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Abstract 
 
Titel: Fallet Arholma. Att förvärva, förädla eller att fördärva. 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Anna Hedman 
 
Handledare: Agneta Sundström 
 
Datum: 2008-06 
 
Syfte: Min tanke med uppsatsen var att undersöka en komplex förändringsprocess inom 
fastighetsförvaltning, där många inblandade intressenter deltagit. En stor fråga var hur 
intressenterna genom samsyn eller konflikt lyckats anpassa och bevara ett objekt med stort 
kulturarv, som både skall ge avkastning och finnas till för allmänheten. Jag ville se om fallet 
kunde fungera som en mall/verktyg för andra företag som är inne i liknande komplexa 
processer och studera intressenternas syn på utvecklingsarbetet och hur samordningen skett. 
 
Metod: Genom ett hermeneutiskt synsätt har jag samlat in primärdata från kvalitativa 
intervjuer med inblandade intressenter. Sekundärdata har inhämtats från intressenternas 
hemsidor på internet samt tidningsartiklar. Efter teoristudier och sammanställda intervjuer har 
resultaten jämförts mellan teori och empiri med hjälp av en teoretisk modell 
(intressentmodellen) för att komma fram till en slutsats. 
 
Resultat och slutsats: Mina intervjuer visade att de inblandade intressenterna hade 
gemensamt mål, få konflikter och god kommunikation. Utvecklingsarbetet har drivits av 
drivande och engagerade deltagare med samsyn där beslutsfattare styrt åt samma mål genom 
förtroende och samverkan sinsemellan. Deltagarna har känt ”vi-känsla”. Fallet skulle kunna 
utgöra en modell för att nå framgångsrika förändringsprocesser med många inblandade 
intressenter.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Min uppsats har haft begränsningar genom att jag utelämnat 
två övergripande beslutsfattare som intar en maktposition. Det vore därför intressant att 
studera en liknande förändringsprocess där dessa inkluderats. En sådan studie skulle kunna 
utföras ur en annan intressents perspektiv. 
 
Uppsatsens bidrag: Jag tycker att jag har klarlagt att, i en komplex förändringsprocess, är det 
viktigt att beslutsfattare styr åt samma håll som övriga intressenter för att nå framgång. Fallet 
vi har studerat har varit ett föredöme och skulle kunna studeras av andra intressenter som vill 
lyckas med förändringsprocesser som är komplexa. 
 
Nyckelord: Förändringsprocess, bevara, utvecklas, mål, samverkan, intressent 
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Abstract 
 
Title: The case Arholma. To acquire, process, or to spoil.  
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  
 
Author: Anna Hedman 
 
Supervisor: Agneta Sundström  
 
Date: 2008-06  
 
Objective: My idea of the paper was to examine a complex process of change in the real 
estate, which involved many stakeholders involved. A major question was how stakeholders 
through consensus or conflict, managed to adapt and keep an item with great cultural heritage, 
as both a profit and there for the public. I wanted to see if the case could serve as a template / 
tools for other companies that are in similar complex processes and study stakeholders' views 
on the development and coordination occurred. 
 
Method: By hermeneutic approach, I have collected primary data from qualitative interviews 
with involved stakeholders. Secondary data has been collected from stakeholder websites on 
the Internet and newspaper articles. After theory studies and pooled interviews, the results 
were compared between theory and empiri using a theoretical model (stakeholder model) to 
come to a conclusion. 
  
Results and conclusion: My interviews revealed that the interests involved were common 
goal, have conflicts and good communication. The development has been driven by the 
driving and committed participants with consensus decision which ruled the same objective 
through trust and cooperation among themselves. The participants felt "we-feeling". The case 
could provide a model for achieving successful change processes with many stakeholders 
involved. 
 
Proposal for further research: My thesis has had limitations in that I omitted the two global 
decision makers who occupies a position of power. It would be interesting to study a similar 
process in which these included. Such a study could be carried out from another stakeholder 
perspective. 
 
The essay contributions: I think I have clarified that, in a complex process, it is important to 
decision-governing in the same direction as other stakeholders to achieve success. The case 
we have studied has been a model and could be studied by other stakeholders who want to 
succeed with change, which are complex. 
 
Keywords: process, preserve, develop, objectives, collaboration, stakeholder 
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1. Inledning 
 
I det inledande kapitlet presenterar jag mitt arbete genom att redovisa vad Statens 
Fastighetsverk (SFV) är för aktör och ger bl a exempel på vilka byggnader och miljöer som 
förvaltas av dem. Jag berättar även varför jag valt att skriva om SFV. Därefter redovisar jag 
problemformuleringen och dess syfte samt vilken avgränsning som jag valt att göra. 
 
Statens Fastighetsverk (SFV) förvaltar många av Sveriges kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer såsom slott, teatrar, museer, ambassader och kungsgårdar samt mark. 
Dessa är statens egendomar och SFV har fått till uppgift av regeringen att genom sin 
förvaltning bevara kulturarvet, men samtidigt anpassa byggnaderna till dagens krav och behov 
åt både allmänhet och hyresgäster. Byggnaderna skall vara till nytta och representera 
Sverige.1  
 
SFV har intressanta byggnader och de har en uppgift som vi tror många gånger kan vara svår, 
nämligen att bevara och samtidigt förändra och förnya byggnader som är av intresse utifrån 
ett kulturhistoriskt perspektiv. Som hyresgäst måste byggnaderna och lokalerna anpassas efter 
deras verksamhet och krav, samtidigt som detta inte får ske till vilket pris som helst och på 
sätt som motverka bevarandet. Hur SFV får denna ekvation att gå ihop anser vi är en kritisk 
fråga att hantera då förändringsprocessen kan ha negativa effekter på kulturarvet. 
 
Att jag ser SFV och deras förvaltning intressant beror på att vi haft som utgångspunkt att 
studera ett objekt av kulturhistoriskt värde och att undersöka möjligheterna hur det går att 
utveckla detta till andra användningsområden än det de tidigare tillhört. Eftersom SFV har ett 
stort bestånd av säregna lokaler och objekt föll valet på denna förvaltare. Vi ser det särskilt 
intressant att kunna utreda hur dessa lokaler kan anpassas till allmänhetens behov och på 
vilket sätt SFV som förvaltare bidrar till utvecklingen av dessa. Efter intervju med Jörgen 
Hammarstedt, som arbetar som fastighetschef på SFV i Uppsala, föreslogs den före detta 
militäranläggningen på Arholma som ett utmärkt forskningsobjekt. 
 
Det finns flera exempel i Sverige på då kulturarv har blivit förstörda i förändringsprocesser. 
Ett exempel är en gammal arbetarbostad vid Kista gård i Stockholm som har förstörts och 
rivits för framkomlighetens skull, trots att annan terräng funnits att exploatera på2. Vidare kan 
Sveriges Nationalmuseum nämnas, som blev invigt 1866 och som inte har genomgått någon 
omfattande renovering under dessa 140 år. Arbetsmiljön för de anställda är undermålig och 
klimatet för museets tavelsamlingar är så dåligt att dessa på sikt kan bli förstörda. Processen 
med att komma tillstånd med att renovera byggnaden är långsam och trög. En förstudie av 
renoveringen skall vara klar 2009 och inte förrän 2011 kan de faktiska renoveringsarbetena 
påbörjas, om allt går som det skall. Här finns många intressenter inblandade som vill vara 
med och bestämma i processen bl a Arkitekturmuseumet.3  
 
 

                                                           
1 www.statensfastighetsverk/vårt uppdrag.  Återkomst 080509,  kl 12.15. 
2 www.popularhistoria.se/nr 6. Återkomst 080527 kl 12.30. 
3 Uppsala Nya Tidning, publicerad 2008-04-07. 
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1.1. Problem  
 
Den anläggning jag valt att studera närmare är således den före detta försvarsanläggning på 
Arholma utanför Norrtälje i Stockholms skärgård. Denna anläggning har tidigare förvaltats av 
Fortifikationsverket som fungerar som försvarets hyresvärd och därmed också en av landets 
största fastighetsägare.4 
 
Jag har sett att aktörerna som har varit inblandade i förändringsprocessen av Arholma-
konceptet, varit flera till antal vilket skulle kunna ge underlag för motstridiga intressen. Som 
beslutsfattande intressent i frågan om bevarandet av kulturintressen är regeringen, som har 
fattat beslut om att militäranläggningen Arholma inklusive dess bergrum skall 
byggnadsminnesförklaras. Vidare har Riksantikvarieämbetet varit delaktig i att ha utrett och 
gett förslag till regeringen inför beslutet om bevarandet. Fortifikationsverket som tidigare 
förvaltat anläggningen i Arholma hade då försvarsmakten som hyresgäst fram till dess att 
regeringen beslutade om att bevara anläggningen. När beslut om bevarande var fattat trädde 
SFV in som förvaltare. Sammanfattningsvis är det SFV som nu har som sitt uppdrag att ta 
ställning till hur det samtidigt går att bevara och utveckla anläggningen och har tagit över 
förvaltarskapet av Fortifikationsverket. Hyresgästen Arholma Nord driver idag anläggningen 
såsom en turistanläggning och museum. Övriga intressenter som varit inblandade i processen 
är Norrtälje kommun som fattat vissa myndighetsbeslut angående anläggningen. Byalaget på 
Arholma är också en intressent som försökt påverka och gärna vill delta i processen. 
 
Några liknande studier har jag inte funnit trots att det finns andra anläggningar inom landet 
som mött samma problem med många inblandade intressenter. Arholmafallet är komplext; 
dels äger och förvaltar staten det, dels är anläggningen så specifik till sin utformning vilket 
gör att den behöver anpassas till dessa förutsättningar och dels ska den förändras så att den 
kan bevaras och förnyas/anpassas på en och samma gång. Till detta kommer att den drivs i 
privat regi och bör ge avkastning i framtiden för SFV och hyresgästerna och till sist, på sätt 
som även skall vara till nytta för allmänheten. 
 
Genom min studie har vi identifierat och intervjuat olika intressenter i Arholmaprojektet för 
att se hur det är möjligt att hantera denna komplexitet och därigenom, kunna ge bidrag och 
stöd åt andra liknande projekt. De frågeställningar som jag inriktat mig på är:  
 

 Hur har det varit möjligt för SFV att förändra och samtidigt bevara kulturarvet? 
 

 Vilka roller har intressenterna haft i processen? 
 

 Har utvecklingsarbetet präglats av samsyn eller konflikter? 
 
 
 
1.2. Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att undersöka hur SFV som förvaltare lyckas anpassa den 
före detta försvarsanläggningen på Arholma till hyresgästens behov och samtidigt bevara 
kulturarvet. Speciellt riktas intresset mot olika intressenters syn på utvecklingsarbetet och hur 
deras intressen har kunnat samordnas. 

                                                           
4 www.fortv.se/templates/Page.aspx?id=5&Expand=false. Återkomst 080510, kl 13.20. 
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1.3. Avgränsning 
 
Vid denna studie har jag utelämnat de två övergripande beslutsfattarna; regering och 
riksantikvarieämbetet. Dessa två intressenter intar en maktposition och i denna studie har vi 
valt att se hur övriga intressenter har lyckats att utveckla och anpassa ett koncept utifrån ett 
övergripande beslut från dessa två, att anläggningen Arholma skall bevaras, finnas till för 
allmänheten och drivas företagsmässigt.   
 
 

2. Metod 
 
I detta kapitel vill jag förklara vilken metod jag har valt att använda mig av i studien, för att 
angripa problemet. Jag presenterar även hur jag går tillväga under den empiriska studien. 
 
Det finns olika sätt att angripa ett problem som detta. Kvantitativ samt kvalitativ metod. 
Skillnaden mellan dessa är bl a mätprecision då kvantitativ metod ger en mer precis skattning. 
En annan skillnad är vid kvalitativ metod ges en subjektiv beskrivning av problemet medan 
kvantitativ data är oberoende av subjektiva upplevelser.5 
 
 
2.1. Metodval 
 
Metoden i denna studie bygger på att få en hermeneutisk förståelse för det utvecklingsarbete  
som genomförs på Arholma. Det innebär, enligt författarna Holme och Solvang6, att två 
faktorer utgör två hermeneutiska cirklar som i forskningen växlar och samspelar med 
varandra. De menar att forskaren har två olika uppfattningar om den företeelse han/hon 
studerar. Dessa två uppfattningar är fakta- och värderingsbaserade. Enligt dem utgörs den 
hermeneutiska modellen av en kognitiv och en normativ cirkel. Den kognitiva cirkeln utgår 
från forskarens förförståelsen av ett problem. Den normativa utgår istället från forskarens 
uppfattningar, fördomar och egna värderingar av problemet. Jag har på ett förutsättningslöst 
sätt försökt leda slutsatser från erfarenheterna (induktivt sätt) och kopplat till teorier. Jag har 
valt kvalitativ, hermeneutisk metod eftersom vi anser att den passar min problemformulering 
och mitt syfte bäst då min avsikt är att få en fördjupad förståelse för hur olika intressenter ser 
på utvecklingsarbetet på Arholma. Enligt Holme och Solvangs7 kvalitativa 
forskningsmetodik, bör det finnas en fysisk närhet till undersökningsenheterna som innebär 
att ta del av personens vardag och mötas ansikte mot ansikte. I den empiriska studien har jag 
valt att göra intervjuer på plats hos aktörerna i den mån det gått. Jag har utgått ifrån deras 
uppfattning om hur projektet Arholma har gått till, samt hur de har upplevt utvecklingsarbetet. 
 
Jag har valt att skapa mig en empirisk syn på utvecklingen sett ur aktörernas olika perspektiv. 
Dessutom har vi även velat få en ökad förståelse för hur det kan gå tillväga när olika aktörer 
med olika intressen skall nå ett gemensamt mål. I studien har jag därför försökt uppleva 
förändringsprocessen på ett så autentiskt sätt som möjligt.  
 

                                                           
5 Starrin och Svensson, 2007. 
6 Holme, Magne, Idar och Solvang, Krohn, Bernt, 2008.  
7 Ibid. 
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Holme och Solvang8 anser att återgivningen behöver beskrivas så objektivt som möjligt av 
forskaren. Rapporten bör även innehålla utpräglade beskrivningar och citat som ökar 
förståelsen av förhållandet som undersökts och som utgår från dem. I min rapport, där vi har 
redovisat intervjuerna, har jag valt att anamma det som författarna förespråkat, vilket innebär 
att det finns en hel del citat i framställningen. Jag har även försökt vara så objektiva som 
möjligt genom att återge det som personerna har sagt.  
 
Enligt Enerstvedt9 skall forskaren hela tiden kunna växla mellan ett inre och yttre perspektiv, 
dvs förstå respektive förklara ett fenomen. Detta har vi kunnat göra, då jag under insamlandet 
av den primära och sekundära informationen parallellt valt att läsa in mig på olika teorier som 
sett som relevanta för min studie och som gjort att jag kunnat driva arbetet framåt.  
 
Nackdelen med kvalitativ studie är, enligt Holme och Solvang10, att den är mindre 
strukturerad än en kvantitativ studie som ”förklarar olika företeelser”11 genom 
generaliseringar. En kvalitativ undersökning utvecklas och planeras under undersöknings-
fasen. Det har skett i min studie eftersom arbetet har utvecklats efter hand allteftersom min 
kunskap om studien ökat. Enligt författarna går en kvantitativ studie mer på bredden medan 
en kvalitativ undersökning mer på djupet. Jag har gjort en djupdykning och beskrivit ett fall 
där jag genom att studera vissa detaljer och enheter försökt vara mer noggranna i min rapport. 
 
Min målsättning är att studera om Arholmamodellen kan utgöra ett bra verktyg för hur 
samarbetet kan ske mellan olika intressenter och om kunskaper om denna är lämplig att 
överföra på andra, liknande anläggningar i SFVs regi. Som huvudmodell har jag använt 
Rhenmans intressentmodell som tar upp vilka parter som finns för en fokal intressent 
alternativt ett visst intresseområde12. Tanken med intressentmodellen är att få en helhetssyn 
på vilka aktörer som har inverkan på arbetet kring utvecklingen av anläggningen och för att 
försöka integrera de olika parterna i så stor utsträckning som möjligt i den analys jag gör av 
utvecklingsarbetet.   
 
 
2.2. Datainsamling 
 
Data kan samlas in på olika sätt som ger olika kunskaper enligt Holme och Solvang13. Det ena 
sättet är att samla in ursprunglig information (sekundär), d v s redan insamlat material som 
kan ge svar på de frågor som jag ställt mig. Detta är tidskrävande och det förutsätter att 
informationen är pålitlig och så giltig som möjligt för att ge svar på frågeställningarna. Detta 
kan göras genom att analysera källorna ordentligt. 
 
Det andra sättet är att samla in ny information genom t ex observationer, intervjuer eller 
svarsenkäter (primär). Författarna14 anser att det är viktigt att vara medveten och vilken 
”mätnivå informationen ligger på, för att inte tolka in mer i de olika enheterna än det finns 
belägg för”15. 

                                                           
8 Holme, Magne, Idar och Solvang, Krohn, Bernt, 2008.  
9 Enerstvedt, R., 1971. 
10 Holme, Magne, Idar och Solvang, Krohn, Bernt, 2008. 
11 Ibid. Sid 87. 
12 Se t ex Bruzelius, Skärvad, 1995. 
13 Holme, Magne, Idar och Solvang, Krohn, Bernt, 2008. 
14 Ibid. 
15 Ibid., sid 180. 
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2.2.1. Sekundär  
 
För att bilda mig en uppfattning om fallet har jag letat efter offentliga källor som handlar om 
fallet Arholma, som till exempel tidningsartiklar. Tyvärr har jag inte hittat några artiklar vilket 
kan bero på att utvecklingsarbetet inte väckt stort medial uppmärksamhet. De sekundära texter 
som jag har läst har jag funnit på SFV’s hemsida. Den datan har inte gett något svar på min 
studie. Jag har dock funnit relevant bakgrundsinformation som varit till nytta. Vidare har jag 
även läst på Fortifikationsverkets hemsida, där jag också hittat bakgrundsinformation till 
deras verksamhet. Enligt Holme och Solvang16 innebär en sekundärkälla att den återspeglar 
uppfattningar och den kunskap som fanns i ursprungssituationen. Genom att använda 
hemsidorna i min studie, har de gett mig en plattform att utgå ifrån. Jag har sett källorna som 
trovärdiga och användbara, då uppgifterna kommer från aktörernas egna hemorganisationer. 
 
Vidare hade jag kunnat studera Arholma Nords och Norrtälje kommuns hemsidor. Detta har 
jag inte gjort, då jag redan ansåg att jag hade fått den bakgrundsinformation jag behövde. 
Några interna arbetsdokument som rör beslut om Arholma har jag heller inte haft att tillgå i 
denna studie. 
 
 
2.2.2. Primär 
 
Urvalet av vilken information jag har samlat in, har bestämts utifrån mina frågeställningar. 
Därför har jag valt att intervjua de intressenter som varit delaktiga i förändringsprocessen och 
som jag ansett kunna ge den information som varit relevant för min studie. 
 
Kvalitativa intervjuer har därför genomförts med representanter från följande intressenter vid 
fallet: Arholma Nord (2), Fortifikationsverket (1), Norrtälje kommun (1) och SFV (1). Detta 
har jag valt eftersom SFV’s fastighetschef meddelat mig, under en inledande intervju inför 
studien, att dessa intressenter har varit nyckelpersoner i konceptet. Dessa personer som jag 
intervjuat har innehaft en huvudroll och innehar det fortfarande i fallet. Min avsikt har varit 
att på ett objektivt sätt låta de ovan nämnda intressenterna få berätta för mig sin uppfattning 
om hur utvecklingsprocessen har varit och hur resultatet har blivit. Jag ville samtidigt 
identifiera de svårigheter som funnits eller kan uppstå i samarbetet mellan alla inblandade 
parter och hur dessa svårigheter kan minimeras eller elimineras för att främja utvecklingen av 
området som besöks- och turistmål. 
 
Anledningen till valet av dessa är att jag vill undersöka hur samarbetet dem emellan ser ut, 
fungerar och hur de förhåller sig till varandra. Jag vill utreda om dessa intressenter har samma 
syn på samarbetet eller om det finns konflikter i samband med förnyelsen av anläggningen 
och utvecklingen av den känsliga miljön. Hur parterna verkar för att göra denna miljö 
tillgänglig för allmänheter ser jag som extra intressant och väljer därför att utöver SFVs 
perspektiv titta närmare på även hyresgästens perspektiv som även verkar som ett 
vinstdrivande företag.  
 
Holme och Solvang17 anser att styrkan i kvalitativa intervjuer liknar ett vanligt samtal i en 
vardaglig situation. Forskaren styr undersökningen så lite som möjligt vid en sådan situation 
                                                           
16 Holme, Magne, Idar och Solvang, Krohn, Bernt, 2008. 
17 Ibid. 
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enligt dem. Därför har mina intervjuer genomförts utan bandspelare för att inte hämma 
aktörerna i deras berättande. Jag har gett utrymme för utsvävningar, följdfrågor och 
djupdykningar i delar av ämnet som intervjupersonerna anser som särskilt viktiga. Utrymme 
har också lämnats för intervjupersonernas egna tankar kring utvecklingen av anläggningen. 
Jag har velat styra dem så lite som möjligt. Enligt Holme och Solvang18 skall man vara en 
intresserad lyssnare. Vid mina intervjuer med aktörerna har jag lyssnat noga medan jag fört 
anteckningar. 
   
De två intervjuerna med Arholma Nord har skett på själva anläggningen, då jag enligt vad 
Holme och Solvang19 förespråkar, velat studera och observera fenomenet ”inifrån”, ur de som 
deltagit i processens perspektiv. Ägarna och tillika paret som driver anläggningen bidrog 
genom sina intervjusvar med en för mig djupare förståelse för arbetet på anläggningen samt 
kontakten med de andra inblandade parterna. Jag lyssnade, visade mig intresserad, 
observerade och förde anteckningar. I samband med besöket gjorde jag egna observationer då 
jag studerade själva anläggningen och dokumenterade den via fotografering. Valet att 
genomföra intervjun på plats på själva anläggningen valde jag för att få en känsla av och 
inblick i hur anläggningen fungerar idag. Dessutom ville jag att de två hyresgästerna skulle få 
tillfälle att fritt få visa upp anläggningen och berätta om den. Studiebesöket och intervjun tog 
ca fyra timmar. I direkt anslutning till intervjun skrev jag ner den i löptext och e-mailade den 
för innehållsmässig granskning av Arholma Nord, så att ingen missuppfattning skett. 
 
Vidare har jag gjort en intervju på plats hos den andra av de inblandade aktörerna, nämligen 
den ansvarige förvaltaren Mathias von Schlieben på SFV. Som förvaltare har han det yttersta 
ansvaret för objektet Arholma.Intervjun pågick under ca en timme. Jag ställde samma frågor 
som på Arholma Nord. Förutsättningslöst fick han berätta hur han såg på arbetet utan att jag 
avbröt honom. Under tiden lyssnade jag, visade intresse och antecknade. Intervjuunderlaget 
skrevs in i Word som sedan e-mailades till förvaltaren för granskning av innehåll. Jag ville ge 
honom samma möjlighet att göra tillägg och ändringar i det som han hade sagt. 
 
Den tredje intervjun blev en telefonintervju då den inblandade aktören på Fortifikationsverket, 
befann sig på resande fot. Detta kan ha påverkat intervjun, men aktören stannade sin bil och 
tog god tid på sig att berätta. Jag hade helst velat utföra intervjun på Fortifikationsverket för 
att mer få en känsla för hans verksamhet och perspektiv. Intervjun pågick under ca 45 minuter 
och som i tidigare intervjuer ställde jag samma frågor (se ovan). Efter intervjun skrevs 
materialet ner i en löpande text och skickades till respondenten för kontroll av textens 
riktighet. 
 
Sista intervjun genomfördes med aktören på Norrtälje kommun. Gunnel Lövqvist arbetade 
löpande med fallet Arholma och förmedlade kontakten med övriga inblandande på Norrtälje 
Kommun. Denna hölls på plats i kommunhuset i Norrtälje då det enligt Holme och Solvang20 
anses vara bäst i kvalitativ intervju. Den tog ca 1,5 timmar och gick till på exakt liknande sätt 
som övriga då jag anammat vad Holme, Solvang21 beskrivit hur man ska göra i en kvalitativ 
studie. Även denne respondent fick tillfälle att rätta till eventuella misstolkningar eller 
missuppfattningar från forskarnas sida. 
 
 

                                                           
18 Holme, Magne, Idar och Solvang, Krohn, Bernt, 2008.  
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 

10 
 



3. Teori 
 
I detta kapitel presenterar jag olika teorier som jag läst in mig på. Jag har valt att ta med 
teori kring förvaltning av lokaler och hur synen genom tiden har förändrats. Detta har jag 
gjort för att få en förståelse kring hur dagens syn på fastighetsförvaltning är. Jag har även 
valt att fokusera på teorier kring organisationer och utveckling då fallet handlar om en 
förändringsprocess som berör organisation och nätverk. Sedan presenterar jag en modell 
som jag kommer att använda mig av i studien för att skapa en överblick över fallet. I slutet av 
kapitlet presenterar jag nätverk och samverkan, då jag anser det vara relevant för min studie 
och dess förståelse. 
 
 
3.1. Förvaltning av lokaler 
 
Enligt Högberg och Högberg22 har många fastighetsföretags fokus gått från själva 
lokalen/fastigheten och funktionen till hur det är möjligt att tillgodose hyresgästen/kundens 
önskemål. Dagens företag inom fastighetsförvaltning har på så sätt blivit mer 
kundorienterade. Fastighetsföretagen med bl a Vasakronan i spetsen försöker tillsammans 
med kunderna hitta lösningar för att utveckla lokalerna på ett så effektivt och flexibelt sätt 
som möjligt genom god kommunikation. Fastighetsföretagandet har förändrats. Under 80-talet 
började många organisationer separera kärnverksamheten från fastigheterna, för att få ner 
kostnaderna för fastigheternas drift och underhåll.23 Wikström24 har beskrivit hur 80-talets 
fastighetsföretagande präglades av en politisk miljö där beslut och målsättningar på ett uttalat 
sätt påverkade inom vilka ramar företagen kunde agera. Det fanns regler om hyresnivåer som 
skulle vara rättvisa, vilka byggnormer som gäller och finansieringsfrågor att ta hänsyn till. 
Fastighetsföretagandet var anpassat till reglerade krav och normer för att tillgodose dem så 
bra som möjligt.25 På 90-talet ville fastighetsföretagen fokusera ytterligare på kärnprocessen 
och lät externa företag ta hand om stödprocesser och kringservicen genom att ”outsourca” bl a 
förvaltningen26. Den samhälliga styrningen hade förändrats och fastighetsföretagen fick 
alltmer inflytande att styra över sig själva27. Enligt Wikström28 finns regleringar även idag, 
men företagen agerar från andra förutsättningar där marknadskrafter har större inflytande.  
 
I dagens samhälle finns etablerade företag från andra länder (t ex ISS, Partena) som verkar i 
Sverige och som tar hand om komplicerade förvaltningsobjekt såsom t ex energianläggningar. 
Dessa företag kallas för Facilities Management och tar hand om att sköta om ”faciliteterna”. 
Under senare år har förvaltaruppgiften uppmärksammats och dess status har stärkts då 
fastigheter representerar stora värden. Efter fastighetskrisen på 90-talet har ett större intresse 
för fastigheter kommit i fokus och fastighetsförvaltarens roll har blivit allt mer viktig för att få 
kunderna/hyresgästerna nöjda.29 
 

                                                           
22 Högberg, Anna-Lena och Högberg, Erik, 1999. 
23 Högberg, Anna-Lena och Högberg, Erik, 1999. 
24 Wikström, Per-Arne, 2002, sid 10.  
25 Ibid. 
26 Högberg, Anna-Lena och Högberg, Erik, 1999. 
27 Wikström, Per-Arne, 2002, sid 10. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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Högberg och Högberg30 menar att utvecklingen i samhället och andra externa omständigheter 
har förändrat branschens syn på fastighetsförvaltning på ett alltmer komplext sätt där 
uppgifterna om vad det innebär att förvalta objekt har blivit allt mer bredare. I 
fastighetsföretagande gäller numera att även fokusera på de ”mjuka delarna” och erbjuda nya 
typer av service. Wikström anser att den tydligaste förändringen är att marknaden är 
omreglerad och att marknadskrafterna har större inflytande och betyder mer än förut31. Därför 
har branschorganisationerna delat upp fastighetsföretagandet i fyra funktioner enligt Högberg 
och Högberg;32 företagarfunktionen, marknadsfunktionen, förvaltarfunktionen och byggherre-
funktionen.  
 
Förvaltarfunktionen är ansvarig för drift, skötsel och underhåll/reparationer av fastigheten. 
Dessutom ingår uthyrning och service till kunden som hyr lokalen. Rollen som förvaltare 
innebär att hela tiden anpassa sig till de föränderliga krav som brukaren har behov av. Genom 
en god förvaltning kan byggnaden nyttjas som en resurs i den övriga verksamheten. Själva 
byggnaden är en basresurs som är värdebeständig och har ett långt liv. Därför är 
fastighetsförvaltarens viktigaste uppgift att erbjuda kunderna förutsättningar och nyttigheter 
eller med ett annat ord tjänsteproduktion genom utrymme och service. Fastighetsföretagarens 
erbjudanden skall innehålla ett paket av problemlösning och behovstillfredsställelse, där 
kärnverksamheten är tak över huvudet, stödtjänster är värme, vatten etc, men även extra 
tilläggstjänster. Fastighetsföretagaren behöver ge kunder möjlighet att påverka och bestämma 
hur de själva vill ha det genom att låta dem själva definiera vilken service som skall erbjudas, 
menar författarna Högberg och Högberg.33 
 
Högberg och Högberg34 anser vidare att, för att skapa ett så stort värde som möjligt, börjar 
fastighetsförvaltare utveckla produkterna tillsammans med kunderna. På så vis lär sig 
förvaltarna vilka behov som kunderna vill ha tillgodosedda. Att även ha god kontakt med 
leverantörerna anses skapa nya och bättre lösningar som innebär större värde för kunden. 
Därför arbetar förvaltare idag alltmer på ett interaktivt och proaktivt sätt.  
 
Högberg och Högberg35anser också att det inom fastighetsförvaltningen finns vissa särdrag 
när det gäller kundrelationen. Ett särdrag är att kundrelationen är mångårig och att kunden är, 
så länge relationen varar, ”fånge” hos fastighetsföretaget som innehar makt. Dessutom råder 
inte marknadsmässiga förutsättningar och signaler om fastighetsföretagets service är dålig 
utan det förutsätter att kunden talar om bristen hos produkten. Service ingår i hyran för 
produkten och nya hyresgäster bedömer själva produkten i första hand. Eftersom kontrakten 
på lokalsidan skrivs under längre perioder (3-5 år) finns det stora chanser för 
förvaltningsorganisationerna att bygga upp kunskap och ett kunnande om kundens 
värdeskapande processer. 
 
Då en hyresgäst vill inleda en relation med en viss hyresvärd bedömer hyresgästen i första 
hand egenskaper hos lokalen, om den är lämplig för verksamheten som hyresgästen vill 
bedriva. Även läget, hyran och om förvaltaren är tillmötesgående när det gäller anpassning av 
lokalen är viktiga aspekter som kunden tar hänsyn till. Läget bestämmer och avgör om det 
finns samhällsservice såsom kommunikationer i anslutning till lokalen. Att påverka läget av 

                                                           
30 Wikström, Per-Arne, 2002, sid 10. 
31 Wikström, Per-Arne, 2002, sid 11. 
32 Högberg, Anna-Lena och Högberg, Erik, 1999. 
33 Högberg, Anna-Lena och Högberg, Erik, 1999. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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lokalen är svårt i förvaltningsskedet, men kunden kan påverka och göra läget så attraktivt som 
möjligt. Många lokalhyresgäster har utvecklade föreställningar om vad läget betyder och att 
lokalen är lämpad för den verksamhet som skall bedrivas.  
 
Hyresgäster har förväntningar på att de får ett bra bemötande och gensvar från 
förvaltningsorganisationen, samt hjälp när det behövs, när något inträffar.36 
 
 
3.2. Organisation och utveckling 
 
Wikström37 beskriver i sin doktorsavhandling att folk inom organisationer inte strävar åt 
samma mål och att ledningen inte har så stor möjlighet att påverka verksamheten. Han menar 
också att saker kan upplevas olika för olika individer och därmed ge olika innebörd beroende 
på person till person. Människor har även olika mål med sitt deltagande i en verksamhet och 
därför agerar de olika vid förändringsarbete och uppfattar omgivningarna olika.38 Eftersom 
människor är olika, kan det skapas konflikter som Wikström kallar ”icke-rationellt inslag”39.  
 
Konflikter är enligt Boulding40 en medvetenhet hos de inblandade parterna om avvikelser och 
förekomst av oförenliga önskemål. För att undvika konflikter måste det finnas en tydlig och 
engagerande riktning i arbetsgrupper41. Grupper som nått framgång diskuterar processen i ett 
tidigt skede, såsom uppgiftsfördelning och resursplanering, för att möta de krav som kommer 
att finnas i framtiden. Högpresterande team fattar även beslut om uppgiftsansvar och 
tidsfrister (milestones) i ett tidigt skede, som formaliseras och presenteras i en 
genomförandeplan. Därför upplevs måttligt höga halter av konflikter redan i ett tidigt skede 
då gruppen bildas.42 Enligt Jehn och Mannix43 finns det generellt sätt mindre konflikter i 
högpresterande grupper än i grupper som presterar sämre resultat. 
 
Att styra en utveckling eller ett förändringsarbete går inte att ta för givet, utan påverkas av 
många faktorer, där tillgången till resurser spelar en stor roll. Målsättningarna mellan 
samhället, företaget, grupper, subgrupper och individen skiljer sig nästan alltid åt, där 
individen försöker skapa en meningsfullhet genom sitt agerande. Åtgärdernas symbolvärden 
är viktiga för den enskilde individen. Individen anpassar sig till de begränsningar som finns.44 
 
Företagens ledning arbetar alltmer på ett sätt där de försöker få omgivningen nöjd genom t ex 
diskussioner med övriga aktörer på ett informellt sätt.  Genom att skapa dessa kontakter och 
”förhandla” med omgivningen, samt genom att försöka samordna aktörernas intressen, 
underlättas förändringen. Olika organisationer agerar i sina egna intressen. Det finns faktorer 
som styr och kan utnyttjas i förhandlingar såsom; styrelser, karteller och sociala normer. Att 
ha stark koppling till kommunens politik skapar en styrka och fördelar genom att ihopkopplas 
med andra aktörer. På så vis kan företaget få relevant information, god kommunikation och 
information från aktörer som företaget är beroende av. Vidare känner de ihopkopplade 
organisationerna ansvar för varandra och hjälper till med olika lösningar på problem. 
                                                           
36 Högberg, Anna-Lena och Högberg, Erik, 1999. 
37 Wikström, Per-Arne, 2002, sid 70-71 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Boulding, K., 1963. 
41 Jehn, Karen., Mannix, Elisabeth, 2008, sid 239. 
42 Ibid. 
43 Jehn, Karen., Mannix, Elisabeth, 2008, sid 247. 
44 Wikström, Per-Arne, 2002, sid 74. 
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Dessutom skapas det legitimitet som har värde inom organisationerna. På så vis försöker 
organisationer ge det som marknaden efterfrågar.45 
 
Individer konstruerar och agerar i omgivningen. Därför finns en organisation endast om det 
finns en överenskommelse mellan aktörer att organisationen existerar. ”Organisering” finns 
genom själva processen där de sociala relationerna upprätthålls och där mening och resultat 
skapas. Det är ständigt pågående aktiviteter som konstrueras och omarbetas av aktörer. Ett 
företag med dess olika avdelningar och individer uppfattar eller uppfattas inte samma 
omgivningar. Därför varierar kunskapen och individen eller avdelningen har sina egna mål 
och aktiviteter.46 
 
Wikström47 har sett tydliga kopplingar till vissa funktionskrav/styrsystem48 som bör fungera 
inom en organisation för att en förändring och utveckling skall fungera på ett tillfredställande 
sätt. Dessa krav är bl a att det skall finnas tydliga ansvarsgränser som skall kunna avläsas i 
ekonomiska termer. Vidare skall personalen ha vetskap om hur de medverkar i styrningen. 
Ansvarsfördelningen bör finnas i styrsystem. Styrsystemen skall i sin tur anpassas efter 
förändringar och även vara lättförståeliga.49 Om något av de ovan nämnda kraven inte 
fungerar kan problem i företag finnas menar Wikström50. 
 
 
3.3. Intressentmodellen 
 
En intressentmodell tar, enligt Bruzelius51, upp samtliga individer, grupper och organisationer 
som har en relation där man utbyter bidrag med varandra. Intressenterna befinner sig i en 
beroendeställning till varandra, där företaget har ett behov av att de vill medverka till 
verksamheten. De är i sin tur beroende av att de får sina behov tillgodosedda i form av 
ömsesidiga belöningar. Genom att rita upp en bild över intressenterna, så kan ett system 
framgå klart och tydligt, menar författaren.52 
 
Barnard53 har försökt att beskriva hur en organisation försöker ha ett stabilt tillstånd till den 
förändliga omvärlden genom så kallad bidrags och belöningsbalans. Grupper, individer eller 
organisationer blir godkända i en organisation om deras aktiviteter bidrar till att förverkliga 
organisationens mål och blir även belönade för sin/sina insatser. För att en organisation skall 
fungera, överleva och bli större måste alla sammanlagda bidrag inom organisationen vara 
stora nog för att ge medlemmarna de belöningar som ger dem tillfredställelse. Så länge en 
intressent får sina belöningar som är lika stora eller större än insatsen är aktören villig att delta 
inom organisationen. Är belöningen mindre är risken stor att intressenten överger 
organisationen. Därför är det viktigt att ledningen inom ett företag ständigt omprövar balansen 
mellan vad aktören bidrar med och hur stor belöningen är, samt anpassa målet efter de 
ständigt föränderliga kraven från omvärlden.54  
 

                                                           
45 Wikström, Per-Arne, 2002, sid 74. 
46 Wikström, Per-Arne, 2002, sid 75. 
47 Wikström, Per-Arne, 2002, sid 65. 
48 Se Samuelson (1989:91-120). 
49 Samuelson (1989:91-120). 
50 Wikström, Per-Arne, 2002, sid 65. 
51 Bruzelius, Lars, Skärvad Per-Hugo, 1995.  
52 Ibid. 
53 Barnard, Chester, 1938. 
54 Bruzelius, Lars, Skärvad Per-Hugo, 1995. 
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Följande punkter anser Bruzelius55 vara viktiga att förstå och att ta fasta på i en 
intressentmodell: 
 

 Vad aktörerna har för innebörd med relationen till varandra är viktigt att förstå. Hur 
intressenterna bidrar till verksamheten och vad de har för krav på belöning för att 
lämna bidragen är också bra att ha en förståelse för. 

 
 Ägarna ger sitt bidrag till organisationen genom att bl a satsa sitt kapital och vill att 

det skall gå med vinst. De vill därför att samtliga resurser förvaltas på ett bra vis och 
även utvecklas.  

 
 Anställda vill ha lön för sitt bidrag med arbete till organisationen samt arbeta. De vill 

även att företaget skall ha en god personalpolitik där de kan känna sig trygga och ha 
en jämn arbetsbelastning. 

 
 Kunderna är enligt intressentmodellen den viktigaste gruppen, eftersom om inte 

företaget har sina kunder så finns inte någon förutsättning att finnas till över huvud 
taget. Företaget erbjuder produkter och tjänster som kunderna genom sitt bidrag köper. 
Kunder ställer krav och vill ha bra och nya utvecklade produkter samt är ansvarsfulla 
så att ingen kommer till skada. 

 
 Leverantörerna förser företaget med varor och tjänster och vill ha ersättning för sitt 

bidrag genom en god och stabil kund. 
 

 Stat och kommun ger företaget diverse samhällsservice och vill få tillbaka företag som 
är samhällsansvariga och betalar skatt. Dessutom vill de att hög och jämn 
sysselsättning i samhället. 

 
 Opinionsbildande grupper är t ex miljörörelser som ofta inte är enhetliga grupper. 

Denna kategori har blivit en allt viktigare grupp. Dessa grupper är opinionsbildare och 
kan antingen vara aktiva eller passiva (bevakar).56 

 
Enligt Samuelsson57 kan dessa grupper delas upp i direkta intressenter (anställda, ägare, 
leverantörer) och representativa intressenter (staten i egenskap av lagstiftare och övervakare 
samt ansvarig av den ekonomiska politiken). 
 
Intressenternas krav kan ofta vara olika och konkurrera mot varandra vilket leder till olika 
typer av konflikter. Ett exempel kan vara höga miljökrav från stat och kommun som kan hota 
ett företags möjlighet att finnas till och därmed kan även arbetstagarna och ägarna bli 
drabbade. Därför är det viktigt att samtliga intressenter är villiga att medverka till en jämkning 
som på lång sikt kan leda till att företaget kan öka sin möjlighet att ge aktörerna större bidrag 
för sina insatser, så att alla går ut som vinnare.58 
 
 
 

                                                           
55 Bruzelius, Lars, Skärvad Per-Hugo, 1995. 
56 Ibid. 
57 Samuelsson, Kurt, 1974. 
58 Bruzelius, Lars, Skärvad Per-Hugo, 1995. 
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Intressentmodellen ger intrycket av att samtliga intressenter har lika stort inflytande på 
företagets verksamhet då den hierarkiska ordningen inte framkommer av modellen. 
Intressenterna har olika makt inom en organisation. Ju mer beroende ett företag är av en aktör 
desto större makt får den. En intressentmodell visar endast de olika aktörer som företaget har 
utbyte av och en relation med. Enligt Bruzelius och Skärvad59 kan ett företag skilja mellan 
fyra olika typer av relationer som företaget har; makt, beroende, samarbete och konflikt. Ett 
exempel kan vara då ett företag kan behöva krediter för att finansiera sin verksamhet med, 
och blir därmed beroende av låneinstitut osv. 
 
Att skapa balans mellan aktörernas olika intressen och anspråk samt konfliktutjämna är två 
viktiga aspekt för ett företag att hantera enligt intressentmodellen. Detta för att ett 
företag/organisation skall kunna överleva. Ett företags ledning spelar en stor roll i att skapa 
balansen mellan intressenterna. Hur makten ser ut vid ett givet tillfälle kan kallas för 
balanspunkt. Företagsledningen skall enligt intressentmodellen avläsa den aktuella situationen 
för företaget och försöka skapa balans mellan alla aktörers ofta olika intressen och därmed 
minska konflikter. Detta bör göras för att skapa och hålla kvar sina resurser och överleva in i 
framtiden. Om ledningen lyckas förstå aktörernas krav och intressen både i ett kortsiktligt och 
långsiktligt perspektiv ökar företagets konkurrenskraft samt utvecklingsförmåga. 
 
Ett företag och dess ledning kontrolleras av bl a av dess ägare, lagstiftning och en del övriga 
organisationer (t ex konkurrensverket och finansinspektionen). Dessa ”kontrollanter” sätter 
upp regler för organisationen. Det finns även andra aktörer som håller koll och präglar 
företagen bl a miljörörelser som hjälper till att skapa allmän opinionsbildning.60 
 
 

                                                           
59 Bruzelius, Lars, Skärvad Per-Hugo, 1995. 
60 Ibid. 
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3.4 Nätverk och samverkan 
 
Carney61 anser att det finns en sociologisk förklaring till att nätverk är effektiva och 
konkurrenskraftiga. Han betonar att det är viktigt med förtroende sinsemellan samt att det 
finns tillgångar. Effektiviteten och konkurrenskraften beror på vilken förmåga en organisation 
har att ge stöd till olika strategier, nätverk och hierarkier, så att det går att existera 
tillsammans/samverka. Vissa nätverk är beroende av kommunala stöd och förtroende och 
andra nätverk bygger på nätverk vars dynamik är individuell och bygger på entreprenörskap. 
 
Enligt författaren skapar förtroende olika förhållanden mellan nätverk som kan utveckla 
speciella tillgångar. Konkurrenskraften kan enligt honom förklaras genom att nätverket är en 
”funktion av värdet som utförs av anställda och kollektiva insatser till yttre hot eller 
störningar”62. 
 
Inkpen och Pien63 har gjort en fallstudie där det framkommit att samarbete och samverkan 
mellan intressenter både kan underlättas och hindras av kunskapsöverföring. Överföringen 
underlättas av att de inblandade intressenterna pratar samma språk, har kulturella likheter och 
tilltro till varandra. Intressenter kan ha olika kunskaper och genom att skapa strategiska 
allianser med en gemensam plattform av lärande kan intressenternas olika kunskaper 
komplettera varandra. Samarbete kan vara en positiv upplevelse för båda parter lär sig och 
”ömsesidigt värde skapas”. Det kan även vara ett ”nollsummespel” där den ena parten blir 
dominant vilket kan leda till frustration och konflikt64. Författarna kallar byggnader och 
infrastruktur för hårdvara och relationer för mjukvara. 
 
 

4. Empiri 
 
I detta kapitel plockar jag in fallets aktörer i modellen, som jag tidigare presenterat i 
teoriavsnittet. Detta för att göra det överskådligt för läsaren. Utifrån modellen har jag gjort 
intervjuer av aktörernas nyckelpersoner som jag presenterar här.  
 
Fortifikationsverket gjorde tillsammans med Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet 
en skrivelse till Sveriges regering angående beslut om framtiden för ett antal 
försvarsanläggningar runt om i Sverige. Detta ledde till ett beslut från Sveriges regering om 
byggnadsminneförklaring beträffande anläggningen på Arholma att i och med det överlämna 
förvaltningen av militäranläggningen på Arholma från Fortifikationsverket till SFV.65 
 
SFV kom sedan i sin tur att hyra ut anläggningen till företaget Arholma Nord som drivs av 
Marie Bramert och Per Eriksson. Planen är att ha guidade turer av den del 
kustförsvarsanläggningen som är insprängd i berget med start den 22 juni, 2008. Företaget har 
i några av anläggningens äldre baracker inrymt ett vandrarhem och SFV samt 
Fortifikationsverket har hjälpt till med anpassningen av anläggningen från en 
försvarsanläggning till ett turistmål. 
 

                                                           
61 Carney, Mick, 1998. 
62 Ibid. Sid 458. 
63 Inkpen. Andrew, C., Pien, Wang, 2006. 
64 Inkpen. Andrew, C., Pien, Wang, 2006. Sid 807. 
65 http://www.sfv.se/cms/sfv/aktuellt/press/press_2007/hemlig_anlaggning_pa_arholma_oppnas.htl.  
Återkomst 080510, kl 15.45. 
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Bild 1) Samtliga aktörer som varit inblandade i förändringsprocessen. De gulmarkerade 
aktörerna i intressentbilden ingår i min studie. 
 
 
4.1. Studiebesök Arholma Nord den 14 maj, 2008 
 
För att ge läsaren en känsla av hur det är på Arholma så inleder jag avsnittet genom att 
skildra min färd till Arholma, genom mina egna observationer. Sedan fotsätter jag redovisa 
själva intervjun med paret Bramert/Eriksson som driver anläggningen Arholma Nord. 
 
 
Mina egna observationer från mitt besök: 
 

”Det var en regning dag jag körde till Norrtälje. Förväntningarna var höga men jag 
visste inte vad som väntade mig. Vägen ut till Simpnäs där passbåten skulle ta mig över 
till Arholma var lång och krokig. Det var nästa så att jag hörde Astrid Lindgrens 
berättarröst i bakgrunden när jag passerade genom den ena idylliska byn efter den 
andra. Väl framme vid Simpnäs brygga steg jag ombord på båten som skulle ta mig 
över till ön. Kaptenen som var uppväxt på ön berättade om hur man för ett par vintrar 
sedan kunde ta sig med bil över isen. Nu var han tveksam om detta någonsin skulle 
hända igen "klimatet förändras förstår ni" sa han bekymrat. Väl framme på ön tog jag 
fram min vägbeskrivning och började promenaden förbi den anrika lanthandeln, 
vandrarhemmet och parkeringen. De enda fordon som finns på ön är fyrhjulingar och 
mopeder och jag passerade flakmoppe efter flakmoppe på väg ut till mitt mål, Arholma 
Nord.  
 
Väl framme vid anläggningen kändes det som om lugnet självt hade kommit över mig. 
Trots den regniga dagen blev jag stående vid havet en bra stund. Den första personen 
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jag träffade på var Per (SFVs hyresgäst) och jag blev förvånade över att han såg så ung 
ut. Marie (SFVs hyresgäst) kom strax efter med ett spädbarn på armen. Jag bestämde 
mig för att gå en runda med Per runt de barackbyggnader som finns ovan mark medans 
Marie gick till den allmänna matsalen för att sätta på kaffe åt mig.”  

 
 
4.2. Intervju med Marie Bramert och Per Eriksson, Arholma Nord  
den 14 maj, 2008 
 
Enligt Marie har byggnaderna fått sig en rejäl uppfräschning sedan de var i bruk i 
försvarsmaktens regi. Inredningen i de gamla barackerna som numera är ett vandrarhem med 
sovrum gick i stilren skärgårdsstil och på utsidan har Per och Marie byggt till verandor med 
sittplatser för de besökande gästerna. Per berättade att det är han själv som skött det mesta av 
renoveringen och att han fått fria händer från SFV att sköta arbetet. ”Kontakten med SFV har 
fungerat väldigt bra och jag har inget att klaga på” sade Per. SFV bidrar med pengar till fasta 
anläggningar såsom t ex tak. Ytskikt och inredning såsom målarfärg, veranda mm ansvarar 
och betalar paret själva för. Arrendeavtalet är utformat så att paret sköter det mesta själva och 
SFV hjälper endast till med större reparationer. ”Det känns som en trygghet att veta att SFV 
hjälper till om det är något större som händer” sade Per. 
  
Jag förundrades över hur paret hunnit med allt på så kort tid. Det var trots allt bara ett år innan 
min intervju som arbetet med renoveringen drogs igång på allvar. ”Tillträde till anläggningen 
fick vi i april och redan till midsommar kunde vi öppna för gäster” berättade han. Arbetet 
sträckte sig längre än bara själva husen. Paret har arbetat mycket med att röja i vegetationen 
för att öppna upp runt stranden, anlägga utkiksplats och skapa ett vackert rekreationsområde 
för gäster och besökare.  
 
Vi gick runt och tittade på rummen, receptionen och köket. Paret berättade att förhoppningen 
är att de i framtiden ska bli beviljade tillstånd av Norrtälje kommun att servera alkohol till 
gästerna. Anpassningar i köket har gjorts för att få tillståndet men saker och ting tar tid då det 
hela tiden kommer viktigare saker att göra i anläggningen. 
 
Paret berättar att Gunnel Lövkvist på Norrtälje Kommun har varit en stor stöttepelare för dem 
under arbetets gång. ”Hon har verkligen ställt upp och hjälpt till att driva på processen” 
berättade Marie då jag efter rundvandringen med Per fortsatte min intervju med henne i det 
allmänna köket med en kopp kaffe. Vidare berättade hon att kommunen även har hjälpt till 
med att sponsra med ett reningsverk till anläggningen. 
 
Innan en vän till paret berättade om anläggningen på Arholma, hade de letat efter mindre 
ställen i skärgården för att bo och driva verksamhet på. De hittade dessvärre inget som bar sig 
ekonomiskt, tills de hörde om den gamla militäranläggningen på Arholma. Per och Marie 
arbetade fram ett förslag på hur anläggningen skulle kunna förvaltas och drivas och förslaget 
innehöll museum, vandrarhem och rekreation. Tidigare hade den hela norra delen av ön 
Arholma varit stängt för allmänheten och i och med parets förslag skulle den få en helt ny 
dimension. I planerna ingick att hela området skulle kunna utnyttjas och allmänheten skulle få 
ta del av den del av ön som tidigare varit förbjudet militärområde. 
  
De tog kontakt med Fortifiaktionsverket, Norrtälje Kommun, SFV, Försvarsmakten och 
Riksantikvarieämbetet. Både Per och Marie har en bakgrund som officerare och Marie trodde 
att detta har varit till stor hjälp i kontakten med myndigheter, Fortifikationsverket och 
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Försvarsmakten. ”Jag tror vi talar samma språk” säger Marie. ”Det är lättare att prata med 
någon som förstår alla facktermer och jargonger”. En arbetsgrupp bildades och mötet hölls 
regelbundet varannan månad med samtliga parter under två års tid. Alla de inblandade i 
arbetsgruppen var positiva till projektet och de arbetade tillsammans för att bergrummet, som 
varit en hemlig försvarsanläggning, skulle bevaras och kulturminnesförklaras av regeringen. 
Det var Riksantikvarieämbetet som hade hand om ansökningen av byggnads-
minnesförklaringen och de tog god tid på sig innan ansökan lämnades in. Efter inlämnandet 
kom beslut från regeringen angående byggnadsminnesförklaringen av bergrummet och detta 
undertecknades av kulturministern. 
  
I byggnadsminnesförklaringen ingår endast bergrummet och Marie tog med mig på en privat 
tur. Museet skulle öppna först om en dryg månad från den tidpunkten jag var där för 
intervjun, men jag fick en förhandstitt: 
 
Jag kom fram till en knappt synlig ingång och Marie låste upp en gallergrind och vidare 
genom en tung ståldörr in i berget. De första jag såg var ett stort, tomt rum med skottluckor 
rakt fram. ”Här kunde man skjuta fiender som mot förmodan lyckats ta sig in i berget” 
berättade Marie. Hon låste upp ytterligare en dörr som tog mig in i den hon sa var den 
hemliga före detta militära försvarsanläggningen. ”Anledningen till att berget är byggt på 
detta sätt med ett rum innan den verkliga ingången är att tryckvågen vid en explosion studsar 
rakt ut igen” berättade hon. Väl inne i berget var det som om tiden stått stilla. Marie berättade 
att här hade det befunnit sig ett helt militärt samhälle för ca 200 personer fram till 1980-talet.  
Marie berättade att de ville fånga och ha kvar atmosfären i anläggningen och vi passerade 
både sjukstuga, sovsalar, matsal, kök och topphemlig utrustning. I vissa av logementen låg 
”värnpliktiga” och sov, i sjukstugan var en ”operation” i full gång och ”radarövervakningen” 
sköttes - allt av verklighetstrogna dockor som bidrog ytterligare till mystiken. Vi klättrade 
uppåt mot kanonen och Marie visade hur det gick till när man matade in ny ammunition i 
systemet. När vi kom ut högst upp på berget var det som om att komma till en annan värld. 
Utsikten var magnifik och när det är klart väder, sade Marie går det att se hela vägen till 
Åland. ”Ser du lastfartyget där ute?” frågade Marie. Det gjorde jag, långt bort i horisonten. 
”Den skulle vi teoretiskt sätt kunna skjuta ner härifrån bergrummet med kanonen.” 
Marie berättade att den guidade turen kommer att drivas i form av ett rollspel. En 
”värnpliktig” guide kommer att möta besökarna vid ingången och visa hur en dag i en 
värnpliktigs liv kunde se ut i bergrummet. ”Vi har valt att ha den här formen för att riktigt 
återskapa känslan av att vara här, på riktigt”, berättade Marie. 
 
 
4.3. Intervju med Mathias von Schlieben, SFV den 27 juni, 2008 
 
Min andra intervju i Arholmafallet skedde på Statens Fastighetsverks kontor som ligger 
vackert belägen i Uppsala, invid Domkyrkan. Där hade jag bestämt träff med Mathias von 
Schlieben som är Fastighetsförvaltare åt ca 40 anläggningar och där Arholma ingår. 
 
Mathias berättade att efter ett regeringsbeslut skulle militäranläggningen på Arholma 
avvecklas av Fortifikaitonsverket. Efter ytterligare ett beslut från regeringens sida, med hjälp 
av Riksantikvarieämbetet skulle Arholmas bergsanläggning bli ett statligt byggnadsminne. 
Hela projektet pågick i ungefär 2,5 år och själva det formella beslutet att 
byggnadsminnesförklara bergrummet skedde 1 år senare än beräknat. Eftersom 
Fortifikationsverket var ansvarig för avvecklingen arbetade SFV mot Fortifikationsverket, och 
som om att ett bevarande av anläggningen skulle ske. Regeringen med Anders Borg 
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(Finansdepartementet) prioriterade inte att fatta beslutet och det formella bevarandebeslutet 
togs ca 1 år senare än vad Mathias hade förväntat sig. Han ansåg att detta kom för sent och att 
effekten av detta kunde leda till dålig kultur bland de inblandade aktörerna under regeringen. 
 
Byalaget på Arholma drev frågan om bevarandet starkt och Mathias ansåg att det var bra med 
det lokala stödet: ”Det fanns ett lokalt engagemang och entreprenörer som kunde och ville 
hyra stället”. Dessa intressenter utövade påtryckning på regeringen genom skrivelser från 
olika håll, och samtliga var intresserade av ett bevarande och utvecklande av 
militäranläggningen på Arholma. De jobbade för att det skulle bli så och under tiden före 
beslutet chansade aktörerna på det. Mathias berättade att kommunen även var med och 
engagerade sig och att detta var en viktig positiv signal mot de övriga inblandade aktörerna.  
 
I processen utgick SFV med Mathias i fronten att bergsanläggningen skulle bli ett 
byggnadsminne och därför arbetade han mot det målet. Bland annat fokuserade Mathias på att 
jobba med de skyddsföreskrifter som gäller vid ett civilt övertagande. Dessa är hårdare än de 
föreskrifter som gäller då det är en militär anläggning enligt honom.  
”Skyddsföreskrifterna är inget som jag varit med och påverkat. Det jag avsåg var att 
samhällets lagar och krav generellt sett är annorlunda mellan en militär anläggning och en 
civil anläggning. Militären kan exempelvis få vistas i fortet med endast en nödutrymningsväg, 
men för att få ta ner civila folk krävs det två av varandra oberoende vägar. För att 
möjliggöra för Per och Marie att bedriva en fungerande verksamhet har det genomförts ett 
flertal åtgärder i syfte att klara de ”civila” kraven.” förklarade Mathias. SFV gav Per och 
Marie på Arholma Nord ett traditionellt hyreskontrakt och tillsammans satsade de på 
utvecklingen. 
 
Mathias berättade att SFV finansierade förändringen av lokalerna och Per och Marie skötte 
själva ombyggnaden. ”Vi gör det tillsammans, vi finansierar och de bygger” sade han och 
fortsatte: ”Per & Marie har byggt om det mesta av barackerna, men Fortverket har varit med 
till viss del. Generellt sett kan man säga att kvalificerade byggnationer utförts av Fortverket 
(nya våtgrupper mm) medans åtgärder typ ommålning exteriört utförts av hyresgästen. Vad 
gäller byggnationerna i berget har dessa oavkortat utförts av Fortverket.”. 
 
Sedan förklarade Mathias att han ser själva bergrummet med dess museum som själva 
kärnverksamheten och att själva ovanjordsverksamheten med vandrarhemmet, som 
stödverksamhet åt befästningen. Vidare informerade förvaltaren mig om att han ansåg att 
Arholma med dess befästning är unik i svensk historia och att utveckla den så att allmänheten 
kan få uppleva den på ett aktivt sätt och få till sig historiken var och är målet med hans arbete. 
Att utveckla Arholma till ett konferensställe och sälja in helheten som skulle vara 
upplevelsebaserad ansåg han vara viktigt: ”Ovanjordsdelen är stödverksamhet för att få in 
mer folk i berget”, berättade Mathias. 
 
Att Arholma har förändrats och utvecklats positivt under förändringsprocessen ansåg han. 
Tidigare hade den norra delen av ön där militäranläggningen befinner sig legat i malpåse och 
varit igenväxt. Numera har även den delen blivit en levande del av ön och det ansåg Mathias 
vara den största förändringen. 
 
En gång om året träffar han sina hyresgäster Arholma Nord med Per och Marie, för att göra 
en utvärdering och för att höra vad de tillsammans kan göra för anläggningen. Detta skall 
enligt honom leda till en gemensam framtidsbild och fortsatt utveckling av anläggningen. 
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Mathias ansåg att det finns mycket ett göra även i framtiden, bland annat att t ex få köra själva 
kanonen. 
 
Hyresgästernas militära bakgrund ansåg Mathias vara en fördel för verksamheten då den 
numera turistanläggningen blir mera trovärdig, eftersom de har ett genuint intresse av det 
militära. Vidare berättade Mathias att: ”Jag anser att anläggningen är intressant för de som 
är allmänintresserade av svensk historia och att det även kan finnas aktiviteter för barn.” 
 
I själva övertagandeprocessen har Mathias försökt att se till att anläggningen har varit så 
intakt som möjligt: ”Hellre för mycket kvar än för lite. Det är t o m bra om de gamla noppiga 
militärfiltarna finns kvar samt kartor, som om militärerna var här igår...”. Därför har han 
försökt säkerställa så att så lite saker som möjligt har plockats bort i bergrummet. Dessutom 
skulle saker som var farliga tas bort. Ett annat exempel är att kanonerna har låsts fast. Detta 
arbete har varit en avvägning. Mathias ansökte bygglov för ändrad anläggning och det är Plan 
och Bygglagen som gäller och skall tillämpas på ett så klokt sätt som möjligt. Kommunen har 
spelat en stor roll i detta arbete att de har haft en förståelse. Dessutom har föändringsarbetet 
varit väl förankrat inom hela organisationen och har verkat som förhandlingspart åt SFV i 
många ärenden. 
 
Att följa de civilrättsliga lagarna som gäller med krav på t ex nödutgång är annat arbete som 
Mathias ansåg måste utföras smakfullt samt med finess. Tillsammans med Arholma Nord görs 
fortfarande löpande arbete tillsammans för att utveckla och levandegöra anläggningen. Totalt 
sett måste SFV generera avkastning och anläggningen på Arholma kategoriseras inom SFV 
som en bidragsfastighet tillsammans med Sveriges övriga befästningar och kungliga slott. 
Anslagen täcker inte kostnaderna och det gäller för SFV att öka möjligheterna för intäkter. 
 
Mathias anser kommunen är en viktig aktör förändringsprocesser av liknande anläggningar. 
Genom att ha en aktiv kommun kan den sedan skörda av frukterna genom t ex ökad turism. 
Dessutom kan kommunen även sin egen marknad och om de är positiva och villiga att hjälpa 
till så blir processen bra. Mathias berättade att Norrtälje kommun i fallet Arholma, var ett 
föredömligt gott exempel på en aktiv kommun: ”De gick till och med in och tog kostnader för 
ett reningsverk där”. Vidare anser han att SFV, Norrtälje kommun och Fortifikationsverket 
har fungerat bra tillsammans i projektet och att det funnits en bra och positiv stämning. Detta 
ledde till att aktörerna kunde jobba i samma riktning i en snabbare takt. Mathias verkar dock 
inte lika nöjd med att ”ägaren” av Arholmaanläggningen (d v s regeringen) inte gav besked i 
tillräckligt snabb takt. Det var dock efter mycket påtryckningar som ärendet åkte upp i 
regeringens ärendekorg. I processen kom aktörerna till en kritisk punkt där de inte kunde 
fortsätta sitt arbete med utvecklingen av anläggningen, om de inte fick ett beslut av regeringen 
om bevarandet. Vissa saker hade Mathias egentligen inte befogenhet att göra utan det, samt 
Marie och Per och deras bolag Arholma Nord kunde inte vänta hur länge som helst på 
beskedet. Andra viktiga aktörer i förändringsprocessen har hyresgästerna Arholma Nord varit. 
Dessa har byggt ett fint nätverk på orten och kan ordna ett helhetspaket för turisterna. De 
resursutjämnar och hjälper varandra i dess näring på och omkring ön. Fortifikationsverkets 
roll innebar enligt Mathias att de avvecklade mot en utveckling. De såg till att bl a spränga 
nödutgången i ett tidigt skede och detta kortade ner speltiden. 
 
Under den mest aktiva förändringsperioden träffades aktörerna på möten 1 gång/månad. De 
inblandade intressenterna delade upp utvecklingsarbetet i etapper och samtliga ville vara med 
så mycket som möjligt. Processen mognade successivt och de höll löpande kontakter i form 
av bl a byggmöten ända fram till förvaltningsfasen tog vid. 
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Några ledord i förändringsprocessen som Mathias nämnde under intervjun var: levandegöra, 
tillgänglighet och ”vi-tänkande”. Detta leder enligt honom fram till ett bra resultat i en 
förändringsprocess. 
 
 
4.4. Intervju med Lennart Aldrin, Fortifikationsverket den 28 maj 2008 
 
En telefonintervju hölls med Lennart Aldrin som arbetar på Fortifikationsverket och var 
delaktig i förändringsprocessen i Arholmafallet. Jag hade bestämt tidpunkt för intervjun som 
skedde då Lennart satt i bilen på väg ut till Arholma. 
 
Han berättade att Arholma Norra var ett kustartilleribatteri och att regeringen sade åt 
försvarsmakten att ta bort anläggningen. Fortifikationsverket äger alla anläggningar som 
försvarsmakten nyttjar och efter beslutet från regeringen skulle de gjuta igen och rasera den. 
Arholma norra är en så kallad 10,5 anläggning och som är den enda som är kvar av sitt slag. 
Det har funnits tre stycken liknande i Sverige. Museifolk och intresseföreningar ansåg att det 
var bra att behålla och utveckla kustbatteriet Arholma. 
 
Lennart sade att aktörerna först började med att fatta ett statligt beslut om att 
byggnadsminnesmärka Arholma, i samråd med Riksantikvarieämbetet. En plan gjordes för att 
bevara anläggningen och nyttjas för framtiden.  Målet var att SFV skulle vara den förvaltande 
myndigheten. Lennart sade: ”Tillsammans tog vi fram förslag på hur vi på bästa sätt kunna 
nyttja och utveckla Kustbatteriet Arholma Norra.”. Han berättade att det finns andra krav för 
att kunna utnyttja en militäranläggning på ett annat sätt. Bland annat måste det finnas en 
nödutgång från bergrummet om civila människor skulle få besöka stället. Kustbatteriet 
Arholma Norra skulle i framtiden bedrivas som ett vandrarhem, där barackerna skulle ändras 
om i ”vandrarhemsstuk”. Därför behövdes anläggningen ses över när det gällde vatten och 
avlopp samt el. 
 
Lennart berättade att deras roll som myndighet i förändringsprocessen var att stödja den 
statliga minnesmärkningen och att göra förädlingsåtgärder så att samhället kunde nyttja 
anläggningen: ”Vi bidrog med åtgärder tillsammans med SFV”. Samarbete skedde även med 
Norrtälje kommun och detta kunde på sikt skapa arbetstillfällen genom ökad turistnäring. 
Vidare berättade Lennart att Fortifikationsverket inte hade en vision att skapa ett vandrarhem 
utan att de först ”spånade” om hur de kunde tillgodogöra området på bästa sätt. Först och 
främst var det viktigt att tänka på att det skulle finnas en entreprenör som var engagerad att 
bruka en militäranläggning. Därför bad Fortifikationsverket Norrtälje kommun att komma 
med förslag på hur man skulle kunna utnyttja anläggningen samt ge förslag på några 
engagerade entreprenörer som var villiga att bruka Arholma Norra Batteri.  Det fanns redan 
en entreprenör som ville bruka strukturen och då kunde Fortifikationsverket stödja det 
tillsammans med Norrtälje kommun. Anläggningen skulle bli ett museum som skulle visas för 
allmänheten. Vidare skulle man ha konferenser och kanotutfärder osv i en kustmiljö, 
kombinerat med visningar av bergrummet. Fortifikationsverket stödde idén och Lennart sade: 
”Vi hade då ett mål att gå mot”. Norrtälje kommun och på Länsstyrelsenivå var man positiva 
till inriktningen.  Även på lokal nivå stödde man tanken om ett bevarande och främja 
Arholma för en ny näring: ”Det finns tre byalag på Arholma och dessa var även sams i 
frågan, där det ofta kan skapas osämja”. De ville skapa nya jobb och därmed gick samtliga 
intressenter åt samma håll. 
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Efter det att aktörerna hade ett gemensamt mål att gå mot ansåg Lennart att det var viktigt att 
regeringen fattade ett bevarandebeslut i ett tidigt skede så att de kunde starta och fullfölja 
projektet. Norrtälje kommun drev på mycket enligt honom, då det var en kommunal 
angelägenhet. Engagemanget från dem var viktigt inför att regeringen skulle fatta beslutet 
vilket Lennart tyckte var en långsam och seg process. SFV och Fortifikationsverkets roll var 
att följa reglerna och hade svårare att göra det innan beslutet kom från regeringen. 
 
Lennart berättade att utan Per och Maries (Arholma Nord) engagemang hade förändringen av 
Arholmaanläggningen inte heller gått: ”De har lagt ner mycket tid på att få detta.”. Enligt 
Lennart är det viktigt att få med alla aktörer på spelplanen och att alla är lika viktiga men att 
det i slutändan är entreprenören som skall gå vidare. 
 
Genom att SFV har fått en hyresgäst som brukar stället på ett bra sätt, så har det totalt sätt 
blivit billigare för samhället som brukar det, menade han. Det finns liknande anläggning på ön 
Landsort och där försöker andra aktörer fatta beslut och bruka den. Eventuellt skulle de kunna 
använda Arholmafallet som modell då resultatet blivit bra enligt Lennart: ”Fast det har tagit 
flera år”. 
 
Vid förändringsprocessen bjöd Lennart in kommunen eftersom de hade kännedom och det var 
viktigt att ha en drivande kraft från dem med i processen, annars skulle den ”kommunala 
delen vara seg”, berättade han. Gunnel Lövkvist var den drivande kraften från Norrtälje 
kommun. 
 
Det Fortifikationsverket bidrog med i processen var att anpassa verksamheten genom att 
öppna upp två ställen i anläggningen. Vidare byggde man två nödutgångar så att samhällets 
krav uppnåddes för civil verksamhet. De skapade och anpassade vägar och naturstruktur så att 
det skulle vara lättare för besökare att gå runt i naturen genom att rensa bort skrot och ”säkra 
för tredje man”. Lennart berättade: ”Det fanns fullt med taggtråd, skyttevärn och gropar som 
vi fyllde igen. Sedan satte vi räcken och nya dörrar.”. Dessutom utförde Fortifikationsverket 
allmän slyröjning för att öppna upp i naturen samt såg över vatten och avlopp. Invändigt i 
lokalerna såg de över utrustningen och inventerade elen, släckte ner och minimerade 
brandrisken. 
 
  

4.5. Intervju med Gunnel Löfqvist, Norrtälje kommun maj, 2008 
 
Den sista intervjun som jag utförde i min studie var med intressenten Norrtälje kommun, där 
Gunnel Löfqvist var den som var kommunens representant i projektet. Intervjun hölls på plats 
i Norrtälje kommunkontor. 
 
Gunnel Löfqvist träffade Per och Marie efter de att paret hade fått kännedom om 
anläggningen på Arholma. ”De presenterade sin idé och jag trodde starkt på den redan från 
början” berättade Gunnel. ”Jag tror att Per och Maries handlingskraftiga personligheter och 
militära bakgrund bidrog till det positiva intrycket från start”, fortsatte hon.  
 
Gunnel berättade vidare att hon från början var skeptisk till idén om ett museum i bergrummet 
och som så många andra tänkte att det förmodligen inte skulle finnas ett så stort intresse från 
andra än före detta militärer. Efter att ha hört förslaget från paret ändrade hon helt 
uppfattning.  
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”Jag såg på projektet som en helhet och museet var en del av detta.” Hon berättade om 
satsningen på reningsverket och att hon såg det som en företagssatsning för att hjälpa till att ta 
hand om allmänintresset som fanns för anläggningen. Det dåvarande avloppssystemet var 
ytterst bristfälligt och avloppsvattnet rann i stort sett rakt ut i havet. Reningsverket som 
kostade runt 400 000 kr fortsätter att vara Norrtälje Kommuns egendom men lånas ut till SFV 
som förvaltare av anläggningen. 
 
Gunnel deltog i de möten som ordnades i ärendet och hjälpte löpande till med samtliga 
kontakter på Norrtälje Kommun. Gunnels centrala roll i processen har enligt både SFV och 
paret spelat stor roll i flera delar av handläggningen av ärendet, både internt på Norrtälje 
Kommun och i andra delar av processen. Exempel på detta är bland annat bygglov för ändrad 
användning av byggnaderna ovan jord, alkoholtillstånd, kontakt med brandmyndighet och 
miljö- och hälsa. Gunnel menade att en förutsättning för att ett så här pass stort och 
annorlunda projekt ska flyta på är att samtliga parter är engagerade och drivande och ser sin 
egen roll som en av dessa.  
 
”Det gäller att man är envis”, sade hon. Det ända momenten i processen för 
byggnadsminnesförklaringen som enligt Gunnel var tungdraget var väntan på Riks-
antikvarieämbetets inlämnande av ansökan och beslut om detta. ”Det hände i stort sett 
ingenting mellan mötena och handläggningen av ärendet stod helt stilla. Det var tillslut tid att 
sluta vara artig och säga ifrån”. 
 

5. Analys 
 
Utifrån det insamlade materialet och teoristudier vill jag i detta kapitel, på ett objektivt sätt, 
väva detta samman. Jag har även gjort en uppställning av de inblandade intressenterna och 
dess olika roller i fallet då detta gör det mer överskådligt för läsaren och dess förståelse. 
 
Valet av kvalitativa intervjuer med ett mindre antal handplockade intervjuobjekt har fungerat 
bra och tekniken med öppna frågor som lämnar stort utrymme för de intervjuade personernas 
egna reflektion och åsikter har gjort det lättare att få förståelse för sammanhanget och var 
flaskhalsarna kan identifieras. Holme och Solvangs66 menar att det bör finnas en fysisk närhet 
till undersökningsenheterna vilket jag också tagit fasta på. Särskilt viktigt kändes detta i den 
inledande intervjun med Marie och Per eftersom det annars hade varit svårt att bilda sig en 
uppfattning om hur viktig deras personligheter varit för processen framgång. Jag anser att 
besöket på Arholma som ett första steg i vidareutvecklingen av teori och fortsatta intervjuer 
gav stor behållning då jag efter besöket fick en helt annan förståelse och uppfattning av 
projektet som helhet och Arholma som både turistmål och militäranläggning. Den historiska 
och kulturbevarande delen av arbetet på Arholma blev verklig och mitt möte med eldsjälarna 
Per och Marie gav en bra bild av projektet från start.67 
 
De fortsatta intervjuerna kombinerat med kopplad teori och valda modeller gjorde det hela 
överskådligt och jag kunde se ett mönster i processen som de intervjuade personerna verkade 
vara ganska överens om. Den byråkratiska processen tycks vara det som drar ner tempot i 
arbetet och utan de tillsammans drivande parterna hade denna sannolikt varit ännu mer 
tidsödande. 

                                                           
66 Holme, Magne, Idar och Solvang, Krohn, Bernt, 2008.  
67 Intervju med Marie Bramert och Per Eriksson, Arholma Nord  
den 14 maj, 2008 
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 Arholma Nord SFV Fortifikationsverket Kommun 
Förändra 
/bevara 

Har stor del i 
bevarandeprocessen 
men ska även ses som 
ett vinstdrivande 
företag där 
vandrarhemmet och 
dess verksamhet 
ingår. 

Fokus på 
bevarandet av 
bergrummet som i 
första hand skall 
vara tillgängligt för 
allmänheten. 

Före detta förvaltare 
som till största del var 
delaktig i början av 
bevarandeprocessen. 

Stödjande funktion 
som ser till både 
bevarandet av 
bergrummet och 
småföretagandet. 

Roller Entreprenörer med en 
stor vilja och 
engagemang. 

Fastighetsförvaltar
e med del i 
bevarande-
processen 

Överlämnande 
fastighetsförvaltare med 
ansvar för avveckling 
och utveckling. 

Kontaktförmedlare 
och beslutsfattare i 
tillståndsfrågor. 

Samarbete SFV 
 -samarbetspartner 
och förvaltare som 
lämnar stor frihet och 
ansvar till företaget. 
Fortifikationsverket
- viktig del i starten 
av processen och 
bevarandet av 
bergrummet.  
Kommunen – 
Gunnel Lövqvist som 
central person och 
hjälpsam samordnare 
hos de olika 
kommunala 
avdelningarna. 

Arholma Nord – 
engagerade och 
drivande företagare 
med stor 
samarbetsvilja. 
Fortifikationsver
ket – ansvariga för 
avvecklingen och 
utvecklingen. Ett 
stöd i bevarande-
processen. 
Kommunen – 
hjälpsamma 
medfinansierer och 
tillståndsgivare.  

Arholma Nord  
– entreprenörer med 
stort driv och 
engagemang.  
SFV – 
samarbetspartner i 
utvecklandet och 
bevarandet samt 
övertagande förvaltare. 
Kommunen – Gunnel 
Lövqvist som drivande 
kraft och samordnare 
förslagsgivare i 
processtarten och 
stödjande i 
utvecklingen. 

Arholma Nord 
 – skapare av 
arbetstillfällen och 
en tillgång för 
turistnäringen. 
SFV- 
Samarbetsvillig 
förvaltare. 
Fortifikations-
verket  - 
samarbetspartner  
i det inledande 
arbetet samt 
överlämnande 
förvaltare. 

 
Bild 2) Denna uppställning visar intressenterna och deras roller i Arholma-fallet. 
 
 
De olika rollerna identifieras utifrån gjorda intervjuer och jag kan se att det som är gemensamt 
för dessa intressenter är deras goda samarbetsförmåga och driv. Utan rätt person på rätt plats 
hade detta inte varit möjligt. Per och Marie tar redan från starten på sig ett stort ansvar och en 
stor risk i sin satsning, inte bara på ett företagsmässigt plan utan även ett personligt.  Deras del 
i bevarandet är att hitta ett sätt göra bergrummet tillgängligt och attraktivt för allmänheten 
samt vara en naturlig del av resten av anläggningen. 
 
Fortifikationsverket satsar även de redan från start alla sina kort på att en byggnads-
minnesförklaring skall komma till stånd och börjar det förberedande arbetet inledningsvis. Att 
de inledningsvis hade inställningen att bevara så mycket som möjligt bidrog till att det fanns 
mer att arbeta med vid planeringen av utformningen utav museet. SFV med rollen som 
övertagande förvaltare engagerar sig även de i ett tidigt stadium och arbetar mot samma mål, 
dvs att en byggnadsminnesförklaring kom till stånd. Gunnel Lövqvist verkar som en 
samordnare hos Norrtälje Kommun och samtliga parter verkar vara överens om att hennes 
engagemang har varit ovärderligt.  
 
Utifrån intervjuerna har jag kunnat se att det som genomsyrar hela processen är ett ömsesidigt 
engagemang från de inblandade parterna. Det som visade sig vara den främsta flaskhalsen är 
handläggningen hos Riksantikvarieämbetet vilket tog en lång och tidsödande byråkratisk väg.  
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Barnard68 menar att individer blir godkända i en organisation om deras aktiviteter bidrar till 
att förverkliga organisationens mål. Detta har visat sig vara fallet hos såväl Per och Marie som 
fått idel lovord utav de intervjuade liksom hos Gunnel Lövqvist som verkat för att det 
byråkratiska delen i arbetet med handläggningen av frågor hos Norrtälje Kommun gått 
friktionsfritt. Samarbetet mellan Arholma Nord och både Fortifikationsverket och SFV har 
enligt de intervjuade representanterna från de två senare fungerat väldigt bra och detta har till 
stor del att göra med Per och Maries drivkraft som individer och företagare. 
 
Att intressenterna enligt intressemodellens krav är olika kan leda till konflikter. Exemplet med 
att höga miljökrav från kommunen kan fälla ett företags existens speglar hur viktigt det är 
med en samarbetsvilja från detta håll.69 Detta faktum hade lätt kunnat bromsa eller stoppa 
processen. Istället berättar Gunnel Lövqvist att Norrtälje kommun såg detta som en 
företagssatsning och reningsverket som en investering. 
 
Genom att många organisationer under 80-talet separerade kärnverksamheten från 
fastigheterna för att få ner driftskostnaderna70 och vidareutvecklandet av outsourcingen av 
förvaltningen under 90-talet71 ledde till att fastighetsföretagen fick alltmer inflytande över sig 
själva72. SFV som förvaltare har tagit detta ett steg längre och lämnat över en stor del av 
ansvaret på Arholma Nord, vilka själva har ett stort inflytande på förvaltningen eftersom det 
är de själva som har styrt utformningen av anläggningen med ekonomiskt stöd från SFV som 
förvaltare. I själva bevarandeprocessen har SFV och Arholma Nord enligt intervjuerna strävat 
mot samma mål men med delvis olika avsikter. Paret på Arholma Nord har liksom SFV 
arbetet för en byggnadsminnesförklaring men även haft för avsikt att driva en vinstgivande 
företag. SFV har haft för avsikt att skapa ett museum till för allmänheten och dess intressen 
enligt Mattias Von Schlieben.  
 
Enligt Jehn och Mannix73 finns det generellt sätt mindre konflikter i högpresterande grupper 
än i grupper som presterar sämre resultat. Detta syns tydligt i samtliga intervjuer eftersom 
svaren präglas av samsyn och sammanhållning snarare än konflikter. 
 
Hyresgästen Arholma Nord har varit beroende av kommunala stöd och sitt eget 
entreprenörskap. Därför har det varit viktigt att skapa förtroende mellan varandra i nätverket. 
SFV har å sin sida haft ett behov av att hitta ett företag med entreprenörsanda som SFV känt 
förtroende för, för att förändringsprocessen kunnat fortlöpa på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Enligt Carney74 beror effektiviteten inom nätverket på om en organisation har rätt förmåga att 
ge stöd till olika strategier, nätverk etc. Genom intervjuerna kan jag se att SFV stöttat 
Arholma Nord genom att t ex bevaka lagar och förordningar som måste följas. SFV gjorde det 
möjligt för Arholma Nord att bedriva sin verksamhet bl a genom att se till att en extra 
nödutgång byggdes i bergrummet, då den civilrättsliga lagen kräver det för att låta 
allmänheten vistas i utrymmet. Ytterligare samverkan och stöttning mellan nätverket skedde 
bl a genom att Fortifikationsverket utförde kvalificerade ombyggnationer medans Arholma 
Nord gjorde vissa egna ombyggnationer.  
 
                                                           
68 Barnard, Chester, 1938. 
69 Bruzelius, Lars, Skärvad Per-Hugo, 1995. 
70 Högberg, Anna-Lena och Högberg, Erik, 1999. 
71 Ibid. 
72 Wikström, Per-Arne, 2002, sid 10. 
73 Jehn, Karen., Mannix, Elisabeth, 2008, sid 247. 
74 Carney, Mick, 1998 
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Marie Bramert och Per Eriksson, Arholma Nord har ett förflutet inom försvaret och menade 
att det har underlättat för dem att kommunicera och driva utvecklingen tillsammans, då 
intressenterna har pratat samma språk och förstått kulturen inom det militära. Detta stämmer 
överens med vad Inkpen och Pien75 bl a har framkommit till i sin studie. Det har även skapats 
ett ömsesidigt värde i form av utbyte av kunskap i fallet Arholma, då samtliga inblandade haft 
kunskap som kompletterat varandra. Exempel på det är att Mathias von Schlieben haft 
kunskap om lagar och fastighetsförvaltning, Arholma Nord har haft kunskap om det militära 
och hantverkskunskap samt Fortifikationsverket om den militära kulturen. Norrtälje kommun 
har haft kunskap om olika kommunala tillstånd som krävts.  
 
Företagen har haft förtroende för varandra och samtliga intressenter har genom sina 
organisationer haft en god förmåga att stötta varandra. Detta stämmer överens med tesen som 
Carney76 beskriver i sin studie och som bl a förklarar ett effektivt nätverk. 
 
 

6. Slutsats 
 
I det sista och avslutande kapitlet redogör jag för de tankar och reflektioner som jag kommit 
fram till under studiens gång, genom det valda metodvalet. 
 
Jag kan se att utan det goda samarbetet mellan Arholma Nord med Per och Marie, Norrtälje 
Kommun, Fortifikationsverket och SFV hade det sannolikt inte blivit något museum och inte 
heller någon turistverksamhet i anslutning till denna. Att SFV lyckats bevara kulturarvet beror 
på att ambitionerna har pekat åt samma håll hos de inblandade parterna och att de sinsemellan 
haft stort förtroende för varandra. Även om avsikterna hos dessa är olika, Arholma Nord som 
ett vinstdrivande företag, SFV som kulturbevarande förvaltare, Fortifikationsverket som 
delaktig i överlämnandet av förvaltningen och Norrtälje Kommun som beslutsfattare och 
delvis medfinansiär så strävade alla mot samma mål, medverkade framåt i processen och inga 
konkurrerande intressen fanns ledde detta till att målet uppnåddes genom parternas 
samverkan.77 
 
Bevarandet av bergrummet som museum har fungerat så bra anser jag beror till största del på 
den goda och kontinuerliga kommunikationen dessa parter emellan och framförallt den stora 
ambitionen hos dessa.  
 
SFV har varit noga med att inget skulle röras i bergrummet innan beslutet om 
kulturminnesförklaringen är betydande då många föremål som kanske vid första anblick anses 
obetydande då hade gått förlorat. Att Per och Marie som personer är företagssamma, drivande 
och engagerade är naturligtvis en bidragande orsak till att de andra inblandande parterna 
vågade satsa alla kort på att kulturminnesförklaringen skulle bli av. Att paret själva har fått ha 
stort inflytande över själva förvaltningsprocessen bidrar till, precis som Högberg och Högberg 
menar, att det bästa förutsättningarna för ett bra samarbete skapats.78 Jag anser vidare att den 
goda sammanhållning och engagemanget från dels byalaget på Arholma men även andra 
berörda på orten har medfört en vi-känsla och att alla arbetar mot samma mål. 
 

                                                           
75 Carney, Mick, 1998 
76 Ibid. 
77 Bruzelius, Lars, Skärvad Per-Hugo, 1995. 
78 Högberg, Anna-Lena och Högberg, Erik, 1999. 
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Det som SFV och Arholma Nord poängterat är vikten av att ha en nyckelperson hos den 
berörda kommunen som styr beslutsfattandet i rätt riktning och som även fungerat som 
informationskälla hos de berörda parterna på Kommunen. Detta torde annars vara en 
tidskrävande del av arbetet då beslutsfattandet i byggnads- och tillståndsprocesser annars hade 
inneburit att kontakten hade skett med var och en av de inblandade beslutsfattarna. 
 
Utvecklingsarbetet har präglats av en samsyn snarare än konflikt gör att gruppdynamiken och 
sammanhållning blir allt starkare ju närmare målet arbetet drevs. Stödet från de lokala 
föreningarna på Arholma bidrog till förstärka känslan av att alla arbetade mot samma mål.  
 
Jag vill även lägga vikt vid den goda och kontinuerliga relationen de berörda parterna emellan 
och tror att detta i kombination med Gunnel som nyckelperson, Per och Marie som drivande 
personligheter och SFVs och Fortifikationsverkets inledande och förberedande arbete gjort 
detta till ett föredömligt och lyckat projekt. 
 
Intressenterna har haft olika roller i processen men haft förtroende och samverkat på ett 
effektivt sätt genom samsyn, där inga konflikter funnits. Fallet skulle kunna utgöra en modell 
för att nå framgångsrika förändringsprocesser med många inblandade intressenter. 
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Bilaga 1 
 
Följande frågor var förberedda och ställdes till samtliga utvalda aktörer: 

- Berätta hur Arholma har förändrats? 
- Kan ni berätta hur ni skulle vilja utveckla Arholma? 
- Hur vill ni att det skall se ut? 
- Vad har ni för roll att bidra till förändringsprocessen? 
- Har ni någon uppfattning om någon annan som bidrar till processen? 
- Berätta hur ni gör för att bevara och anpassa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


