assistent 

K3 uppmärksammades i tid + + + 

Insatt i regelverket + 0 - 

Positiv kring komponentmetoden - + + 
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Analysering & målplanering    

Rättfärdiga det nya - + + 

Upplevde en tydlig intern plan + + 0 

Behov av nya system + + + 

Behov av extern hjälp + + + 

    

Anpassning    

Upplevde positivt samarbete inom 

kommunen 

0 + + 

Upplevde att konsulten bidragit positivt  + + + 

Upplevde positivt samarbete mellan 

avdelningar 

+ + + 

    

Verkställande    

Tillräckligt förberedda - 0 + 

Välimplementerat tekniskt system + + + 

Tillräckligt utbildad inom systemet 0 0 + 

    

Regulativa organisationer    

Tydliga riktlinjer - - 0 

Bra stöd under processen - - 0 

    

Motstånd    

Upprättad plan 0 0 0 

Fått stöd + + + 

Blivit hörda - + + 

Fått nödvändig utbildning 0 0 + 

Rättfärdigande av förändringen - + + 

Uppmuntrat deltagande + + + 

 

  



 

 31 

6. Analys  

I detta kapitel analyseras data utifrån studiens referensram för att generera förutsättningar 

till en slutsats. 

 

En tydlig bild av omvärlden är enligt Alvesson och Svenningsson (2012) en grundläggande 

faktor för att en förändring skall uppmärksammas i tid. Detta ger en organisation möjligheten 

att handla proaktivt. Samtliga informanter upplevde att förändringen uppmärksammades i tid, 

detta gav ÖBO möjligheten att agera proaktivt och börja planera för hur övergången skulle 

ske i praktiken. Trots detta så ansåg de att de kunde varit betydligt bättre förberedda när 

kravet på K3 blev tvingande och de nya tekniska systemen implementerades. De som 

arbetade på den tekniska avdelningen kände sig väl insatta i systemen, men ekonomerna 

tyckte att implementeringen kom plötsligt. Ekonomerna tyckte å andra sidan att 

förändringsarbetet gått smidigt och att tekniska avdelningen gjort ett bra jobb. När tekniska 

avdelningen fick utveckla hur de upplevde förändringen berättade de att de tyckte att 

ekonomerna kunde varit betydligt mer delaktiga och involverade i arbetet med systemen 

redan i ett tidigt skede. Erwin och Garman (2010) beskriver beteendemässigt motstånd som 

att göra så lite som möjligt. Det finns influenser av detta från ekonomiavdelningen i ett tidigt 

skede. Den tekniska avdelningen har haft ett relativt proaktivt förhållningssätt till 

förändringen medan ekonomiavdelningen agerat mer reaktivt. Enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2008) kan ett reaktivt handlande leda till en ökad arbetsbörda, detta visar även vår studie då 

ekonomiavdelningen ansåg att arbetet med bokslutet och omräkningen av jämförelsesiffror 

medfört extraarbete. Hade ekonomiavdelningen redan i ett tidigt skede varit involverade och 

förberett omräkningen av jämförelsesiffror hade inte hela arbetet kommit på en gång, detta 

hade minskat arbetsbördan.  

 

Insamlad data visar på att de två avdelningarna hade kunnat arbeta närmare varandra och 

kommunicerat mer genom förändringsprocessen, detta hade medfört att ekonomiavdelningen 

känt sig mer förberedda och varit mer insatta, främst i det tekniska systemet. Ett närmare 

samarbete mellan avdelningarna i planeringsarbetet hade medfört att den tekniska 

avdelningen upplevt ett större stöd från ledningen och inte upplevt att de fick göra 

ekonomiavdelningens arbete. Enligt en studie av Kalla (2005) är en god intern 

kommunikation en nyckel till att skapa engagemang hos anställda och bidra till en ökad 

effektivitet. Samtliga informanter beskriver att kommunikationen har förbättrats och 
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samarbetet har ökat löpande under förändringsprocessen, då förändringen var komplex och 

olika kompetenser behövdes för att få ett bra utfall. Studie tyder på att det krävs god 

kommunikation för att lyckas genomföra en tvingad förändring med ett tillfredställande 

resultat. 

 

ÖBO arbetade under förändringsprocessen till stor del i projektgrupper. I dessa grupper 

ingick en projektledare som medverkade på informationsmöten och utbildningar, denna 

skulle sedan föra detta vidare till sin projektgrupp. På så vis säkerställdes att informationen 

skulle nå alla medarbetare som var involverade i förändringsprocessen. Dessa projektgrupper 

gav individer en möjlighet att framföra åsikter och ställa frågor. Detta gällde främst för 

anställda på en operationell nivå, då ekonomichefen inte var delaktig i arbetet med grupperna. 

Arbetet i projektgrupper kan vara en bidragande faktor till att den tekniska assistenten 

upplevde att hon blivit hörd och kände sig tillräckligt utbildad inom systemet när 

implementeringen skedde. ÖBOs projektgrupper uppmuntrade deltagande från de anställda, 

som enligt Erwin och Garman (2010) är en av nycklarna till att motverka motstånd.  

 

Under förändringsprocessen har ÖBO samarbetat med andra kommunala fastighetsbolag för 

att lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter. Detta upplevde den tekniska 

avdelningen som någonting positivt och givande. Studie indikerar att en tvingad förändring 

som berör många aktörer ger upphov till samarbete utanför organisationen, då många står 

inför liknande problem. Detta kan vara någonting positivt även i framtiden när problem 

uppstår eftersom organisationen har goda externa kommunikationskanaler och kan använda 

dessa som ett stöd. 

 

Ekonomichefen var förvånad när komponentmetoden ingick i det nya regelverket, då det 

hade fått stor kritik av många stora fastighetsbolag. En stor anledning till ekonomichefens 

skepticism i ett tidigt skede berodde på en större kunskap än de anställda och att han såg vilka 

svårigheter implementeringen av K3 skulle innebära. Trots att han var involverad i SABO 

som är en branschorganisation med stort inflytande, kunde han inte vara med och påverka 

BFNs beslut. Att han inte kände sig hörd ledde till ökad skepticism gällande den nya 

metoden. En anledning till att individer uttrycker motstånd mot ett fenomen är att de inte 

känner sig hörda (Erwin & Garman 2010). När en individ i chefsposition inte kan rättfärdiga 

ett beslut för sig själv, kan det vara svårt att göra det för sina anställda. Trots detta visade de 

anställda en allmänt positiv attityd mot förändringen då de upplevde att de nya tekniska 
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systemen förenklade och förtydligade deras dagliga arbete. De upplevde även att de blev mer 

involverade i organisationen som helhet, vilket ökade känslan av delaktighet. Insamlad data 

indikerar att en tvingad förändring kräver mindre rättfärdigande för de anställda, då de inte 

besitter makten att justera ett nytt regelverk genom motstånd. Studien visar på att motstånd 

vid en tvingad förändring istället uppstår högre upp i hierarkin. Individer i ledande positioner 

som är vana att kunna bestämma och påverka kan bli frustrerade när deras åsikter ej tagits i 

beaktande och de känner sig överkörda. 

 

Det har varit svårt att lokalisera motstånd hos medarbetare på ÖBO, en anledning till detta 

tror vi som tidigare nämnts beror på att detta rör en tvingad förändring och deras motstånd 

ändå inte ger någon effekt. En annan anledning till detta är de externa specialisterna, som har 

hjälpt organisationen på ett sätt som enligt Erwin och Garman (2010) motverkar motstånd. 

Medarbetarna upplevde att de fått stöd genom processen på ett tillfredställande sätt och 

upplevde att de alltid blev hörda. De angav även att det nya systemet ger en möjlighet till en 

mycket större delaktighet än tidigare. Dessa parametrar har gemensamt gjort att medarbetarna 

fått en positiv upplevelse av förändringen och de rättfärdigar den för sig själva. Att 

medarbetarna är så positiva beror till stor del på att konsulterna fungerat på ett bra sätt under 

hela processen och det kan därför utifrån vår studie fastslås att en extern specialist är av stort 

värde även vid en tvingad förändring.  
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7. Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån vår analys, detta för att besvara 

forskningsfrågorna och syftet med studien. 

 

Syftet med studien var att förstå hur individer inom en organisation upplevt förändringen vid 

övergången till komponentmetoden, samt se vilka faktorer företaget fokuserat på för att 

underlätta övergången. ÖBO inledde förändringsarbetet med flera informationsmöten för att 

öka kunskapen och få en tydligare bild över vad som behövde göras. Det inleddes sedan ett 

antal externa- och interna samarbeten, en konsult anlitades för att utveckla nya tekniska 

system. Även ett samarbete inom kommunen inleddes för att skapa ett forum och utbyta idéer 

med varandra. Ett utökat internt samarbete mellan avdelningar påbörjades och beskrevs som 

en positiv förändring för hela organisationen. Det var dock uppenbart att detta samarbete var 

outvecklat i ett inledande skede av övergången och har successivt utvecklats till någonting 

positivt genom hela processen. Det var tydligt genom hela undersökningen att ÖBO arbetat 

mycket med kommunikation och samarbete för att förenkla övergången. Insamlad data 

indikerar att förändringen av ett regelverk drabbar flera avdelningar inom en organisation, 

men även många olika organisationer. Detta gör att nya samarbeten triggas igång och nya 

kommunikationskanaler skapas. Detta är positivt även för framtiden då 

kommunikationskanalerna kvarstår. 

 

I enlighet med tidigare forskning indikerar även denna studie en stor positiv inverkan av att 

anlita en extern specialist. De anställda på organisationen upplevde konsulten som ett stöd 

genom hela processen, då de var både hjälpsamma och hade mycket expertis på det specifika 

området.  

 

För att motverka motstånd har ÖBO arbetat mycket med att alla ska känna sig involverade. 

Dels genom det nya systemet som tillåter dem att följa arbetet från början till slut, men även 

genom projektgrupper som utbildat och informerat personalen. Förändringen medförde en 

ökad arbetsbörda för samtliga informanter. Den positiva attityden som uppmärksammades, 

framförallt från den tekniska avdelningen, hade sin grund i en ökad känsla av delaktighet och 

en djupare inblick i organisationens arbete.  
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Motstånd och skepticism som uppmärksammades i studien var på en högre hierarkisk nivå. 

Vi tror att detta inledningsvis var på grund av att ekonomichefen hade mer kunskap om 

vilken arbetsbörda förändringen skulle medföra. Mer generellt indikerar studien att 

motståndet mot en tvingad förändring sker högre upp i organisationen där individerna är vana 

att bestämma och påverka. Medarbetarna hade i studien en mer positiv inställning till 

förändringen. Detta kan bero på att de tidigt insåg att de inte kunde påverka ett förändrat 

regelverk utan helt enkelt var tvungna att förhålla sig.     
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8. Avslutande diskussion 

Detta kapitel diskuterar studiens bidrag samt ger förslag till vidare forskning. 

 

Studiens genomfördes för att se hur stor organisatorisk förändring ett nytt regelverk innebar. I 

ett inledande skede verkade förändringen ha skett på en teknisk nivå, men efter att data 

insamlats blev det tydligt det fanns stora organisatoriska skillnader från innan. Det hade 

utvecklats en mer enad syn inom organisationen. Tidigare hade avdelningar varit mer 

självständiga, men i och med att förändringen krävde kompetenser från olika avdelningar 

etablerades samarbeten på ett nytt sätt. ÖBO har planer på att bygga ett gemensamt kontor, på 

så vis kan samarbetet utvecklas ytterligare. Vi tror att en tvingad förändring kan skapa en 

form av ”vi mot dem”-känsla då organisationen måste genomföra den och inte har något 

annat val. Kommer en förändring inifrån tror vi det kan finnas en större risk för att individer 

inom organisationen gör motstånd.  

 

I ett inledande skede trodde vi att en organisation handlade antingen proaktivt eller reaktivt. 

Datan tyder dock på att olika avdelningar inom en organisation kan hantera samma problem 

på olika sätt. Ekonomiavdelningen fördelade majoriteten av förändringsarbetet på den 

tekniska avdelningen, detta var något som ekonomichefen beskrev som mycket positivt 

eftersom rätt kompetens fick hantera rätt frågor. Den tekniska avdelningen beskrev raka 

motsatsen, de upplevde att ekonomiavdelningens frånvaro gjorde att de fick ta beslut även i 

ekonomiska frågor. Detta fick även effekten att tekniska avdelningen var väl förberedd när 

kraven på det nya regelverket väl infördes, ekonomiavdelningen kände sig å andrasidan inte 

tillräckligt förberedd. Vi tror att ett tidigare engagemang från ekonomiavdelningen och ett 

tydligare ledarskap gjort att även de känt sig bättre förberedda. Att tidigt undersöka vilka 

avdelningar och individer inom en organisation som blir påverkade av förändringen blir av 

stort värde då förändringsarbetet skall planeras. På så vis kan alla involveras genom hela 

processen och därför också känna sig tillräckligt insatta och förberedda när implementering 

väl sker. Detta skulle även kunna skapa ett mer proaktivt handlande gemensamt för hela 

organisationen.       

 

Studien har undersökt vilka faktorer som är framträdande för att motverka motstånd som kan 

uppstå vid förändring. Teori bygger på strategiska förändringsprocesser och vi har upplevt att 

tidigare forskning som behandlar tvingad förändring mer specifikt inte är lika utbredd. Teori 
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som behandlar motstånd ser ofta att motståndet uppstår hos de anställda och skall hanteras av 

ledningen. Vår studie indikerar att motståndet vid en tvingad förändring förflyttas högre upp i 

hierarkin. Medarbetarna tenderar att ha en mer positiv syn på förändringen i detta fall, vilket 

vi tror beror på en insikt om att ett regelverk inte kan påverkas från medarbetarnivå. En chef 

är å andrasidan van att bestämma och styra arbetet i önskad riktning, när chefen fråntas den 

makten kan en känsla av oförmåga att handla kan uppstå. Det blir därför intressant att vidare 

studera motstånd vid tvingad förändring, då detta fenomen verkar skilja sig från motståndet 

som uppstår vid exempelvis strategiska förändringar. 
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