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 ABSTRACT 
 
Titel: Trenden för outsourcing samt faktorer som påverkar valet av  

outsourcing i fastighetsförvaltning 
 

Nivå:  C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare:  Karin Hedström   
 Johanna Wik  
 
Handledare: Tommy Gerdemark 
 
Datum:  080528 
 
Syfte: Som blivande fastighetsekonomer ville vi finna mer kunskap om ämnet 

outsourcing och om hur fastighetsföretagen tänker och agerar kring detta.  
Outsourcing känns för oss verklighetsförankrat och inspirerande, och vi hoppas 
vår studie ska bidra med förståelse för vad som styr valet av outsourcing samt ge 
en inblick i hur dess framtid kan komma att se ut.  

 
Metod: För att få en användbar teori i denna uppsats har vi undersökt litteratur om 

outsourcing och fastighetsförvaltning. Vår studie sträcker sig över Gävleborg 
och Dalarna. Vi har skickat ut en enkät om trenden för outsourcing till 85 
företag och fått svar av 52. Utifrån dessa enkäter har vi sedan valt ut ett antal 
företag som använder sig av outsourcing och sedan intervjuat dem mer 
ingående. 

 
Resultat & slutsats: 
 Outsourcing är vanligt förekommande bland fastighetsföretagen i Gävleborg och 
 Dalarna. 89 % av de svarande företagen använder sig av outsourcing i någon 
 form. Kostnadsminskning, ökad flexibilitet samt fokusering på 
 kärnverksamheten är viktiga motiv. En faktor som påverkar valet av outsourcing 
 är att företagen vill undvika för stora och kostsamma organisationer. 
 
Förslag till fortsatt forskning: 

Vi tror att fortsatt forskning, utifrån denna studie, skulle kunna ta upp 
fastighetsföretagens kunder och hur de ser på outsourcing och hur det påverkar 
deras upplevelse av företaget i fråga. Vår studie kan också användas som 
jämförelsepunkt för att studera trenden för outsourcing och dess eventuella upp- 
eller nedgång i framtiden. 

 
Uppsatsens bidrag: 

Vi hoppas att vår studie ska bidra med kunskap om ämnet outsourcing och ge 
företagen i regionen en förståelse för hur andra företag ser på ämnet och hur de 
tror att framtiden kommer att utvecklas. Då outsourcing kan vara en stor del i ett 
företag och innebära stora beslut har vi också valt att visa på de faktorer som 
påverkar valet av outsourcing i fastighetsförvaltning. 
 

Nyckelord: Outsourcing, egen regi, fastighetsförvaltning, kärnverksamhet, entreprenad. 
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ABSTRACT 
 
Title: The trend for outsourcing and elements that influence the choice of  

outsourcing in estate management.  
 
Level: Final assignment for a bachelor degree in business administration 
 
Author: Karin Hedström  
 Johanna Wik  
 
Supervisor: Tommy Gerdemark 
 
Date: 080628 
 
Aim: As proposed real estate economists, we wanted to find more knowledge about 

outsourcing and about how the real estate companies intend and acts around this. 
Outsourcing feels reality anchored and inspiring, and we hope our study will 
contribute with understanding what governs the choice of outsourcing and give 
an insight in how the future will be. 

 
Method: In order to find an applicable theory in this essay we have examined literature 

about outsourcing and real estate administration. Our study stretches over the 
area of Gävleborg and Dalarna. We have sent out a questionnaire about the trend 
for outsourcing to 85 companies and got replies of 52. On the basis of these 
questionnaires, we have chosen a number of companies that use outsourcing and 
interviewed them in more detail. 

 
Result & Conclusions: 
 Outsourcing is commonly occurring among real estate companies in 
 Gävleborg and Dalarna. 89% of the replying companies use outsourcing in some 
 way. Cost reduction, increased flexibility and focus on the core activity are 
 important reasons. A factor that influences the choice of outsourcing is that the 
 companies want to avoid big and expensive organizations. 
 
Suggestions for future research: 

We believe that continued research, on the basis of this study, could include the 
customers of the real estate companies and their perspective on outsourcing and 
how outsourcing influences their experience of the company in question. Our 
study can also be used as comparison point to study the trend for outsourcing 
and its possible progress or decline. 
 

Contribution of the thesis: 
We hope that our study will contribute with knowledge about outsourcing and to 
give the companies in the region an understanding for how other companies see 
on the matter and how they believe that the future will be developed. Because 
outsourcing can be a big part in a company and involve big decisions we also 
pointing on the factors that influence the choice of outsourcing in real estate 
administration. 
 

Keywords:  Outsourcing, in-house management, estate management, core activity, contract 
by tender.  
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Disposition 
 
Denna uppsats är indelad i sex kapitel. Här ges en kort presentation av varje kapitel. 
 
 
 

 
   Inledning 

 
Inledning: I inledningen behandlar vi bakgrund, problem- 
formulering och syfte, samt avgränsning och vad som tidigare 
har skrivits inom området  Bakgrunden skall ge läsaren en  
överblick över ämnet och leda in på problemformuleringen. 
 
 
 

 
     Metod 

Metod: I detta kapitel beskriver vi de tillvägagångssätt, de 
metodval som vi använt oss av när vi skrivit uppsatsen.  
 
 
 
 
 
Teori: I teorikapitlet ger vi en beskrivning av begreppet 

 
       Teori 

outsourcing och fastighetsförvaltning. Detta skall ge en  
teoretisk bakgrund som sedan ligger till grund för våra  
empiriska undersökningar.  
 
  
 
 
 

 
     Empiri 

Empiri: Här presenterar vi det resultat vi fått från våra 
enkätundersökningar samt från våra intervjuer. Texten 
presenteras som ett sammandrag tillsammans med några 
bilder och diagram.  
 
 
 
  

     Analys Analys: I detta kapitel knyter vi samman de empiriska 
studierna med teorierna. Vi diskuterar hur företagen 
använder sig av outsourcing samt hur de ser på det i 
framtiden. 
 
 
 

 
     Slutsats 

Slutsats: Här tar vi upp de viktigaste aspekterna från  
studien samt förmedlar de resultat vi kommit fram till utifrån 
vår problemformulering.   
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Begreppsförklaring 
 
Egen regi En regiform då företaget som förvaltar fastigheter använder sig av 

egen personal som utför de olika arbetsuppgifterna i förvaltningen. 
 
Entreprenad En regiform då företaget lägger ut en viss del av verksamheten på 

ett externt företag. 
 
Fastighetsförvaltning Kan översättas till omhändertagande av fastigheter1. I 

fastighetsförvaltning ingår både tekniska och ekonomiska aspekter 
samt drift, underhåll och standardförbättrande åtgärder. 
Fastighetsförvaltning är en lång process där kvalitet står i centrum 
under en byggnads livslängd. 

 
Insourcing Kan ses som motsatsen till outsourcing. Om ett företag använt sig 

av outsourcing tidigare och sedan bestämmer sig för att ändra 
strategi och istället ta tillbaka den verksamhet som tidigare var 
outsourcad så innebär det att de istället insourcar. 

 
Kärnverksamhet Den del av företagets verksamhet som ses som kärnan. När man 

diskuterar kärnverksamhet i fastighetsbranschen kan det handla om 
att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler eller att sätta 
hyresgästerna i fokus och värna om dem. 

 
LOU  Lagen om offentlig upphandling 
 
Outsourcing  Ett engelskt ord som betyder utkontraktering. Det innebär att man 

överlåter utförandet av hela eller delar av funktioner som företaget 
tidigare har gjort.2 Det kan vara tjänster som städning, 
fastighetsskötsel, administrativa uppgifter, samt drift och 
underhåll. Genom outsourcing kan företaget specialisera sig på sin 
kärnverksamhet och låta entreprenörer som är specialiserade inom 
vissa områden och besitter speciell kompetens ta hand om de delar 
i företaget som inte är kärnkompetensen. 

 
Regiform Det val ett företag gör angående företagsorganisationen. En 

regiform kan vara entreprenad, en annan egen regi. 
 
Kommersiella fastigheter  En kommersiell fastighet ägs av ett företag som har denna 

fastighet för att producera förvaltningstjänster såsom uthyrning av 
bostäder och lokaler. Fastigheten är alltså själva 
produktionsfaktorn i verksamheten.3

                                                 
1 Grandin, Lindqvist, Sandgren, Facility management, Svenska kommunförbundet, 2002 s. 64 
2 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=278075&i_word=outsourcing, 2008-04-07, klockan 09:45 
3 Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, Fastighetsvärdering- Grundläggande teori och praktik, 2006 
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 1. Inledning 
I detta avsnitt får läsaren en kortare introduktion till uppsatsen och ämnesområdet. Här 
presenterar vi bakgrund, problemformulering och syfte samt uppsatsens avgränsning och vad 
som tidigare har skrivits inom området. 
 
Outsourcing är ett nytt ord på en gammal företeelse anser vissa, andra menar att det är ett nytt 
sätt att tänka kring företagets sätt att organisera sin verksamhet.4 Det vi med säkerhet kan 
säga är att outsourcing är ett modeord och något som vi hör allt oftare. Outsourcing innebär 
att man lägger ut verksamhet, som man själv bedrivit, på en extern aktör på marknaden, och 
köper alltså tjänsten av denne, för att då få möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet. I 
denna uppsats har vi valt att studera förvaltning på entreprenad, även kallat outsourcing. För 
att ta reda på detta har vi gjort en s.k. ”Trendbarometer”. Som fallstudie har vi använt oss av 
ett stort antal fastighetsföretag i Gävleborg och Dalarna. För att kunna få en bättre bild och 
mer kunskap om vilka faktorer som styr företags val av outsourcing har vi också genomfört 
fyra intervjuer med företag som i Trendbarometern uppgett att de använder sig av 
outsourcing. Trendbarometern tillsammans med intervjuerna har sedan legat till grund för vårt 
resultat av hur trenden ser ut för outsourcing samt vilka faktorer som påverkar valet av 
outsourcing. 

1.1 Bakgrund 
Vi är två blivande fastighetsekonomer, Karin Hedström och Johanna Wik som är intresserade 
av fastigheter och dess bransch. Under vår utbildning har vi snuddat vid begreppet 
outsourcing vid ett flertal tillfällen, men har inte fått någon djupare kunskap om detta. Vi ville 
finna mer kunskap om ämnet och om hur fastighetsföretagen/fastighetsägarna tänker och 
agerar kring detta.  
 
Vid vår sökning av uppsatsämnen kände vi på ett tidigt stadium att outsourcing intresserade 
oss och att det var något vi ville forska mer i. Genom vår träff med företaget 
Fastighetssnabben, som är ett företag som tar stora som små uppdrag från 
fastighetsföretag/fastighetsägare blev vi allt mer säkra på vårt val.  

1.2 Problemformulering 
De senaste åren har outsourcing blivit allt mer vanligt förekommande hos fastighetsföretag. 
Företagen väljer att lägga ut vissa delar av fastighetsförvaltningen på entreprenad. Ibland 
väljer fastighetsföretagen att lägga ut stora, ibland hela förvaltningsdelen på entreprenad. 
Följande frågor har vi valt att fördjupa oss i: 
  
- Hur ser trenden ut för outsourcing? 
- Vilka faktorer är avgörande vid fastighetsföretags val av outsourcing? 

1.3 Vad har gjorts tidigare? 
Några studier har gjorts tidigare som handlar om ämnet outsourcing. En som skrivits år 2006 
handlar om påverkande faktorer vid val av regiform – entreprenad eller egen regi. Slutsatsen i 
den studien visar att det inte är ett självklart val med outsourcing. Varje situation är unik på 
grund av företagets förutsättningar och påverkande faktorer i omgivningen. Mycket talar där 
för entreprenad, för att få en bättre och effektivare organisation genom att satsa på sin 
spetskompetens. Studien visar även att egen regi inte är helt problemfri. Om företag får in 
                                                 
4 Augustsson, m fl, Outsourcing av IT-tjänster, Industrilitteratur AB, 1999, s. 13    
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misskötsam personal innebär det stora problem som inte är lätta att hantera. Viktigt vid val av 
regiform är att företaget måste vara medveten om de konsekvenser som kan uppstå och att 
valet är väl förankrat i företaget och att alla berörda i organisationen är väl informerade och 
uppdaterade.5  
 
En annan studie från år 2002 handlar om outsourcingbeslut i fastighetsföretag. Slutsatsen i 
den studien visar att en av de mest framträdande faktorerna är kostnadseffektivisering som 
alla deras respondenter påvisade, de menade att genom outsourcing gick det att uppnå en 
högre effektivitet p.g.a. outsourcingleverantörernas specialistkompetens. Även vikten av 
fokusering på kärnverksamheten har påvisats i studien. Det visade sig vara viktigt med 
kundkontakter och att de personliga relationerna sätts i centrum. Viss oro fanns över att 
kundrelationerna skulle försämras p.g.a. minskad närvaro och bristande engagemang hos 
outsourcingleverantörernas personal.6

 
Dessa två studier berör samma ämnesområde som vår studie. Dessa skiljer sig dock från vår 
studie åt genom att vi fokuserar på hur framtiden ser ut för outsourcing samt hur 
fastighetsföretagen ser och tror på framtiden inom området. 

1.4 Syfte  
Outsourcing känns för oss verklighetsförankrat och inspirerande, och vi hoppas vår studie ska 
bidra med förståelse för vad som styr valet av outsourcing samt ge en inblick i hur dess 
framtid kan komma att se ut. Vi hoppas dessutom att detta ämne ska ge oss en bredare 
kunskapsbas att stå på när vi nu ska ut i arbetslivet i fastighetsbranschen.  

1.5 Avgränsning 
Ämnet outsourcing respektive egen regi är stort vilket gör det svårt att fånga hela området i 
vårt arbete. Arbetet skulle bli alltför omfattande för att kunna få med alla olika infallsvinklar 
och perspektiv som outsourcing respektive egen regi omfattar. Detta skulle innebära att 
uppsatsen blir alltför bred, varför vi varit tvungna att begränsa oss. Med tanke på att vi vill 
undersöka vad besluten för outsourcing bland företag grundar sig på, det vill säga motiven till 
dessa beslut, ansåg vi att studien borde genomföras utifrån ett ledningsperspektiv. Detta 
grundar sig på att vi tror att beslutsfattning i huvudsak genomförs av ledningen och då 
framförallt större beslut, likt outsourcing och insourcing, som kan komma att ha en stor 
inverkan på organisationen och företagets verksamhet. Vi har därför i våra kontakter med 
fastighetsföretagen sökt efter ledande personer inom företagen.  
 
Vår studie har gjorts i Gävleborgs- och Dalarnas län. Vår ambition har varit att göra en 
relativt stor undersökning. Då ansåg vi inte att företagen i vårt geografiska område skulle 
räcka till. I och med vår geografiska begränsning kan vi inte ta reda på hur det ser ut i övriga 
landet och om det eventuellt kan vara någon skillnad mot ett storstadsområde.
 

 

                                                 
5 Andersson, S & Gillvén N, Fastighetsförvaltning – påverkande faktorer vid val av regiform, 2006 s. 3  
6 Pettersson, E & Andersson D, Outsourcingsbeslut i Fastighetsföretag 2002 
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2. Metod 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilken metod vi valt att använda oss av, hur vi gått 
till väga samt hur vi utformat våra enkäter och intervjufrågor. I detta avsnitt tar vi även upp 
kvalitetskriterier och trovärdighet.    

2.1 Metodval 
Det är lämpligt att välja en kvalitativ bearbetning när forskaren arbetar med textmaterial som 
redskap vid studier när denne vill förstå och tyda en situation.7 Här ligger fokus på att förstå 
den sociala situationen och komma i kontakt med de människor man intervjuar. Då läggs 
fokus mer på ord och mindre på siffror. Forskaren strävar efter att skapa en god kontakt, tillit 
och fysisk närhet för att på det viset få möjlighet att kunna återge och förstå ett problem.8 
Denne vill inte veta hur mycket eller hur ofta utan man vill få svar på frågor som hur, vad och 
varför. Den avgörande betydelsen av hur svar tolkas görs av forskaren vilket leder till att 
denne får en slags frihet i att hantera det material och underlag som samlats in. Trovärdighet 
och pålitlighet hos forskaren blir mycket viktig att ta hänsyn till.9 Studier där man använder 
sig av siffror, kan man förenklat säga att det rör sig om kvantitativ studie. Det behöver inte 
alltid handla om siffror utan också att man använder orden längre, fler eller mer, som 
beskriver en viss mängd.10 Kvantitativ forskning utgår ofta ifrån synsättet att samla tidigare 
teoretisk och empirisk kunskap i övergripande teoretiska modeller. Där varje ny studie kan ses 
som en del för att öka den teoretiska kunskapen inom ett visst ämne. En kvantitativ studie 
görs oftast för att uttala sig om vad som kännetecknar en viss grupp av individer, företag eller 
organisationer. Ju större urvalet i studien är, desto mer precis blir bedömningen. Eller, desto 
mindre urvalet är ju större är risken att sannolikheten av studien har uppkommit av en slump. 
Kvantitativa metoder kan kompletteras med kvalitativa metoder, i synnerhet om kunskapen 
inom området inte är välutvecklad.11 Hermeneutik och positivism är två vetenskapliga 
förhållningssätt som delar vetenskapen i olika grupper. Hermeneutik betyder tolkningslära 
och är en vetenskaplig riktning som handlar om att studera, tolka och förstå.12 Positivism 
handlar om att vetenskapen bygger helt på rådata i observationer, den är objektiv och 
förutfattade meningar ska inte finnas. Positivism är också motsatsen till icke verifierbara 
spekulationer, föredrar kvantitativa metoder framför kvalitativa samt har sitt värde i tekniska 
och sociala tillämpningar.13  
 

                                                 
7 Gustavsson, B, Kunskapande metoder 2004 s. 7-16 
8 Holme, IM & Solvang, B, Forskningsmetodik 1997 s. 93 
9 Trost, J, Kvalitativa intervjuer 1997 s.93 
10 Trost, J, Kvalitativa intervjuer 1997 s. 8 
11 Gustavsson, B, Kunskapande metoder 2004 s. 23 
12 Patel, R & Davidsson, B, Forskningsmetodikens grunder, s. 25 
13 http://infovoice.se/fou/, 2008-04-09, klockan 10:05 
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På detta sätt skiljer sig hermeneutik från positivism: 
Forskningens syfte Positivismen:  Bygga upp en teoretisk superstruktur i form av 
och den sökta     heltäckande lagbundenheter 
kunskapens karaktär Hermeneutik:  Förståelse av mänskligt vara 
 
Forskningsobjektet   Positivismen:  Observera, mätbara företeelser i den fysiskt- 
    Materiella verkligheten; oftast företrätt inom  
    Naturvetenskaperna 

Hermeneutiken:  Människors upplevelser och erfarenheter 
förmedlade genom språk och livsyttringar; 
oftast företrätt inom kultur- och 
humanvetenskap. 

 
Forskarens förhållningssätt: Positivismen:  Logiskt, analytiskt och objektivt; forskaren står  
   i en yttre relation till forskningsobjektet 
 Hermeneutiken:  Inlevelse, värdering och subjektivitet; forskaren 
   står i en inre relation till forskningsobjektet, 

forskaren är en del av samma verklighet som 
studeras 
 

Metodologi  Positivismen:  Hypotetisk-deduktiv; empirisk prövning 
    av hypoteser 
  Hermeneutiken:  Förståelse; tolkning14  
Figur 1: Positivism och hermeneutik  
 
I vår uppsats har vi arbetat efter ett hermeneutiskt synsätt eftersom det vi ser och hör tolkar vi 
efter egna åsikter men också efter vilka kunskaper och erfarenheter vi har sedan tidigare. Vi 
har genom denna uppsats försökt förstå hur trenden för outsourcing ser ut och de faktorer som 
påverkar valet, detta är också syftet med forskningen, att få förståelse av mänskligt vara. Vi 
har undersökt detta genom att ta del av människors upplevelser och erfarenheter som de 
förmedlat till oss genom samtal och e-postkontakt. Enligt hermeneutiken förhåller sig 
forskaren sig till det han studerar, genom inlevelse, värdering och subjektivitet. Detta sätt har 
vi också arbetat på. Vi står i en viss relation till outsourcing, som vi forskar om, vi är en del av 
samma verklighet som studeras. Den metod vi har använt oss av är även den hermeneutisk 
eftersom vi har sökt förståelse och tolkat den information vi samlat in. Den kvalitativa 
forskningen bygger på förutsättningen att vi genom språket tar del av varandras inre världar. 
Detta är en förutsättning för själva forskningsprocessen. De värderingar som en forskare har 
är som ett hjälpmedel vid försök att närma sig de människor som han vill få information från. 
Egna värderingar och erfarenheter, kan även kallas inifrån-perspektiv är en nödvändig 
förutsättning för att forskaren ska kunna tolka den information han får.15

2.2 Hur har vi gått till väga? 
Vår studie sträcker sig över Gävleborgs- och Dalarnas län. Vi har tagit med alla företag vi 
kunnat hitta genom telefonkataloger och sökfunktioner på Internet, allt för att få en så 
omfattande undersökning som möjligt och för att vår höga ambitionsnivå ska tillfredställas. 
Studien grundar sig på både ett kvalitativt forskningssätt men även ett kvantitativt 
forskningssätt. Med den kvalitativa metoden kan vi som forskare använda oss av teorin som 
kontroll för våra tolkningar och att reflektera våra tolkningar mot. Även de tolkningar som 
inte stämmer överens med teorin kan vara värdefulla samt öka vår kunskap. Vår teori har vi 
valt genom att den behandlar vårt valda ämne. Viktigt för oss är att gå tillbaka till teorin och 
knyta ihop det vi funnit och kommit fram till gentemot den. Vår kvalitativa metod innehåller 

                                                 
14 Patel, R & Davidsson B, Forskningsmetodikens grunder, s. 28 
15 Patel, R & Tebelius U, Grundbok i forskningsmetodik 1987 s. 45 
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personliga intervjuer. Intervjuerna ger data som ökar förståelsen för företagarnas personliga 
åsikter och erfarenheter. Genom detta sätt hoppas vi få fram de bakomliggande faktorerna för 
att kunna identifiera och analysera de enskilda företagens motiv och faktorer som påverkar 
deras val av outsourcing. Detta gav oss även möjligheten till följdfrågor och en mer fördjupad 
diskussion i ämnet. På grund av att vår studie sträcker sig över två län har vi valt att göra vissa 
intervjuer via e-post. Detta kan leda till att svaren inte blir lika fördjupade som vid de 
personliga intervjuerna.  

2.3 Litteratur 
Vi har använt oss av sekundärdata, d.v.s. litteratur som vi sammanställt. När vi letade 
litteratur sökte vi i bibliotekets databaser samt på Internet. Vi har även tittat på vad andra 
uppsatsförfattare har använt sig av för litteratur och plockat ut relevanta delar av det. Vi har 
samlat in en stor del sekundärdata och metodiskt gått igenom denna för att plocka ut det 
viktiga och för att få en inblick i ämnet och för att tillslut kunna bearbeta och sammanställa 
litteraturen. Urvalet av litteraturen har vi anpassat till uppsatsens syfte och ämne och valt ut 
det som var mest relevant. Vi tycker inte att det funnits speciellt mycket litteratur om ämnet. 
Litteraturen har varit begränsad och över lag inte speciellt ny. Mycket är från 1990-talet med 
något undantag från 2000-talet.   

2.4 Enkäterna 
Vi har gjort två olika enkäter. Den första ligger till grund för ”Trendbarometern” (se bilaga 1). 
Den enkäten består av 7 frågor, där varje företag ska besvara fyra av dem beroende på om de 
svarar ja eller nej på första frågan om de använder sig av outsourcing eller inte. 85 
”Trendenkäter” skickades ut och 52 svar inkom. Här ligger svarsfrekvensen på 61 %. Denna 
enkät skickades till alla fastighetsföretag vi erhållit e-postadresser till. Här fick vi hjälp av 
Fastighetssnabben och Fastighetsägarna med kontaktinformation. Enkäterna skickades till 
personer med ledande ställning inom respektive företag. Det är 33 företag vi inte har fått in 
svar från som vi skickat till. Det är 39 % av de 85 utskick vi gjort. Dessa företag finns i de 
båda regionerna Gävleborg och Dalarna och vi kan inte se något speciellt samband mellan 
dessa företag. Det är både små och stora företag med mycket varierande fastighetsbestånd, där 
några av dem, framförallt de största är allmännyttiga företag som drivs och ägs av 
kommunerna. Vi kan dock se att majoriteten av de företag som inte svarat är relativt små 
företag med ett mindre fastighetsbestånd.  
 
Den andra enkäten (se bilaga 2) skickades ut till de företag vi ville intervjua djupare i vår 
andra del av studien. Denna enkät skickades ut till de företag vi ansåg ligga för långt bort för 
att träffa för personliga intervjuer. Den enkäten består av 14 frågor, där varje fråga tillåter fritt 
skrivande med plats för egna tankar och funderingar. Denna enkät skickades ut till två 
slumpvis utvalda företag men då ett företag inte svarade valde vi att skicka ut enkäten till 
ytterligare ett. Tillslut hade vi fått svar från sammanlagt två företag. Dessa e-postintervjuer 
grundar sig på samma frågor som vi ställt vid de personliga intervjuerna. 

2.5 Intervjuer 
Vi har genomfört 4 intervjuer i vårt närområde. Dessa har gett oss förklarande och utförliga 
svar och som samtidigt har gett plats för följdfrågor och en mer fri diskussion. Detta kan vara 
en tidskrävande metod, men det är en metod som ger utförliga svar där vi som intervjuare har 
möjlighet att ställa följdfrågor och på en gång klara ut eventuella frågetecken och 
feltolkningar. Besöksintervjuerna om 30-45 minuter har spelats in med bandspelare, allt för 
att kunna lyssna på intervjuerna igen och verkligen få med all viktig information som sagts. 
När vi genomförde intervjuerna var vi båda författare närvarande där den ena av oss ställde 
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frågorna och den andra av oss antecknade svaren. Datan kommer från de fyra företag vi 
intervjuat, Norrporten, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Kungsleden AB och Diös 
Fastigheter AB, samt från de två intervjuer vi gjort genom e-post, Alfta-Edsbyns Fastighets 
AB och Seglet Fastighets AB. Anledningen till valet av just dessa företag var att de var villiga 
att ställa upp på intervju dessutom inom en relativt kort tid. Valet av intervjupersoner har fallit 
på deras roll i organisationen för att ge en god relevans till arbetet. Genom de relativt öppna 
frågorna fanns utrymme för de intervjuade att själv välja vad de vill få med. Denna öppna 
form av intervju har gett och lett till intressanta diskussioner och information. Intervjuerna har 
skett på respondenternas arbetsrum eller i ett närliggande konferensrum, detta för att skapa en 
så avspänd stämning som möjligt för att få respondenterna att känna sig säkra. Intervjuerna 
skedde i lugn takt där respondenterna fick god tid på sig att besvara frågorna. Det insamlade 
materialet har vi sedan behandlat och analyserat. Intervjusvaren har stora likheter företagen 
emellan. Svaren är ofta samstämmiga, dock med några få undantag.   

2.6 Kvalitetskriterier och trovärdighet  
När man genomför en kvalitativ metod bör svaren betraktas som trovärdiga när den 
intervjuade förstått betydelsen i frågeställningarna och svarar uppriktigt.16 Ett av de största 
problemen när man genomför kvalitativa studier och kvantitativa intervjuer är trovärdigheten. 
Forskare måste kunna visa att de använder sitt forskningsresultat och att data och analyser är 
trovärdiga. De bör kunna visa att data är insamlad på ett sådant sätt att det är seriöst och 
relevant för den gällande problemformuleringen. Man kan lätt ifrågasätta rapporten om det 
saknas reflektion av den teoretiska och datainsamlade informationen och trovärdigheten 
minskar.17 Både när det gäller insamlandet av information och vid senare tolkningar av 
material är det viktigt att kunna argumentera för pålitligheten i den information som tagits 
fram. Den som forskar måste kunna bevisa att tolkningarna inte bygger på enformiga 
uppfattningar eller förutfattade meningar.18 Objektivitet i forskning och intervjuer handlar om 
att sträva efter att vara objektiv men samtidigt gäller det att ens egna åsikter inte ska ha någon 
betydelse när man intervjuar. Helt nollställd kan vara svårt att vara men man kan undvika att 
pracka på den intervjuade sina egna åsikter eftersom det är den intervjuades åsikter och 
föreställningar man vill få fram.19  
 
När vi genomförde våra intervjuer och enkäter valde vi att göra dessa med personer som har 
hög position inom företaget för att erhålla stor trovärdighet, då dessa personer har störst och 
relevant kunskap om ämnet på respektive företag. För att försöka förhindra eventuella 
feltolkningar har vi använt oss av diktafon vid intervjutillfällena. Trovärdigheten ökar, 
framförallt i och med att vi genomfört besöksintervjuer vilket möjliggör att eventuella 
oklarheter kan klargöras direkt, samt att följd- och kompletteringsfrågor kan ställas. Det finns 
en viss risk med enkäter och hur man väljer att formulera sina frågor i den. Det kan lätt bli 
missförstånd och oklarheter då frågorna inte är bra formulerade och vid enkäter blir det 
svårare att få utförliga svar eller att reda ut eventuella frågetecken. Vi har försökt göra 
frågorna i enkäterna så lätta och enkla som möjligt för att undvika att feltolkningar görs och 
att de intervjuade får frågor och funderingar kring vad vi menar. Vi tror att frågorna i 
enkäterna har varit relativt lättbegripliga då vi inte fått några följdfrågor eller frågor om 
oklarheter från de intervjuade som visat på missuppfattningar. Genom de svar vi fått kan vi se 
att frågorna varit bra formulerade då svaren från företagen inte har vållat oklarheter eller 
problem som vi blivit tvungna att kolla upp eller reda ut.  
                                                 
16 Merriam, S.B, Fallstudien som forskningsmetod 1994 s. 47 
17 Trost, J, Kvalitativa intervjuer 1997 s. 102 
18 Patel, R & Tebelius, U, Grundbok i forskningsmetodik 1987s. 80 
19 Trost, J, Kvalitativa intervjuer 1997 s. 103 

 8



Trenden för outsourcing samt faktorer som påverkar valet av outsourcing i fastighetsförvaltning 

Vi saknar svar från 39 % av de tillfrågade företagen vad det gäller enkäterna. Vi kan fundera 
över om svaren från de företagen hade kunnat vara annorlunda och gett oss ett annat resultat. 
Vår känsla är att de svaren inte hade skiljt sig speciellt åt från de övriga, men det är omöjligt 
att veta, därför förblir det endast en tolkning och spekulation från vår sida.  
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3. Teori 
I detta avsnitt redogör vi för uppsatsens teoretiska grund. Här behandlas begreppen 
fastighetsförvaltning och outsourcing. Här tar vi även upp vilka för- och nackdelar 
outsourcing medför samt vilka motiv och alternativ som finns till outsourcing.  

3.1 Fastighetsförvaltning 
Fastighetsförvaltning kan översättas som omhändertagande av fastigheter. Viktigt är det 
ömsesidiga förtroendet mellan den professionella fastighetsförvaltningen och de som vistas i 
fastigheterna. Under begreppet fastighetsförvaltning ingår både tekniska och ekonomiska 
åtgärder som utförs under en byggnads livstid. Här finns också begreppen skötsel, drift, 
underhåll och standardförbättrande åtgärder och det är inte alltid självklart vart gränsen går 
mellan dessa begrepp. Förvaltning av fastigheter är en process som varar under en lång tid där 
kvalitet växer fram med tiden beroende på hur kärnverksamheterna förändras och nya mål och 
strategier utformas. En framgångsrik fastighetsförvaltning formar sin verksamhet utifrån 
kärnverksamhetens behov, förväntningar och upplevelser.20

 
Ett fastighetsföretag har många olika funktioner och aktiviteter att ta hand om. Dessa olika 
aktiviteter kan delas in i strategisk samt operativ förvaltning. Den strategiska delen inkluderar 
ägarrelaterade och verksamhetsrelaterade funktioner. Med det menas hantering av fastigheter 
som man äger eller hyr, vad som ska byggas nytt samt vad som bör underhållas. Med operativ 
förvaltning menas det som kan ses i ett kortare perspektiv, som att ansvara för och verkställa 
den löpande tekniska, ekonomiska administrativa förvaltningen. Exempel på det kan vara 
drift- och underhåll av en byggnads tekniksystem, städning och administrativ förvaltning.21

3.2 Fastighetsförvaltning i förändring 
Fastighetsförvaltningens verksamhet har förändrats kraftigt under 1900-talet, främst efter 
andra världskriget då man satsade stort på bostadsbyggandet för att lösa bostadsbristen i 
Sverige. Man ville skapa bättre levnadsvillkor för människorna samt skapa ett bättre samhälle. 
Politikerna ville bryta de invanda livsmönster som då fanns. De placerade människan i 
centrum för bostadsbyggandet allt för att leva upp till människans förväntningar på bostäder. 
HSB och Riksbyggen, tillsammans med kommunerna inledde i början på 1960-talet skapandet 
av det s.k. miljonprogrammet, då alla krafter inriktades mot att under en tioårsperiod bygga en 
miljon lägenheter i Sverige, just för att lösa bostadsbristen.22

 
Bostadsföretagens huvudsakliga uppgift var att bygga bostäder. Att dessa sedan måste tas 
omhand och förvaltas var det ingen som hade fokuserat på. Fastighetsförvaltning av bostäder 
kom igång först under den senare delen av 1900-talet, i och med att hyreshus av den större 
modellen med många lägenheter krävde mer organiserade insatser. Under lång tid var det 
främst uppgiften att inkassera hyrorna som man fokuserade på, men även att underhålla 
driften med uppvärmning och portlåsning etc. kom in allt mer som en viktig del. Expansionen 
av allt fler viktiga förvaltningsuppgifter ledde till att uppgifterna blev för svåra och stora för 
vice värdarna och maskinisterna, som tidigare varit de som löst dessa uppgifter. 
Fastighetsägarna fick ett allt större fastighetsbestånd och de började söka förebilder för hur 
man kunde lösa dessa förvaltningsfrågor på ett rationellt och ekonomiskt sätt. Husen blev med 
tiden allt svårare att förvalta där tekniken försvårades genom bl. a. inskaffandet av wc, 

                                                 
20 Grandin, Lindqvist, Sandgren, Facility management, Svenska kommunförbundet, 2002 s. 64 
21 Dahlgren, S, Fastighetsförvaltning i egen regi och på entreprenad, 2003 sid. 15 
22 Högberg, A-L & Högberg, E, Kunddriven fastighetsförvaltning, s.33  
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badrum, tvättstugor, centralvärme, mekanisk ventilation, hissar etc. Det här blev för mycket 
för en vice värd att klara av.23  
 
Nu gällde det att se till att företagets fastigheter fungerade. Från industrin tog man idén om att 
specialisera arbetsuppgifterna och att det blir rationellare att göra saker i stor skala istället för 
i liten. Det gick ut på att en person kunde ha ansvaret för exempelvis fläktar i tusen olika 
lägenheter medan en annan person var specialist på tvättstugor eller kylskåp. Denna modell 
infördes i många fastighetsföretag under 1960- och 1970-talen. Specialisterna på olika 
områden blev här den viktigaste yrkesgruppen i förvaltningsföretagen.24

 
I början av 1970-talet visade det sig att det började bli svårt att hyra ut alla lediga och 
nyproducerade bostäder. Detta hotade både bolagens och kommunernas ekonomi, då 
kommunerna ofta ställt upp med borgen för stora investeringar. Under samma period kom 
energikrisen, som ledde till en tiodubbling av uppvärmningskostnaderna för fastigheterna. 
Detta ledde i sin tur till att bolagen tvingades höja hyrorna på bostäderna och i och med det 
ytterligare svårigheter att hyra ut lägenheterna. Vid den här tiden ökade även inflationen, 
delvis pga. energikrisen men även pga. ökade löner i Sverige. Inflationen ledde till höjda 
räntor, som ökade kostnaderna för fastighetsbolagen och deras kunder.25

 
Först när bostadsefterfrågan sviktade en andra gång, i början på 1980-talet, började 
bostadsföretagen själva göra något åt sin situation. Även politikerna i vissa kommuner krävde 
att bostadsföretagen själva skulle vidta åtgärder för att se till att lägenheter blev uthyrda och 
förlusterna minskade. Bostadsföretagen fick tänka om, vilket ledde till mer inflytande för 
hyresgästerna. De skulle få vara med och påverka sin lägenhet och dess underhåll i större 
utsträckning. Projekt startades där hyresgästerna själva skulle få vara med och påverka val av 
tapeter och färgsättning i lägenheterna, samt att individuellt få utforma sin bostad. Man 
började fundera över varför vissa lägenheter inte blev uthyrda. Var det läget, hyresnivån eller 
kanske området det var fel på? Men tillsatte ofta en marknadsansvarig i bolagen, som skulle 
ansvara för annonsering av lediga bostäder, vars huvuduppgift var att minska antalet outhyrda 
lägenheter. Företagen blev nu tvungna att lyssna på hyresgästerna och kunderna och vad de 
ville ha. Det hade nu blivit kundernas marknad där bostadsföretagen konkurrerade om 
kunderna.26

 
För att klara av rent praktiskt, att arbeta med hyresgästernas boendeinflytande blev man 
tvungna att införa områdesförvaltning, dvs. man organiserade förvaltningen så att det fanns en 
lokalt ansvarig medarbetare som skulle samverka med hyresgästerna. Även hyresgästerna 
organiserade sig genom lokala kontaktkommittéer. Vidare organiserade man sig så att en 
person blev ansvarig för hyresgäster, personal och fastigheterna i ett område. I detta område 
fanns fastighetspersonalen, som flyttade ut sitt arbete i lokala kontor nära hyresgästerna så de 
lätt skulle kunna nå personalen samt se dem dagligen och problemen skulle kunna lösas enkelt 
och snabbt direkt på plats. Den här typen av organisationsform är än idag en dominerade 
arbetsform i fastighetsföretag. 27   
 
Förändringarna fortsatte att påverka fastighetsmarknaden. I slutet av 1980-talet och i början 
av 1990-talet genomfördes förändringar som fick stora konsekvenser. Skatteomläggningen, 

                                                 
23 Högberg, A-L & Högberg, E, Kunddriven fastighetsförvaltning, s.35-36 
24 Ibid. s.35-36 
25 Ibid. s.38 
26 Ibid. s.39-40 
27 Ibid. s. 41  
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avregleringen av kapitalmarknaden och borttagandet av de kraftiga subventionerna i form av 
fördelaktiga lån och bidrag till bostäderna var några exempel. Alla dessa förändringar gjorde 
att fastighetsbranschen hamnade i den värsta krisen sedan kriget. Följder av detta blev att det 
blev dyrare att bygga nya fastigheter eller att bygga om gamla, räntorna höjdes, 
kapitalkostnaderna för bostäder ökade i och med en snabbare nedtrappning av räntebidragen 
och drift- och underhållskostnaderna ökade. Konsekvenserna för hyresgästerna blev att de 
lägenheter de redan bodde i blev dyrare att hyra utan att standarden eller kvaliteten höjdes. 
Hyresgästerna hade svårigheter att förstå och anpassa sig till dessa hyreshöjningar och många 
började leta andra alternativ för sitt boende. Under 1990-talet fanns över 50 000 lediga 
lägenheter i landet, vilket visar tydligt att hyresgästerna flytt hyresrätten och försökt hitta 
andra boendelösningar.28  

3.3 Outsourcing 
Outsourcing handlar om att överlåta vissa delar av ett företags verksamhet till en extern 
leverantör. Outsourcing kan ses som ett nytt sätt att tänka och handla i företagen. Genom att 
företaget outsourcar vissa delar får de istället möjlighet att satsa på sin kärnkompetens. Det 
finns flera olika definitioner av outsourcing, en av de vanligaste är dock den som handlar om 
att överlåta aktiviteter på en extern leverantör. Det innebär alltså att denna aktivitet flyttas ut, 
vilket resulterar i att företagets verksamhet krymper och en satsning på kärnkompetensen kan 
göras.29  För att göra det hela ännu tydligare återges här Axelssons definition av begreppet 
outsourcing: 
 
”Den process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som tidigare utförts 
internt inom företaget i och med denna förändring (outsourcingen) istället köps från en extern 
leverantör.”30

 
Om ett företag ska outsourca t.ex. fastighetsförvaltning så måste de noga tänka igenom 
beslutet och arbeta fram ett kvalificerat beslutsunderlag eftersom det antagligen kommer att få 
stora konsekvenser för företaget och dess personal. Som utgångspunkter kan man tänka på till 
exempel följande; Det gäller att mål och syfte med företaget ska uppnås med så liten 
resursförbrukning som möjligt. Arbetsuppgifter ska fördelas internt och externt så att de sköts 
på det mest kompetenta och kostnadseffektiva sättet. Transaktionskostnaderna för köp av 
externa tjänster ska vara lägre än nyttan med motsvarande köp. Stödfunktioner som är av 
sådan strategisk art att man vill ha fullständig kontroll över dem bör skötas internt och i egen 
regi. Ansvar bör fördelas och organiseras med tanke på beredskap och flexibilitet utgående 
från en snabbt föränderlig värld där både sanningar och organisationsmodeller är kortlivade. 
Det är också viktigt att mäta, utvärdera, jämföra och korrigera innan beslut om outsourcing 
fattas.31  
 
Outsourcing kan delas upp i två olika typer, integrerad och splittrad, enligt Axelsson. 
Integrerad betyder att företaget lägger ut en hel funktion till en leverantör. Splittrad innebär att 
en del av en sammansatt funktion läggs ut samtidigt som koordineringen av funktionen 
fortfarande sköts från det köpande företaget. Outsourcing behöver inte bara handla om varor 
utan kan också innefatta tjänster av olika slag eller en kombination av varor och tjänster. När 
företag låter outsourca tillverkningen av en viss vara kan det också betyda att de låter 
underleverantören utveckla varan. Outsourcing kan också innebära att man låter ett annat 
                                                 
28 Högberg, A-L & Högberg, E, Kunddriven fastighetsförvaltning s. 43 
29 Augustsson, m fl, Outsourcing av IT-tjänster, Industrilitteratur AB, 1999, s. 13 
30 Axelsson, Björn, Företag köper tjänster, SNS Förlag, 1998, s. 188 
31 Grandin, Lindqvist, Sandgren, Facility management, Svenska kommunförbundet, 2002, s.40 
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företag ta hand om logistik och administration. Dessutom kan outsourcing innebära att det 
företag som tar över en viss funktion av det företag som outsourcar även tar över ansvaret för 
personalen som bemannat denna funktion.32                              
 
När outsourcing diskuteras tas också ordet kärnkompetens upp, men vad är då detta? Ofta 
utgår man från vilken kompetens som är unik och särskiljande för det aktuella företaget när 
man pratar om kärnkompetensen. Det sägs också att ”kärnkompetens är de mest kritiska och 
mest utslagsgivande resurser ett företag förfogar över, och som är svårast för andra att 
kopiera när den i ett antal processer kopplas ihop med de relevanta strategiska mål som 
företaget strävar mot.”33     
 
Det är viktigt att ta reda på vad för kärnkompetens ett företag har för att göra det lättare att i 
företaget fördela de resurser man har till förfogande så att de går till de aktiviteter som är av 
störst vikt. Konkurrenskraften ska alltså bli bättre. Företaget ska också ta vara på de 
aktiviteter som gör att de kan utveckla kärnkompetensen. Företaget ska alltså koncentrera sig 
på det som de gör bäst och låta andra utföra det som de gör bäst.34

3.3.1 Historisk utveckling av outsourcing 
Under sent 1980-tal introducerades termen outsourcing inom IT-pressen. Det myntades för att 
beskriva hur de stora företagen överförde sina IT-system till externa leverantörer. Dock kan 
outsourcing spåras längre tillbaka i tiden. Outsourcing kan liknas vid ”subcontracting” som 
betyder att man lägger ut arbete till en aktör genom ett underkontrakt. Outsourcing liknas 
också vid ”joint venturing” och ”strategic partnering concepts”. ”Joint venture” betyder direkt 
översatt samriskföretag, alltså att flera parter går ihop och delar på risk och expertis. 
”Strategic partnering concepts” betyder att flera företag går ihop och blir strategiska partners. 
Dessa olika samarbeten och partners har funnits i flera hundra år. Till exempel hyrde bönder 
in emigranter för att assistera den vanliga personalen under skördetiden. Byggnadsbolag 
lägger ut arbete på andra aktörer genom kontrakt, som till exempel elektriker och rörmokare 
och regeringen lägger ut produktionen av militär utrustning till entreprenörer som är 
strategiska partners. Det som skiljer outsourcing från dessa olika begrepp är att interna 
aktiviteter flyttas ut på externa leverantörer, detta behöver inte nödvändigtvis ske vid 
”subcontracting” och ”joint venture”. 35  

3.3.2 Motiv till outsourcing 
Anledningarna till att företag outsourcar olika funktioner av verksamheten är många och 
skiljer sig från företag till företag. Detta är några av motiven till outsourcing: 
 

• Den teknologiska utvecklingen är snabbare vilket gör att företag måste fokusera på 
den verksamhet de är bra på och köpa in allt annat för att inte hamna på efterkälken i 
den tekniska utvecklingen. 

• Produkter blir mer och mer komplexa vilket leder till att det blir för resurskrävande att 
själv förfoga över och utveckla ny kunskap. 

• Företaget behöver inte binda upp sig så hårt när de förlitar sig på externa resurser.  

                                                 
32 Axelsson, Björn, Företag köper tjänster, SNS Förlag, 1998, s. 189 
33 Ibid s. 194 
34 Ibid, s. 195 
35 Greaver, Maurice F, Strategic Outsourcing, AMACOM, 1999, s. 10 
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• Behovet av flexibilitet är större då kontinuiteten minskar och kundorderstyrd 
efterfrågan blir mer ryckig. Företaget är i behov av att hantera upp- och nedgångar på 
ett smidigare sätt. 

• På marknaden dyker det upp flera specialiserade och flexibla företag som har 
möjlighet att ta hand om de funktioner företagen behöver lägga ut på externa 
leverantörer.36  

 
Självklart finns det många olika anledningar till att företag outsourcar. Enligt en studie som 
gjorts bland amerikanska företag är följande fem punkter de mest vanliga orsakerna till 
outsourcing: 
1. Reducera och kontrollera operationella kostnader 
2. Öka företagets fokus 
3. Få tillgång till nya möjligheter 
4. Frilägga resurser för andra områden 
5. Resurserna finns inte tillgängliga internt37

3.3.3 Vad outsourcar företagen? 
När ett företag ska outsourca är det bäst om uppgifterna som ska outsourcas är förutsebara, 
regelbundna, definierbara och dessutom kalkylerbara samt att man kan träffa ett avtal för dem. 
Vanligast är en form av varuleverans, att till exempel bygga ett hus, byta ett tak eller måla en 
fasad, sådana uppgifter som är avgränsade. Därför är det svårare med förvaltningstjänster som 
är tjänsteproduktion istället för en sorts vara. Dessa tjänster kan variera över tiden samt när 
det gäller innehållet i tjänsten så därför är det betydligt svårare att precisera detta i ett 
förfrågningsunderlag samt jämföra och utvärdera anbud och kontrollera vad man får för 
pengarna. Detta gör att tjänsteentreprenader ställer höga krav på kompetensen hos de som 
beställer den.38 För att vara en kompetent beställare måste personen i fråga ha kunskap om det 
fackområde som upphandling gäller. På så sätt är det lättare att ta reda på vad man vill ha och 
man kan bedöma att man fått det man köpt och samtidigt vara en likvärdig partner i 
förhandlingar med motparter. Det är dessutom viktigt att ha kunskap om den marknad man 
agerar på och vilka aktörer som finns där och hur utvecklingen ser ut. Utöver detta är det 
viktigt att ha kunskap om gällande lagstiftning och i entreprenadjuridik samt att kunna 
förhandlingsteknik. Det är svårt att kunna precisera omfattningen av uppdraget och beskriva 
rätt ambitionsnivå, därför att det av stor vikt att den som ska upphandla förvaltningstjänster 
också vet hur man arbetar fram ett kvalificerat förfrågningsunderlag men också att det mellan 
parterna finns ett visst förtroende just för att dessa bitar att förvaltningsentreprenader är svåra. 
Andra krav som ställs på en kompetent beställare är att denne måste utforma varan och 
tjänstens storlek så att tillräckligt många aktörer blir intresserade och lämnar anbud och att 
villkor och avtalstider anpassas utifrån aktörernas förmåga och kapacitet så att deras 
riskexponering inte görs onödigt hög. Efter att ett arbete har utförts är det viktigt att 
beställaren också följer upp att det som överenskommits också har utförts. Beställaren måste 
då finna de rätta kriterierna och mätinstrumenten för att se att rätt arbete har gjorts.39

 
Förvaltningsentreprenad kan innebära olika åtaganden och ansvar beroende på vad beställaren 
vill köpa, därför är inte den ena förvaltningsentreprenaden den andra lik. Vad som dock sägs 
utmärka förvaltningsentreprenad är att fastighetsägaren har en beställarroll, har ingen eller ett 
                                                 
36 Axelsson, Björn, Företag köper tjänster, SNS Förlag, 1998, s. 190 
37 http://www.outsourcing.com/content.asp?page=01i/articles/intelligence/oi_top_ten_survey.html&nonav=true, 
2008-04-09, klockan 14:04 
38 Grandin, Lindqvist, Sandgren, Facility management, Svenska kommunförbundet, 2002, s. 41    
39 Ibid, s.53-55 
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minimum av personal och väljer att köpa den operativa förvaltningen av en entreprenör. 
Förvaltningsentreprenören har hand om olika förvaltningsuppgifter. Oftast har entreprenören 
egen personal som sköter uppgifterna men kan även i vissa fall upphandla underentreprenörer. 
Förvaltningsentreprenaden omfattas normalt av den operativa, tekniska, ekonomiska och 
administrativa förvaltningen, dock står ägaren själv oftast för den strategiska och 
ägarrelaterade förvaltningen. Förvaltningsentreprenaden varierar självklart beroende på vilken 
typ av fastighet förvaltningen omfattar samt fastighetsägarens förutsättningar och policy. När 
det gäller förvaltningsentreprenad ligger ett avtal baserat på en kravspecifikation som kan ha 
olika detaljeringsgrad beroende på vilken grad av förtroende det finns i förhållandet mellan 
parterna.40

3.3.4 Fördelar och nackdelar med outsourcing 
Som med allt annat finns det för- och nackdelar, så också med outsourcing, dessa punkter tar 
Axelsson upp i sin bok: 
 
Fördelar: 

• Företagets investeringar kan fokuseras på kärnverksamheten 
• Optimalt utnyttjande av kunskap, utrustning och erfarenhet hos tredje part 
• Ökad flexibilitet; variationer i arbetsbördan kan lättare absorberas 
• Outsourcing leder till enklare och mer tydliga primära processer i organisationen 
• Input genom en oberoendes synvinkel minskar risken för introvert kortsynthet i 

organisationen 
• Riskspridning 

 
Nackdelar: 

• Ökat oberoende av leverantörer 
• Kontinuerlig uppföljning av kostnaderna relaterade till leverantören och hanteringen är 

ofta nödvändig 
• Risker för kommunikations- och organisationsproblem under förflyttningen av 

aktiviteter till tredje part 
• Risk för att konfidentiell information läcker ut 
• Risk för sociala och legala problem41 

3.3.5 Alternativ till outsourcing  
Insourcing kan beskrivas som motsatsen till outsourcing och betyder alltså att man försörjer 
organisationen med varor eller tjänster som är producerade inom företaget. Om ett företag 
tidigare har använt sig av outsourcing kan de lägga om strategin och istället ta tillbaka den 
verksamhet som tidigare var outsourcad, att insourca.42  
Egen regi, kan vara konkurrenskraftigt och med rätt ledarskap kan det vara ett 
framgångsrecept. Vad man dock bör ha i åtanke är att egen regi innebär en stor risk, det kan 
uppkomma fel och brister som är svåra att rätta till i egen regi.43Ett företag med egen regi 
måste också tänka på att efterfrågan varierar och detta kan leda till förluster genom 
beläggningssvackor. Vissa företag rättar sig då efter det lägsta behovet och köper in tjänster 
från entreprenörer för att klara av de belastningstoppar som kan komma att uppstå.44

                                                 
40 Grandin, Lindqvist, Sandgren, Facility management, Svenska kommunförbundet, 2002, s. 43 
41 Axelsson, Björn, Företag köper tjänster, SNS Förlag, 1998, s. 193 
42 Augustsson, m fl, Outsourcing av IT-tjänster, Industrilitteratur AB, 1999, s. 16 
43 Myrsten Karl, Egen regi eller entreprenad i fastighetsförvaltningen, Byggforskningsrådet Stockholm, s 82 
44 Ibid. s 74 
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4. Empiri 
I det här avsnittet presenterar vi de enkäter vi skickat ut samt de intervjuer vi genomfört i vår 
empiriska studie. Avsnittet inrymmer antalet företag som använder sig av outsourcing, vad de 
outsourcar samt hur företagen ser på framtiden.  För att underlätta för läsaren följer en 
presentation av varje intervjuat företag.   

4.1 Trendbarometer  
I denna del redovisar vi om företagen använder sig av outsourcing eller inte, hur de i så fall 
använder sig av detta och hur företagens framtidsplaner ser ut.  
 
Trendbarometern visar hur företagen använder sig av outsourcing idag samt hur de planerar 
att göra i framtiden. Här finns dock ingen jämförelsepunkt att vända sig till. Studien visar inte 
om trenden är uppåt- eller neråtgående med tanke på att inget jämförelsematerial finns eller 
någon sådan studie tidigare gjorts. Här visas hur dagsläget hos företagen är samt deras 
framtidsplaner. För att kunna se en trend har studien behövt en uppföljning och göras om igen 
om exempelvis två år. Tolkningen av detta kan bli något osäker då man inte vet hur det såg ut 
innan.   

4.1.1 Antal fastighetsföretag som använder outsourcing idag 
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                                                                                                                 Ja: 46 st = 89% 

                Nej: 6 st = 11% 
                                                   . . 

 
 
 

 
 

 
 
 
Figur 2. 
 
 
Av våra 52 inkomna svar på enkätundersökningen (se bilaga 1) är det 46 företag som idag 
använder sig av outsourcing och sex företag som använder egen regi.  Detta betyder att 
andelen företag som använder outsourcing är 89% och de som inte använder sig av 
outsourcing är 11 %. 
 
De företag som svarat att de inte använder outsourcing i sin verksamhet har olika uppfattning 
om de kan tänka sig att använda sig av outsourcing i framtiden. Fyra av sex tillfrågade hade 
inga planer på att införa outsourcing medan två av sex skulle kunna tänka sig att använda 
outsourcing. Då vi frågade vilka faktorer som eventuellt skulle få dem att införa outsourcing i 
företagen svarade hälften av företagen att ekonomi och kostnadsläget var faktorer som 
påverkade. Även effektivitetsskäl och flexibilitet var faktorer som skulle kunna få två företag 
att införa outsourcing i organisationen. 
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Vi frågade också dessa företag om de tror att det är egen regi eller outsourcing som kommer 
att gälla i framtiden. Två stycken tror att egen regi är framtiden. Två stycken tror att det är 
outsourcing som gäller och en tror att det kan variera över tiden och att trenden kan komma 
att ändras. Ett svar handlar om de olika ”skolorna” som finns; att de mindre fastighetsägarna 
sannolikt kan sänka sina kostnader genom att outsourcing ger stordriftsfördelar och därmed 
ökad effektivitet. De tror att de som är stora knappast når dessa fördelar. 
 
 
 
4.1.2 Vilka tjänster fastighetsföretagen outsourcar:  
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Figur 3. 
 
Figuren ovan visar vilka olika tjänster företagen outsourcar. Fastighetsdriften är den mest 
vanligt förekommande delen som företagen outsourcar av sin verksamhet. I fastighetsdriften 
ingår yttre och inre fastighetsskötsel samt ventilation och värme. En relativt stor del av de 
tillfrågade företagen har även valt att ta in entreprenadföretag för reparationer av sina 
fastigheter. Den biten saknar företagen ofta egen personal för att klara av. Ganska vanligt 
förekommande bland de tillfrågade företagen är att de väljer att outsourca för ombyggnationer 
och vissa utvalda administrativa uppgifter. När det gäller ombyggnationer är det lika som med 
reparationerna, företaget har ofta inte den kompetensen och möjligheten i företaget att klara 
av dessa uppgifter. De administrativa uppgifterna kan vara exempelvis lönehantering, 
fakturahantering och felanmälan. Det är fyra företag som svarat att de outsourcar all 
verksamhet. De företagen äger och förvaltar sina fastigheter men har ingen egen personal alls 
för dessa tjänster i sin organisation. Dessa företag är relativt små fastighetsbolag med få 
anställda vilket gör att de måste outsourca och ta hjälp av andra för sina tjänster.  
 
 

 17



Trenden för outsourcing samt faktorer som påverkar valet av outsourcing i fastighetsförvaltning 

4.1.3 Fastighetsföretagens outsourcingplaner i framtiden: 
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Figur 4.  
 
Bilden här visar att 33 % av de företag som idag använder sig av outsourcing har för avsikt att 
bibehålla sin nuvarande användning av outsourcing även i framtiden. 40 % av företagen säger 
sig ska öka eller eventuellt öka sin användning av outsourcing. 26 % av de tillfrågade 
företagen har planer på att minska eller eventuellt minska sin användning av outsourcing. Ett 
företag har svarat att de inte vet hur de kommer att göra i framtiden.  
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4.1.4 Hur fastighetsföretagen tror att framtidstrenden för outsourcing ser ut:   
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Figur 5. 
 
Den här bilden visar att de tillfrågade företagen ser positivt på trenden för outsourcing i stort. 
50 % tror att outsourcing är framtiden och att utvecklingen och användandet av outsourcing 
fortfarande kommer att öka. 26 % tror att outsourcing eventuellt kan komma att öka. Ett fåtal 
av företagen tror att outsourcinganvändningen kommer att minska eller eventuellt kommer att 
minska i framtiden. Två företag säger sig inte veta eller tro något om framtiden för 
outsourcing.  
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4.2 Intervjuer 
I denna del redovisar vi de intervjuer som gjorts. Alfta- Edsbyns Fastighets AB samt  
Seglet AB har intervjuats per e-post. De resterande företagen har intervjuats personligen. Det 
finns en kort presentation av respektive företag följt av företagets outsourcingsanvändning.  

4.2.1 Alfta- Edsbyns Fastighets AB 
 
Företagspresentation och respondent 
VD för Alfta- Edsbyns Fastighets AB heter Arne Eding och det är han som har delat med sig 
av sina tankar om outsourcing och berättat om hur AEFAB arbetar. Alfta- Edsbyns Fastighets 
AB, AEFAB ägs till 100 % av Ovanåkers kommun. Företaget förvaltar bostäder, skolor, 
förskolor och andra kommunala lokaler. Dock äger de endast bostäderna. De kommunala 
lokalernas förvaltning har kommunen outsourcat till Alfta – Edsbyns Fastighets AB. 
Snittåldern på beståndet är från 1973. I Alfta finns 637 stycken lägenheter och i Edsbyn 940 
stycken. ”AEFAB:s uppdrag från ägaren är att utveckla kommunens attraktivitet för boende 
och företagande genom att erbjuda ett pris- och kvalitetsvarierat utbud av hyresbostäder samt 
effektivt utnyttjande av förvaltnings- och näringslivslokaler.”45

 
Outsourcing Alfta- Edsbyns Fastighets AB 
Alfta- Edsbyns Fastighets AB:s kärnverksamhet är uthyrning av lägenheter. De fördelar de 
eftersträvar är att inte behöva ha eget folk eller mycket verktyg och maskiner. De outsourcar 
målning, tapetsering, golvläggning, snöröjning, gräsklippning, VVS, köper fjärrvärme (ingen 
egen eldning) samt el-arbeten. När det gäller drift och underhåll så står  
Alfta- Edsbyns Fastighets AB för de flesta reparationer. På underhåll lägger företaget 16,5 
miljoner kronor och av dessa går 80 % till entreprenörer.  
 
När Alfta- Edsbyns Fastighets AB ska ta beslut om outsourcing vill de att den tjänst de ska 
outsourca ska bli bättre kvalitetsmässigt men att den inte ska kosta mer. Enkla och tråkiga 
arbetsuppgifter och speciella tjänster får gärna outsourcas. Det är viktigt att i 
outsourcingprocessen ha en kompetens beställare, som är noga med vad som ska beställas så 
att inga oklarheter finns, annars är det lätt att det går fel. Dock vill företaget ha eget folk mot 
sina kunder, såsom vaktmästare, som alla kunder känner till och som kan rapportera inåt i 
företaget om problem och önskemål som hyresgästerna har. De ska också fungera som 
känselspröt för att ta reda på hur företaget sköter sig och hur attraktiva de är att hyra av. 
 
Hos Alfta- Edsbyns Fastighets AB har effekten av outsourcingbeslutet medfört att den egna 
personalstyrkan och därmed kostnaden kan hållas nere. De har ingen möjlighet att klara allt 
själva, det skulle leda till att det blir en allt för stor organisation. De anser att det övervägande 
har varit positivt med outsourcingen i företaget då de har utvalda delar på entreprenad 
samtidigt som de har egen personal i frontlinjen mot hyresgästen, vilket har fungerat bra. 
De kan tänka sig att avknoppning kan vara ett alternativ till outsourcing, dock är detta 
förmodligen inte tillåtet enligt LOU.  
 
Framtiden 
I framtiden tror företaget att det går åt båda håll, både outsourcing men också egen regi. Det 
som de anser förvånar är att de stora fastighetsägarna återgår till egen regi, förmodligen ser de 
en annan dimension i det när det gäller omvårdnaden av sina kunder. För Alfta- Edsbyns 

                                                 
45 http://62.108.203.5/ABEHH/foretaget.html, 2008-04-29, klockan 12:47 
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Fastighets AB finns dock outsourcingen med i framtiden och kommer antagligen att bli en 
smärre utökning av enkla billiga tjänster som gräsklippningen och grönyteskötsel.  
Risker/Nackdelar 
De risker som Alfta- Edsbyns Fastighets AB ser med outsourcing är att återkopplingen inåt i 
företaget kan missas när det inte är egen personal. Nackdelarna med outsourcing är att den 
egna kunskapen riskerar att försvinna och att företaget kan bli beroende av entreprenören. 
Företaget tror också att kanske ett nytt monopol kan uppkomma då inte är så många på 
marknaden. 
 

4.2.2 Seglet AB  
 
Företagspresentation och respondent 
Johanna Öhman, vår respondent arbetar som fastighetsförvaltare på Seglet AB i Ljusdal. 
Seglet är ett familjeägt fastighetsföretag som verkat i fyra generationer. Deras affärsidé är att 
äga och förvalta fastigheter i centrala Ljusdal.46 Företaget förvaltar 18 fastigheter med 
bostäder och kontorslokaler. Dessa är kommersiella och hyresrättsfastigheter. Åldern på 
fastigheterna varierar stort. De äldsta är från 1800-talet och de nyaste från 1990-talet.  
 
Outsourcing Seglet AB  
Seglets kärnverksamhet är att förvalta fastigheter. De lägger ut all sin verksamhet och alla 
tjänster på entreprenad. Det är ett litet företag med endast en anställd, vilket gör att de måste 
outsourca alla tjänster. De fördelar man eftersträvar i företag är att det kostar mindre och allt 
blir lättare. De anser att allt blir enklare med liten egen personalstyrka och istället outsourca 
alla tjänster till entreprenadföretag. Samt att de anser att det även blir billigare än att utöka 
den egna personalstyrkan. De ser även en fördel med att slippa ha ansvar över en större egen 
personalstyrka. Faktorer som har påverkat valet av outsourcing är just det att inte behöva ha 
egen personal som kräver sitt. För ca 10 år sedan provade företaget att lägga ut alla tjänster på 
entreprenad och det har slagit mycket väl ut och företaget är nöjda med resultatet av det. 
Erfarenheten med outsourcing har hittills varit enbart positiv. De har svårt att hitta negativa 
aspekter som spelat in.  
 

4.2.3 Norrporten Fastigheter  
 
Företagspresentation och respondent 
Stefan Öberg, vår respondent på Norrporten arbetar som marknadsområdeschef för 
Gävleområdet. Norrporten förvaltar kontorslokaler, med visst inslag av butiker och 
lägenheter. Företaget har kontor i 10 olika städer i Sverige. I Gävle uppgår fastighetsbeståndet 
till 106 000 kvm och de är två anställda i Gävle. Företagets största fastighet om drygt 35 000 
kvm inrymmer Lantmäteriet och Domstolsverket. Den äldsta fastigheten är från 1880-talet 
och är idag ett byggnadsminne.  
 
Outsourcing Norrporten 
Norrportens kärnverksamhet är att äga, förvalta och utveckla kontorsfastigheter. De söker 
långsiktig avkastning och strävar inte efter att tjäna pengar på kortsiktiga lösningar som att 
köpa och sälja fastigheter. På grund av att företaget endast har två anställda på kontoret i 
Gävle outsourcar de det mesta av verksamheten. Den största biten är drift- och 

                                                 
46 http://www.seglet.nu/default.asp?id=1 2008-05-11, klockan 13:05 
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fastighetsskötsel. Genom att företaget outsourcar stora delar av verksamheten skapas 
flexibilitet och de anser att det ger fördelar som leder till att de kan ägna sig mer åt 
kärnverksamheten.  
 
Företaget finns på 10 olika platser runt om i Sverige och outsourcingsbesluten ser olika ut på 
de olika orterna beroende på ortens förutsättningar och behov. Norrporten har egen personal 
på några av orterna beroende på just denna orts situation samt fastighetsbeståndets storlek och 
karaktär. Det behövs en viss volym för att klara av vissa, lite svårare delar av verksamheten 
där liten styrka finns. Exempelvis semestrar för personalen samt jourverksamhet. Det finns 
inget styrt för alla orter vad gäller outsourcingprocessen utan det avgörs ort för ort beroende 
på just den specifika situationen. De faktorer som påverkat Norrporten vid deras val av 
outsourcing är att de vill uppnå ekonomisk långsiktighet. De strävar inte enbart efter att få allt 
så billigt som möjligt, utan att hitta goda samarbetspartners som ger trygghet både i företaget 
och till hyresgästerna. Det är viktigt på vilket sätt avtalet med entreprenören sker och att 
entreprenörerna kommer nära Norrporten som företag. De som utför entreprenaduppdraget 
ska känna att de utför ett arbete åt Norrporten och vara Norrportens ansikte utåt mot 
kunderna.  
 
Framtiden 
Alternativet till outsourcing är att företaget har egen personal. Ett alternativ skulle kunna vara 
att Norrporten hyr in personal på heltid, ungefär som bemanningsföretagen Proffice och 
Manpower, men som fortfarande är anställda av entreprenadföretaget. Personalens 
utgångspunkt är fortfarande entreprenadföretaget men att de bär Norrportens kläder och logo, 
samt transporterar sig i Norrportens bilar. Allt för att fortfarande inte behöva utöka företagets 
personalstyrka men vinna fördelar hos kunden så de känner trygghet och kontinuitet. 
Företaget vinner fördelar genom att de syns via sin symbol. Norrporten tror entreprenader 
kommer att "köpas" fortsättningsvis. Sättet att bedriva fastighetsskötsel kommer att 
variera utifrån hur fastighetsföretaget i övrigt är bemannat och deras storlek och typ av 
bestånd. Norrportens ambition är att minska, alternativt förändra sin outsourcing av skötsel. 
Allt beroende av att de vill komma närmare sina kunder. 
 
Risker/nackdelar 
Risker och nackdelar som Norrporten ser med outsourcing är att de inte kommer tillräckligt 
nära kunderna. De vill skapa nära och kontinuerliga kontakter med kunderna och det är något 
som kan försämras när ett annat företag utför den tjänsten åt Norrporten. En nackdel kan 
också vara om en entreprenör känner svårighet att vara Norrportens ansikte utåt mot kunderna 
och känna att det är åt Norrporten de gör jobbet. 
 

4.2.4 Gavlefastigheter 
 
Företagspresentation och respondent 
VD på Gavlefastigheter Cathrine Holgersson ger oss en bild av företaget och hur de ser på 
outsourcing. Gavlefastigheter ägs av Gävle Kommun och är en del av koncernen Gävle 
Stadshus AB. Företaget äger och förvaltar allt utom (med något undantag) bostäder, dvs. 
verksamhetslokaler för kommunal verksamhet såsom skolor, förskolor och 
idrottsanläggningar men också kommersiella lokaler för näringslivets behov, 
kulturbyggnader, samt verkstads- och industrilokaler. Gavlefastigheter äger 400 000 
kvadratmeter och förvaltar cirka 480 000 kvadratmeter.  
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Outsourcing Gavlefastigheter 
Gavlefastigheters kärnverksamhet är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Gävle 
kommuns förvaltningar. Det mesta av fastighetsbeståndet är från 60-talet och detta innebär att 
de nu står inför många tekniska installationer som behöver åtgärdas på bland annat äldre 
skolor. Av Gavlefastigheters verksamhet är 90 % kommunala verksamhetslokaler och av 
dessa är nästan 50 % förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. All kommunal verksamhet 
är kärnverksamhet samtidigt som den kommersiella delen är lika viktig för tillväxten i Gävle 
och för att få företagarna att växa vilket leder till fler medborgare och att skolorna kan tas 
omhand. 
 
Gavlefastigheter har ett antal drifttekniker anställda som är ute och kollar på installationer i 
företagets fastighetsbestånd. Utifrån detta outsourcar sedan företaget det som behövs för 
fastigheternas bästa. Gavlefastigheter outsourcar större delar i form av olika drifts- och 
skötselavtal. Mycket på tekniksidan outsourcas samt snickeri och måleri med också mindre 
delar på den administrativa sidan som till exempel scanning av fakturor. Företaget ser dock att 
det är viktigt att kundkontakten bibehålls och att den som är närmast kunden fortfarande finns 
kvar och de anser att man måste se till kundnyttan i verksamheten. Gavlefastigheter strävar 
efter att bli en effektiv organisation och därför kommer de att fortsätta köpa in de tjänster som 
de behöver, vilket kan göra att företaget blir mer utsatt vid kostnadsökningar hos 
entreprenörerna men de ser inte att de kommer att utöka med egen personal och göra mer 
själva utan behålla beställarkompetensen och en nära kontakt med kunden.  
 
När Gavlefastigheter ska ta beslut om outsourcing gör de en bedömning om de har 
kompetensen i företaget och hur viktig den aktuella tjänsten är för verksamheten. Det blir en 
avvägning inför varje beslut och företaget ställer sig frågan om det fungerar bra att köpa en 
viss tjänst. Skulle fallet vara så att det inte fungerar får de tänka i nya banor och kanske ha 
tjänsten i egen regi istället. 
 
Framtiden 
Framtiden för outsourcing tror de kommer att vara fortsatt ljus och att den kommer att öka 
men att samtidigt företag kommer att behålla en del utförare då kundrelationerna är viktiga 
och får bättre utfall med egen regi. För just Gavlefastigheter så har de under en längre tid 
minskat egen regi och de tror på ett bibehållande av detta under de kommande fem åren. 
 
Risker/Nackdelar 
Det är viktigt att ha rätt kompetens när man upphandlar tjänster som ska outsourcas annars 
kan detta leda till att det uppstår missförstånd. Att vara attraktiv som beställare är också en 
viktig komponent. När man ska upphandla en tjänst ska man inte endast titta på anbud med 
låga priser eftersom dessa ibland kan leda till sämre kvalitet. Det är också viktigt att ha i 
åtanke att inte outsourca för mycket så att inte företaget och dess medarbetare närmast kunden 
försvinner samt den spetskompetens man kan komma att behöva. Hela tiden måste man tänka 
på vad som är bäst för företaget och kunderna. 
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4.2.5 Kungsleden AB 
 
Företagspresentation och respondent 
Fredrik Thorgren, vår respondent på Kungsleden AB är förvaltare på Gävlekontoret. Företaget 
är indelat i divisioner, även kallat affärsområden, och den division Gävlekontoret tillhör är 
den kommersiella och det är också inom denna division de köper och säljer mycket 
fastigheter. Inom företaget finns också en publik division som köper och förvaltar kommunala 
fastigheter. Kungsledens Gävlekontor förvaltar kommersiella lokaler på cirka 80 000 kvm 
från Uppsala i söder till Härnösand och Sollefteå i norr, med varierade ålder på fastigheterna. 
Inom kommersiella lokaler ingår industri- och kontorsfastigheter. Dock är Kungsleden inte 
inriktade mot stora köpcentrumanläggningar och detta är inte något de strävare efter att ha i 
sitt bestånd.  
  
Outsourcing Kungsleden 
Företagets kärnverksamhet är att äga och förvalta fastigheter med långsiktig och stabil 
avkastning. Outsourcing är en del i att uppnå målet att skapa en långsiktig och stabil 
avkastning till ägarna. En del i detta mål är att utveckla och förädla de fastigheter de äger men 
även att köpa och sälja fastigheter. Företaget outsourcar all fastighetsskötsel. Uppdragen 
ligger ute hos olika entreprenörer i landet. Andra delar av verksamheten som outsourcas är 
projektledning vid ombyggnadsprojekt och anpassningar, ombyggnader, underhållsåtgärder 
samt vissa utvalda administrativa arbetsuppgifter. Sedan köper de även mycket tjänster som 
de tvingas utföra utav myndigheterna och som de inte får utföra själva i form av besiktningar 
av hissar, portar och lyftanordningar, PCB-inventeringar, energideklarationer, 
brandbesiktningar, el-revisionsbesiktningar, med mera. 
 
Företaget är väldigt transaktionsintensivt, vilket innebär att de köper och säljer mycket 
fastigheter. Då är det smidigt att inte ha egen skötselpersonal, eftersom omsättningen är 
ganska stor på fastigheterna. Kungsleden har en gång i tiden också provat att ha egen 
personal, men de anser att det fungerar bättre med outsourcing. De menar att det är ganska 
krävande att ha egen personal, eftersom det då kräver någon form av arbetsledning. Däremot, 
om en tjänst inte fungerar så är det bara att byta ut entreprenören, vilket kan vara svårt när ett 
företag har egen personal. All drift och underhåll är outsourcat och Gävlekontoret har ingen 
personal av typen fastighetsskötare, snickare eller rörmokare. 
 
När Kungsleden ska upphandla en tjänst arbetar de efter regelverket som heter Aff, den 
används i upphandlingsarbetet för fastighetsskötsel. Priset är en viktig del när en tjänst ska 
outsourcas men också entreprenörens referenser från tidigare kunder. Man tittar också på 
företaget och vad de har för möjligheter för att uppfylla entreprenaden, vad de har för 
organisation, om företaget kommer att klara av uppdraget. Outsourcingbeslutet har 
förhoppningsvis medfört att kostnaden för driften har sänkts eftersom det är en av 
anledningarna till att företaget outsorcar. Det har övervägande varit positivt med 
outsourcingen inom företaget. Dessutom skulle det vara svårt att ha egen personal eftersom 
beståndet är så utspritt över hela landet och företaget finns i 130 kommuner. Dock finns det 
några drifttekniker i landet på vissa orter där det publika beståndet finns.  
 
Ett alternativ till outsourcing skulle vara ett mellanting; att företaget har en liten del egen 
personal men också köper in vissa tjänster. Det är viktigt att ha i tanken att man inte ska 
outsourca bara för outsourcandets skull. Företaget måste ha en tanke med varför de ska 
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outsourca. För Kungsledens del var det spridda beståndet och det faktum att de har omsättning 
på deras fastigheter anledningen till att outsourcing passar dem bra.  
 
Framtiden 
När det gäller framtiden är det svårt at t säga om det är outsourcing eller egen regi som 
kommer att gälla inom fastighetsföretag eftersom det är många faktorer som påverkar ett 
företags beslut om att outsourca eller bedriva i egen regi. För Kungsledens del kommer de att 
fortsätta att köpa projektledning, ombyggnadsarbeten, underhållsarbeten och fastighetsskötsel, 
som det ser ut i dagsläget. Dock har de dragit ner på köpta tjänster när det gäller 
administration och istället anställt egen personal. 
 
Risker/Nackdelar 
Fredrik Thorgren har erfarenhet av att arbeta både med egen regi, outsourcing men också en 
blandning av dessa två. De risker och nackdelar han ser med outsourcing är att man tappar en 
del av kontrollen själv och viss kunskap. Dock har Kungsleden inte upplevt detta som ett stort 
problem utan de har en ganska god dialog med deras entreprenörer, med regelbundna möten, 
där entreprenörerna informerar om fastigheterna och det görs avstämningar. Fredrik Thorgren 
tror inte att det är lika viktigt att ha egen personal för dem eftersom de arbetar med 
kommersiella fastigheter. När det gäller bostäder tror han att det är ännu viktigare att ha egen 
personal som möter hyresgästerna. 
 

4.2.6 Diös Fastigheter AB 
 
Företagspresentation och respondent 
Anders Hedström är marknadsområdesansvarig på Diös Fastigheter AB i Gävle. Företaget 
förvaltar bostäder, kontorslokaler, butiker, lager och industrifastigheter. Företaget förvaltar 
kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet i Gävle uppgår till 120 000 kvm och är 28 
stycken i antal. Åldern på fastigheterna varierar allt från den äldsta från år 1910 till den nyaste 
som är byggd 1995. De flesta fastigheterna är dock byggda under 1970-talet.  
 
Outsourcing Diös  
Företagets kärnverksamhet är de fyra f:en, förvärva, förädla, förvalta och försälja. Här i ligger 
det även att de ska utveckla sina fastigheter. Företaget outsourcar skötsel av markytor, 
snöröjning, städning, klottersanering, fastighetsskötsel så som underhåll och reparationer, 
jourberedskap, konsulttjänster och brandskyddsarbete. Fördelar man eftersträvar med 
outsourcing är att kunna ha kompetens och kunskap inom alla verksamhetsområden. Finns 
inte denna kompetens och kunskap inom företaget är det perfekt att kunna outsourca just 
denna tjänst och få den utförd av någon eller några som är experter på just detta område. 
Behövs det endast lite hjälp och eventuellt bara då och då är det smidigt med outsourcing då 
företaget själv inte behöver anställa personal för just det. Företaget eftersträvar också att 
kunna fokusera på kärnverksamheten och det de är bra på. Grunderna till outsourcingbeslutet 
är att företaget har ett behov av hjälp med någon eller några tjänster. De identifierar behovet 
och verkställer det sedan som leder till en upphandling. Viktiga beståndsdelar i 
outsourcingprocessen är att man ska ha i åtanke att man får det man betalar för. Med det 
menas att om man får tag i en billig tjänst kanske den inte utförs på det bästa sättet. Mer 
kvalitet kostar ofta lite mer. Här studerar företaget kvaliteten på uppdraget samt 
entreprenadföretaget referenser. Positiva effekter som outsourcingen medfört är att företaget 
kan fokusera på kärnverksamheten och de blir avlastade. Ofta finns ett behov som de inom 
företaget inte klarar själva, då fungerar det bra att outsourca. En fördel med outsourcing är att 
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företaget inte behöver anställa personal vid tillfälliga behov som sedan måste sägas upp då 
behovet inte längre finns. Detta blir enklare genom att outsourca, samt att företaget då kan få 
specialister på just det aktuella området som kan saknas i det egna företaget. Företagets 
erfarenheter har varit övervägande positiva. Inga negativa effekter har kommit fram. 
Alternativet till outsourcing är egen regi/egen personal. Men det är inget som är aktuellt för 
företaget.  
 
Risker/Nackdelar 
Det finns en viss risk att företaget tappar kontakten med både kunder och verksamheten. 
Företaget kan tappa kontrollen och det vill man undvika. Det är viktigt för företaget att 
ständigt har kontroll över företaget, verksamheten och kunderna. 
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5. Analys 
I detta avsnitt är vår avsikt att analysera det material vi fått in i empirin med utgångspunkt 
från teoriavsnittet. Detta för att ta reda på om respondenternas tankar och åsikter om 
outsourcing stämmer överens med forskningen.  

5.1 Fastighetsförvaltning 
Fastighetsförvaltningen har som sagt förändrats med tiden. Från början byggde 
fastighetsföretagen bara bostäder. Fastighetsförvaltningen var något som fick arbetas fram 
med tiden. Ju mer tekniken har utvecklats och fastighetsförvaltningen med den har också 
kunderna fått mer att säga till om. Fastighetsförvaltningen är nu en otroligt viktig del i 
fastighetsföretagen och effektivisering av verksamheten arbetas fram. Här är outsourcing en 
stor del. Detta framkommer inte minst i den enkät som vi skickat ut bland fastighetsföretagen. 
Av 52 företag använder sig 46 stycken av outsourcing i någon form. Detta tycker vi tyder på 
en ny period inom fastighetsförvaltning och en utveckling mot en effektivare 
fastighetsförvaltning. 
 
Genom vår studie har vi fått mer inblick i vikten av väl fungerande fastighetsförvaltning och 
vad outsourcing har för betydelse för förvaltningen av fastigheter. I teorin berättade vi att 
fastighetsförvaltning kan översättas som ”omhändertagande av fastigheter”47. Vi har genom 
studien fått förståelse för hur viktigt förvaltningen är för att företaget ska bli framgångsrikt 
och framförallt få sina kunder nöjda och tillfredställda. Vi har även fått insikt i att det är av 
vikt att både den tekniska och ekonomiska förvaltningen fungerar bra i företaget. Även här för 
att företaget ska bli framgångsrikt på marknaden samt att kunderna ska få det de efterfrågar. 
Majoriteten av de intervjuade företagen har inte gett några signaler på att de satsar på 
kortsiktiga lösningar där målet är att snabbt tjäna pengar, genom t.ex. köp och försäljningar av 
fastigheter. Ett intervjuat företag har däremot berättat att ett av deras mål är att genom 
fastighetstransaktioner, köpa och sälja fastigheter, göra ekonomisk vinning. Samtidigt som de 
poängterar att de även har som mål att skapa långsiktig och stabil avkastning.  
 
Vi har fått insikt i att förvaltning av fastigheter är en långvarig process där kvalitet växer fram 
med tiden beroende på hur företagets kärnverksamhet ser ut och förändras samt hur nya mål 
och strategier utformas. Vi har förstått att en framgångsrik fastighetsförvaltning formar sin 
verksamhet med hänsyn till kärnverksamhetens behov, förväntningar och upplevelser. 
Företagen och fastighetsägarna är mån om och tycker det är viktigt att fastigheterna har bra 
kvalitet så att kunderna blir nöjda och stannar kvar som hyresgäster hos företaget. Här har vi 
fått insikt i att det krävs att fastigheternas standard bevaras genom drift och underhåll för att 
kunna ge långsiktig service. Detta kräver en driftsorganisation som ska vara både teknisk och 
ekonomisk kompetent samt uppbyggd för att kunna ge service till kärnverksamheten. Vi har 
sett att det finns olika tjänster som är vanliga att företagen outsourcar. Vanligtvis är det inre 
och yttre skötsel, administration samt löpande respektive akut underhåll som förekommer. 
Dock vill alla de företag vi träffat ha representanter från företaget närmast kunden så att de 
kommer närmare kunderna och lättare kan ta del av deras åsikter och tankar om företaget.  
 
 

                                                 
 
 
47 Merriam, S.B, Fallstudien som forskningsmetod 1994 s. 47 
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5.2 Outsourcing 
I denna del analyserar vi de olika aspekterna av outsourcing med utgångspunkt och jämförelse 
mellan empirin och teori. 

5.2.1 Antal företag som använder outsourcing idag 
Enligt vår undersökning ser vi att majoriteten av företagen använder sig av outsourcing i sin 
verksamhet idag. Hela 89 % av de svarande företagen använder outsourcing. Detta visar att 
outsourcing är mycket vanligt förekommande i fastighetsbranschen i Gävleborg och Dalarna. 
De sex företag som inte outsourcar något i sin verksamhet använder sig enbart av egen regi 
med egen personal. Fem av dessa företag är små företag med få anställda och relativt litet 
fastighetsbestånd, vilket gör att de klarar av sin verksamhet själv med den personal och 
kompetens som finns i företaget. Det sjätte företaget är ett allmännyttigt bostadsföretag som 
är betydligt större än de övriga fem, men inte lika stort som majoriteten av de företag som har 
svarat att de använder sig av outsourcing. Detta företag klarar sin verksamhet med egen regi 
med sin ganska stora omfattning. De har betydligt fler anställda än de övriga fem företagen 
vilket gör att de kan bedriva en god verksamhet. Det är svårt att säga att valet – outsourcing 
eller egen regi- främst beror på storleken då vi fått olika signaler hos olika företag. Vi har 
förstått att vissa företag anser att små företag kan nå stordriftsfördelar om de använder sig av 
outsourcing i sin verksamhet medan andra små företag anser att egen regi är bäst. Detta kan 
kännas motsägelsefullt men vi tror helt enkelt att det handlar om vilket sorts företag det är, 
hur stort beståndet är samt företagets traditioner och arbetssätt. 

5.2.2 Motiv till outsourcing 
Att outsourca delar eller i vissa fall hela sin verksamhet har vi sett vara mycket vanligt i 
fastighetsbranschen. Motiven till outsourcing grundar sig på flera olika anledningar, men vi 
kan dela in det i huvudsakligen tre delar; kostnadsminskning, ökad flexibilitet samt fokusering 
och specialisering på kärnverksamheten. Kostnadseffektivisering trodde vi från början var den 
viktigaste och det mest förekommande motivet till outsourcing, men det har visat sig inte vara 
fallet. Det har varit viktigt för företagen att hålla kostnaderna nere, men det har över lag inte 
varit den viktigaste aspekten. Det som varit allra viktigast hos företagen är att vara flexibla, att 
kunna fokusera på sin kärnverksamhet och det man är bra på inom företaget genom sin interna 
kompetens. Här kan vi se en koppling till teorin, där man talar om att företag måste fokusera 
på den verksamhet de är bra på och köpa in allt annat för att inte hamna på efterkälken i den 
tekniska utvecklingen. Företagen vill inte bli låsta vid för många uppgifter och tjänster hos sin 
egen personal i företaget utan vill känna att de har möjligheten att vara anpassningsbar och ha 
tid för det de prioriterar mest, sin kärnverksamhet och sina kunder. Det är viktigt för företagen 
att vara flexibla då kundernas önskemål och förväntningar ständigt förändras, liksom 
fastighetsbranschen och marknaden gör. Till teorin kan vi även knyta att det på marknaden 
dyker det upp flera specialiserade och flexibla företag som har möjlighet att ta hand om de 
funktioner företagen behöver lägga ut på externa leverantörer. Här gäller det för företagen att 
ständigt hänga med i utvecklingen och inte halka efter. I teorin tog vi upp fem punkter som är 
viktiga motiv för outsourcing och vi kan nu se ett klart samband med de punkterna. I teorin 
pratade vi om att reducera och kontrollera kostnader, öka företagets fokus, få tillgång till nya 
möjligheter, frilägga resurser för andra områden samt att resurserna inte finns tillgängliga 
internt i företaget. Alla dessa fem punkter anser vi stämma överens med de företag vi varit i 
kontakt med. Dessa fem punkter passar in på vad våra intervjuade företag sagt, att deras 
främsta motiv till outsourcing är just att kontrollera kostnaderna, fokusera på företaget och 
dess kärnverksamhet, flexibilitet som ger tillgång till nya möjligheter och att frilägga resurser 
samt att kompetensen inte finns inom företaget. 
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Företagets storlek, möjligheter och förutsättningar är också en viktig aspekt när det gäller val 
av outsourcing eller inte. Det har visat sig att små företag med mindre personalstyrka ofta 
köper in och outsourcar stora delar av sin verksamhet för att få alla bitar att fungera i 
organisationen. Dessa företag har inte de resurser som krävs för att kunna driva verksamheten 
själv. Att företag väljer att outsourca tjänster p.g.a. att det finns problem i den egna 
organisationen är det inget företag som nämner. Men det kan vara så att företag inte gärna 
pratar om sådana problem eftersom ingen av respondenterna överhuvudtaget nämner detta 
som ett motiv.  
 
Genom intervjuerna har vi fått se hur företagen har valt att hantera sin verksamhet och de 
tjänster de erbjuder kunden samt motiven avseende entreprenad. En sammanställning av de 
intervjuade företagen åskådliggörs här i en tabell för att lätt ge översikt över företagens svar.  
  
 
               Företag         Vad outsourcas                   Motiv 
Norrporten Fastigheter Underhållsarbeten/ombyggnationer,

Fastighetsskötsel, service och 
Felanmälan.

Skapa flexibilitet, ägna sig åt 
kärnverksamheten. 

Gavlefastigheter  Drift och fastighetsskötsel, 
administrativa uppgifter.  

Skapa effektiv organisation 
och ett nära samarbeta med 
kunden. 

Kungsleden Fastighetsskötsel, projektledning 
vid ombyggnadsprojekt och 
anpassningar, ombyggnader, 
underhållsåtgärder samt vissa 
utvalda administrativa 
arbetsuppgifter, tjänster som de 
tvingas utföra av myndigheter 
såsom besiktningar av t.ex. hissar. 

Outsourcing är en del i att 
skapa en långsiktig och stabil 
avkastning. Smidigt att inte 
ha egen personal. Det är lätt 
att byta ut entreprenören. 
Kostnadssänkning. 

Alfta-Edsbyns  
Fastighets  

Målning, golvläggning snöröjning 
viss gräsklippning och el-jobb.

Kvalitetshöjning, 
kostnadssänkning, undvika 
för stor organisation. 

Seglet  Alla tjänster outsourcas, från bok- 
föring till vaktmästeri. 

Kostnadssänkning, minskat 
personalansvar. 

Diös  Fastighetsskötsel, skötsel av mark-
ytor, snöröjning, städning, jour-
beredskap, konsulttjänster. 

Ägna sig åt kärn-
verksamheten, få kunskap 
och kompetens inom alla 
verksamhetsområden.   

Figur 6.  

5.2.3 Vilka faktorer påverkar valet av outsourcing?  
Vi har kunnat se under studiens gång att företagens motiv och påverkande faktorer för 
outsourcing har stämt bra överens mellan företagen. Det har för det mesta varit samma eller 
liknande faktorer som styrt deras val. Gemensamt för företagen har vi sett är att de fördelar de 
eftersträvar är att inte behöva ha för mycket eget folk eller mycket verktyg och maskiner. Här 
tror vi att företagen vill undvika allt för kostsamma och stora organisationer. Vi tror att 
företagen har svårt att få tag i kompetent personal till alla nödvändiga tjänster och poster 
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därför väljer de att köpa in specialkompetens av entreprenadföretag som verkligen kan sin 
sak. De vill att den tjänst de ska outsourca ska bli bättre kvalitetsmässigt men att den inte ska 
kosta mer. Vissa har dock svarat att tjänsten de väljer ibland inte blir den billigaste, 
huvudsaken är att samarbetet med entreprenören fungerar bra och att tjänsten utförs på ett bra 
och förtroendeingivande sätt som gynnar både företaget och kunderna. Vi har förstått under 
studiens gång att det är mycket viktigt för företagen att det finns ett väl fungerande samarbete 
med entreprenadföretaget för att både kunderna och företaget själva ska bli nöjda med 
tjänsten. De strävar inte enbart efter att få allt så billigt som möjligt, utan att hitta goda 
samarbetspartners som ger trygghet både i företaget och till hyresgästerna. Vi har sett att det 
även är viktigt på vilket sätt avtalet med entreprenören sker och att entreprenörerna kommer 
nära företagen. Ett företag säger att de söker långsiktig avkastning och strävar inte efter att 
tjäna pengar på kortsiktiga lösningar som att köpa och sälja fastigheter. Genom detta kan vi 
tolka att detta företag vill uppnå ekonomisk långsiktighet och att det är viktigt att vara en 
stabil marknadsaktör med få beståndsförändringar. Ett annat företag berättar att de strävar 
efter att bli en effektiv organisation och därför kommer de att fortsätta köpa in de tjänster som 
de behöver, vilket kan göra att företaget blir mer utsatt vid kostnadsökningar hos 
entreprenörerna men de ser inte att de kommer att utöka antalet egen personal eller göra mer 
själva utan behålla beställarkompetensen och en nära kontakt med kunden. När ett företag ska 
besluta om outsourcing har vi förstått att de gör en bedömning viken kompetens de har inom 
företaget och hur viktig den aktuella tjänsten är för verksamheten. Det blir en avvägning inför 
varje beslut och företaget ställer sig frågan om det fungerar bra att köpa en viss tjänst och om 
det kommer att gynna företaget och tillfredställa kunderna. Det är av vikt för företaget att 
kolla upp entreprenadföretagets referenser och dess organisation. Det är noga att 
entreprenadföretaget klarar av tjänsten och har möjlighet och kapacitet att utföra den på ett 
bra sätt. Skulle fallet vara så att det inte fungerar får de tänka i nya banor och kanske ha 
tjänsten i egen regi istället.  

5.2.4  Vad outsourcar företagen? 
Vår studie visar att företagen outsourcar alla möjliga olika tjänster. Enligt vår utskickade 
enkät (se bilaga 1) har vi sett att den vanligast förekommande tjänsten är fastighetsdriften. 
Den har övervägande antal företag mer eller mindre på outsourcing. Det kan vara både inre 
och yttre skötsel, såsom trappstädning, krattning och snöskottning. Medan det har visat sig att 
andra valt att enbart outsourca vissa av dessa tjänster. Spridningen av hur mycket företagen 
väljer att outsourca är ofta relativt stor. Trots att fastighetsskötsel är vanligast förekommande 
bland de tjänster som fastighetsföretagen outsourcar så har ändå alla de intervjuade företagen 
poängterat hur viktigt det är att det är företagets egen personal som är närmast kunden. Vi 
anser att det är just fastighetsskötseln som är den del av verksamheten som är närmast 
kunden. Därför tycker vi att detta verkar vara en aning motsägelsefullt. 
 
Reparationer är också en tjänst som vi sett är vanligt förekommande. Här saknar ofta 
företagen den kompetensen för att kunna utföra arbetet själva. De övriga tjänsterna, som kan 
ses i figur 3, är av varierande slag och det är bara några få på varje tjänst som valt att 
outsourca just den. Fyra företag har svarat att de outsourcar allt i sin verksamhet. I dessa 
företag finns endast en eller några få anställda där de då inte har möjlighet att besitta all 
nödvändig kompetens som behövs för hela verksamheten.     

5.2.5 Fördelar och nackdelar med outsourcing 
Som med det mesta finns det för- och nackdelar, så även med outsourcing. Vi har under 
studiens gång sett att företagen ständigt utvärderar och funderar noga över sina 
outsourcingbeslut för att undvika att skapa nackdelar genom sin outsourcinganvändning. Det 
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är viktigt för företagen att det är fördelar som skapas genom outsourcingen för att företaget 
ska bli framgångsrikt och skapa det bästa för kunden. I teorin har vi tagit upp Axelssons för- 
och nackdelar med outsourcing och vi kan se flera samband mellan dessa och med de företag 
vi intervjuat och dess företag. Gemensamt för Axelssons punkter och de intervjuade företagen 
är bl.a. att företaget kan lägga stor fokus på kärnverksamheten. Detta säger företagen vara en 
stor fördel för att nå framgång och få fokusera på det de vill och tycker är viktigt. Fler fördelar 
vi märkt att företagen får är att de kan få den optimalt bästa kunskapen och kompetensen när 
det gäller utförandet av tjänster genom att de outsourcar vissa tjänster. Då de inte har 
kompetensen och möjligheten i företaget är outsourcing det perfekta alternativet. Flexibilitet 
är också något som vi sett är en fördel med outsourcing. Företagen kan lättare fokusera på det 
som viktigt just för stunden och där behov ligger för tillfället. Företagets anställda kan lättare 
variera arbetsbördan och styra upplägget av arbetet. Även riskspridning är något vi fått 
förklarat för oss av flera av företagen. Med det menar de att det inte enbart är det egna 
företaget som står för eventuella risker vid problem, utan här fördelas ansvaret mellan både 
fastighetsföretaget och entreprenadföretaget. Vid outsourcing har inte fastighetsföretaget 
behövt anskaffa egna maskiner och material, som vid ett eventuellt problem med tjänsten gör 
att dessa blir ståendes och kostar en massa pengar. Här ligger den största risken och problemet 
hos entreprenadföretaget. Något annat de menar med riskspridning är att om behov av en viss 
tjänst förändras, behöver inte företaget bekymra sig om vad de ska göra med den personalen 
när behovet inte längre finns. Då avtalar de enbart om den gällande perioden med 
entreprenadföretaget.  
 
Nackdelar vi sett hos företagen som kan sammankopplas med Axelssons punkter i teorin är att 
det genom outsourcing kan finnas en risk för kommunikations- och organisationsproblem i ett 
företag. Vi har sett att företagen har en viss oro för att det ska bli misstolkningar och 
försämringar av kommunikationen när den måste ske mellan två olika företag. Här ser de 
flesta att det är enklare om kommunikationen endast hade behövt vara inom det egna 
företaget. Samma oro finns hos företagen vad gäller kundernas upplevelse av bemötandet hos 
fastighetsskötarna och den personal som de ofta träffar på. Företagen känner en viss oro över 
att de anställda hos entreprenadföretagen inte har samma känsla för uppdraget och kunden när 
tjänsten utförs, då de inte utför tjänsten åt det företag de är anställda av. Här har vi sett att 
företagen har något att arbeta vidare med. Att förstärka samarbetet till entreprenadföretaget så 
att även deras personal ska känna att de utför tjänsten åt fastighetsföretaget och att kunderna 
får tjänsten utförd och blir positivt bemött som gör dem nöjda med fastighetsföretaget. Alla 
intervjuade företag har påpekat vikten av att fundera över varför man outsourcar och vad man 
vill vinna med det. En svårighet och nackdel som kan uppstå är att lyckas hålla kompetensen 
uppe i företaget och hos sin egen personal trots att man valt att outsourca stora delar av 
verksamheten. De säger att detta är något svårt men mycket viktigt att arbeta med och tänka 
på. 

5.2.6 Vilka effekter har beslutet medfört på företaget? 
Vi kan genom vår undersökning se att effekten av outsourcingbeslutet hos de flesta företagen 
medfört att den egna personalstyrkan kan vara relativt låg och därmed att kostnaden kan 
hållas nere. Företagen har ingen möjlighet att klara allt själva, det skulle leda till att det blir en 
allt för stor organisation och det har vi tidigare nämnt att många av företagen helst vill 
undvika. Mer gemensamt för företagen som vi även har sett är att när de outsourcar stora delar 
av verksamheten skapas flexibilitet i företaget och de anser att det ger fördelar som leder till 
att de kan ägna sig mer åt kärnverksamheten vilket de anser är viktigt för att göra kunderna 
nöjda. Genom att företagen över lag outsourcar så många tjänster som de gör idag kan vi tolka 
att de är nöjda med det och att det har stor betydelse för företagen. Vi kan tolka detta som att 
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företagen över lag är nöjda med entreprenadföretagen och de outsourcade tjänsterna och 
samarbetet dem emellan. Vi har sett och förstått att kontakterna med kunderna är mycket 
viktigt och att det är kundernas önskemål och behov företagen vill tillgodose. Detta är 
gemensamt för alla intervjuade företag och vi förstår att det är något som har hög fokus hos 
företagen.  

5.2.7 Har erfarenheten av outsourcing varit övervägande positiv eller negativ? 
Gemensamt för företagen är att de över lag har positiva erfarenheter av outsourcingen. Alla är 
nöjda med det mesta samt med de flesta av de tjänster de outsourcar och har oftast samma 
entreprenadföretag många år i följd för att samarbetet fungerar bra och resultatet blir bra. De 
anser sig nöjda med att de har utvalda delar på entreprenad samtidigt som de ofta har egen 
personal i frontlinjen mot hyresgästen, vilket är viktigt och har fungerat bra. Vi har genom 
studien förstått att det kan finnas delar av outsourcingen som inte fungerat som företagen 
hoppats och önskat. Vid sådana mindre positiva erfarenheter har företagen sett över 
situationen och ofta tagit hand om den eller de tjänsterna själva genom företagets interna 
kompetens för att uppnå ett bättre resultat. Outsourcing är ju ett sätt att anpassa företaget efter 
rådande resurser och kunskap 

5.2.8 Problem och risker med outsourcing 
Våra intervjuer visar att återkopplingen inåt i företaget kan missas när det inte är egen 
personal som utför tjänsterna. Här kan viktig information försvinna och inte nå företaget som 
det bör. Andra nackdelar med outsourcing är att den egna kunskapen riskerar att försvinna 
från företaget och att företaget kan bli beroende av entreprenören. Det finns risk att företaget 
tappar kontrollen och att kunskapen i företaget försvinner. Somliga menar att det finns en viss 
risk med att bli beroende av entreprenörerna. Kompetensen kan urholkas, vilket kan påverka 
den slutgiltiga produkten och som är svår att återuppbygga. Detta överensstämmer med 
Augustssons syn på riskerna med outsourcing och problemen med att tappa kompetens. 
Augustsson menar att det är utifrån kompetensen som den långsiktigt hållbara 
konkurrenskraften härleds. Att förlora kontrollen över kärnkompetensen skulle därför kunna 
leda till negativa konsekvenser för företaget och dess utveckling48. De flesta företag är måna 
om sina kunder och är rädda att outsourcing kan leda till att företaget inte kommer tillräckligt 
nära kunderna. Samtliga vill ha och skapa nära och kontinuerliga kontakter med kunderna och 
det är något som kan försämras när ett annat företag utför en tjänst åt företaget. En annan risk 
kan vara att rätt kompetens när man upphandlar tjänster saknas och kan leda till att det uppstår 
missförstånd. Att vara attraktiv som beställare är också en viktig komponent som kan vara en 
risk om kompetensen saknas som i förlängningen kan leda till att kvaliteten på tjänsten 
försämras. Våra intervjuade företag anser att när man ska upphandla en tjänst ska man inte 
endast titta på anbud med låga priser eftersom dessa ibland kan leda till sämre kvalitet. De 
menar att det också är viktigt att ha i åtanke att inte outsourca för mycket så att inte det egna 
företaget och dess medarbetare närmast kunden försvinner samt den spetskompetens man kan 
komma att behöva. Hela tiden måste man ha i åtanke vad som är bäst för företaget och 
kunderna.  

5.2.9 Fastighetsföretagens outsourcingsplaner i framtiden 
Vår studie visar att en stor del av de tillfrågade företagen har för avsikt att bibehålla graden av 
outsourcing som de redan använder idag. Av det kan vi tolka att företagen är nöjda med 
outsourcingen och att det ger gott resultat. Aningen färre företag planerar för att öka 
outsourcingen eller eventuellt öka outsourcingen i sina företag. Det visar att det även i dessa 

                                                 
48 Augustsson, m fl, Outsourcing av IT-tjänster, Industrilitteratur AB, 1999 
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företag fungerar bra vilket gör att de kan tänka sig att öka, eller att eventuellt öka graden av 
outsourcinganvändandet. Några få företag känner att de ska minska eller eventuellt minska 
användningen av outsourcing. Av detta kan vi tolka att de känner för en liten återgång till 
egen regi, att det är något i organisationen eller hos entreprenadföretaget som gör att de hellre 
vill använda sig av egen personal och företagets egen kompetens. Vi har genom våra 
intervjuer förstått att det är mycket viktigt för företagen att de har ett gott samarbete med 
entreprenadföretagen. Ibland är det inte det billigaste alternativet man väljer utan det som 
känns bra för företaget och som gynnar både kunderna och det egna företaget. 

5.2.10 Hur fastighetsföretagen tror att framtidstrenden för outsourcing ser ut  
En stor majoritet av de tillfrågade företagen säger att de tror att outsourcing är framtiden och 
att de tror att användningen av outsourcing kommer att öka eller eventuellt kommer att öka. 
Vi kan se något intressant och anmärkningsvärt vad gäller resultaten av företagens svar på 
frågorna om företagens outsourcingsplaner för framtiden och hur företagen tror att 
outsourcingtrenden för framtiden ser ut. En stor del av företagen har svarat att de tänker 
bibehålla graden av användningen av outsourcing samtidigt som de flesta har svarat att de tror 
att outsourcing är framtiden och att det är det som fortsätter att gälla i branschen. Här tycker 
vi inte att det stämmer överens och att det talar emot varandra. Här kan man fundera kring det 
att företagen tror att outsourcing är framtiden men att de inte har planer på att öka 
användningen. Hela 67 % av de tillfrågade företagen tror att outsourcing kommer att öka eller 
eventuellt att öka i framtiden medan endast 34 % av företagen har planer på att öka eller 
eventuellt öka sin användning av outsourcing. Vad gäller minskningen av outsourcing kan vi 
se ett större samband. 23 % av företagen har planer på att minska eller att eventuellt minska 
sin användning av outsourcing och 18 % tror att outsourcingen kommer att minska i framtiden 
eller eventuellt minska i framtiden. Här kan vi se ett betydligt mer samstämmigt resultat som 
känns mer logiskt.  

5.2.11 Alternativ till outsourcing 
Insourcing kan beskrivas som motsatsen till outsourcing och betyder i det här sammanhanget 
att man inom företaget eller organisationen producerar egna tjänster. Om ett företag tidigare 
har använt sig av outsourcing kan de alltså lägga om strategin och istället ta tillbaka den 
verksamhet som tidigare var outsourcad, alltså att insourca.49 Vi har sett att det saknas flera 
alternativ till outsourcing. Det de intervjuade företagen ser som alternativ är egen regi. En stor 
del av företagen anser att det är outsourcing som gäller, antingen integrerad eller splittrad, 
som Axelsson kallar det. Ofta sker en blandning av dessa regiformer då företagen enbart 
outsourcar vissa tjänster i verksamheten. Ett företag säger att ett alternativ skulle kunna vara 
att företaget hyr in personal på heltid, ungefär som ett bemanningsföretag, men som 
fortfarande är anställda av entreprenadföretaget. Personalens utgångspunkt är då fortfarande 
entreprenadföretaget men att de bär fastighetsföretagets kläder och logo, samt kanske till och 
med transporterar sig i företagets bilar. Med den här varianten tror de sig skapa fördelarna att 
de fortfarande inte behöva utöka företagets personalstyrka samt vinna fördelar hos kunden så 
de känner trygghet och kontinuitet. Med den här varianten anser vi att företaget vinner 
fördelar genom att de syns utåt mot kunden via sin företagssymbol. Ett annat företag har 
nämnt avknoppning som ett alternativ outsourcing vilket exempelvis kan innebära att en 
grupp anställda startar ett företag och tar över och driver en viss verksamhet. I Stockholm har 
man försökt att få igång detta och kostat på utbildning för intresserade men resultatet har inte 
varit vad det borde. Vitsen med detta är att efter en första period kommer uppdraget ut på 

                                                 
49 Augustsson, mfl, Outsourcing av IT-tjänster, Industrilitteratur AB, 1999, s. 16 
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öppna marknaden för räkning. Detta är nog i dagsläget inte förenligt med LOU men det sker. I 
det långa loppet kommer dock uppdraget ut på marknaden.  

5.2.12 Företagen som inte outsourcar 
Det var sex företag som inte outsourcar överhuvudtaget. I vår studie innebär det att endast 11 
% använder sig av egen regi. Som vi tidigare skrev kan egen regi vara ett recept på framgång 
om företagsledningen vet hur man ska styra företaget med de resurser man då har. Vilken 
anledning som ligger bakom beslutet att ha egen regi i fastighetsförvaltning framgår inte men 
antagligen fungerar detta bra hos de flesta av de sex tillfrågade eftersom endast två av dessa i 
dagsläget kan tänka sig att i framtiden införa outsourcing i organisationen. Dessa två kanske 
har känt av beläggningssvackor och kan tänkas vilja sprida ut riskerna och köpa in tjänster 
under de perioder då det är belastningstoppar. De fyra resterande företag som inte har några 
planer på att införa outsourcing i företaget tycker antagligen att egen regi fungerar bra och 
dessa företag vill bevara viktig kompetens och erfarenhet i företaget. Dessutom har de full 
koll på alla underleverantörer och kan fokusera på kunderna och ge dem rätt service. När vi 
frågade om vilka faktorer som skulle få de sex företagen att eventuellt införa outsourcing i 
organisationen så var ekonomin och kostnadsläget samt flexibilitet och effektivitet några av 
de bidragande faktorerna. De företag som vi träffat och som använder sig av outsourcing har 
alla angett dessa motiv till outsourcing och även i teorin har vi funnit dessa faktorer. Även om 
de här sex företagen ser positiva delar med outsourcing så tror endast två företag att 
outsourcing är det som kommer att gälla i framtiden. Desto fler var det av de företag som i 
dagsläget använde sig av outsourcing som också trodde att det är vad som kommer att gälla i 
framtiden. Självklart är det säkert så att man tror att det sätt man arbetar på också är det som 
kommer att gälla i framtiden. De som arbetar efter strategin med egen regi anser säkert att det 
är ett effektivare sätt att arbeta på samtidigt som de som arbetar med outsourcing anser att det 
är det bästa. Dock ser vi i denna studie att fler fastighetsföretag använder sig av outsourcing 
och att det är fler som tror att outsourcing är framtiden. För den skull behöver inte det betyda 
att egen regi är ett sämre sätt att arbeta på men det kan innebära större risker för 
fastighetsföretagen.  

5.2.13 Geografisk begränsning  
Vår studie har gjorts i Gävleborgs- och Dalarnas län. Det för att få en vidare bild av ämnet 
och för att vår ambition har varit att göra en relativt stor undersökning. Då ansåg vi inte att 
företagen i vårt geografiska område skulle räcka till. Vi har under studiens gång fått en bra 
bild av hur företagen i dessa områden tycker, tänker och använder sig av outsourcing. I och 
med vår geografiska begränsning kan vi inte ta reda på hur det ser ut i övriga landet och om 
det eventuellt kan vara någon skillnad mot ett storstadsområde. Vi anser det hade varit 
intressant att ta reda på även detta, men då hade vår studie blivit alldeles för omfattande och 
svår att genomföra. Vi tror dock inte att det skiljer sig nämnvärt mot övriga landet. Vi tror att 
outsourcing är vanligt förekommande även i andra delar av landet och trenden för hela landet 
är stark. 
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6. Slutsats 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de slutsatser som vi har kommit fram till i denna 
studie.  
 
Fastighetsförvaltning, outsourcing och egen regi är ord som behandlats i denna uppsats.  
Problemformuleringen i denna uppsats har varit följande:  
 
- Hur ser trenden ut för outsourcing?  
- Vilka motiv är avgörande vid fastighetsföretags val av outsourcing? 
 
 

• En framgångsrik fastighetsförvaltning formar sin verksamhet med hänsyn till 
kärnverksamhetens behov, förväntningar och upplevelser. Företagen är måna om och 
tycker det är viktigt att fastigheterna och tjänsterna har bra kvalitet så att kunderna blir 
nöjda och stannar kvar som hyresgäster hos företaget. För att uppnå detta krävs det att 
fastigheternas standard bevaras genom drift och underhåll för att kunna ge långsiktig 
service. 

 
• Outsourcing är idag vanligt förekommande bland fastighetsföretagen i Gävleborg och 

Dalarna. 89 % av de företag som svarat på vår trendenkät använder sig av outsourcing 
i någon form. 

 
• Kostnadsminskning, ökad flexibilitet samt fokusering och specialisering på 

kärnverksamheten är motiv till outsourcing. Företagets storlek är också av betydelse 
när det handlar om motiv till outsourcing. 

 
• Fastighetsföretagen vill genom outsourcing undvika kostsamma och stora 

organisationer. 
 

• Fastighetsdriften är den vanligaste delen som fastighetsföretagen outsourcar. 
 

• En viktig faktor som är avgörande vid fastighetsföretagets val av outsourcing är att 
alltid se till att vara nära kunden med den egna personalen. Samtidigt har de flesta 
företagen svarat att fastighetsskötsel är en av de vanligast förekommande tjänsterna 
som outsourcas. Vi anser att detta är anmärkningsvärt då det oftast är den personal 
som arbetar med fastighetsskötseln som också är närmast kunden. 

 
• Företagen ser möjligheten till fokusering på kärnverksamheten som en fördel med 

outsourcing. En annan fördel är att de kan få den optimalt bästa kunskapen och 
kompetensen när det gäller utförandet av tjänster. Att de anställda kan variera 
arbetsbördan och styra upplägget av arbetet ses som en fördel. 

 
• Nackdelarna är att det finns risk för kommunikations- och organisationsproblem i ett 

företag. Viss oro finns för misstolkningar och försämringar av kommunikationen när 
den måste ske mellan två olika företag.  

 
• De företag som outsourcar har alla positiva erfarenheter och samarbeten med 

entreprenadföretagen är oftast långsiktiga och framgångsrika. 
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• Nackdelar med outsourcing kan vara att den egna kunskapen och kompetensen 
riskerar att försvinna och företagen riskerar att bli beroende av sina entreprenörer. En 
annan risk kan vara att rätt kompetens vid upphandling av tjänst saknas vilket kan leda 
till missförstånd och i förlängningen sämre kvalitet på utförda tjänster. 

 
• De flesta av de tillfrågade företagen planerar att bibehålla nuvarande grad av 

outsourcing. Dock tror de flesta företagen att outsourcing kommer att öka i framtiden i 
fastighetsbranschen. Detta tycker vi är något motsägelsefullt. 

 
• Egen regi eller insourcing ses som alternativ till outsourcing. Även en blandning av 

dessa regiformer kan användas. 
 

• Sex av 52 svaranden använder sig av egen regi och tycker att detta fungerar bra. 
Endast två av dessa kan i dagsläget tänka sig att införa outsourcing i framtiden. 

 
• I vårt studerade område Gävleborg/Dalarna ser vi att trenden för outsourcing är stark. 

Om denna trend är lika över hela landet är svårt att säga med säkerhet då vi inte 
studerat detta. Vi tror dock inte att det skiljer sig nämnvärt utan att outsourcing också 
är vanligt förekommande i resten av landet.  

 
• När vi påbörjade denna uppsats ville vi att arbetet skulle bidra med förståelse för vad 

som styr valet av outsourcing samt ge en inblick i hur dess framtid kan komma att se 
ut. Vi anser att vårt syfte uppnåtts vilket har lett till att vår kunskap om outsourcing 
har ökat betydligt. Samtidigt känner vi att vår kunskapsbas har breddats och denna 
uppsats kommer att vara en bra grund att stå på när vi nu tar de första stegen ut i 
fastighetsbranschen. 
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7. Förslag till fortsatta studier 
I denna studie har vi inte haft en jämförelsepunkt att vända oss mot för att se om vår studie 
skiljer sig från tidigare år angående antalet företag som då använde sig av outsourcing. Vi ser 
därför denna studie som en startpunkt och fortsatta studier skulle kunna arbeta vidare på 
denna. Genom att om ett eller två år undersöka fastighetsföretagen i Gävleborg och Dalarna 
och då använda sig av vår studie som en jämförelsepunkt kan man få fram om trenden är 
uppåt- eller neråtgående för outsourcing i vår region. 
 
Vi har under arbetets gång flera gånger återkommit till tanken att beskriva outsourcing ur 
kundernas synvinkel. Vi tror att det kan vara väldigt intressant att få reda på vad kunderna 
tycker när företaget som de hyr lokaler eller bostäder av outsourcar vissa tjänster till andra 
företag. Är kunderna av samma åsikt som fastighetsföretagen; att personalen närmast kunden 
ska vara från det egna företaget? Vilka delar tycker kunderna att fastighetsföretagen ska 
outsourca? Vilka delar är mindre viktiga att ha i egen regi, enligt kunderna? Märker kunderna 
överhuvudtaget av när det är ett annat företag än det som de hyr av som har hand om t.ex. 
fastighetsskötseln?  
 
En annan intressant del att studera vidare är hur det ser ut i övriga landet med outsourcing, 
samt i storstäderna. Ser trenden lika ut där och hur väljer företagen på dessa marknader att 
använda sig av outsourcing? 
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Bilaga 1 
Frågor Trendenkät 
 
1. Lägger ni ut någon del av er verksamhet på entreprenad/outsourcing?  

Om nej, fortsätt besvara fråga 2-4 

Om ja, fortsätt besvara fråga 5-7 

 

2. Om nej, tror ni att ni kommer att använda er av outsourcing i framtiden? 

 

3. Vilka faktorer skulle få er att eventuellt införa outsourcing i ert företag? 

 

4. Hur tror ni att trenden/framtiden ser ut för fastighetsföretag, outsourcing eller egen regi? 

 

5. Vilka delar av företagets verksamhet lägger ni ut på entreprenad/outsourcar? 

 

6. Hur tror ni att trenden/framtiden ser ut för fastighetsföretag, outsourcing eller egen regi? 

 

7. Planerar ni att bibehålla, öka eller minska er nuvarande grad av outsourcing? 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor  
 
Vilken/vilka typer av fastigheter förvaltar ni?  

 

Hur ser ert fastighetsbestånd ut? 

- antal 

- åldersmässigt 

 

Vad är kärnverksamheten i ert företag? 

 

Vad outsourcas i ert företag? 

 

Hur stor del av drift och underhåll sköts i egen regi och hur stor del köps på entreprenad?  

 

Vilka fördelar eftersträvas i företaget? 

 

Vad grundar ni era outsourcingbeslut på och hur går denna process till? 

 

Vilka faktorer påverkade valet av outsourcing i ert företag? 

 

Vilka beståndsdelar i outsorcingprocessen är viktiga? 

 

Ser ni några risker med outsourcingbeslutet? 

 

Vilka är nackdelarna med outsourcing? 

 

Vilka effekter har beslutet medfört på ert företag? 

 

Har erfarenheten av outsourcing varit övervägande positiv eller negativ? 

 

Vilka alternativ till outsourcing finns? 
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