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ABSTRACT 

Denna studie har för avsikt att beskriva och analysera ombildningskonsulters yrkesutövande. 

Detta genom att undersöka vilka principer som styr deras arbete utifrån Eliot Freidsons (2001) 

tre institutionella logiker; fri marknadslogik, byråkratisk logik samt professionell logik. För 

att få en rättvis uppfattning ingår både kritiska och förespråkande källor i studien. Genom 

intervjuer, internetbaserade källor, artiklar samt publikationer har ombildningskonsultens 

arbete analyserats och via insamlad empirisk data har ombildningskonsultens arbete placerats 

i Eliot Freidsons teoretiska modell. Detta möjliggör en vidare förståelse av 

ombildningskonsulters yrkesutövande. Studien visar på att yrkesgruppen främst verkar inom 

marknadslogiken på grund av den öppna, men samtidigt krympande marknaden. Inslag från 

de andra logikerna finns dock i form av krav på reglering samt utbildning. Studien ska ge oss 

en vidare och objektiv förståelse för ombildningskonsulter som yrkesgrupp. 
 

Nyckelord: Ombildningskonsult, Institutionella logiker, Marknad, Byråkrati, Profession.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
I början av 1980-talet gavs allmännyttan, genom ett lagförslag, möjligheten att ombilda 

hyresrätter till bostadsrätter (SFS 1982: 352). I och med utförsäljningen av allmännyttan 

började även marknaden för de privata ombildningarna att ta fart. Ombildningarnas aktualitet 

och geografiska spridning följs av det politiska styret (Sjölin, 2012). Kortfattat kan detta 

förklaras av att den borgerliga majoriteten förespråkar rätten att äga sitt eget boende, 

samtidigt som oppositionen vill värna om hyresrätten (Epstein, 2011). Debatter i media gör 

gällande, att den avtagande andelen ombildningar i Stockholmsregionen till mångt och 

mycket beror på att de flesta objekt i innerstaden redan har ombildats. Det kan även bero på 

att de påverkats av den införda begränsningen gällande allmännyttans hyresfastigheter i 

innerstaden (Andersson, 2012). Antalet ombildade lägenheter i Sverige nådde under året 2010 

upp till 20 610 stycken. Av dessa skedde 69 procent av ombildningarna i Stockholms län 

(SCB, 2012).  
 

Ombildningskonsulter arbetar med frågor som rör ombildning. Till exempel; genom att delge 

information hur man registrerar en bostadsrättsförening, lån, köp, förvaltning med mera 

(Bilda Bostad, n.d). Ombildningsfrågan har på grund av sin politiska karaktär bidragit till 

diskussioner i politiska och mediala sammanhang (Arvidsson, 2010). Den kritik som uttalats i 

dessa diskussioner har även avspeglats negativt på ombildningskonsulter. Massmedia och 

motståndare till ombildningsfenomenet har i artiklar och publikationer kritiserat de principer 

som styr ombildningskonsulternas arbete (Gunnarson, Johansson & Fredh, 2009 och Brolin, 

2011). Det framgår i dessa publikationer att det anses välbehövligt med någon form av 

tydligare kontroll av ombildningskonsulter och deras yrkesutövande. Ombildningskonsultens 

arbete är beroende av att det finns en marknad med fastigheter att ombilda. Det har i takt med 

den ökade viljan till att ombilda uppstått många ombildningsbolag på marknaden, vilket har 

skapat en helt ny bransch. En ombildning från hyresrätt till bostadsrätt är en stor affär, som 

innebär höga transaktionsbelopp. Det är privatpersoner som påverkas av en ombildning, och 

de kan försättas i svåra ekonomiska situationer om inte arbetet utförs på ett ansvarsfullt sätt.  
 

Eftersom det inte går att hitta någon tidigare forskning i ämnet, råder en allmän okunskap om 

ombildningskonsulter och deras arbete. Vi vill i denna kandidatuppsats erhålla en bredare bild 

av vad de gör och vad som styr deras arbete. Till vår hjälp kommer vi att använda oss av Eliot 

Freidsons tre institutionella logiker. Eliot Freidson (2001) definierar arbete i sin bok 

“Professionalism; The Third Logic” som tre logiker, vilka styrs av olika principer. De logiker 



! +!

som verkar styrande för arbete är; fri marknadslogik, byråkratisk logik samt professionell 

logik. Kortfattat och mycket förenklat kan beskrivas att marknadslogik styrs av principer för 

marknadens krafter, byråkratisk logik styrs av principer för organisationers inre och yttre 

struktur samt professionell logik styrs av principer för exempelvis utbildning och expertis.  
 

För att få en vidare förståelse för yrkesgruppen, kommer vi att med hjälp av Freidsons teorier 

redogöra för vilka principer som ligger till grund för deras yrkesutövande. Dessa analyseras 

och placeras inom ramen för passande logik för att åskådliggöra och konkretisera vilka 

principer som är signifikativa för just ombildningskonsultens arbete. De institutionella 

logikerna ska hjälpa oss förstå ombildningskonsulten, då de visar på ytterligheter i 

teoretiseringen av termen; arbete. Eftersom Freidson beskriver just ytterligheter i sina teorier 

kan en kombination av logikerna, förenat med kategorierna; inträdesport, krav för inträde, 

karriärväg samt dominerande kunskap (Freidson, 2001 s. 82), ge oss en tydligare och mer 

rättvis bild av ombildningskonsulter, än den som presenterats i mediala sammanhang.  

1.2 Problematisering  
Att studera ombildningskonsulter är intressant av flertalet anledningar. Dels därför att egna 

efterforskningar i relevanta databaser för akademisk litteratur, såsom DiVA, Artikelsök, 

Retriever, Business Source Premier samt sökningar på internet, inte har genererat någon 

information om tidigare forskning av gruppen. Ombildning förekommer till största del i 

storstäder, och får därmed inte samma relevans för övriga Sverige. Därför har vi valt att 

fokusera studien till marknaden i Stockholmsregionen.  Som empiriskt motiv kan nämnas att 

det generellt råder obefintlig eller mycket begränsad kunskap om vilka de är, vad de gör, hur 

ramarna för uppdragen ser ut samt hur de uppnår legitimitet och så vidare. På grund av den 

okunskap som råder om ombildningskonsulter, har detta skapat misstänksamhet, vilket har 

lett till att gruppen i mediala sammanhang fått en ofördelaktig stämpel. Tidigare studier är 

främst inriktade på konsulter inom andra områden, till exempel managementkonsulter (se 

exempelvis; Karantinou & Hogg 2001). Men det har inte gjorts några studier som endast 

fokuserar på konsulter i ombildningsbranschen. Dock riktar sig denna studie till att enbart 

studera ombildningskonsulters yrkesutövande. Det empiriska materialet hämtas från 

personliga intervjuer, artiklar, motioner samt internetbaserade källor. Både kritiska och 

förespråkande källor ingår i studien. 
 

Ett teoretiskt motiv för denna studie är att undersöka om Freidsons institutionella logiker kan 

appliceras på ombildningskonsulter. För att därigenom hjälpa oss att förstå vad 

ombildningskonsultation är för typ av arbete, samt vad det styrs av. Som nämndes i 

inledningsavsnittet har Eliot Freidson (2001) definierat principer till att organisera arbete. 
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Principerna illustreras av tre institutionella logiker; den fria marknadens logik, byråkratisk 

logik samt professionell logik. Dessa kan hjälpa oss att undersöka vilken eller vilka principer 

som verkar vara de mest passande för ombildningskonsultens yrkesutövande. Detta 

resonemang leder oss fram till följande frågeställningar:  

Vi frågar oss om det finns några inträdeskrav för att verka som ombildningskonsult, och i 

sådant fall hur dessa ser ut? Vilka blir ombildningskonsulter, finns det någon gemensam 

nämnare gällande deras bakgrund? Vilka utmärkande principer karakteriserar deras arbete? 

Finns det något kontrollorgan som verkar styrande över ombildningskonsultens 

yrkesutövande?  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra till mer kunskap om ombildningskonsulters 

yrkesutövande. Detta genom att beskriva och analysera vilka principer som styr deras arbete, 

utifrån Freidsons (2001) tre institutionella logiker. Uppsatsen ämnar bidra till att ge mer 

kunskap om yrkesgruppen. Ombildningskonsulter är en grupp som vi i dagsläget inte vet så 

mycket om, och bristande kunskap kan leda till förutfattade meningar. Detta kan ha resulterat 

i den kritik som riktats mot gruppen (Gunnarson, Johansson & Fredh, 2009). Det blir således 

intressant att undersöka vad de har för utbildning, samt vilken typ av egenskaper som 

efterfrågas av branschen. 

1.4 Disposition 
Fortsättningsvis är studien uppdelad i fem kapitel. I kapitel 2 presenteras den teori som ligger 

till grund för studien med fokus på Fredisons tre institutionella logiker. Kapitel 3 innehåller 

studiens forskningsmetod samt tydliggör hur data samlats in och klassificerats. I kapitel 4 

presenteras det empiriska materialet baserat på intervjuer, internetbaserade källor, artiklar 

samt publikationer. Kapitel 5 presenterar analys och diskussion utifrån empiri och teori. 

Kapitel 6 sammanfattar studiens resultat i en slutsats samt redogör för studiens begränsningar 

och ger bidrag till vidare forskning. 

2. TEORI 
Detta kapitel är indelat i tre avsnitt. Den första delen är vigd åt en kortare introduktion av de 

tre logikerna, som presenteras i “Professionalism; The Third Logic” av Eliot Freidson (2001). 

Därefter förklaras principer för arbete mer ingående under rubrikerna; fri marknadslogik, 

byråkratisk logik samt professionell logik. Avslutningsvis ges en sammanfattning samt en 

beskrivande modell som tillämpas i hela uppsatsen. 
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2.1 Introduktion 
Varje institutionell logik är idealformer för arbete. De har sina egna principer som styr 

efterfrågan på kunskap, hur man organiserar arbete, karriärvägar, utbildning och hur olika 

ideologier ligger till grund för respektive logik. Freidson (2001) klargör vad han menar med 

respektive metod enligt följande; 

Marknad – de omständigheter som möjliggör för kunderna att besitta kontroll för det arbete 

som individerna utför. Marknadens föränderliga natur styr vilka åtgärder som ska vidtas.  

Byråkrati – formella regler och kontrollorgan styr över de individer som ingår i 

organisationen. 

Profession - medlemmarna i yrkesgruppen besitter kontrollen, vilket görs möjligt genom de 

institutionella omständigheterna. Graden av professionalism och kunskap som erhålls genom 

utbildning och praktik väger inom denna logik tungt.  

2.2 Eliot Freidsons tre institutionella logiker 

2.2.1 Fri marknadslogik 
Genom marknadens föränderliga natur kan en första logik studeras. Denna styr de 

omständigheter varefter företag agerar och fokuserar sina resurser. Logiken innebär att 

marknaden är helt öppen och oreglerad. Således är det marknadskrafter, exempelvis 

konsumenter, som sätter upp villkoren för yrkesutövandet samt skapar efterfrågan (Freidson, 

2001). Eliot Freidson (2001) definierar den fria marknaden som;  

“Imagine a world in which we are free to buy and sell anything we choose, individually 

competing with each other to buy at the lowest possible price and sell for the highest possible 

price. Nothing is regulated nor are there any large companies or unions to limit that 

competition....” (Freidson, 2001: 1) 
 

Logiken styrs av klassisk teori om den fria marknaden, där utbud och efterfrågan styr vad som 

ska produceras och erbjudas (Freidson, 2001). Marknaden karakteriseras av att det är en 

ständig kamp för överlevnad, och att slå ut svagare konkurrenter. Det handlar inte bara om 

konkurrens i att producera varor och tjänster till ett så lågt pris som möjligt, utan även att 

tillgodose marknadens varierade efterfrågan.  Priset styrs av efterfrågan vilket även är en 

avgörande faktor för generering av vinst. Aktörerna måste följa marknadens fluktuation, 

genom att anpassa sig, sina produkter och tjänster efter varierande omständigheter. Dessa 

omständigheter kan exempelvis vara; konkurrenters produktutveckling, substitutprodukter, 

samt det ofrånkomliga faktum att marknadens efterfrågan skiftar (Freidson, 2001). 

Konkurrensen främjar även innovation och utveckling, hos de företag som agerar på sin 

marknad. Lojaliteten ligger inom denna logik hos dem som är beredda att betala. Ju mer 



! '!

konsumenten betalar desto större lojalitet genereras från den yrkesutövande. 
 

Konsumenterna är inom denna logik fullt medvetna om kvalitet och kostnader för de varor 

och tjänster som finns tillgängliga, och de är fria att välja därefter. Konsumtion är en styrande 

kraft inom logiken. Det är således konsumentens egna preferenser som styr vilka som 

kommer att nå framgång på marknaden (Freidson, 2001). Konsumenten har full insyn i 

produktens eller servicens fördelar, och väljer därefter rationellt. Konsumentens val blir 

avgörande, och reglerar att kvaliteten bibehålls i den konkurrens som råder på marknaden. 
 

Producenterna i sin tur, ser arbete som en möjlighet att maximera sin inkomst, som gör det 

möjligt att öka sin konsumtion. Det finns ingen tydlig karriärväg utan den är oregelbunden 

och ostrukturerad. I denna logik finns uppfattningen att den som är öppen för att lära, kan 

utföra arbete och ta bra ekonomiska beslut, och därmed nå framgång.  
 

Det finns inga speciella krav på utbildning eller auktorisation av aktörerna, de agerar efter 

marknadens efterfrågan. Den kunskap och praktik som anses nödvändig är möjlig att lära sig 

utefter arbetets gång; “Learning by doing”.  

2.2.2 Byråkratisk logik 

Det förekommer ofta att ordet byråkrati generellt illustreras av en pappersvändande, ofta 

statlig, offentlig myndighet. Där organisationen är starkt kontrollerad under en väl utarbetad 

hierarkisk struktur. Här lägger vi inte fokus på den strukturella organisationsbyråkratin, utan 

på principerna för arbetssättet. 
 

De som agerar inom denna logik är handplockade för sina kvalifikationer, till att genomföra 

sin tilldelade syssla på ett så effektivt sätt som möjligt. Dessa individer utses av 

personalavdelningen, som även kontrollerar att upprättade regler och standarder tillämpas på 

rätt sätt (Freidson, 2001).    
 

Den yrkesutövande kontrolleras innan tillsättning genom auktorisation, eller under utförandet 

genom upprättade regelverk och en formell arbetsbeskrivning. Den byråkratiska logiken 

specificerar i detalj vilka arbetsuppgifterna är, vem som ska utföra dem och vem som ska 

tilldelas kontrollen över detta, det vill säga vara chef (Freidson, 2001). 
 

Effektivitet och förutsägbarhet är ledord för de chefer och förmän som övervakar det dagliga 

arbetet. De som är högre upp i hierarkin utövar auktoritet gentemot de som är lägre ner på 

skalan, på en mängd olika sätt. Den enskilde individen besitter den kunskap som krävs för det 

arbete som denne blivit tillsatt för. Således försvåras möjligheten att flytta kompetens inom 

organisationen. Detta resulterar i att det kan vara svårare att göra sig en ”karriär” inom denna 
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logik, då nivåerna är svåra att komma igenom. Det huvudsakliga syftet till arbete är att ha en 

sysselsättning, men även att skapa en god levnadsstandard. Individen värdesätter de tydliga 

regelverk som ställts upp kring arbetsuppgifterna, vilket även motiverar till arbete. Individen 

måste visa ansvar i sin roll, då positionen enkelt kan ersättas av någon annan (Freidson, 

2001). 
 

Genom lagar, uppsatta regelverk och auktorisation tar staten eller högre myndighet ansvar för 

att vissa yrken utövas korrekt och utifrån relevant kunskap. Inom en byråkratisk organisation 

ges det varken utrymme eller tillstånd till avtagande effektivitet i produktion och distribution, 

av tjänster och produkter. Kunskapen är starkt kopplad till organisationen och yrkesutövandet 

i sig, snarare än individernas förkunskaper (Freidson, 2001). Dessa individers göromål 

kontrolleras av ett tydligt formulerat regelverk, vilket ska försäkra om standardiserade och 

pålitliga produkter, till så låg kostnad som möjligt. Goodrick och Reay (2011) nämner 

statslogik som en del av den byråkratiska logiken (Freidson, 2001). Staten har en 

maktposition genom de lagar som myndigheter har till uppgift att följa. I den ideala 

statslogiken är de yrkesverksamma anställda av staten. Regeringen har direkt kontroll för 

organisering av allt arbete. De statligt anställda cheferna ska se till att priser och 

kvalitetsstandard för produkter och tjänster upprätthålls (Goodrick & Reay, 2011). 

2.2.3 Professionell logik 

Professionell logik till skillnad från de tidigare nämnda, låter individen som besitter en 

specifik kunskap, att själv kunna planera, kontrollera och styra sitt arbete (Freidson, 2001).  
 

Individen kan genom att tillämpa sin fackkunskap, lära sig att hitta lösningar på problem. 

Denne lär sig även vilka förväntningar som ställs på yrkesrollen, och därmed hur individen 

bör agera. Denna definition beskriver profession som att de äger ett monopol på marknaden. 

Dels i kunskap, men även som yrkesutövare. Exempel på yrkesgrupper är; läkare, advokater 

och revisorer. Utbildning är grunden för expertis. De yrkesverksamma anses vara 

specialiserade, någon som har mer kunskap än de flesta inom ett specifikt område (Freidson, 

2001). För att utöva professionen innebär det att man genomgått utbildning samt praktik. 

Därmed har individen erhållit erfarenhet som skapar förtroende, jämfört med en person som 

har erfarenhet men saknar teoretisk kunskap. Finns inte både teoretisk och praktisk kunskap, 

kan individen inte tillhöra professionen. Även förtroende och tillit är viktiga faktorer inom 

logiken, för att stå sig i konkurrensen. Professionen utgör en institutionell praktik (Freidson, 

2001). Det innebär att de som innehar kunskapen, även har monopol på utövandet inom ett 

specifikt område. Den institutionella praktiken innebär även att kunskapen görs tillgänglig för 

andra genom utbildning och praktik. 
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Eftersom logiken ofta förknippas med kontroll är det viktigt att förtydliga vad det är som 

avses, det är en form av social kontroll (Freidson, 1976 citerad i Winroth, 1999). Den sociala 

kontrollen upprätthålls genom att individen tränas in i yrket och då lär sig hur man ska agera 

beroende på situation, detta leder till att autonomi uppnås. Eftersom kvaliteten på arbetet 

främst granskas av de som själva utövar professionen, så genererar det i minimal eller 

obefintlig extern kontroll. Staten har dock en avgörande roll i att utfärda legitimationer och 

bidra med forskning och utveckling. Detta innebär att staten garanterar att expertisen går att 

lita på och lever upp till både den etik och kompetens som ställs på yrkeskåren (Freidson, 

2001). 
 

Motiv till arbete inom denna logik är inte främst att uppnå en god levnadsstandard eller 

personlig vinning. Drivkraften är snarare en önskan om att nå tillfredsställelse, och att genom 

sin expertis lösa problem. I teorin kan aktörerna själva påverka sin inkomst, detta är dock 

ovanligt i realiteten (Freidson, 2001).  Har individen ambition till att göra karriär, görs detta 

genom att söka sig till en annan organisation, och där bidra med sin expertis. Kunskapen kan 

vara av diskret karaktär, vilket innebär att den är starkt kopplad till individen, och inte alltid 

lätt att konkretisera. En viktig ideologisk ståndpunkt är att kvantitet och kostnad i tid, relaterar 

till kvalitet: Ju högre pris köparen är beredd att betala, desto högre kvalitet utlovas (Freidson, 

2001). Då behov och preferenser skiljer sig mellan olika köpare, talar logiken för 

individanpassade produkter och tjänster, snarare än standardiserad produktion. 

2.3 Sammanfattning av de tre logikerna 
En yrkesgrupp är sällan, eller snarare aldrig, bestående av endast en renodlad logik, utan 

uppstår med bidrag från de olika logikerna (Freidson, 2001). Det är en dynamisk värld där 

olika influenser påverkar arbetets gång. Konkurrerande logiker kan således samexistera och 

simultant svara för vilka principer som influerar arbetet. Teorin innefattar ett antal principer 

som skapar mening och syfte med arbete på en allmän nivå, men även för de enskilda 

individerna som utför arbetet. Principerna betonar vikten av den sociala kontexten. Varje 

princip kännetecknas av och är förknippad med en uppsättning av materiell praxis och 

symboliska konstruktioner, som formar och begränsar beteendet hos de sociala aktörerna 

(Freidson, 1991). För att få en övergripande bild av logikerna och några av de varierande 

principerna för arbete, presenteras här nedan en modell; 
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Modell 1. De tre institutionella logikerna.  
(Freidson, 2001:82) 
 

3. METOD 
 

Denna kandidatuppsats är en kvalitativ, undersökande studie av ombildningskonsulters arbete 

samt vad det styrs av. Studien fokuserar på ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i 

Stockholmsregionen.  

3.1 Val av forskningsmetod 
 
Genom intervjuer, internetbaserade källor, artiklar samt publikationer har 

ombildningskonsultens arbete analyserats. Vi har valt en deduktiv ansats och vill med hjälp av 

den valda teorin undersöka företeelsen; ombildningskonsulter. Insamlad empirisk data 

analyseras i en teoretisk modell genom operationalisering (Johannessen & Tufte, 2003). 

Operationalisering innebär en process där forskningsfrågan görs forskningsbar, genom en 

övergång från det generella till det konkreta (Johannessen & Tufte, 2003). Operationalisering 

förutsätter ett analysverktyg. Vårt analysverktyg har sin utgångspunkt i Eliot Freidsons 

teoretiska modell (Freidson, 2001 s. 82).  Kategorin; inträdesport, visar vilka eventuella 

hinder, det föreligger för en ny aktör på ombildningsmarknaden. Kategorin; krav för inträde, 

svarar för vilka förutsagda krav, restriktioner och riktlinjer som ställs på aktörerna på 

marknaden. Den tredje kategorin; karriärväg, visar principer för hur ombildningskonsulter 

tenderar att röra sig karriärmässigt, regelbundet eller oregelbundet, horisontellt eller vertikalt. 

Den fjärde och sista kategorin; dominerande kunskap, visar vilka principer som styr kunskap, 

kunskapsöverföring samt typ av kunskap. Vi kommer att genom insamlad empirisk data, 

beskriva och analysera ombildningskonsultens arbete utifrån Eliot Freidsons teoretiska modell 
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(Freidson, 2001:82). På så sätt kan det insamlade empiriska materialet möjliggöra en 

operationalisering, och vidare en konkretisering av ombildningskonsulters yrkesutövande.  

3.2 Insamling av data 

3.2.1 Primärdata 
Datainsamlingen är främst baserad på personliga intervjuer, men även genom dokumenterad 

information, såsom etiska regler och detaljer i ombildningsprocessen med mera (Se bilagor). 

Dessa har respondenterna delgivit oss i samband med intervjusituationerna.   
  

De som arbetar med ombildning anses bäst kunna besvara vilka de är, vad de gör och hur 

ramarna för deras uppdrag ser ut. De ombildningskonsulter som intervjuades valdes utifrån 

faktorer som exempelvis deras branscherfarenhet. Den likställdes med antal år i branschen, 

om de var verksamma hos de största ombildningsbolagen med mera. Bilda Bostad som är ett 

informationsprojekt initierat av Stockholms stad i syfte att informera stockholmarna om 

bostadsrättsombildningar (Bilda Bostad, n.d), hänvisade till några av de ombildningskonsulter 

som ingår i denna studie. Övriga respondenter valdes utifrån sitt medlemskap i den etablerade 

branschorganisationen. Detta med avsikt att se om det fanns skillnader mellan anslutna och 

icke anslutna ombildningskonsulter. Branschorganisationen vill verka för att 

ombildningsbolagen ska uppnå legitimitet, och därmed bli konkurrenskraftiga. Politiker 

valdes utifrån befattning och skrivna motioner, avseende förslag på reglering av 

ombildningar. Intervjuer har även genomförts med en talesperson samt ordförande vid en 

opinionsbildande förening. Denna förening har uppmärksammat och varit känt kritiska till 

förfarandet kring ombildning, och förekomsten av ombildningskonsulter med egennyttiga 

avsikter. Syftet med denna intervju var att få en uppfattning om vad som låg till grund, för 

den riktade kritiken. De upplyste i sin tur om den myndighet som utövar en viss kontroll, och 

därmed är viktig i sammanhanget.  
 

För att få en flersidig bild av ombildningskonsulters arbete har både kritiska och 

förespråkande källor intervjuats. Totalt har sex intervjuer genomförts, varav två med aktiva 

ombildningskonsulter och medlemmar i branschorganisationen. Dessa skedde vid olika 

tillfällen. En av respondenterna visade sig även agera som intygsgivare. Den tredje intervjun 

genomfördes med en fristående ombildningskonsult, knuten till ett större internationellt 

fastighetsbolag. Den fjärde med en opinionsbildande förening. Den femte intervjun med en 

förvaltningsmyndighet. På grund av det geografiska avståndet är denna intervju en 

telefonintervju. Den sjätte och sista intervjun genomfördes i Riksdagen med en aktiv 

socialdemokratisk politiker, tidigare ansvarig för bostadspolitiska frågor i Stockholm. Genom 

en mailkonversation med ett mindre ombildningsbolag fick vi kompletterande information, 
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denne respondent önskade att vara anonym. Därför har vi valt att benämna denne som 

anonym respondent.  Nedan redogörs för de respondenter som deltagit vid intervju: 
 

• Delägare, ombildningskonsult, intygsgivare, Restate 

• Jurist, Boverket 

• Ombildningsansvarig, Bergman & Partner AB 

• Ombildningskonsult vid mindre ombildningsbolag (Anonym respondent) 

• Ordförande och presstalesman, Hyresgästföreningen 

• Senior Consultant, DTZ 

• Socialdemokratisk politiker 
 

Övrig empirisk data är insamlad från Bilda Bostad, branschorganisationen och media.  
 

Tillträde till olika intervjupersoner fick vi genom internetsökningar. Kontakt etablerades i ett 

första skede med Bilda Bostad, vilka hänvisade vidare till relevanta bolag. Vi har främst 

kontaktat relevanta personer via epost, men även över telefon för att på så sätt få till stånd 

intervjuer. Majoriteten av intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Detta 

av bekvämlighetsskäl samt att respondenten skulle känna sig komfortabel i intervjusituationen 

(Saunders et al., 2009).  Ljudupptagning av intervjun gjordes med respondentens 

godkännande, för att försäkra oss om att ingen information skulle försummas (Johannessen & 

Tufte, 2003). Intervjuerna varade i cirka 45 minuter i en lugn miljö. För att få en naturlig 

samtalssituation valde vi att formulera en intervjuguide med frågor som hade sin 

utgångspunkt i teorin (Johannessen & Tufte, 2003). Eliot Freidson beskriver de tre 

institutionella logikerna som renodlade, vilka även används som utgångspunkt vid 

formuleringen av intervjufrågorna. De teman som vi använt är således marknad, byråkrati 

samt profession (Bilaga. 4). Detta med syfte att se vilka/vilken institutionell logik som 

påverkar ombildningskonsultens yrkesutövande. 
 

För att få en naturlig samtalssituation var intervjuerna av ostrukturerad karaktär. Den 

ostrukturerade intervjusituationen tillåter öppna frågor, som ger intervjuaren och 

respondenten möjlighet till flexibilitet (Alvesson, 2011).  Den här typen av öppna frågor 

tillåter respondenten att svara på sitt eget sätt (Fink 2003a i Saunders et al., 2009).  

Anledningen till de öppna frågeställningarna grundar sig i vår utforskande inställning till 

ämnet, samt respondenternas olika bakgrund och förhållningsätt i sak. Detta påverkade även 

frågornas utformning, liksom sidospår och följdfrågor. De öppna frågorna hade för avsikt att 

svara för en utforskande bild av ombildningskonsulter.  
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Vi informerade respondenten innan intervjun om syftet med vår studie, därefter gavs de 

tillåtelse att själva ge sitt samtycke om de ville delta eller inte. De uppgifter som samlats in 

används enbart till studiens syfte (Bryman, 2001). Vid varje intervjusituation ställdes frågan 

om vi fick återkomma med eventuella följdfrågor. 

3.2.2 Sekundärdata 

Eftersökningar i publikationsdatabaser och bibliotek, har visat att det inte finns någon tidigare 

forskning i ämnet; ombildningskonsulter. Det som däremot går att finna, är ett stort antal 

artiklar som publicerats i massmedia. Dessa artiklar handlar då om ombildning till 

bostadsrättslägenheter, och är då ofta av politisk karaktär. Respondenterna har vid 

intervjusituationerna delgivit oss dokument som framgår som bilagor. Litteraturen bestående 

av böcker, artiklar, motioner samt internetbaserade källor framgår av referenslistan.  

3.3 Kodning och klassificering av data 
Transkribering av intervjuerna har vi gjort i deras helhet, med undantag för vissa 

utfyllnadsord typiska för en samtalssituation (Saunders et al., 2009). Fördelarna med 

transkribering är att man enkelt kan gå tillbaka och se vad som verkligen sades vid intervjun. 

Samt att det transkriberade materialet bidrar till en noggrann analys av intervjupersonens svar 

(Bryman, 2001).  
 

Efter transkribering har författarna tillsammans gått igenom materialet, för att sortera ut den 

information som är av värde för studien. Sorteringen av det empiriska materialet har sin 

utgångspunkt i Eliot Freidsons modell (Freidson, 2001 s. 82). Modellen beskriver principer 

karakteristiska för de institutionella logikerna. Inträdesport redogör för marknadens karaktär. 

Krav för inträde står för vilka påverkande aktörer samt kontroll som karakteriserar 

marknaden. Karriärväg skildrar hur ombildningskonsultens karriär ser ut. Den sista 

huvudkategorin; dominerande kunskap, visar ombildningskonsultens utbildning och sociala 

egenskaper. Detta blir även studiens analysverktyg, som gör det möjligt att koppla samman 

det empiriska materialet med det teoretiska.  

3.4 Studiens trovärdighet 
Validitet har vi fastställt genom att kontinuerligt göra kopplingar mellan studien och dess 

syfte (Bryman, 2004). Ena annan bidragande faktor till studiens validitet, är att deltagande 

respondenter besitter kompetens och erfarenhet inom sitt område. Deras svar är därmed 

bidragande till studiens syfte (Saunders et al., 2009).  
 

För att uppnå reliabilitet, har transkriberad data genomgåtts noggrant av båda författarna för 
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att utse vilken information som är relevant för denna studie. Detta skapar tillförlitlighet, och 

ger studien trovärdighet i syftet att ge en förklarande bild av ombildningskonsulter. Om 

studien uppnår reliabilitet så innebär det att samma studie kan utföras igen och uppnå samma 

resultat (Johannessen & Tufte, 2003). 

3.5 Källkritik 
Det är viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt till vad som avses i den litteratur, de artiklar, 

de internetbaserade källor samt det intervjuunderlag som används i denna uppsats. Detta på 

grund av att materialet kan vara styrt av att källornas egna preferenser kan skilja sig från 

varandra (Saunders et al., 2009). Intervjuer reflekterar den enskilda partens uppfattning i ett 

specifikt sammanhang, vilket bör tas i beaktande i studiens analys. Det som kan påverka 

reliabiliteten i studien är om marknaden i framtiden förändras och ombildningskonsultens 

tjänster måste anpassas efter nya förutsättningar.  

4. EMPIRI 
 

I denna del presenteras det insamlade empiriska materialet. Inledningsvis redogörs för hur en 

ombildning går till. Vidare kategoriseras det empiriska materialet under rubrikerna; 

marknadens karaktär, påverkande aktörer, regelverk/kontrollsystem, karriär, utbildning samt 

sociala egenskaper.  

4.1 Från hyresrätt till bostadsrätt  
Genom att förstå hur ombildning från hyresrätt till bostadsrätt ser ut, blir det enklare att förstå 

ombildningskonsultens arbete i processen. Här nedan följer en beskrivning av hur processen 

går till:  

Ett första steg är att undersöka om det finns intresse bland de boende till en ombildning.  Det 

görs genom att prata med grannar och bjuda in till husmöte. Finns det ett intresse kan de efter 

husmötet starta en bostadsrättsförening. Kraven är att man måste vara minst 3 medlemmar, ge 

namn åt föreningen och därtill stadgar. Detta skickas sedan till Bolagsverket. Därefter görs en 

intresseanmälan, som ligger till grund för att ge hyresvärden i uppdrag att värdera fastigheten. 

Minst 40 procent av hyresgästerna ska ha skrivit på en intresseanmälan för att fastigheten ska 

värderas. Senare anordnas en köpstämma, där det genom röstning beslutas om ombildning ska 

ske eller inte. En majoritet måste säga ja för att köpet ska gå igenom. Slutligen ska ett 

köpekontrakt upprättas, som bekräftar att bostadsrättsföreningen blir fastighetsägare (Bilda 

Bostad, n.d).  

 

Ombildningskonsulten upprättar en ekonomisk plan, som sedan intygsgivare granskar. Utan 
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ett godkännande från intygsgivaren, kan inte ombildningsprocessen fortgå. “Intygsgivare är 

personer som granskar ekonomiska planer, för bostadsrättsföreningar och för vissa 

kooperativa hyresrättsföreningar. Hos Boverket kan du ansöka om att få behörighet som 

intygsgivare. Behörighet lämnas för högst tre år, men kan efter ny ansökan förlängas.” 

(Borgecrona, 2012). Boverket utfärdar behörigheten, och är även den instans som utför 

tillsynen av intygsgivarna (Jurist, Boverket, 2012). “Alla bostadsrättsföreningar ska ha en 

ekonomisk plan, som visar att föreningen vid sin start är ekonomiskt hållbar. Den ekonomiska 

planen innehåller bland annat en byggnadsbeskrivning, kostnader för föreningens fastighet, 

finansieringsformer samt en prognos och känslighetsanalys för föreningens ekonomi.” 

(Boverkets allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2). 

 

När ombildningskonsulten får in ett ombildningsuppdrag så kommer det vanligtvis ifrån de 

hyresgäster som vill ombilda. Om det inte redan finns en styrelse, åläggs det 

ombildningskonsulten att hjälpa till att bilda en. Styrelsen har ofta inte så mycket kunskap 

eller erfarenhet av ombildning och behöver därför hjälp i processen (Senior Consultant, DTZ, 

2012). Därefter väljs stadgar, och man går igenom vilka förutsättningar den nybildade 

föreningen står inför. Ombildningskonsulten rådgör och styr processen, men det är styrelsen 

som tar besluten (Ombildningsansvarig, Bergman & Partner AB, 2012). 

Ombildningskonsulten är med under hela ombildningsprocessen, för att ge stöd och utbilda 

den nytillsatta styrelsen (Ombildningsansvarig, Bergman & Partner AB, 2012). 

Tidsomfattningen för en ombildningsprocess är allt mellan tre, fyra månader upp till 2 år 

enligt Senior Consultant, DTZ (2012). 
  

I bifogat dokument (Bilaga 3), visar Restate deras kvalitetssäkrade metod för ombildning till 

bostadsrätt. Enligt en delägare, ombildningskonsult och intygsgivare vid Restate (2012) är 

bilagan ett exempel på ombildningskonsultens typiska arbete i ombildningsprocessen. 
  

Man kan i huvudsak dela upp ombildningskonsultens arbete i fyra steg (Bilaga 3): 
 

• Utredningsmomentet- Innebär att inhämta information från fastighetsägaren eller mäklaren. 

Att tillsammans med styrelsen hålla informationsmöten för hyresgästerna, där de får 

möjlighet att ställa sina frågor. Förhandla med fastighetsägaren om pris, renoveringar, 

besiktningar och tillträde. Slutligen, tillsammans med styrelsen upprätta 

boendekostnadskalkyler och bedöma fastighetsvärdet. Fastighetsvärdet bestäms dels 

genom en ortsprisanalys, men även en kassaflödesanalys. Fastighetsvärderingen 

används främst för att se vad andra spekulanter troligtvis skulle betala. 
  



! "&!

• Ombildningsmomentet- Momentet innebär att registrera bostadsrättsföreningen. Därefter 

upprätta preliminära boendekostnadskalkyler, och informera hyresgästerna om dessa. 

Insamling av intresseanmälningar, som måste uppgå till minst 40 procent, för att en 

värdering av fastigheten ska kunna möjliggöras. Ett besiktningsföretag anlitas för att 

utföra detta. Ombildningskonsulten upprättar en ekonomisk plan, vilket är detsamma 

som bostadsrättsföreningens budget. Denne förhandlar även åt föreningen, för att 

fastställa hur finansieringen ska ske. Till sist kallas det till köpstämma, där det krävs 

att minst 67 procent av hyresgästerna röstar ja till att föreningen köper fastigheten. 
  

• Överlåtelsemomentet- Innebär att den ekonomiska planen registreras hos Bolagsverket. 

Ombildningskonsulten ska upprätta och förhandla fram köpekontrakt. Detta ska 

innehålla pris, tillträde samt övriga villkor. Ombildningskonsulten ska upprätta 

köpebrev, som blir föreningens kvitto på att de köpt fastigheten. Därefter lämnas en 

ansökan om lagfart. Slutligen ska ombildningskonsulten inhämta offerter avseende 

försäkring av fastigheten samt förvaltning. 
  

• Upplåtelsemomentet - Upprätta upplåtelsehandlingar som visar att föreningen ska upplåta 

lägenheterna som bostadsrätter. Detta blir ett kvitto för bostadsrättsägaren på att de har 

betalat och därmed äger bostadsrätten. Ombildningskonsulten ska hjälpa föreningen 

att starta en fungerande fastighetsförvaltning. 
  

När förvaltaren tagit över är ombildningskonsultens uppdrag slutfört.  

4.1.1 Marknadens karaktär 

Marknaden påverkas av olika faktorer, exempelvis av det rådande politiska styret. Vidare, så 

har de flesta bostäder som går att ombilda i Stockholms innerstad redan ombildats. Detta 

medför att marknaden måste vidgas. Ombildningsbolagen söker då nya objekt, längre ut från 

storstadsområdena (Delägare, ombildningskonsult, intygsgivare, Restate, 2012).   
  

Marknaden för ombildningar i Stockholm minskar hela tiden. Är en fastighet ombildad till 

bostadsrätt, så är den borta från marknaden. Det är precis detta som sker i Stockholm, 

Göteborg och Malmö (Ombildningsansvarig, Bergman & Partner AB, 2012). På grund av den 

stagnerande ombildningsmarknaden, krävs det för ombildningskonsulternas överlevnad, att de 

arbetar mer aktivt för att få igenom processer i vissa områden. Detta har lett till att 

ombildningar efterfrågas på andra orter i landet, utanför storstadsområdena 

(Ombildningsansvarig, Bergman & Partner AB, 2012). Ombildningskonsulterna måste 

således tänka om, då projekt inte längre går igenom lika lätt som tidigare. Fokus har riktats 

mot att mer aktivt marknadsföra möjligheten till ombildning (Magnergård, Bjers, 2011).  
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Det enskilda ombildningsföretaget, kan genom medlemskap i en branschorganisation, 

konkurrera ut mindre och nytillkomna företag. En anledning till medlemskap i 

branschorganisationen kan vara att ombildningsföretag därigenom vill visa på kvalitet. Då 

man genom medlemskap erhåller en viss kvalitetsstämpel. Detta leder i sin tur till att 

ombildningsföretaget kan ta mer betalt för sina tjänster (Senior Consultant, DTZ, 2012). Dock 

gör de upprättade inträdeskraven för ett medlemskap, att fördelarna med detta endast är 

tillgänglig en liten grupp aktörer, som tillsammans kan påverka marknaden.  
 

En annan faktor som påverkar konkurrensen mellan aktörer, är prissättningen av tjänsten. En 

gemensam inställning bland ombildningskonsulter är att prissättningen för konsultens arvode 

grundar sig i föreningens storlek, riskfaktorer samt konkurrensförhållanden. Även 

riskmomentet vägs in i priset, eftersom ombildningskonsulten endast erhåller arvode då en 

ombildning genomförs. "Den här föreningen skulle kunna fungera, men då krävs osedvanligt 

stora insatser och då kanske vi sätter priset efter det eftersom vi kan ju lika gärna förlora” 

(Ombildningsansvarig, Bergman & Partner AB, 2012).  

4.1.2 Påverkande aktörer 

Nedan följer en presentation av de påverkande aktörer som omger ombildningskonsulten, 

dessa är; Boverket, Hyresgästföreningen, media, politik samt branschorganisationen. 

Aktörerna har en direkt eller indirekt inverkan på ombildningskonsultens yrkesutövande.   

Boverket: Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende 

Enligt Boverkets jurist, är Boverket den myndighet som har tillsynsansvar över intygsgivare. 

Det är därmed den myndighet som utfärdar behörighet, samt har rätt att varna och återkalla 

behörigheten för intygsgivarna. Intygsgivare kan bli skadeståndsskyldiga. 

Borättsförordningen ligger till grund för Boverkets uppdrag avseende intygsgivare (Jurist, 

Boverket, 2012). Enligt 10 § bostadsrättsförordningen, får behörighet för intygsgivare endast 

meddelas den som har nödvändig utbildning. Denna fokuserad på fastighetsrätt och företags- 

eller fastighetsekonomi, samt kunskaper avseende byggverksamhet och förvaltning av 

fastigheter (Jurist, Boverket, 2012). 
  

Boverket har med referens till en dom i Förvaltningsrätten i Växjö, återkallat två personers 

behörighet att verka som intygsgivare. Dom 5324-10 (20120215). Efter att denna dom 

avkunnats från förvaltningsrätten, har även anmälningsfrekvensen ökat, enligt Boverket 

(Jurist, Boverket, 2012).  
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Hyresgästföreningen 

Hyresgästföreningen är en partipolitisk obunden, demokratisk organisation som styrs av sina 

medlemmar (Hyresgästföreningen, 2012). De arbetar främst med att stödja sina medlemmar i 

boendefrågor gentemot hyresvärden. Genom opinionsbildning påverkar de beslutsfattare till 

att förbättra villkoren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen har uttalat en del kritik mot 

ombildningsförfarandet och anmärkt på avsaknad av ramar för ombildningskonsultens 

yrkesutövande. Ett förslag är att en myndighet ges befogenhet att granska 

ombildningskonsulter mer aktivt, än vad som görs i dagsläget. En auktorisation av 

ombildningskonsulter likvärdig den som gäller fastighetsmäklare efterfrågas (Ordförande, 

Hyresgästföreningen, 2012). Den enskilde köparen eller den nytillsatta styrelsen är på grund 

av kunskapsbrister, många gånger i ett beroendeförhållande till ombildningskonsulten. Detta 

medför att de måste förlita sig till att den ekonomiska planen, den tekniska besiktningen samt 

att värderingen av fastigheten utförs på ett korrekt sätt.  

Media 

Media har länge riktat fokus på ombildning och därmed även de som genomför 

ombildningsprocessen, ombildningskonsulterna. Bland annat har bristen på en auktorisation 

för den som handhar ombildningar kritiserats hårt i ett flertal artiklar i dagspressen (Brolin, 

2011). Massmedia och motståndare har kritiserat ombildningskonsulternas arbete i artiklar 

och publikationer (Gunnarson, Johansson & Fredh, 2009 och Brolin, 2011).  

Politik 

Olika politiska åsikter råder i frågan som avser ombildning från hyresrätt till bostadsrätt och 

därmed ombildningskonsultens yrkesutövande. Utifrån ett antal skrivna motioner (se till 

exempel: Motion 2011/12: C364 och motion 2011/12: C377) framgår att man vill införa 

ordning och reda på marknaden där ombildningskonsulterna verkar. Detta genom 

auktorisation eller tydligare regelverk i arbetet, samt en kontrollfunktion (Socialdemokratisk 

politiker, 2012). 

Branschorganisation 

År 2010 bildades en medlemsdriven och partipolitiskt obunden branschorganisation av 

Sveriges ledande konsulter inom fastighetsrådgivning och bostadsrättsbildning. 

Branschorganisationen finns till för att säkra en trygg och effektiv bostadsrättsbildning, för 

samtliga inblandade parter. I nuläget genomför de 73 procent av bostadsrättsombildningarna i 

Sverige. De konsultföretag som är anslutna till branschorganisationen, har minst 10 års 
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dokumenterad erfarenhet av ombildningar. Därtill har de åtagit sig att följa lagar, 

förordningar, branschorganisationens stadgar (Bilaga 2) och etiska regler (Bilaga 1). 

Målen med branschorganisationen är: 

• “Att i enlighet med våra etiska regler främja en sund verksamhet inom 

bostadsrättsbildningsområdet.” 

• “Att utveckla nya bostadsrättsbildningsmetoder och främja deras praktiska tillämpning.” 

• “Att medverka till utbildning inom bostadsrättsbildningsområdet. 

• ”Att utveckla en rättrådig och yrkesskicklig yrkeskår inom bostadsrättsbildningsområdet.” 

(Branschorganisationen, n.d) 

I bifogade dokument (Bilaga 1) “Etiska regler för Branschorganisationen” presenteras 7 

punkter med etiska regler för medlemmarna. Medlemmarna i branschorganisationen består av 

ca 10 stycken bostadsrättsbildarbolag. Deras verksamhet är att ombilda fastigheter från 

hyresrätt till bostadsrätt. Reglerna är tänkta som en vägledning för medlemmarna och är 

därmed inte speciellt uttömmande. Yrkesmässigt uppträdande inom branschorganisationen, 

innebär att uppträda på ett sätt så att förtroendet för kåren upprätthålls. När företaget åtar sig 

ett ombildningsuppdrag finns det två tydliga riktlinjer för utförarens ansvar. Dessa två är att 

företaget har relevant kompetens för uppdraget. Med relevant kompetens menas teknisk, 

ekonomisk och juridisk kompetens. Den andra riktlinjen är att uppdraget blir 

fackmannamässigt utfört.  

4.1.3 Kontroll 

Det är ombildningskonsulten som själv styr ombildningsprocessen, den är inte reglerad 

(Ombildningsansvarig, Bergman & Partner AB, 2012). Ombildningskonsulter jämförs med 

fastighetsmäklare där det krävs att vissa kriterier uppfylls för att bli auktoriserad. En 

auktorisation av ombildningskonsulter välkomnas. Dock skulle det bli en svårighet att avgöra 

vem som skulle stå bakom och vara ansvarig för en sådan typ av auktorisation 

(Ombildningsansvarig, Bergman & Partner AB, 2012).  En annan uppfattning är att det inte 

finns något behov av ett tydligare kontrollsystem inom branschen, exempelvis i form av ett 

regelverk.  ”Det är en gigantisk apparat och kräver uppföljning och ska därefter generera 

någon form av straffpåföljd efter en dom. Då har vi en tingsrätt i så fall. Det borde väl 

rimligtvis rymmas i den”. (Senior Consultant, DTZ, 2012). 
  

  

Ombildningskonsulten har bland annat till uppgift att upprätta olika kalkyler, exempelvis för 

boendekostnad. De kalkyler som ska upprättas är inte så komplicerade, de fel som kan uppstå 

är om räntan har dragits ned till en osunt låg nivå. Då skulle avgifterna höjas direkt efter 

ombildningen. “De ekonomiska kalkylerna är mycket enkla, har du ett Excelark och sunt 
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förnuft så får du ihop dem.” (Senior Consultant, DTZ, 2012). Frågan ställdes huruvida 

kalkylerna kan bli missvisande eller felaktigt upprättade. De ombildningskonsulter som ingår 

i denna studie menar att det inte kan uppstå misstag i kalkylerna. Då den ekonomiska planen 

ska kontrolleras och intygas av intygsgivare utsedda av Boverket (Senior Consultant, DTZ, 

2012). Varje ekonomisk plan granskas av två oberoende intygsgivare. “De är 

skadeståndsskyldiga enligt bostadsrättslagen gentemot föreningen och dess medlemmar om 

de uppträtt vårdslöst vid sin granskning” (Delägare, ombildningskonsult, intygsgivare, 

Restate, 2012). Intygsgivaren får inte verka i samma bolag som blir granskat. Dock använder 

sig en del bolag återkommande av samma intygsgivare (Ombildningsansvarig, Bergman & 

Partner AB, 2012).  Intygsgivarnas granskning avser de kontrollsystem som ser till att all 

formalia upprättas på ett korrekt sätt. Eftersom ombildningskonsulterna betalar intygsgivarna 

för deras granskning, så finns där ett intresse av att kalkylerna stämmer.  

4.1.4 Karriär 

Det som gör en ombildningskonsult bra är att man lägger ned tid och engagemang på affären. 

Förutsättningarna för att klara uppdraget är till största del att kunna hantera papper, 

myndigheter, ha mycket energi och kunna ta hand om människor (Senior Consultant, DTZ, 

2012). Ombildningskonsulter har oftast en bakgrund inom fastighetsbranschen. I och med det 

ökande intresset för ombildning har de övergått till att bli ombildningskonsulter. 
  

De mest framgångsrika ombildningskonsulterna är ekonomer och jurister. De som är riktigt 

duktiga har en dubbelexamen, till exempel inom både ekonomi och juridik. I andra fall så har 

man 30-40 års erfarenhet. Ombildningsbranschen bygger på att skapa förtroenderelationer till 

styrelse, boende och bank. Förtroende tar år att bygga upp. Därför måste man som individ 

börja som assistent på ett etablerat företag hos någon som, mätt i antalet ombildningar, är 

bland de tio största i branschen. Det är många som inte kommer längre än till att bli 

assistenter. Samtidigt som det dyker upp guldkorn som snabbt kan ta stort eget ansvar och 

sedan bli ombildare. ”Hur duktig man än är så behövs det att man går bredvid en erfaren 

ombildare i minst två år och bara de som verkligen är av rätta virket kan bli ombildare” 

(Anonym respondent, 2012). 

4.1.5 Utbildning 

Krav på specifik utbildning finns inte. Detta ser dock ut att till viss del förändras, genom att 

de yngre i branschen är högre utbildade än de äldre (Senior Consultant, DTZ, 2012). Samtliga 

respondenter menar att det man ska kunna går att lära sig under arbetets gång; “Learning by 

doing”. 
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Generellt bland ombildningskonsulterna råder en uppfattning om att det främst är 

fastighetsmäklare, civilingenjörer, jurister, civilekonomer, människor med byggnadstekniska 

kunskaper samt lantmätare som arbetar med ombildning. ”Så att det är olika utbildningar 

som folk som har gett sig in i den här branschen har, men alla tycker som sagt att det är ett 

roligt och meningsfullt arbete” (Delägare, ombildningskonsult, intygsgivare, Restate). 

Ombildningskonsulternas utbildningsbakgrund varierar väldigt mycket. Det är bra att ha en 

viss kännedom om fastighetsvärdering, för att kunna åta sig ett ombildningsuppdrag 

(Ombildningsansvarig, Bergman & Partner AB, 2012). 
  

Det finns tendenser som pekar på att de ombildningskonsulter som anställs i nuläget, har en 

akademisk bakgrund. Dock råder en generell uppfattning om att det inte finns något behov av 

någon specifik utbildning, för att vara verksam som ombildningskonsult. Argumentet är att 

marknaden reglerar sig själv. Det sprider sig snabbt inom branschen vilka de aktörer är som 

inte kan hantera uppdragen (Senior Consultant, DTZ, 2012).  

4.1.6 Sociala egenskaper 

Personliga egenskaper, den sociala förmågan samt människokännedom, är de avsevärt 

viktigaste egenskaperna hos en ombildningskonsult. Att kunna hantera olika typer av 

människor från olika bakgrund, och få dem att känna tilltro och tillit till att arbetet utförs 

korrekt och tillfredsställande. ”… det gäller att ombudet är lite av en tusenkonstnär och dels 

kan göra alla saker rätt, handhavandemässigt, med papper, myndigheter, och allt vad det kan 

vara, men sen även ta hand om människorna” (Senior Consultant, DTZ, 2012). Arbetet 

bygger på förtroende både gentemot bankerna, likväl som mot de boende. Således; ”att vara 

hyggligt social, för att hålla de här mötena och få fram budskapet” (Ombildningsansvarig, 

Bergman & Partner AB, 2012). Genom att anpassa retoriken efter omständigheterna kan 

budskapet förmedlas på ett förtroendeingivande sätt. Därigenom kan fler förstå fördelarna 

med en ombildning som ombildningskonsulten vill förmedla. ”Det som det egentligen 

handlar om är att man måste vara duktig på att sälja” (Senior Consultant, DTZ, 2012).  

4.2 Sammanställning av det empiriska materialet 
Av det empiriska materialet att döma minskar ombildningsmarknaden i storstadsregionerna 

konstant. Detta medför att ombildningskonsulterna riktar blickarna utanför 

storstadsregionerna, för att hitta nya objekt att ombilda (Ombildningsansvarig, Bergman & 

Partner AB, 2012). Det blir således även hårdare konkurrens om de kvarvarande 

ombildningsobjekten. Vilket medför att marknaden blivit svårare för nytillkomna aktörer att 

etablera sig på. Aktörer som direkt eller indirekt påverkar ombildningskonsulten i sitt 

yrkesutövande, kan genom att styra opinion påverka privatpersoners vilja till att ombilda. De 



! #$!

styr därigenom även marknadens efterfrågan. På andra sidan står branschorganisationen som 

vill få upp statusen och trovärdigheten hos yrkeskåren. Detta gör de genom att gemensamt 

upprätta stadgar samt etiska regler, gällande ombildningsprocessen och dess efterverkningar 

(Bilaga 1 och Bilaga 2). Det finns ingen direkt kontroll av ombildningskonsultens 

yrkesutövande, det är denne som själv styr ombildningsprocessen (Ombildningsansvarig, 

Bergman & Partner AB, 2012). Den kontroll som finns är den som utövas av intygsgivare, 

utsedda av Boverket. De har till uppgift att granska den ekonomiska planen som upprättats av 

ombildningskonsulten (Delägare, ombildningskonsult, intygsgivare, Restate, 2012). 

Branscher som visar sig vara ekonomiskt fördelaktiga lockar i goda tider till sig många 

nyetablerade aktörer. Detta faktum är även typiskt för ombildningsbranschen. Dock menas det 

att det krävs långvarig fackmannamässig kunskap för att överleva på marknaden (Delägare, 

ombildningskonsult, intygsgivare, Restate, 2012). Ombildningskonsulternas bakgrund 

varierar men de tenderar att röra sig horisontellt mellan olika befattningar, kopplade till 

fastighetsbranschen. Flera respondenter som i dagsläget verkar som ombildningskonsulter har 

tidigare arbetat med både fastighetsmäkleri, lantmäteri eller som intygsgivare. De har även en 

liknande utbildningsbakgrund. Samtliga respondenter hävdade dock att de sociala 

egenskaperna var viktigast i deras yrkesutövande.  

5. ANALYS OCH DISKUSSION 
För att koppla samman resultatet av empirin med det teoretiska materialet, har vi använt oss 

av Eliot Freidsons modell (Freidson, 2001 s. 82). Det empiriskt insamlade materialet i 

kombination med varje institutionell logik åskådliggör principer för ombildningskonsultens 

yrkesutövande. Således kan sägas att beroende på vilket perspektiv som intas ger det olika 

inverkande principer på arbetet.  

5.1 Inträdesport 

5.1.1 Marknadens karaktär 

Marknadslogiken styrs av klassisk teori om den fria marknaden, där utbud och konsumentens 

efterfrågan styr vad som ska produceras eller erbjudas (Freidson, 2001). Detta kännetecknar 

även den marknad där ombildningskonsulten verkar enligt Senior Consultant, DTZ (2012). 

Detta genom argumentet att marknaden reglerar sig själv. Prissättning används av 

ombildningsbolagen för att differentiera sig från andra på marknaden. Den är en viktig 

konkurrensfaktor då bostadsrättsföreningen själv avgör vilket ombildningsbolag som kan 

uppfylla deras önskemål, eftersom det är en fri och oreglerad marknad (Freidson, 2001). 

Marknadslogiken kan sammanfattas med att efterfrågan styr marknaden och det råder fri 

konkurrens (Freidson, 2001). 
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Priset styrs av efterfrågan vilket även är en avgörande faktor för generering av vinst 

(Freidson, 2001). Det finns en konstant strävan att maximera vinsten och ett konkret exempel 

på detta är att branschorganisationens medlemmar vill framhäva sin egen trovärdighet. 

Ombildningsbolag kan genom medlemskap i branschorganisationen påvisa erfarenhet, 

branschkunskap och relevant utbildning. De kan därigenom konkurrera ut mindre och 

nytillkomna företag på marknaden. I och med den hårda konkurrens som råder anses 

differentiering av tjänster fördelaktigt för att nå mer framgång. Utifrån den erfarenhet och det 

förtroende som ombildningskonsulten erhållit från tidigare utförda ombildningar kan denne 

upptas i branschorganisationen. Genom detta finns även inslag av professionell logik, 

(Freidson, 2001) där det menas att det finns tydliga inträdeskrav för att tillhöra professionen.  
 

De ombildningskonsulter som deltagit i denna studie menar att de differentierar sig genom att 

erbjuda sig att följa och stödja den nytillsatta bostadsrättsföreningen genom hela 

ombildningsprocessen. Vissa utbildar den nytillsatta styrelsen, medan andra följer upp och 

finns tillgängliga för frågor långt efter avslutad ombildning.  

5.2 Krav för inträde 

5.2.1 Påverkande aktörer 

En faktor som styr efterfrågan är externa omständigheter, såsom det politiska styret. Därav är 

det vanligare med ombildning i det borgerliga Stockholm, om man jämför med en annan 

större stad i Sverige, exempelvis det rödgröna Malmö (Larsson & Löfgren, 2009). Det har 

skrivits ett flertal motioner, som talar om någon form av kontrollkrav för de som handhar 

ombildningar (se bland annat; Motion 2011/12: C364). Det efterfrågas tydligare regelverk, 

som i sin tur ska generera ordning och reda på marknaden (Socialdemokratisk politiker, 

2012). Statliga krav skulle kunna generera någon form 

av auktorisation, som erhålls först efter det att individen 

genomgått relevant utbildning. Denna diskussion kan 

kopplas till den professionella logiken, där 

utbildningsreferenser ligger till grund för inträde på 

marknaden (Freidson, 2001). Utbildning är ett sätt att 

kontrollera kvaliteten bland aktörerna på marknaden. 

 

Modell 2. Hur staten påverkar ombildningskonsulten. 
(Fredriksson & Palmgren, 2012) 
 

Staten påverkar ombildningskonsulten indirekt genom Boverket. Boverket är den myndighet 
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som är utsedd av staten att ansvara för tillsynen av intygsgivarna (Jurist, Boverket, 2012). Blir 

inte den ekonomiska planen godkänd av intygsgivarna så kan inte ombildningsprocessen 

fortlöpa. Boverket kan ses som en institutionell praktik och är av staten det utsedda 

kontrollorganet. Det är Boverket som ger intygsgivarna behörighet. I nuläget är detta den typ 

av krav som staten tillämpar för att möjliggöra någon form av kontroll över delar av 

ombildningskonsultens arbete. Således finns ingen direkt kontroll av ombildningskonsulter 

utan endast den granskning som genomförs av intygsgivarna.  
 

Media är ytterligare en påverkande aktör som uttryckligen har ifrågasatt och kritiserat det 

arbete som ombildningskonsulter utför. Den fria marknadens logik innebär en öppenhet 

(Freidson, 2001) för alla att uttrycka sina åsikter. Vidare kan detta kallas att väcka opinion. 

Genom oegentligheter som belysts i press och media har avsaknaden av regelverk eller 

kontrollsystem för ombildningskonsultens yrkesutövande framkommit. 

Hyresgästföreningen är opinionsbildare de använder media och politiker för att få ut sina 

budskap (Ordförande, Hyresgästföreningen, 2012). Opinionsarbetets effekter kan i 

förlängningen medföra exempelvis lagändringar. Denna typ av lagändringar kan ge 

inskränkningar i ombildningskonsultens arbete. Detta kan även påverka föreningarnas vilja 

till att ombilda, vilket i sin tur kan leda till minskad efterfrågan. Hyresgästföreningen har 

anmärkningar på avsaknaden av ramar. En auktorisation av ombildningskonsulter likvärdig 

den som ges fastighetsmäklare efterfrågas (Ordförande, Hyresgästföreningen, 2012). Om 

inträdet på ombildningsmarknaden skulle förändras efter Hyresgästföreningens krav, skulle 

detta kunna liknas vid den byråkratiska logiken (Freidson, 2001). Där en formell 

arbetsbeskrivning skulle resultera i tydligare ramar och regelverk för yrkesutövandet.  
 

De ovan nämnda aktörers påverkan bidrar till att ombildningskonsulten måste arbeta hårt för 

att bevisa opinionens motsats, och därigenom uppnå legitimitet. Branschorganisationen 

påverkar både medlemsbolagen och branschen genom de uppsatta riktlinjerna, för hur de 

anser branschen ska se ut. Marknadens öppenhet tillåter branschorganisationen att föra en 

opinion i motsatt riktning, och visa på seriositet och kvalitet hos yrkeskåren. 

5.2.2 Kontroll 

Olika logiker styrs av olika kontrollsystem. Inom den fria marknadslogiken sätter marknaden 

upp villkoren för yrkesutövandet. I den byråkratiska logiken är det tydliga regelverk som styr 

verksamheten. Den professionella logiken styrs av social kontroll. (Freidson, 2001). 
  

Branscher som genererar stora transaktioner lockar i goda tider till sig många aktörer, som 

erbjuder tjänster av varierande kvalitet. Studien visar på blandade åsikter angående införande 
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av ett kontrollsystem, likvärdigt med en central och statlig certifiering, auktorisation eller 

formell arbetsbeskrivning för ombildningskonsulter. Denna typ av statliga kontroller ligger 

inom ramarna för byråkratisk logik (Freidson, 2001). Då ombildningsmarknaden är öppen 

skulle en sådan typ av auktorisation begränsa en fri konkurrens (Delägare, 

ombildningskonsult, Restate, 2012). Detta motsägs av Hyresgästföreningen (2012) som menar 

att det beror på antalet auktoriserade aktörer. Andra reflektioner som uppkommer är vem som 

ska ta på sig ansvaret för auktorisationerna (Ombildningsansvarig, Bergman & Partner AB, 

2012).  
 

Boverket är den myndighet som utser de intygsgivare, som granskar den av 

ombildningskonsulten utförda ekonomiska planen.  Myndigheten följer lagstiftningen alltså 

borättsförordningen och påverkar ombildningskonsulten genom att intygsgivarna antingen 

godkänner den ekonomiska planen eller inte. Myndigheten har befogenhet att påverka 

ombildningskonsultens arbete genom att inte godkänna den ekonomiska planen. Detta stoppar 

ombildningsprocessen. Staten besitter en maktposition genom de lagar som myndigheten har 

till uppgift att följa, vilket kan relateras till statslogik, (Goodrick & Reay, 2011) denna ligger 

inom ramarna för den byråkratiska logiken (Freidson, E., 2001). Eftersom marknaden reglerar 

sig själv anses det inte finnas behov av något tydligare kontrollsystem. Tingsrätten finns, och 

det borde rimligtvis vara deras uppgift att utfärda domar och avgöra straffpåföljder (Senior 

Consultant, DTZ, 2012). Att marknaden är självreglerande kan relateras till det som Eliot 

Freidson (2001) ser som typiskt för den fria marknadslogiken.  

5.3 Karriärväg 

5.3.1 Karriär 

Det finns ingen utstakad karriärväg för ombildningskonsulterna. Karriären är snarare 

karakteriserad av att den är oordnad och oregelbunden. Detta är typiskt för en fri marknad 

(Freidson, 2001). Genom att differentiera sig kan ombildningskonsulten nå framgång 

(Freidson, 2001). Framgångsrika och lyckade projekt sprider sig snabbt inom branschen. 

Därmed regleras marknaden till förmån för de som genomför ombildningar på ett seriöst och 

professionellt sätt. Detta blir till förmån i deras individuella karriärer. Rekommendationer från 

branschen är en grundläggande faktor, som ger framgång i karriären. På grund av det 

begränsade antal aktörer på ombildningsmarknaden kommer rykten snabbt spridas om en 

oseriös ombildningskonsult gör entré. Vilket kommer leda till att denne inte ges tillträde till 

några uppdrag, och därmed inte får lönsamhet i sin verksamhet (Ombildningsansvarig, 

Bergman & Partner AB, 2012).  
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De ombildningskonsulter som har någon form av fastighetsutbildning verkar röra sig 

horisontellt mellan olika befattningar. Detta kan vara ombildningskonsult, fastighetsmäklare, 

värderare samt intygsgivaruppdrag. Det tyder på att den yrkeskunskap de besitter även kan 

appliceras i flertalet yrkesuppdrag (Freidson, 2001). Således innebär detta att en högre nivå av 

expertis ger högre position inom branschen och därmed också framgång. 

Ombildningskonsultens kunskap i ämnet är specifik. Det är få utanför gruppen som kan och 

vill sätta sig in i de formaliteter som en ombildningsprocess innebär. Dessa faktorer påminner 

om professionell logik (Freidson, 2001).  

5.4 Dominerande kunskap 

5.4.1 Utbildning 

För att kunna titulera sig ombildningskonsult och verka inom branschen krävs ingen specifik 

utbildning, varför den varierar väldigt mycket. Utbildningsbakgrunden bland respondenterna i 

denna studie är exempelvis; lantmätare, ekonomer, jurister eller fastighetsmäklare 

(Ombildningsansvarig, Bergman & Partner AB, 2012 & delägare, ombildningskonsult, 

Restate, 2012). Den akademiska utbildningen ses alltså inte som ett krav inom branschen, 

dock kan den bidra till och utveckla den kunskap, som erhålls genom erfarenhet. Den 

varierande utbildningsbakgrunden bland ombildningskonsulter kan genom kunskapsutbyte 

bidra till en bredare kompetens.  
 

En specifik utbildning för ombildningskonsulter existerar inte i nuläget. Snarare förekommer 

det som Eliot Freidson menar är en typisk princip för marknadslogiken; ”learning by doing” 

(Freidson, 2011). Det vill säga att det som är nödvändig kunskap kan läras genom praktik i 

vardagen. Inom ombildningsbranschen läggs till exempel mer fokus på att vara en bra säljare 

snarare än att ha en akademisk utbildning (Senior Consultant, DTZ, 2012).  Då det inte finns 

några speciella krav på utbildning finns inte heller någon begränsning i vem som kan träda in 

som aktör på ombildningsmarknaden. Denna öppenhet kan kopplas samman till den fria 

marknadslogiken (Freidson, 2001).  

5.4.2 Sociala egenskaper 

Även om det inte finns krav på akademisk utbildning finns det andra inträdesportar, till 

exempel sociala och pedagogiska egenskaper. Inträdesportarna inom den fria 

marknadslogiken är öppna (Freidson, 2001), vilket innebär att vem som helst kan träda in. 

Dock krävs det för ombildningskonsultens överlevnad att denne har en förmåga att skapa 

förtroende. Gemensamt hos respondenterna är att de uppfattar sociala egenskaper samt 

pedagogisk förmåga som förutsättningar, för att på ett tydligt sätt kunna förmedla sin 



! #'!

kunskap. Därmed skapas även en förtroenderelation. Ombildningskonsulten bör ha god hand 

med människor och skapa förtroende, så att alla ska känna att de gjort en bra affär (Senior 

Consultant, DTZ, 2012). Ombildningskonsulten måste ge ett seriöst och trovärdigt intryck 

redan vid första mötet. Eftersom detta påverkar hur de röstberättigade lägger sin röst i ett 

senare skede. De pedagogiska egenskaperna krävs för att kunna förmedla sitt budskap 

oberoende av åhörarnas utbildningsnivå, språklig och kulturell bakgrund med mera. Detta 

genom att vara tydlig i sin kommunikation (Delägare, ombildningskonsult, Restate, 2012). 

Saknas den pedagogiska förmågan kan detta leda till att det inte blir någon affär, då de 

röstberättigade inte förstår vad en ombildning innebär. Ett annat exempel då de pedagogiska 

egenskaperna tillämpas är då ombildningskonsulten utbildar och stöttar den nytillsatta 

styrelsen i frågor som rör kommande uppgifter (Ombildningsansvarig, Bergman & Partner 

AB, 2012). 

6. SLUTSATSER 
 
 

För att bidra till kännedom om ombildningskonsultens yrkesutövande har vi utifrån studiens 

resultat samt analys identifierat några framstående signifikativa principer. Alla dessa är även 

sammanlänkade till Freidsons institutionella logiker. 
 

Eftersom ombildning till bostadsrätt är en mycket tidskrävande och omfattande process har vi 

genom våra respondenter uppfattat att det finns en efterfrågan av deras tjänster. Detta trots att 

det finns tendenser till en avtagande efterfrågan av ombildning. Den avtagande efterfrågan 

beror på att möjliga ombildningar i de större städerna till stor del redan är genomförda. 

Ombildningsmarknaden styrs av efterfrågan och ombildningskonsulten erhåller framgång 

genom att tillgodose denna. Inträdesportarna är relativt öppna och det är enkelt att träda in på 

marknaden, vilket även innebär att det är relativt enkelt att etablera sig. Dock kan branschens 

storlek, dess relations- och förtroendebaserade karaktär försvåra möjligheten till framgång vid 

etablering.  

 

Boverket är en statlig tillsynsmyndighet, men har inget direkt ansvar för granskning av 

ombildningskonsulternas yrkesutövande. Den granskning som sker är genom de av Boverket 

utsedda intygsgivarna, de som granskar den ekonomiska planen. Media och andra 

opinionsbildande aktörer är de som främst riktat kritik mot att det inte finns något regelverk 

som kontrollerar ombildningskonsulter. Det finns en viss kontroll genom intygsgivarnas 

granskning av den ekonomiska planen. Detta innebär att vi inte helt kan placera in 

ombildningskonsulten i den byråkratiska logiken, eftersom det inte råder någon total kontroll 
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eller styrning av deras yrkesutövande. Ombildningskonsulten innehar stor frihet i sina 

åtaganden för föreningens ombildning. Dock gäller allmänna medborgerliga regelverk som 

lagar och förordningar. Ombildningskonsulter erhåller endast arvode vid genomförd 

ombildning. Detta gör att de blir mycket angelägna om att processen ska gå snabbt och 

smidigt. Då det inte finns några krav på utbildning eller annan certifiering kan vem som helst 

kliva in på marknaden. Därav den teoretiska placeringen av ombildningskonsulterna i den fria 

marknadslogiken. 

 

Utbildning ses inte som något inträdeskrav, dock är en återkommande egenskap den sociala 

förmågan. Genom förtroendeskapande handlingar erhåller de legitimitet på marknaden. 

Gemensamt för alla som deltagit i studien är att de anser egenskaper som; att kunna ta 

människor från olika bakgrund, vara pedagogisk samt ha människokännedom som mer viktiga 

än att ha en akademisk examen. Detta trots att arbetsmomenten innehåller vissa formalia 

genom att bland annat upprätta de ekonomiska planerna. Detta var en återkommande 

reflektion under intervjusituationerna. Respondenterna delgav dock att de själva hade en 

högre utbildning och att den på något sätt kunde kopplas till fastighetsområdet. Det pekar på 

att trots det uttalade ”learning by doing” verkar finnas ett behov för en viss akademisk eller 

annan högre utbildning. Detta för att klara av att handha större affärer på ett trovärdigt sätt 

och därmed stå sig i konkurrensen.  
 

Ombildningskonsulterna tenderar att röra sig mer horisontellt än vertikalt, när det kommer till 

karriärvägar. Av studien har det framkommit att ombildningskonsulternas kompetensområden 

sträcker sig över ett flertal discipliner. De kan syssla med både ombildning, värdering, 

fastighetsmäkleri samt intygsgivning. I och med att de arbetar med dessa saker parallellt 

frågade vi oss om det finns någon risk att de utnyttjar sina kompetensområden för egen 

vinning. Vi föreslår därför att; låta intygsgivaren vara helt skild från den ombildningskonsult 

som upprättat den ekonomiska planen. Det med anledning av att minimera risken för 

otillbörliga relationer aktörer emellan.  
 

Marknaden är självreglerande och det ligger i ombildningskonsultens eget intresse att skapa 

sig en stabil ställning på marknaden. Då branschen är relativt liten och av kontaktbaserad 

karaktär förvärvas de flesta uppdrag genom rekommendationer inom branschen. Att 

ombildningskonsulten har en gedigen erfarenhet och flertalet lyckade ombildningar i ryggen 

stärker därmed deras ställning på marknaden. Det skapar således förutsättningar för att nå 

lönsamhet. De ombildningsbolag som ingår i studien menar att de genom att erbjuda 
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tilläggstjänster kan differentiera sig från andra aktörer på marknaden. Differentiering är en 

viktig aspekt i branscher där bolagen erbjuder liknande eller samma typ av tjänst.  
 

Slutligen kan vi konstatera att ombildningskonsulter, till största delen, agerar under den fria 

marknadens logik. Detta grundas av den öppenhet som råder för inträde samt att det inte finns 

någon direkt styrning av yrkesutövandet. Fokus läggs snarare på att differentiera sig och 

bygga förtroende för att därigenom generera nya och större uppdrag. En kritik mot den fria 

marknaden är att den förutsätter seriösa aktörer. På grund av marknadens öppenhet kan detta 

faktum utnyttjas av de med oseriösa avsikter. Därmed kan det bli aktuellt att stärka upp 

yrkesutövandet med inslag från principer som följer av de två övriga logikerna. Det kan vara i 

form av exempelvis; krav på utbildning, kontroll av arbetet eller auktorisation. Inslag finns 

dock redan i form av principer för både byråkratisk logik och professionell logik. Det i form 

av; allmänna medborgerliga lagar, förmågan att förmedla sin kunskap samt den akademiska 

utbildningens vara eller icke vara. Att det inte är en renodlad professionell logik beror på att 

det inte krävs någon specifik utbildning eller auktorisation för att verka som 

ombildningskonsult.   

 

För framtida forskning i ämnet kan förslagsvis en jämförande studie mellan olika typer av 

konsulters arbete vara av intresse. Detta för att se hur olika typer av konsulters arbete skiljer 

sig från varandra, då de agerar på sin egen unika marknad.   

6.1 Egen kritik av studien   
Det upplevdes som en svårighet att få respons och etablera kontakt med en del potentiella 

respondenter. Det kan bero på tidsåtgången för en intervju eller osäkerhet kring ämnet, trots 

inledande förklaring av studiens syfte. Detta kan ha bidragit till bortfall av empirisk 

information, som skulle ha kunnat vara av värde för studien. På grund av den begränsade 

tidsåtgång som ges en kandidatuppsats har vi uteslutit vissa potentiella respondenter, såsom 

nytillkomna aktörer på ombildningsmarknaden. Exempelvis skulle dessa aktörer möjligen haft 

en annan utbildningsbakgrund gentemot de respondenter som deltagit i denna studie. Vi har 

även valt att utesluta privatpersoner som påverkande aktörer. Det därför att denna studie 

fokuseras till ombildningskonsulternas yrkesutövande.  
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Bilaga 4 
Intervjuguide 
 
Introduktion: 
Presentation av oss själva.  
Beskrivning av uppsatsens syfte och hur intervjumaterialet ska användas.  
Frågar respondenten om vi har deras tillåtelse att spela in intervjun.  
Frågar respondenten om denna kan beskriva sin bakgrund, och hur arbetsuppgifterna ser ut idag. 
 
Tema: Profession 
Exempel på frågor samt följdfrågor:  
     
1. Vad krävs för att bli ombildningskonsult? 
2. Vilken typ av utbildning eller övrig kompetens krävs för att bli anställd?  
3. Hur sker urvalet av ombildningskonsulter? Vilka kriterier? 
 
Tema: Marknad 
Exempel på frågor samt följdfrågor:  
     
1. Hur påverkar marknaden ombildningskonsultens arbete? 
2. Vilka externa intressenter påverkar ombildningskonsulten?  
3. Vilka kopplingar finns det mellan dessa intressenter och ombildningskonsulten? 
 
Tema: Byråkrati 
Exempel på frågor samt följdfrågor:  
     
1. Finns det idag enligt din vetskap någon utbildning för just ombildningskonsulter?  
2. Hur säkerställs kompetens? “auktorisation”? registrering?  
3. Finns någon generell praxis t.ex etiska förhållningssätt, stadgar? Och hur ser dessa ut? 
 
Avslutning: 
Frågar respondenten om det finns möjlighet att återkomma om frågor skulle uppstå efter det att 
intervjun avslutats. 
Tackar respondenten för sitt deltagande i studien.  


