
 

 

 Novare I Blasieholmsgatan 4B, 111 48 Stockholm I Novare.se 
  

 

 

 

Befattningsprofil 

Fastigo 

VD 

 

 

 

2020   



 

 
Ida Högberg, +46(0)761-03 02 63, ida.hogberg@novare.se 

Per-Allan Karlsson, +46(0)705-42 19 31, per-allan-karlsson@novare.se 
 

2 (6) 

 

Fastigo, VD 

Om Fastigo 
Fastigo är den ledande arbetsgivarorganisationen i fastighetsbranschen och organiserar 
1000 medlemsföretag och 23000 anställda inom bostad- och fastighetsbranschen.  

Fastigos vision är att vara det självklara valet för fastighetsbranschens arbetsgivare och 
ständigt jobba för att skapa villkor som utvecklar människor och därmed företag. För att nå 
visionen behöver Fastigo ständigt verkar för att branschens företag ska vara framgångsrika 
och attraktiva arbetsgivare, så att de kan fortsätta bygga och förvalta fastigheter i vårt 
samhälle. 

Strategin för verksamheten kan sammanfattas i tre punkter: 

• Att medlemmarnas värderingar, mål och intressen är vägledande för verksamheten. 
• Att träffa kollektivavtal som bidrar till medlemsföretagens affärsnytta. 
• Att vara en kompetent, nytänkande och effektiv organisation. 
 

Fastigo ska vara en professionell lagspelare och samtidigt våga vara kreativ och 
framåtsyftande. Det är fyra värdeord som beskriver Fastigos inre kompass. 

 

Fastigo bildades 1946. Organisationen hette då KAB och hade endast kommunala och 
kooperativa bostadsbolag samt bostadsrättsföreningar som medlemmar.  

Under slutet av 80-talet och början av 90-talet genomgick fastighetsbranschen omfattande 
förändringar, precis som samhället i övrigt. Inom de flesta branscher förändrades 
arbetsmarknaden radikalt, något som också skedde inom fastighetsbranschen. Det gjorde 
det allt mer angeläget att ena branschen i en gemensam arbetsgivarorganisation. KABs 
ambition att bidra till utveckling av arbetsgivarfrågorna i linje med medlemmarnas intresse 
och att matcha sitt erbjudande till medlemmarnas affärsmässiga mål ledde 1994 till 
bildandet av Fastigo, en arbetsgivarorganisation öppen för alla företag med anknytning till 
fastighetsbranschen. 

 

Idag utgör privatägda fastighetsbolag 30 procent av medlemsföretagen, och de kommunala 
fastighetsföretagen utgör 70 procent. Fastigo är en fristående arbetsgivarorganisation med 
ett starkt medlemsinflytande och där varje medlemsföretag har en personlig och nära 
relation med Fastigo och med en personlig förhandlare. Fastigo kan erbjuda medlemmarna 
lönestatistik helt inriktad på fastighetsbranschen samt genom organisationens dotterbolag 
HR-Huset erbjuda medlemsföretagen tjänster kopplade till HR. Fastigo har även ett 
samarbete med branschens näringspolitiska organisationer.  

Fastigo verkar ständigt för att branschens företag ska vara framgångsrika och attraktiva 
arbetsgivare och fokuserar detta arbete på att verka för: 

Ett hållbart arbetsliv – Att lyfta och inspirera såväl medlemsföretag som andra företag till 
hur man på olika sätt kan bidra till ett hållbart arbetsliv genom att sprida goda exempel är 
en viktig uppgift.  

Större mångfald och inkludering – I området mångfald och inkludering ingår samtliga sju 
diskrimineringsgrunder. Fastigo vill arbeta för att fastighetsbranschen ska bli en förebild och 
en föregångare i fråga om mångfald på arbetsplatsen. Det görs bland annat genom att visa 
goda exempel som kan lyfta och inspirera medlemsföretag, samt att försöka anpassa 
kollektivavtalen med praktiska möjligheter. Branschen har allt att tjäna på att bidra till att 
personer som står långtifrån arbetsmarknaden, ex utrikesfödda och nyanlända kommer i 
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jobb snabbare. 

Ständig kompetensförsörjning – Fastighetsbranschen behöver rekrytera 15 000 personer de 
närmaste 10 åren. De platser som i dag finns i utbildningsväsendet täcker endast 20 procent 
av behovet. I denna fråga samarbetar Fastigo med Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.  

Ökad jämställdhet – Fastighetsbranschen utsågs av stiftelsen Allbright till Sveriges första 
jämställa bransch. Många företag vittnar dock om helt homogena arbetsgrupper inom till 
exempel administration och bland reparatörer. Fastigo arbetar för att lyfta fram branschen 
som en förebild men är också öppna med att det finns mer att göra. 

Befattningen 
Fastigo söker ny VD som ska leda och driva Fastigos organisation och verksamhet. VDs 
huvuduppdrag är att företräda sina medlemmar och tillhandahålla och utveckla det bästa 
erbjudandet till fastighetsbranschens arbetsgivare. För att behålla positionen som ledande 
arbetsgivarorganisationen i fastighetsbranschen behövs en ständig strävan efter att 
vidareutvecklas. 

VD har det övergripande ansvaret för Fastigos verksamhet. Till sin hjälp har hon/han en 
organisation med tydliga ansvarsområden. Se organisationsskissen nedan. 

Nuvarande VD har moderniserat organisationen och effektiviserat dess arbetssätt. En ny 
strategi och vision är på plats. 

Organisationen har fått en ny IT-plattform, ett utvecklat tjänsteutbud och ett dotterbolag 
som utför professionella HR tjänster. Kommunikationen och relationerna med medlemmarna 
har blivit närmre och starkare. En förflyttning har gjorts från att vara en osynlig 
arbetsgivarorganisation till ett starkt varumärke i fastighetsbranschen och bland andra 
arbetsgivarorganisationer. 

Idag handlar VD-uppdraget om att fortsätta förfina, förbättra, vidareutveckla och leda 
organisationen i enlighet med uppsatta mål och mot den vision som är av styrelsen beslutad 
för att säkerställa en ökad medlemsnytta. 
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För att nå visionen att vara fastighetsbranschens självklara val behöver Fastigo 
vidareutveckla affärsidén och stärka varumärket ytterligare. Fastigo behöver förtydliga 
medlemserbjudandet, i synnerhet mot privata företag, och ha ett ännu större fokus på 
medlemmarna och deras verksamhet och behov i stort som smått samt hitta nya sätt att nå 
beslutsfattare. Fastigos ambition är att bli det naturliga valet för Sveriges fastighetsägare 
och andra aktörer inom branschen. 

Uppdraget som VD för Fastigo är mångfacetterat och i uppdraget ligger ett stort 
ledaransvar, att såväl internt som externt kunna bygga allianser och bli en talesperson för 
branschen.. VD kommer agera relationsbyggare och måste kunna skapa förtroende hos 
organisationens medlemmar och branschens aktörer vilka har diversifierade behov och 
agendor. Att samarbeta med andra aktörer är viktigt för att kunna agera kraftfullt. 

En framgångsrik VD har ett inkluderande ledarskap och ger förutsättningar för att skapa en 
effektiv och resultatorienterad organisation som levererar god service åt sina medlemmar. 

VD måste vara mycket samhällsintresserad, ha erfarenhet av det politiska samspelet, 
politiska processer och intressenter i samhället som påverkar fastighetsbranschen och dess 
förutsättningar samt ha förståelse för arbetsmarknadspolitik och kollektivavtal. 

Det är också av största vikt att VD är en förebild i etiska frågor och ständigt med 
självklarhet agerar utifrån Fastigos grundläggande värderingar för ökad mångfald, öppenhet 
och hållbarhet. 

VD rapporterar till Fastigos styrelse, styrelseordförande är Cathrine Holgersson. 

Tjänsten är placerad på Fastigos kontor i centrala Stockholm. 

Kravprofil 

Bakgrund och erfarenheter 
• Dokumenterad erfarenhet från ledande befattning med förmåga och intresse att 

utveckla människor och att styra mot uppsatta mål. 
 

• Erfarenhet från ledningsgrupparbete samt av rapportering till styrelse. 
 

• Erfarenhet av eget budgetansvar. 
 

• God förståelse för och kunskap om fastighetsbranschen. 
 

• Förståelse för arbetsmarknadspolitik och kollektivavtal. 
 

• Gediget samhällsintresse med förståelse för det politiska samspelet, politiska 
processer och intressenter i samhället som påverkar fastighetsbranschen och dess 
förutsättningar. 
 

• Dokumenterad erfarenhet som kommunikatör från sammanhang som givit 
medieexponering. 
 

• Relevant akademisk examen. 

Förmågor och egenskaper 
• Goda ledaregenskaper; inspirerar, entusiasmerar och motiverar organisationen, dess 

medarbetare och medlemmar och är en förebild i sitt agerande. 
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• Strategiskt tydlig kommunikatör, med mod att ta tag i knepiga situationer med en 
konstruktiv attityd. 
 

• Karismatisk och kommunikativ med genuint samhällsengagemang och kan bära 
Fastigo offentligt. 
 

• Visionär med vilja och förmåga att påverka och skapa förändring. 
 

• Nätverkare och relationsbyggare. 
 

• Förmåga att prioritera, organisera och strukturera. 
 

• Hög etisk nivå och sunda grundläggande värderingar där mångfald, öppenhet och 
hållbarhet är viktiga grundstenar. 
 

• Omdömesgill, med ett ärligt och öppet sätt.  
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Novare Executive Search 
Novare erbjuder specialistkompetens inom området Human Capital och består av ett flertal 
bolag och intressebolag, där varje enskilt bolag är specialister inom sitt område. 

 

Novare Executive Search är ett av Sveriges största företag inom rekrytering av ledande 
befattningshavare och styrelsebefattningar. Oavsett om ni behöver hjälp med en 
rekrytering, slutbedömning av en kandidat, vill utföra en bakgrundskontroll eller behöver 
hjälp med coachning och utbildning så finns vi till ert förfogande. 

 

Vi kompromissar aldrig med våra slutkandidaters kompetens och genomför omfattande 
referenstagningar i syfte att säkerställa kandidaternas kvalifikationer. När vi genomför 
uppdrag utanför landets gränser samarbetar vi med våra partners i den internationella 
alliansen AltoPartners. 

www.novare.se 
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