
	

Nätverksförändringar vid 
företagsförvärv 
– En fallstudie om Uppsalahems       
förvärv av Studentstaden  

Kandidatuppsats 15 hp 
Företagsekonomiska institutionen 
Uppsala universitet 
VT 2017  
 

Datum för inlämning:  2017-06-04 

Rebecca Grill  
Karin Salander 
 
Handledare:  Anna Bengtson 



Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur företagsförvärv påverkar det förvärvade 

företagets leverantörsnätverk och om dessa förändringar även påverkar kunderbjudandet. 

Studien grundar sig på en fallstudie där det tidigare privatägda bostadsbolaget Studentstaden 

har förvärvats av det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem. I och med förvärvet till 

allmännyttan har Studentstaden behövt anpassa sin inköpsprocess till lagen om offentlig 

upphandling (LOU). För att kartlägga hur det förvärvade företagets leverantörsnätverk och 

kunderbjudande har förändrats vid förvärvet har en nätverksstudie genomförts med ARA-

modellen som analysmodell. Empirin baseras på sju intervjuer och en fokusgrupp med 

personal på Studentstaden och Uppsalahem. Studien visar att samtliga kontrakt behöver bytas 

ut i och med anpassningen till LOU. Övergången från privat till offentligt ägt bolag resulterar 

även i att leverantörsnätverket i högre grad består av större företag, vilket kan leda till mer 

distanserade relationer. Kunderbjudandet kan i vissa fall påverkas negativt då det är svårt för 

offentlig verksamhet att bryta kontrakt med leverantörer där samarbetet inte fungerar. Studien 

visar att en kombination av resurser vid företagsförvärv kan leda till synergieffekter, vilka i 

det här fallet exemplifieras med ett förbättrat kunderbjudande i form av en gemensam 

markportfölj. 
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1. Inledning 

Uppsala är en av Sveriges äldsta och största studentstäder och studenterna är en viktig del av 

stadens identitet. I Uppsala studerar cirka 40 000 heltidsstudenter vid Uppsala Universitet och 

Sveriges lantbruksuniversitet (UU 2016). Vid varje terminsstart är bostadsfrågan aktuell då 

det länge har varit bostadsbrist bland stadens studenter (SFS 2015). Aktörer som förmedlar 

studentbostäder i Uppsala består bland annat av Studentstaden, Heimstaden, 

nationsverksamheten och privata hyresvärdar. Studentstaden är en av de största aktörerna på 

bostadsmarknaden och förvaltar omkring 4000 studentbostäder (Studentstaden, 2017). 2013 

skedde en av de största fastighetsaffärerna i Uppsala i modern tid, då det kommunala 

bostadsbolaget Uppsalahem förvärvade Studentstadens fastigheter från det privata 

bostadsbolaget Rikshem (Lindahl, 2013). Syftet med affären var att öka kommunens 

inflytande över studenternas bostadssituation genom att skapa en trygg och långsiktig 

förvaltning av studentbostäder (Uppsala kommun, 2013). Förvärvet kan därför anses vara en 

betydande fastighetsaffär och har fått en viktig roll för framtidsutvecklingen av Uppsala som 

stad och region (Lantz, fastighetschef, 2016).  

 

Studentstaden drevs som ett dotterbolag till Uppsalahem från och med affären 2013 fram till 

september 2016 då bolagen fusionerades (Aalto, inköpsansvarig, 2016). Idag bedrivs 

Studentstaden som ett affärsområde inom Uppsalahem med en egen förvaltningsorganisation 

som hyr ut och förvaltar studentbostäder (Aalto, inköpsansvarig, 2016). En fusion innebär att 

ett bolags samtliga tillgångar och skulder överlåts till ett annat bolag (Bolagsverket, 2012). 

Fusioner och företagsförvärv blir allt mer förekommande och är numera en vanlig företeelse 

(Andersson et al., 2013). Tidigare forskning har sin tyngdpunkt på de organiska förändringar 

som sker vid sammanslagningar av företag samt hur förvärv kan påverka företagskulturen 

(Andersson et al., 2013). Företagsförvärv påverkar dock inte bara de involverade företagens 

verksamhet, utan förändringarna påverkar dessutom respektive företags externa nätverk 

(Salmi et al., 2001; Andersson et al., 2013). Förändringar i nätverket kan leda till 

konsekvenser för bland annat det förvärvade företagets kunder och leverantörer, vilket kan 

påverka både strukturen av nätverket och relationen mellan aktörerna (Salmi et al., 2000; 

Salmi et al., 2001). Trots att många aktörer i nätverket påverkas vid ett förvärv fokuserar 

tidigare studier ofta endast på de direkt involverade aktörerna. Konsekvenserna för aktörernas 
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externa nätverk har endast studerats i liten utsträckning. Eftersom forskningsfältet om hur ett 

förvärvat företags leverantörer och kunder påverkas vid ett förvärv är begränsat så ämnar 

denna studie att undersöka hur dessa relationer påverkas. Området blir särskilt intressant inom 

fastighetsbranschen eftersom det både finns privata och offentliga aktörer som kan agera med 

olika intressen och med olika förutsättningar. 

 

I stort sett all offentlig verksamhet i Sverige måste följa lagstiftning kring offentlig 

upphandling, vilket därmed även gäller för företag som förvärvas av offentliga bolag. 

Övergången till LOU vid företagsförvärv resulterar i oundvikliga förändringar för det 

förvärvade företagets leverantörsnätverk eftersom de inte längre själva kan bestämma från 

vilka leverantörer de gör sina inköp. Vid inköp av varor och tjänster måste verksamheter som 

är berörda av LOU istället välja den leverantör som erbjuder lägst pris eller bästa förhållande 

mellan pris och kvalitet enligt förbestämda tilldelningskriterier (Lag (2007:1091) LOU). 

Dessa förhållningsregler gäller inte för privata företag, vilket gör att företag som förvärvas av 

offentliga bolag behöver genomgå en process för att anpassa sitt leverantörsnätverk utefter 

rådande lagstiftning (Aalto, inköpsansvarig, 2016). Förändringar av leverantörsstrukturen kan 

även påverka ett företags kunderbjudande om leverantörerna utför service direkt mot 

företagets kunder. I den här studien definieras kunderbjudande som en kombination av varor 

och tjänster som ett företag erbjuder marknaden för att tillfredsställa ett visst behov (Kotler et 

al., 2011). Kunderbjudandet innefattar i det här fallet de bostäder som erbjuds samt kvaliteten 

på de förvaltningstjänster som levereras till hyresgästerna, där kvalitet framförallt avser 

ledtider och service från personalen.  

 

Mot bakgrund av detta är det intressant att studera hur ett företagsförvärv av ett privat 

fastighetsföretag till allmännyttan har påverkat det förvärvade företagets leverantörsnätverk 

och kunderbjudande. Studentstaden är ett företag som nyligen har genomgått övergången till 

LOU i och med att de förvärvades av Uppsalahem som är ett kommunalt bolag. Studentstaden 

är därför ett intressant fallföretag att studera för att utreda vad företagsförvärv till 

allmännyttan får för nätverkseffekter. 
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1.1 Syfte och forskningsfråga 

Det huvudsakliga syftet med studien är att genom en fallstudie undersöka hur ett 

företagsförvärv påverkar det förvärvade företagets leverantörsnätverk. Vidare är syftet att 

redogöra hur ett företags kunderbjudande påverkas av förvärvet och förändringar i 

leverantörsnätverket. Fallstudien studerar förvärvet av det tidigare privatägda bostadsbolaget 

Studentstaden som har övergått till det allmännyttiga bostadsbolaget Uppsalahem. Studiens 

fokus är att identifiera hur bolagets leverantörsrelationer, inköpsrutiner och kunderbjudande 

har påverkats av förvärvet. Mot bakgrund av detta ämnas följande frågeställning besvaras: 

 

Hur förändras ett fastighetsbolags leverantörsnätverk vid förvärv till allmännyttan och vilken 

effekt får förvärvet på kunderbjudandet? 

1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till att behandla inköp och upphandling av varor och tjänster som 

behandlar förvaltningen av Studentstadens fastigheter. Leverantörsnätverket avser således de 

företag och entreprenörer som förser förvaltningsorganisationen med varor och tjänster. För 

att undersöka effekterna på Studentstadens kunderbjudande undersöks förändringarna ur 

företagets perspektiv genom material hämtat från personliga intervjuer med personal på 

Studentstaden och Uppsalahem. 
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2. Teori 

Tre centrala områden har använts som teoretisk bas för att skapa en analysmodell till 

studien. Inledningsvis presenteras tidigare forskning om företagsförvärv då förvärvet av 

Studentstaden är studiens centrala händelse. Vidare presenteras tidigare forskning kring 

offentlig upphandling och inköp då upphandlingsprocessen har förändrats sedan förvärvet, 

vilket kan ha påverkat leverantörsnätverket. Eftersom studiens huvudsakliga syfte är att 

undersöka hur Studentstadens leverantörsnätverk har förändrats sedan förvärvet presenteras 

även nätverksteori. Därefter presenteras uppsatsens teoretiska angreppssätt, där ARA-

modellen (Aktörsbindningar, Resursband och Aktivitetslänkar) utgör grunden för 

analysmodellen. 

2.1 Företagsförvärv 

Företagsförvärv och fusioner är ett välbehandlat ämne inom företagsekonomi och det finns ett 

stort forskningsfält inom området (Salmi et al., 2001; Öberg, 2008). En stor del av den 

tidigare forskningen behandlar strategisk och organisatorisk anpassning mellan de 

involverade företagen i ett företagsförvärv. McClure (2014) definierar företagsförvärv som att 

ett företag köper upp ett annat företag. Företagsförvärv utförs vanligen av strategiska eller 

ekonomiska skäl, där ett företag ofta vill öka sina resurser. McClure (2014) och Holtström 

(2008) pekar ut minskat beroende, ökade marknadsandelar, storskalfördelar och tillväxt som 

underliggande faktorer till att företag vill öka sina resurser. Holtström (2008) menar att en 

målsättning vid förvärv är att uppnå synergieffekter, där synergi definieras enligt följande: 

“Synergi kan sägas vara det förväntade resultatet av ett aktivt, medvetet handlande av ett 

eller flera företag i syfte att åstadkomma något mer jämfört med tidigare” (Holtström, 2008, 

s.1). Det betyder att synergier uppstår då företagen får ut mer tillsammans efter förvärvet än 

vad de sammanlagt fick var för sig före förvärvet. Ett företagsförvärv skiljer sig från en 

sammanslagning av två företag genom att det ena företaget tar över ägandet av det andra 

företaget istället för att företagen skapar en gemensam verksamhet (McClure, 2014; Öberg 

2008). Ett företagsförvärv kan generera både positiva och negativa förändringar för företagen 

som genomför förvärvet (Holtström, 2008). Fördelar som kan uppstå är enligt Beusch (2007) 

förutom utökade resurser exempelvis flera gemensamma produktområden vilket kan leda till 

samordnade inköp. Vaara (1992) belyser även att ett företagsförvärv kan generera ökade 
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marknadsandelar för det förvärvande företaget. En negativ aspekt med företagsförvärv kan 

däremot vara att det är svårt och ibland kanske inte ens möjligt för det förvärvande företaget 

att överta det förvärvade företagets marknadsposition (Salmi et al., 2001). Andra negativa 

aspekter kan vara att de anställda vid det förvärvade företaget slutar i samband med förvärvet, 

vilket enligt Andersson (1996) kan resultera i att kunskap förloras. 

2.2 Offentlig upphandling och inköp 

Förvärvet i den här studien undersöker ett privat fastighetsbolag som förvärvas av 

allmännyttan. Förändringen leder till att det förvärvade företaget omfattas av LOU 

(Konkurrensverket, 2017), vilket i sin tur leder till förändringar i inköpsprocessen. Enligt 

Åberg (2015) är en centralisering av inköp nödvändig då lagar och regler kring offentlig 

upphandling måste efterföljas. Årligen genomför offentliga myndigheter och enheter i Sverige 

upphandlingar för cirka 600 miljarder kronor, vilket motsvarar omkring 18% av Sveriges 

BNP (Upphandlingsmyndigheten, 2016). Syftet med LOU är att upphandlande myndigheter 

skall utnyttja konkurrensen på marknaden för att använda offentliga medel så 

kostnadseffektivt som möjligt. Målet med regelverket är att entreprenörer ska tävla under 

samma villkor enligt de upphandlingsprinciper som fastställts i lagstiftningen. Mer 

information om upphandlingsprinciperna finns i Appendix 1. 

 

Offentlig upphandling är ett komplext område. Forskning inom området behandlar bland 

annat korruption, främjande av innovation samt de dilemman och motsättningar som offentlig 

upphandling ofta innebär (McCue et al., 2015). Det är vanligt att inköpare inom offentlig 

sektor behöver göra överväganden mellan krav på olika mål som kan vara svåra att uppfylla 

samtidigt. Inköpare måste göra överväganden och utveckla flexibla processer för att inköp ska 

kunna ske ansvarsfullt och samtidigt vara attraktiva för företag (McCue et al., 2015). McCue 

et al. (2015) nämner tre olika dilemman och motsättningar som inköpare inom offentlig 

verksamhet måste hantera. Det första dilemmat innebär att företaget bör begränsa 

möjligheterna för bedrägerier men samtidigt minska operativa kostnader. Ett annat dilemma 

som företag står inför är att uppnå effektiva avtal men samtidigt inte begränsa möjligheten för 

mindre aktörer att delta. De bör dessutom främja öppenhet och transparens samtidigt som de 

bör uppfylla högsta möjliga ekonomiska värde. Dessa spänningar är komplexa och måste 

balanseras och övervägas noga (McCue et al., 2015). 
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2.3 Nätverk 

2.3.1 Relationer i nätverk 

Företag och deras relationer till andra företag har en betydande påverkan på företagens affärer 

(Håkansson & Snehota, 1995). Håkansson & Snehota (1995) och Holmlund & Törnroos 

(1997) definierar en relation mellan två företag som ett forum där någon form av interaktion 

äger rum. En företagsrelation utvecklas genom att parterna gemensamt agerar och 

tillsammans tar vara på möjligheter och löser problem. Håkansson & Snehota (1995) menar 

att det inte finns några typiska företagsrelationer, utan att alla är unika. Relationer mellan 

företag kan vara långa med nästintill obefintliga gränser eller svaga där nya och gamla 

relationer snabbt kan bytas ut. Relationer utgörs främst av kunskapsmässiga, tekniska, 

ekonomiska, sociala och juridiska förbindelser mellan parterna. En juridisk förbindelse kan 

exempelvis vara den lagstiftning som reglerar utbytet mellan två parter (Hammarkvist et al., 

1982). Relationerna som skapas mellan företagen kan även ses i en bredare kontext genom att 

den ena parten kan få kontakt med andra företag genom den andra parten (Håkansson & 

Snehota, 1995). Det finns olika kopplingar mellan företag där kopplingarna utgör en struktur 

som kan definieras som ett företagsnätverk. Det gör att relationen mellan två parter påverkas 

av respektive företags egna nätverk. Förhållanden som påverkar företagsrelationer kan 

exempelvis vara det ena företagets koppling till deras kunders egna kunder eller till deras 

leverantörers respektive leverantörer (Andersson et al., 2013; Håkansson & Snehota, 1995). 

 

Ett företagsnätverk kan innefatta både interna relationer och externa relationer till andra 

företag och organisationer (Andersson et al., 2013). Salmi et al. (2001) och Andersson et al. 

(2013) belyser komplexiteten av nätverk där olika aktörer påverkar och blir påverkade på 

olika sätt beroende på hur deras relation ser ut gentemot det berörda företaget. Ett företags 

prestation är beroende av andra aktörers prestation i nätverket, vilken i sin tur är beroende av 

prestationen i dess sammankopplade nätverk. Olika företag kan med andra ord både vara 

sammankopplade direkt eller vara indirekt kopplade till varandra. Dessa nätverk kan 

förändras med tiden och förändras i synnerhet i samband med bolagsförvärv (Andersson et 

al., 2013).  

 



9 

2.3.2 Nätverkseffekter vid förvärv 

Salmi et al. (2001) hävdar att en stor del av litteraturen inte tar företagens externa relationer i 

beaktning vid analys av förvärv. Hon menar vidare att det kan vara en bidragande faktor till 

att många företagsförvärv inte uppnår dess önskade effekter. Ett företagsförvärv påverkar inte 

bara de förvärvande parterna, utan det påverkar även företagens kunder och leverantörer 

(Salmi et al., 2001; Håkansson & Snehota, 1995). Bristen på forskning om hur 

företagsförvärv påverkar företagens nätverk motiverar den här studiens fokus. De involverade 

företagens relationer till kunder och leverantörer förändras vanligen vid förvärv och kan 

antingen upplösas, stärkas eller förbli opåverkade (Andersson et al., 2013). Cowley (1988) 

och Håkansson (1989) menar att relationerna mellan ett företag och dess leverantörer är 

viktiga för företagens verksamhet. Många företagsrelationer tenderar att bestå under lång tid 

(Håkansson 1990, 2006), där företag med långa leverantörsrelationer sällan bryter dessa 

(Powell et al., 1996). 

 

Enligt Holtström (2013) kan relationen mellan företag och dess leverantörer se olika ut från 

fall till fall. Relationen beror på vilken typ av utbyte som sker mellan parterna. Exempel på 

utbyten kan vara vilken produkt som levereras, vilken utvecklingsgrad som sker av en 

specifik produkt, hur ofta leverans sker eller antalet produkter som levereras. Relationen 

mellan det förvärvade företaget och dess leverantörer varierar med hur starkt företagen är 

beroende av varandra (Holtström, 2013). För att mäta beroendet undersöks parternas förmåga 

att påverka varandras arbete och även möjligheten för beställaren att byta till en annan 

leverantör och vice versa. Om det förvärvade företaget har starka band med en leverantör, är 

det större sannolikhet att leverantören behålls efter förvärvet. För andra leverantörer där 

bandet är svagare kan relationen snabbt upplösas vid ett bolagsförvärv. Det finns flera 

faktorer som avgör hur relationen mellan det förvärvade företaget och dess leverantörsnätverk 

kommer att utvecklas efter ett förvärv. Typen av leverantörsrelation, originaliteten av den 

produkt som levereras, antal övriga leverantörer av liknande produkt samt typen av 

förvärvande företag är faktorer som kan påverka hur relationen utvecklas (Holtström, 2013). 

 

Holtström (2013) hävdar att det är viktigt för de involverade företagen att förstå 

affärsrelationen mellan beställare och leverantör då leverantören påverkas av beställarens 

möjlighet att byta ut leverantörens produkt. Vid ett förvärv påverkas det förvärvade företagets 
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leverantörsstruktur, då fusionen genererar en ny position för företaget. För det förvärvande 

företaget är det viktigt att vara medveten om förändringen av positionen. Förståelsen om det 

tidigare nätverket kan underlätta för en fusion att uppnå dess önskade effekter. Det är viktigt 

för de berörda företagen och deras leverantörer att analysera förändringen och hur den 

påverkar nätverket i ett större perspektiv (Holtström, 2013). 

2.4 Teoretiskt angreppssätt 

Det finns flertalet olika teoretiska angreppssätt för att undersöka relationer mellan företag. Ett 

vanligt sätt att studera och analysera nätverksförändringar, såsom förvärvets effekt på 

leverantörsstrukturer och kunderbjudande, är ARA-modellen. I den här studien används 

ARA-modellen för att analysera hur Studentstadens leverantörsnätverk har förändrats i och 

med företagsförvärvet samt vilken effekt det har haft på kunderbjudandet.  

 

En viktig dimension i en relation mellan företag är vem som påverkas av relationen samt vilka 

effekter relationen har för de involverade parterna. Ett angreppssätt som används för att 

studera och analysera företagsrelationer är att kategorisera en relation utefter tre lager. Dessa 

lager består av aktörsband, resursbindningar och aktivitetslänkar och är de aspekter som 

driver relationen mellan två parter framåt. De tre aspekterna är sammankopplade vilket 

innebär att en förändring i ett lager kan stärka eller försvaga ett annat. Modellen används som 

ett verktyg för att lättare kunna förstå och studera relationerna som utgör ett nätverk. 

(Håkansson & Snehota, 1995). Sambandet mellan dessa lager presenteras nedan samt 

illustreras i figur 1. 
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Figur 1. ARA-modellen där aktivitetslänkar, resursbindningar och aktörsband tillsammans 

bildar en relation. (Håkansson & Snehota, 1995) 

 

Aktörsband - Aktörsband representerar länken mellan olika aktörer och influerar hur aktörer 

upplever varandra samtidigt som de formar företagens identiteter i relation till varandra. 

Aktörsbanden bildas genom interaktion mellan företagen och reflekterar 

interaktionsprocessen (Håkansson & Snehota, 1995). Starka relationer som utvecklas under 

en längre tid kan leda till trogna aktörsband mellan parterna, vilket kan göra att företagen 

prioriterar varandra högre än andra företag. Ju mer aktörsbanden utvecklas, desto mer 

anpassar sig företagen efter varandra vilket förbättrar utbytet mellan företagen. Håkansson & 

Snehota (1995) förklarar även att företagens vilja att samarbeta med varandra på motsvarande 

sätt kan minska då aktörsbandet mellan dem försvagas.  

 

Resursbindningar - Resursbindningar definieras som de bindningar som sammankopplar olika 

resurser såsom material, teknik och kunskap mellan företag (Håkansson & Snehota, 1995). 

Håkansson & Snehota (1995) menar att resursbindningar är resultatet av hur en relation har 

utvecklats och representeras som en resurs för företaget. Vid en relation mellan två företag får 

företagen inte bara tillgång till varandras resurser, utan det är också vanligt att deras resurser 

kombineras. Kombinationen kan leda till att nya resurser skapas som företagen tidigare inte 

har haft själva. En relation leder ofta till att företagens resursbindningar anpassas ofta efter 

relationen, vilket kan hämma resursbindningar i relationer med andra företag (Håkansson & 

Snehota, 1995).  

Aktörsband

AktivitetslänkarResursbindningar
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Aktivitetslänkar - Aktivitetslänkar beskriver bland annat de administrativa, tekniska och 

kommersiella aktiviteter hos ett företag som på olika sätt sammankopplas med andra företag 

och skapar en relation. Håkansson & Snehota (1995) menar att en kombination av aktiviteter 

mellan olika företag möjliggör aktiviteter som företagen tidigare inte har kunnat utföra på 

varsitt håll. Skapandet av nya aktivitetslänkar mellan företag resulterar vanligen i en mer 

gemensam struktur, vilket i sin tur kan resultera i att nya relationer inom nätverket bildas 

(Håkansson & Snehota, 1995).  

2.4.1 Analysmodell 

För att analysera leverantörsstrukturen används ARA-modellen i syfte att utreda 

leverantörsnätverkets förändring samt hur det har påverkat kunderbjudandet. ARA-modellen 

står som grund där aktörsband, resursbindningar och aktivitetslänkar beskriver relationerna 

inom företagsnätverket (Håkansson & Snehota, 1995). För att undersöka huruvida dessa lager 

har förändrats behöver en tydlig kategorisering av dem göras. I den här fallstudien definieras 

och analyseras dessa lager enligt följande: 

 

Aktörsband - I fallstudien beskriver aktörsband vilken typ av relation som uppstår mellan 

Studentstaden och dess leverantörer. Den här beskrivningen används för att kunna analysera 

hur relationen till leverantörerna har förändrats i samband med förvärvet. Aktörsbanden 

beskriver i det här fallet därför relationens natur för att kunna studera huruvida samarbetet 

med leverantörerna har påverkats och om relationerna har blivit närmare eller mer 

distanserade. Aktörsbanden innefattar även storleken på leverantörerna, det vill säga hur 

många anställda leverantörernas verksamhet omfattar. Här tas även geografiska aspekter i 

beaktning såsom lokal förankring på orten. 

 

Resursbindningar - Resursbindningar beskriver i det här fallet banden mellan Studentstadens 

resurser och dess leverantörers resurser. Studentstadens resurser består främst av deras 

personal och den kompetens och erfarenhet som de besitter. Leverantörernas resurser 

fokuserar främst på vilken kunskap de har om Studentstadens verksamhet. Kunskapen kan 

vara i form av kännedom om var fastigheterna är belägna, hur de är uppbyggda, vilka fel som 

finns sedan tidigare och vilka åtgärder som tidigare har gjorts. Resurser avser även 

fackmannamässig kunskap och produkter, exempelvis kylskåp. Resursbindningarna beskriver 
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dessutom kvaliteten av servicen som olika leverantörer kan erbjuda, inom vilket 

tidsperspektiv servicen levereras samt hur dessa faktorer påverkar erbjudandet till 

hyresgästerna. 

 

Aktivitetslänkar - I fallstudien beskriver aktivitetslänkar främst inköpsprocessen och därmed 

utformningen av avtal mellan Studentstaden och dess leverantörer. På så sätt definieras 

aktivitetslänkarna som formaliteten och tidsperspektiven på avtalen som bildas mellan 

parterna. Aktivitetslänkarna beskriver dessutom de kommersiella aktiviteterna som sker 

mellan Studentstaden och dess leverantörer för att analysera huruvida dessa har förändrats i 

samband med förvärvet. Detta kan vara i form av på vilka grunder en leverantör kontrakteras. 

 

ARA-modellens dimensioner sammankopplas med Holtströms (2013) teori om 

nätverkseffekter vid förvärv. Genom att relatera modellen till McCues (2015) teori om de 

dilemman och spänningar som kan uppstå vid offentlig upphandling görs kopplingar till hur 

förändringen har påverkat Studentstadens leverantörsnätverk.  
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3. Metod 

Metodavsnittet inleds med en motivering till valet av fallstudie och studieobjekt. Därefter 

beskrivs insamlingen av data, vilken består av intervjuer och en fokusgrupp med personal på 

Studentstaden och Uppsalahem, där även respondenternas bakgrund beskrivs. Slutligen 

diskuteras metodval och studiens trovärdighet. 

3.1 Val av studie 

Studiens syfte är att undersöka hur ett företags relationer till leverantörer förändras vid ett 

företagsförvärv till allmännyttan samt hur det förvärvade företagets kunderbjudande påverkas. 

För att ge en verklig bild av nätverksförändringarna är en fallstudie ett lämpligt metodval 

eftersom frågeställningen fokuserar på hur en företeelse har förändrats (Jensen & Sandström, 

2016). Syftet med en fallstudie är att studera en liten del av ett stort förlopp och med hjälp av 

fallet beskriva verkligheten genom att anta att det specifika fallet representerar verkligheten 

(Bryman, 2011). Företagsförvärv är ett komplext område, vilket gör att en kvalitativ metod 

såsom fallstudie är ett lämpligt angreppssätt för studien (Kjaer Jensen & Andersson, 1995). 

Jensen & Sandström (2016) förklarar att en fallstudie är en passande forskningsstrategi för att 

på ett noggrant och nyansrikt sätt studera komplexa företeelser i deras specifika sammanhang. 

Därmed kan en fallstudie beskrivas som en undersökning av en komplex företeelse i dess 

sociala kontext. För att få en helhetsförståelse som kan generera nya insikter utifrån en 

specifik företeelse har en explorativ ansats använts. Explorativa fallstudier utförs genom att 

ställa frågor i syfte att se ett problem från nya infallsvinklar. En explorativ studie börjar med 

ett brett fokus för att sedan smalna av under forskningsprocessen (Saunders et al., 2009). 

3.1.1 Val av studieobjekt 

Företagsförvärvet som studeras i uppsatsen är det tidigare privatägda fastighetsbolaget 

Studentstaden som har förvärvats av det kommunalägda bolaget Uppsalahem. I stort sett all 

offentlig verksamhet i Sverige måste anpassa sig efter LOU, vilket i och med förvärvet även 

omfattar Studentstaden. Ett kunskapsgap om hur privata bolag påverkas vid förvärv av 

offentliga bolag och deras anpassning till LOU har lokaliserats vid insamlingen av material 

till studien, vilket motiverar studiens fokus. En övergång till LOU innebär att nya 

upphandlingar behöver genomföras, där dessa kan resultera i intressanta nätverkseffekter.  
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I den här studien studeras ett enskilt fall, något som är vanligt då fallet representerar något 

kritiskt eller unikt (Saunders et al., 2009). Vid val av fallföretag valdes Studentstaden 

eftersom det har gått tillräckligt lång tid sedan förvärvet för att eventuella 

nätverksförändringar ska ha hunnit uppkomma. En annan orsak till att Studentstaden valdes är 

att en majoritet av de anställda har arbetat på företaget under en lång period och därmed varit 

närvarande både före och efter förvärvet. Detta gör att de anställda både har en god insikt i de 

kortsiktiga och långsiktiga förändringarna av förvärvet och kan jämföra eventuella 

förändringar med tidigare förvärv som Studentstaden har genomgått. Förvärvet är dessutom 

en betydande och strategisk fastighetsaffär för Uppsala eftersom det ämnar att trygga 

bostadsförsörjningen till stadens studenter. 

3.2 Datainsamling 

För att kunna besvara frågeställningarna har data samlats in under flertalet intervjuer samt 

under en fokusgrupp. Genom att genomföra intervjuer och en fokusgrupp med respondenter 

som har olika befattningar på olika nivåer inom företagen, är syftet att studera förvärvet och 

dess effekter från olika perspektiv. Samtliga respondenter har arbetat på Studentstaden eller 

Uppsalahem under en längre tidsperiod samt varit delaktiga i övergångsprocessen i anslutning 

till förvärvet. Eftersom det var ett tag sedan förvärvet ägde rum kan det vara en svaghet att 

enbart basera studien på enskilda intervjuer då individer kanske inte minns detaljer kring 

förvärvet. För att minska risken för att detaljer utelämnas har intervjuer kompletterats med en 

fokusgrupp. Genom att tillämpa kvalitativa intervjuer fanns det möjlighet för frågor och 

förtydliganden. Denna möjlighet kan ses som en fördel eftersom det kan generera en djupare 

förståelse hos respondenten och därmed bidra till ett djupare resultat (Bryman, 2011). I den 

här fallstudien hade en kvantitativ metod riskerat att undgå viktiga kvalitativa infallsvinklar 

som finns hos den valda organisationen. 

3.2.1 Operationalisering  

För att utreda hur ett företagsförvärv påverkar det förvärvade företagets nätverksstruktur har 

ARA-modellen översatts till intervjufrågor som berör det undersökta fallet. ARA-modellen 

ansågs inte vara tillräckligt självförklarande för att kunna användas direkt i intervjufrågor. För 

att kartlägga nätverksförändringarna har intervjufrågorna istället utformats utefter fyra teman 
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med syfte att sammankoppla frågorna till studiens syfte samt den teoretiska basen. Dessa 

teman består av syftet med förvärvet, inköpsprocessen, förändringen av leverantörsnätverket 

samt förändringen av kunderbjudandet. Intervjufrågorna kring syftet med förvärvet ämnade 

att undersöka eventuella synergieffekter med förvärvet och hur de i så fall har påverkat 

kunderbjudandet. Informationen som erhölls från dessa frågor kopplades sedan till 

teoriavsnittet om företagsförvärvs synergieffekter som presenteras av Holtström (2008). 

Intervjufrågor om inköpsprocessen utformades för att undersöka hur aktivitetslänkarna mellan 

de förvärvande företagen har förändrats. Detta gjordes i syfte att analysera bakgrunden till 

eventuella leverantörsförändringar. Frågorna som behandlade förändringar av 

leverantörsstrukturen ställdes för att undersöka hur aktörsbanden och resursbindningarna 

mellan Studentstaden och dess leverantörer har förändrats i samband med förvärvet. Syftet 

var sedan att relatera informationen som dessa frågor genererade till nätverksteorier som 

presenteras av Andersson et al. (2013), Salmi et al., (2001) samt Salmi & Havila (2000). 

Intervjufrågor om förändringar av kunderbjudandet ämnade främst att generera information 

som kunde jämföras med teori om hur externa relationer påverkas av relationsförändringar 

presenterad av Andersson et al. (2013). Samtliga frågor som användes under intervjuerna 

finns presenterade i Appendix 2. 

3.2.2 Intervjutyper 

Intervjuer definieras antingen som öppna eller slutna, där slutna intervjuer har ett förkodat 

frågeformulär (Lantz, 1993). Kjaer Jensen (1995) hävdar att slutna intervjuer inte kan 

användas inom kvalitativa metoder eftersom de inte är lika standardiserade som slutna 

intervjuer. I en öppen intervju beskriver intervjupersonen fritt sin egen bild av verkligheten av 

ett specifikt fenomen. Öppna intervjuer fokuserar på att förstå hur respondenten upplever den 

sociala verkligheten (Lantz, 1993). En annan intervjutyp är att dela in intervjuer i 

strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer. Intervjuerna för den här 

studien var semistrukturerade och därmed av en mer öppen karaktär. Detta innebär att det 

fanns utformade frågor före intervjuerna, men att frågornas ordning kunde variera under 

intervjun. Förhållningssättet gav även utrymme för följdfrågor som bidrog till studiens 

resultat. Under semistrukturerade intervjuer har respondenten möjlighet att vidareutveckla 

svar och fördjupa diskussionen inom specifika områden, vilket gör att oplanerade 

diskussioner som bidrar till resultatet kan uppkomma (Saunders et al., 2009). 
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3.2.3 Intervjupersoner 

Magne Holme & Krohn Solvang (1991) menar att studiens informationsinnehåll ökar om de 

intervjupersoner som väljs besitter djup insyn och kunskap om de företeelser som undersöks. 

De hävdar dock att den här typen av intervjupersoner kan förvränga verkligheten genom att 

ge en övertygande men förskönad bild av det som undersöks (Magne Holme & Krohn 

Solvang, 1991). För att generera ett högt men sanningsenligt informationsinnehåll har därför 

intervjupersoner som är anställda på olika nivåer på Studentstaden och Uppsalahem 

intervjuats. De valda intervjupersonerna har arbetat på Studentstaden eller Uppsalahem under 

en längre tid och har varit med både före och efter förvärvet, vilket gör att de anses ha en god 

insyn i förvärvet. Inledningsvis intervjuades respondenter med strategiskt övergripande 

ansvar över verksamheten och inköpsprocessen. Därefter intervjuades respondenter med 

operativt ansvar som har direkt kontakt med leverantörer och kunder. Tabell 1 beskriver de 

valda respondenterna samt deras befattningar. 

 

Tabell 1: Intervjupersonerna som valts ut för att besvara studiens syfte 

Intervjuperson Befattning Bakgrund Datum 

Anneli Aalto Inköpsansvarig, 

Uppsalahem 

Arbetat på Uppsalahem sedan 1987, 

varav fem år med inköpsfrågor. Arbetar 

med inköp, upphandlingar, 

avtalskontroll och avtalstrohet. 

2016-12-12 

Mathias Lantz Fastighetschef, 

Studentstaden 

Arbetat på Uppsalahem i åtta år och på 

Studentstaden sedan februari 2016. 

Ansvarar för förvaltningen av hela 

Studentstaden och är ytterst ansvarig för 

ekonomi och avtal.  

2016-12-13 

Benny Enholm Förvaltningschef och 

vice VD, 

Uppsalahem 

Enholm arbetade som VD för 

Studentstaden från 2013 till 2016. 

Arbetar nu som förvaltningschef och 

vice VD på Uppsalahem 

2017-03-27 

 

 



18 

Tabell 1 fortsättning 

Intervjuperson Befattning Bakgrund Datum 

Mikael Larsson Förvaltare, 

Studentstaden 

 

Förvaltare för 50% Studentstadens 

bestånd, arbetat på Uppsalahem i 27 år 

och på Studentstaden i fyra år. 

2017-03-29 

Rigder Nylund Fastighetschef, 

Uppsalahem 

Tidigare fastighetschef på Studentstaden 

under Rikshem före Uppsalahems 

förvärv. Arbetar nu som fastighetschef 

på Uppsalahem. 

2017-04-04 

Eva Sedvall Uthyrare, 

Studentstaden 

Uthyrning av bostäder arbetat på 

Studentstaden sedan 1985. 

2017-04-04 

Rolf Kaljuste Fastighetstekniker, 

Studentstaden 

Fastighetstekniker, arbetat på 

Studentstaden i elva år. 

2017-04-10 

 

Inledningsvis intervjuades Aalto för att få en övergripande insyn hur anpassningen av 

Studentstadens leverantörsnätverk till LOU har genomförts. Därefter intervjuades Lantz 

eftersom han har ett övergripande ansvar över Studentstadens avtal och är ansvarig för deras 

verksamhet. Han kunde därmed bidra med mer generell information om förvärvet och hur det 

har påverkat verksamheten. Enholm intervjuades eftersom han under en längre tid har haft ett 

övergripande ansvar för Studentstadens verksamhet, strategiska utveckling samt integrering i 

Uppsalahem. Enholm kunde därmed besvara frågor om syftet och strategier med förvärvet. 

För att få ett historiskt perspektiv om hur avtalsprocessen och leverantörssamarbetet 

fungerade innan förvärvet intervjuades Nylund i egenskap av tidigare fastighetschef på 

Studentstaden. I syfte att undersöka hur det operativa samarbetet med leverantörerna har 

förändrats har även anställda som utför praktiskt arbete intervjuats. Som förvaltare har 

Larsson kontakt med leverantörer och kunde därmed bidra med information om hur 

samarbetet fungerar. För att få mer konkreta exempel på hur leverantörssamarbetet och 

servicen gentemot hyresgästerna har förändrats så intervjuades Kaljuste som arbetar som 

fastighetstekniker. Sedvall intervjuades för att erhålla information om hur kunderbjudandet 

har förändrats i samband med förvärvet eftersom hon är en av länkarna mellan Studentstaden 

och dess hyresgäster. 
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3.2.4 Fokusgrupp 

I och med att förvärvet av Studentstaden skedde för en tid sedan kan respondenterna ha glömt 

specifika detaljer. För att få ut så mycket information som möjligt genomfördes därför en 

kompletterande fokusgrupp med tre av Studentstadens uthyrare som har arbetat med 

uthyrning under en längre tid. Yin (2011) definierar fokusgrupper som en form av 

datainsamling där forskaren samlar en mindre grupp personer med liknande egenskaper eller 

erfarenheter och leder gruppdiskussionen i rätt riktning utan att själv delta i diskussionen. 

Hon menar att målet med fokusgrupper är att lyfta fram olika perspektiv från gruppdeltagarna 

där forskaren påverkar deltagarna så lite som möjligt. Fokusgrupper kan generera en mer 

öppen diskussion än intervjuer (Yin, 2011). Fokusgrupper består vanligen av fyra till tolv 

respondenter per intervjutillfälle, men kan variera beroende på vilket ämne som ska diskuteras 

(Saunders et al., 2009). I det här fallet deltog endast tre personer i fokusgruppen, vilka 

presenteras i tabell 2. Det beror på att det endast är fyra personer som arbetar med uthyrning 

på Studentstaden, varav en person intervjuades enskilt. Syftet med att utföra både en enskild 

intervju och en fokusgrupp med uthyrarna var att erhålla olika perspektiv av förvärvet med 

förhoppningen att metoderna skulle generera kompletterande information. Fokusgruppen var 

semistrukturerad, vilket möjliggjorde vidare diskussioner om frågor som respondenterna såg 

som viktiga (Saunders et al., 2009). Målet med fokusgruppen var att tillgå detaljerad 

information om uthyrarnas erfarenheter om förvärvets påverkan på leverantörsnätverket och 

kunderbjudandet för att kunna analysera den upplevda förändringen. 

 

Tabell 2: Deltagare fokusgrupp 

Intervjuperson Befattning Bakgrund Datum 

Atiye Ataye Uthyrare 

Studentstaden 

Ataye har arbetat på Studentstaden i 28 

år. 

2017-04-05 

Monika Berglund Uthyrare 

Studentstaden 

Berglund har arbetat på Studentstaden i 

36 år. 

2017-04-05 

Lotta Warén Uthyrare 

Studentstaden 

Warén har arbetat på Studentstaden i 20 

år. 

2017-04-05 
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3.2.5 Sekundärkällor 

För att skapa en djupare förståelse för ämnet och i syfte att få insikt om vilka teorier som kan 

vara användbara för studiens syfte har materialinsamlingen inkluderat sekundära källor 

(Saunders et al., 2009). Informationen har främst hämtats från sekundära källor i form av 

artiklar från dagstidningar och branschtidningar. För att få djupare kunskap om Uppsalahems 

arbete med offentlig upphandling har företagets interna utbildningsmaterial använts som 

informationskälla. För att tillgå information om de involverade företagen har även material 

hämtats från företagens hemsidor och årsredovisningar.  

3.3 Bearbetning av insamlat material  

För att underlätta bearbetningen av det insamlade materialet har anteckningar förts vid 

samtliga intervjuer. Efter godkännande från samtliga intervjupersoner spelades intervjuerna 

även in för att underlätta transkriberingen av intervjuerna. Bearbetning av data bör enligt 

Kjaer Jensen & Andersson (1995) ske så snabbt som möjligt och helst parallellt med 

datainsamlingen. Transkriberingen utfördes därför noggrant direkt efter respektive intervju 

för att komplettera anteckningarna och för att inte missa viktiga detaljer. Att transkriberingen 

utfördes tätt inpå intervjuerna berodde också på att underlaget skulle kunna analyseras före 

utformandet av frågorna till nästkommande intervjuer. Detta för att eventuell avsaknad av 

information skulle kunna samlas in vid de återstående intervjuerna. Förutom information i sig 

noterades även icke-verbal kommunikation såsom kroppsspråk och tonläge under 

transkriberingen för att respondenternas verkliga åsikter skulle träda fram (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Efter varje intervju genomfördes även en utvärdering för att reflektera 

kring viktiga och användbara punkter som framkommit under intervjun (Saunders et al., 

2009). Bearbetning av det insamlade materialet gjordes genom en kategorisering utefter 

teman med koppling till analysmodellen. Kategorisering av data skapar en struktur vilket 

underlättar analys av det insamlade materialet. (Saunders et al., 2009). 

3.4 Studiens trovärdighet 

För att påvisa en studies kvalitet och trovärdighet är det vanligt att utreda begreppen validitet 

och reliabilitet (Saunders et al., 2009). Saunders et al. (2009) menar att validiteten av en 

studie avser huruvida insamlad data är verklighetsförankrad och om den är relevant för 
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studiens syfte. Reliabiliteten beskriver huruvida samma typ av undersökning utförd av andra 

observatörer vid andra tidpunkter skulle generera ett liknande resultat (Saunders et al., 2009).  

 

I den här studien har sju personer samt en fokusgrupp intervjuats, där samtliga respondenter 

antingen har arbetat eller arbetar på Uppsalahem eller Studentstaden. Genom att samtliga 

respondenter är anställda i organisationen så finns det en risk att de återger en förskönad bild 

av verkligheten (Magne Holme & Krohn Solvang, 1991). För att återspegla en mer korrekt 

bild av verkligheten har därför respondenter med olika roller inom både det förvärvande och 

förvärvade företaget intervjuats, vilket ökar studiens validitet. För att stärka studiens validitet 

ytterligare skulle leverantörer och kunder kunna intervjuas. I det här fallet är kunderna dock 

studenter som ofta inte bor på samma ställe tillräckligt länge för att ha upplevt de förändringar 

som förvärvet har medfört. För att studera hur kunderbjudandet har förändrats har personal 

som har nära kontakt med hyresgästerna intervjuats kring den service som erbjuds. Eftersom 

samtliga intervjuer har genererat liknande resultat, ökar studiens reliabilitet och därmed 

studiens trovärdighet. 
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4. Empiri 

För att underlätta förståelsen av empirin inleds avsnittet med bakgrundsinformation om 

Studentstaden och Uppsalahem. Därefter beskrivs syftet och strategierna för förvärvet för att 

tydliggöra bakgrunden till resultatet. Empirin fortlöper sedan med information om hur 

upphandlingsprocessen har förändrats sedan förvärvet. Slutligen avslutas avsnittet med en 

redogörelse för hur Studentstadens leverantörsnätverk och kunderbjudande har påverkats av 

förvärvet. 

4.1 Studentstaden 

Studentstaden förvaltar 3911 studentbostäder och är därmed den aktör som erbjuder boende 

till flest studenter i Uppsala (Studentstaden, 2017). Studentstaden grundades i form av en 

bostadsstiftelse av Uppsala studentkår, men såldes av till det privata fastighetsbolaget Diös i 

början av 90-talet till följd av en konkurs. Studentstaden såldes sedan vidare till AP-

fastigheter, som senare bytte namn till Vasakronan. Vasakronan knoppade av sina 

bostadsfastigheter till ett nytt bolag som fick namnet Dombron, där Studentstaden ingick 

(Nylund, 2017). I juni 2010 såldes Dombron till AMF och Fjärde AP-fonden (SVT, 2010). I 

maj 2011 skedde sedan en av de största fastighetsaffärerna i Uppsala i modern tid, då 

Uppsalahem köpte Studentstaden av dåvarande Dombron som idag har bytt namn till 

Rikshem (Fastighetstidningen, 2011). Förvärvet genomfördes i två etapper där Uppsalahem 

initialt blev majoritetsägare med 51% av aktierna i bolaget. Resterande delen av förvärvet 

skedde i maj 2013 då Uppsalahem förvärvade samtliga aktier och därmed även tog över 

förvaltarskapet (Fastighetstidningen, 2011). Studentstaden i Uppsala AB bedrevs därefter som 

ett dotterbolag till Uppsalahem fram till september 2016, då bolaget fusionerades in i 

Uppsalahem genom absorption (Uppsalahem 2016). Idag bedrivs Studentstaden som ett 

affärsområde inom Uppsalahem, men har kvar sitt varumärke och sin egen hemsida (Aalto, 

inköpsansvarig, 2016). Studentstadens fastigheter är utspridda på följande områden i Uppsala: 

Rackarberget, Studentstaden, Kapellgärdet, Flogsta, Kåbo samt kommande bostäder i 

Rosendal (Studentstaden, 2017). 
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4.2 Uppsalahem 

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag och har idag cirka 15 000 bostäder, inklusive 

Studentstaden. Fastighetsbolaget bedrivs som ett kommunalt aktiebolag och har en politiskt 

sammansatt styrelse (Uppsalahem, 2017). Företaget är ett av Sveriges allmännyttiga 

bostadsföretag (SABO). Totalt bor det omkring 30 000 personer i företagets bostäder i 

områden som är utspridda över hela Uppsala. Bolaget har fem affärsområden som förvaltar 

bostäder och dessa består av City, Östra, Västra, Södra och Studentstaden. Företaget är en av 

Uppsalas största byggherrar och har sedan 1946 byggt fler än 20 000 bostäder (Uppsalahem, 

2017). Uppsalahem bidrar till att stärka kommunens utveckling genom att äga, förvalta och 

bygga hyresfastigheter i Uppsala. Bostadsbolaget erbjuder hyresrätter till alla grupper i 

samhället (Uppsalahem, 2017). 

4.2.1 Uppsalahem och upphandling 

Uppsalahem genomför omkring 20 upphandlingar per år och medverkar dessutom i flertalet 

ramavtalsområden tillsammans med Uppsala kommuns inköpsenhet (Uppsalahem, 2017). Ett 

av de större avtalen som Uppsalahem ingår i är hus och byggnadsvaruavtalet (HBV), vilket är 

en inköpscentral åt SABO. HBV genomför samordnade upphandlingar för produkter och 

tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter (HBV, 2017). 

Uppsalahem gör årligen inköp från leverantörer för cirka 1,1 miljarder kronor (Uppsalahem, 

2017). 

4.3 Syftet med förvärvet 

Syftet med Uppsalahems förvärv av Studentstaden var enligt Lantz (fastighetschef, 2016) att 

säkra Uppsala kommuns tillgång till studentbostäder för att kommunen ska kunna 

tillhandahålla en trygg bostadsförsörjning till stadens studenter. Förvärvet skulle kunna ses 

som ett medel som kommunen kan använda för att skapa ett mervärde för Uppsalas 

utveckling. Enholm (förvaltningschef, 2017) förklarar att det fanns en allmän oro över att 

Rikshem som ägde Studentstaden före förvärvet hade en viss omsättningsgrad på sina 

fastigheter. Oron berodde på tankar om att det fanns risker att Rikshem skulle sälja av 

Studentstaden i mindre delar och att fastighetsbeståndet då skulle omvandlas till något annat 

än studentbostäder. Det var något som varken universitetet eller kommunen ville skulle ske 
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och det ansågs därför finnas betydande fördelar med att Studentstaden förvärvades av 

allmännyttan. Det fanns inte något motstånd från Uppsalahems sida att förvärva 

Studentstaden, utan företaget såg främst positiva aspekter med förvärvet. Uppsalahem såg det 

som en lönsam affär som skulle ge dem tillgång till mer byggbar mark, vilket skulle kunna ge 

möjlighet att bygga fler bostäder (Enholm, förvaltningschef, 2017).  

4.4 Strategier och effekter av förvärvet 

Studentstaden var under de första åren efter förvärvet ett dotterbolag till Uppsalahem, där 

verksamheterna sköttes separat. Parterna insåg allteftersom att en fusion av bolagen skulle 

innebära fler fördelar än nackdelar, vilket resulterade i att bolagen fusionerades i september 

2016 (Enholm, förvaltningschef, 2017; Aalto, inköpsansvarig, 2016). Enligt Aalto 

(inköpsansvarig, 2016) har fusionen inneburit att Uppsalahem numera har fem affärsområden 

inklusive Studentstaden. Enholm (förvaltningschef, 2017) menar att den främsta fördelen med 

fusionen var att fastighetsportföljen kunde fördelas om. Exempelvis hade Studentstaden mark 

på områden som var belägna långt från universitetet såsom Kapellgärdet, medan Uppsalahem 

ägde mark som var belägen närmare universitetet i Kåbo och Rosendal. Fusionen innebär att 

marken kan fördelas om så att studentbostäder kan byggas i närmare anslutning till 

universitetet medan andra typer av bostäder kan byggas längre från centrum och universitetet 

(Enholm, förvaltningschef, 2017). Sedan förvärvet har två kvarter med totalt 333 

studentbostäder byggts och ytterligare två kvarter håller på att färdigställas. Enholm 

(förvaltningschef, 2017) menar att både byggandet och faktumet att bostäderna byggs på mer 

attraktiva platser för respektive bostadsgrupp är ett direkt resultat av förvärvet. 

 

En ytterligare effekt av förvärvet är att en stor del av personalstyrkan på Studentstaden har 

valt att arbeta kvar på företaget. Flera av respondenterna uppger att de har upplevt en ökad 

trygghet med allmännyttan som arbetsgivare jämfört med tidigare privata aktörer, då 

Uppsalahem har för avsikt att vara en långsiktig ägare. (Fokusgrupp, uthyrare, 2017).  

4.5 Förändringar i upphandlingsprocessen 

Före Uppsalahems förvärv av Studentstaden omfattades Studentstaden inte av LOU (Aalto, 

inköpsansvarig, 2016). Nylund (2017) som var fastighetschef på Studentstaden före förvärvet 

menar att det fanns ett tydligt regelverk om hur upphandlingsprocessen skulle ske redan då. 
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Han förklarar att det fanns ett konkurrenssättningskrav där Studentstaden var tvungna att 

tillfråga ett visst antal aktörer och därmed inte bara kunde skicka förfrågan till en enskild 

entreprenör som de hade en god relation till. Goda referenser och bra pris var viktiga faktorer 

vid valet av vilka entreprenörer som fick ta del av förfrågningsunderlaget. Regelverket 

skapade konkurrens mellan de tillfrågade leverantörerna, men Studentstaden kunde 

fortfarande välja vilka leverantörer de ville tillfråga (Nylund, fastighetschef, 2017). I och med 

förvärvet till allmännyttan omfattas Studentstaden nu av LOU, vilket innebär att 

förfrågningsunderlagen måste publiceras för samtliga potentiella leverantörer. Det innebär att 

Studentstaden inte längre kan rikta sig till de leverantörer som tidigare har fungerat bra, utan 

att samtliga potentiella leverantörer numera har samma möjligheter att erhålla uppdragen 

(Nylund, fastighetschef, 2017; Aalto, inköpsansvarig, 2016).  

 

Sedan fusionen i september 2016 är Studentstaden inte längre ett eget bolag med eget 

organisationsnummer, utan är nu integrerat i Uppsalahems organisation. Det innebär att 

Studentstaden numera måste följa LOU helt och hållet på samma sätt som Uppsalahem. 

Tidigare fanns ett visst överseende då Studentstaden fortfarande var ett dotterbolag till 

Uppsalahem och var nya till LOU, men att de nu förväntas följa LOU fullt ut (Aalto, 

inköpsansvarig, 2016). Nylund (fastighetschef, 2017) betonar att LOU är ett komplicerat 

regelverk som försvårar upphandlingsprocessen och att det som beställare är svårt att veta om 

allt utförs på rätt sätt i alla lägen. Att utföra upphandlingsprocessen enligt LOU tar ungefär tre 

månader från att förfrågningsunderlaget är klart till att entreprenören har skrivit på kontraktet 

och kan börja arbeta (Aalto, inköpsansvarig, 2016). 

4.6 Strategier för anpassning till LOU 

För att anpassa Studentstaden till LOU behövde nya upphandlingar göras eftersom samtliga 

avtal var tvungna att vara upphandlade enlig LOU. Processen startade redan när Uppsalahem 

köpte sin första andel i bolaget 2011 (Nylund, fastighetschef, 2017) och har inneburit att 

samtliga leverantörer har haft möjlighet att skicka in anbud enligt den upphandlingsprocess 

LOU innebär (se Appendix 1). Alla avtal kunde inte bytas ut samtidigt eftersom det skulle bli 

för svårt för organisationen att hantera (Enholm, förvaltningschef, 2017). Istället vidtogs en 

strategi där avtalen stegvis handlades upp på nytt enligt LOU vartefter de löpte ut. Vissa avtal 

förlängdes dock i ett första skede för att underlätta övergången, men med målsättningen att 
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alla avtal skulle vara upphandlade enligt LOU under 2017 (Enholm, förvaltningschef, 2017). 

Enligt Lantz (fastighetschef, 2016) är för närvarande 82% av den totala mängden avtal 

upphandlade enligt LOU. Att det fortfarande finns ett fåtal avtal kvar från tidigare ägare 

menar Aalto (inköpsansvarig, 2016) antingen beror på att de har fungerat bra eller att de inte 

funnits naturligt i Uppsalahems upphandlingar. De avtal som inte fungerade bra eller var för 

dyra prioriterades och byttes ut först (Enholm, förvaltningschef, 2017). Enligt Lantz 

(fastighetschef, 2016) har Studentstaden haft flera långa och välfungerande avtal med 

leverantörer som har upplösts i och med övergången till LOU. Studentstaden har varit tydliga 

i kravställningen inför upphandling av de nya avtalen med vad som tidigare har fungerat bra 

för att möjliggöra en liknande service. Han betonar att det har varit viktigt att avtalen som har 

bytts ut har harmoniserat med den övriga verksamheten. I och med förvärvet har det skett 

flertalet verksamhetsövergripande projekt som krävt betydande resurser, vilket har gjort att 

avtalsfrågor ibland har nedprioriterats. Syftet med det har varit att låta verksamheten fortlöpa 

och anpassas till Uppsalahems organisation. Lantz (fastighetschef, 2016) förklarar att det är 

komplicerat att slå samman två organisationer eftersom många nya rutiner behöver 

implementeras, vilka kräver både resurser och tid.  

 

När ett avtal har bytts ut har det första steget varit att undersöka om det har funnits ett avtal 

för produktområdet hos Uppsalahem där det har varit möjligt för Studentstaden att inkluderas. 

Om det inte har funnits något liknande avtal hos Uppsalahem har det övervägts huruvida det 

aktuella produktområdet behövs. Om produktområdet behövs är det sista steget att genomföra 

en egen upphandling för området (Lantz, fastighetschef, 2016). När Uppsalahem har gjort nya 

upphandlingar har Studentstaden i de flesta fallen inkluderats i avtalet. Denna process har 

enligt Aalto (inköpsansvarig, 2016) underlättat övergången till LOU. I och med att 

Studentstaden har en annan kundgrupp än Uppsalahem krävs det i vissa fall andra typer av 

avtal än de som Uppsalahem använder. I dessa fall har Studentstaden genomfört egna 

upphandlingar eller omfattats av tilläggsavtal till Uppsalahems avtal (Lantz, fastighetschef, 

2016). Detta beror främst på att Studentstadens organisation och arbetssätt skiljer sig från 

Uppsalahems verksamhet. Det är vanligen tillägg för rutiner och åtgärdsinstruktioner som ser 

annorlunda ut på grund av organisationernas skilda behov. Lantz (fastighetschef, 2016) 

exemplifierar hantering av nycklar som ett produktområde där den här typen av tilläggsavtal 

förekommer. Han menar att produktområdet är upphandlat gemensamt och hanteras av 

samma entreprenör för verksamheterna, men att behovet skiljer sig markant på grund av att 
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omsättningen av uthyrda bostäder varierar. Uppsalahem har cirka 15 in- och utflyttningar per 

månad, medan Studentstaden har omkring 150 stycken. Uppsalahems hyresgäster hämtar sina 

nycklar på Uppsalahems egna områdeskontor medan Studentstaden har ett tilläggsavtal som 

innebär att utlämningen av nycklar sker på entreprenörens kontor. Studentstaden bistår dock 

med personal för att underlätta belastningen samt för att svara på frågor från nya hyresgäster 

(Lantz, fastighetschef, 2016). 

4.7 Förändringar av leverantörsnätverket 

I och med att verksamheten har anpassats till LOU har det skett förändringar i 

leverantörsnätverket (Enholm, förvaltningschef, 2017). Aalto (inköpsansvarig, 2016) menar 

att övergången till LOU har fungerat bra och att de tidigare leverantörerna förstår kravet och 

har accepterat dess konsekvenser. Hon nämner dock att flera av Studentstadens tidigare 

leverantörer inte har lämnat in anbud vid upphandling. Flera av respondenterna menar att det 

kan vara en konsekvens av att flera av leverantörerna har svårt att uppfylla den 

priskonkurrens som uppstår samt de krav som ställs i upphandlingen. Respondenterna 

förklarar att det inte beror på Studentstaden som beställare, utan att det snarare beror på 

affärsmässiga skäl där leverantörerna inte har uppfattat det som lönsamt att lämna in ett anbud 

då det kan vara en tid- och resurskrävande process (Lantz, fastighetschef, 2016; Aalto, 

inköpsansvarig, 2016; Larsson, förvaltare 2017; Sedvall, uthyrare, 2017; Enholm, 

förvaltningschef, 2017; Nylund, fastighetschef, 2017). 

 

Sedvall (uthyrare, 2017) berättar att flertalet av Studentstadens tidigare leverantörer var en- 

eller tvåmansföretag. Hon upplever att de som lämnar in anbud idag är större företag med fler 

anställda och att de små företagen inte förekommer i lika stor utsträckning som tidigare. 

Larsson (förvaltare, 2017) tror att det beror på att Studentstaden är en stor kund där mindre 

företag har svårt att utföra stora uppdrag själva. Han tror också att mindre företag kan uppleva 

det som omständigt att lämna in anbud, då de kanske inte har lika mycket tid och resurser att 

lägga på utformningen av anbud som större leverantörer. Vid en del av upphandlingarna har 

Uppsalahem försökt att underlätta för mindre företag att lämna anbud genom att dela upp 

produktområden utifrån Studentstadens bostadsområdes geografiska placering. Syftet har då 

varit att mindre företag ska ha tillräckligt med kapacitet för att kunna utföra uppdragen. Trots 

det har Studentstadens tidigare leverantörer valt att inte lämna anbud vid upphandling (Aalto, 
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inköpsansvarig, 2016).  

 

Sedvall (uthyrare, 2017) menar att det är skillnad på vilka leverantörer de kan kontraktera och 

vilka de vill kontraktera. Hon förklarar att företaget tidigare kunde välja en annan leverantör 

om de inte var nöjda med arbetet som en specifik leverantör utförde. Sedvall (uthyrare, 2017) 

hävdar även att Studentstaden tidigare kunde få vidare hänvisning till ett annat företag via den 

anlitade entreprenören om den inte hade tid för det aktuella uppdraget. Idag förekommer 

fördelningen av uppdrag på så sätt att leverantörerna som har lämnat anbud vid upphandling 

blir rangordnade i en strukturerad lista. Vid beställning ska bolaget beställa från entreprenören 

som står först på listan tills de inte har kapacitet för fler beställningar, då dessa överlåts till 

nästa entreprenör på listan (Sedvall, uthyrare, 2017).  

 

Lantz (fastighetschef, 2016) menar att LOU är fördelaktigt i grunden men att det ibland kan 

uppstå problem. Han hävdar att det är en lång process att hantera entreprenörer som inte 

sköter sig, då processen exempelvis både innehåller varningsbrev och en efterföljande 

rättelseperiod som kan ta tid. Lantz (fastighetschef, 2016) berättarar att det är annorlunda i 

den privata världen, där det är enklare att byta ut leverantörer som inte levererar. Han 

förklarar att det kräver mycket resurser, tid och engagemang när det pågår en tvist med en 

entreprenör. Pågående tvister kan enligt Lantz (fastighetschef, 2016) resultera i sämre service 

till hyresgästerna. Han förklarar att LOU är utmanande då det kan vara svårt att byta 

leverantör när problem uppstår. Avtalen rangordnas men det kan vara omständigt att byta 

entreprenör då det kräver tid från den ordinarie verksamheten (Lantz, fastighetschef, 2016). 

4.8 Samarbete med leverantörer 

Att leverantörerna och avtalen har förändrats (Enholm, förvaltningschef, 2017) har också 

resulterat i en förändring av relationerna och samarbetet med leverantörerna (Larsson, 

förvaltare, 2017). Kaljuste (fastighetstekniker, 2017) förklarar att relationerna som uppstår 

främst är mellan beställaren och den personal som utför arbetet och inte mellan beställaren 

och företaget som hen arbetar för. Han menar att en liknande förändring därför sker om 

Studentstaden fortsätter att ha samma leverantör, men att leverantören byter ut den specifika 

personalen som utför arbetet (Kaljuste, fastighetstekniker, 2017). Kaljuste (fastighetstekniker, 

2017) menar att förvärvet därför inte nödvändigtvis behöver leda till några större förändringar 
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av relationerna, men att Studentstaden tidigare har haft långa samarbeten med specifika 

entreprenörer, vilket försvåras i och med LOU. Larsson (förvaltare, 2017) förklarar att det 

finns många positiva aspekter med att ha ett längre samarbete med entreprenörer eftersom det 

skapar ett förtroende mellan parterna och en större kännedom om bostadsområdet, hyresgäster 

och fastighetsfel. Kaljuste (fastighetstekniker, 2017) håller med och menar att det tar relativt 

lång tid att lära upp nya entreprenörer för att de ska bli lika självgående som entreprenörer 

som har arbetat åt Studentstaden under en längre period. Vissa upphandlingar varar endast 

under två år, vilket gör att det är tidskrävande att kontinuerligt lära upp nya entreprenörer som 

sedan byts ut. Trots att avtalen har upphandlats enligt LOU där priserna prioriteras så kan 

slutresultatet i vissa fall bli dyrare på grund av den ökade tidsåtgången som ibland 

underestimeras i anbuden (Kaljuste, fastighetstekniker, 2017). 

 

Övergången till LOU har även inneburit positiva förändringar för samarbetet mellan 

Studentstaden och dess leverantörer (Larsson, förvaltare, 2017). Larsson (förvaltare, 2017) 

menar att det tidigare, före förvärvet, har gått att se tendenser på att relationer utöver det 

professionella har uppkommit när Studentstaden har haft längre samarbeten med en del 

entreprenörer. Han berättar att det finns en risk att beställaren inte ser en entreprenör som en 

entreprenör längre när personen har arbetat åt beställaren under en längre period. Detta kan 

enligt Larsson (förvaltare, 2017) resultera i att entreprenören får tillgång till resurser som 

andra entreprenörer inte har tillgång till. Resurser kan vara i form av att de exempelvis har 

tillgång till lokaler eller förråd som andra entreprenörer med ett kortare samarbete inte har. 

Detta leder till att gränsen mellan entreprenör och beställare i vissa fall kan försvagas 

(Larsson, förvaltare, 2017). I och med övergången till LOU minskar risken för detta då det 

blir en större omsättning av leverantörer och därmed en tydligare gräns mellan beställare och 

entreprenör (Larsson, förvaltare, 2017). Övergången till LOU har också inneburit att risken 

för mutor har minskat (Nylund, fastighetschef, 2017). Nylund (fastighetschef, 2017) förklarar 

att det tidigare inte fanns något tydligt regelverk om hur relationen mellan beställare och 

entreprenörer skulle fungera. Idag finns det däremot exempelvis restriktioner på hur stor 

procentandel en julpresent får utgöra av prisbasbeloppet för ett utfört arbete. Nylund 

(fastighetschef, 2017) ser positivt på detta och menar att det skapar mer professionella 

relationer där leverantörer inte kan påverka vilket företag som får ett specifikt arbete genom 

att ge dyra presenter. 
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Lantz (fastighetschef, 2016) påpekar att en svår aspekt med LOU är relationen mellan 

beställare och entreprenör. Han förklarar att Studentstadens tekniker är vana vid att det finns 

en nära relation och att det kan skapas en viss irritation hos fastighetsteknikerna när de nu inte 

kan kontakta vilken entreprenör de vill. Vidare berättar han att kontakten mellan teknikerna 

och entreprenörerna tidigare kunde ske direkt och personligen med leverantörens personal 

som utför det beställda arbetet, medan de nu kan behöva bli förmedlade via leverantörens 

kundtjänst som inte har kännedom om området. Lantz (fastighetschef, 2016) förklarar att det 

tar tid att etablera en ny relation med en entreprenör och att det är viktigt att upprätta en 

relation och nya rutiner för att arbetet ska fungera. Han betonar vikten av välkomnandet med 

förklaring av rutiner och personliga möten mellan beställare och entreprenör där de kan 

etablera en personlig kontakt. Han menar även att det inte behöver bli sämre med nya 

relationer trots att de kan vara tidskrävande att bygga upp, utan att det kan bidra med nya 

idéer, lägre priser och bättre service. Lantz (fastighetschef, 2016) menar att kundens 

upplevelse är högsta prioritet för Studentstaden och att rutinerna och åtgärderna behöver 

förbättras om servicen inte fungerar. Det finns även flera fördelar med kravställningen i LOU 

där krav på miljö, arbetsmiljö och arbetsvillkor ingår. Han menar att det finns möjligheter till 

vinning för båda parterna vid offentlig upphandling då de kan ställa krav på hållbarhet. Lantz 

(fastighetschef, 2016) förklarar att det ur konkurrenshänseende finns skillnader mellan privata 

och kommunala fastighetsbolag. Enligt Lantz (fastighetschef, 2016) ska allmännyttan drivas 

av affärsmässiga principer liknande de privata men i och med LOU har de andra 

förutsättningar. Lantz (fastighetschef, 2016) summerar sitt resonemang med att 

”Kravställning är bra men ibland kan det vara belastande.” 

4.9 Förändringar av kunderbjudandet 

Studentstadens service mot hyresgästerna har till viss del förändrats under åren beroende på 

ägardirektiven, men också på grund av teknikutvecklingen (Sedvall, uthyrare, 2017). Sedvall 

(uthyrare, 2017) förklarar att servicen var extremt hög under perioden då Studentstaden var 

ägt av Vasakronan. Hon menar att det främst handlade om hur länge hyresgäster behövde 

vänta på svar när de hörde av sig till företaget, där Vasakronan hade som målsättning att de 

skulle svara i telefonen efter maximalt två signaler (Sedvall, uthyrare, 2017). När Rikshem 

förvärvade Studentstaden förkortades öppettiderna, vilket gjorde att det var svårare för 
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hyresgästerna att få kontakt med Studentstaden. Respondenterna i fokusgruppen förklarar att 

det kan ha berott på att Rikshem var ett bolag som värdesatte vinst mer än servicen mot 

hyresgästerna (Fokusgrupp, uthyrare, 2017). Sedvall (uthyrare, 2017) instämmer att olika 

ägare prioriterar olika och att detta kan påverka servicen mot kunderna. En annan orsak kan 

vara att teknikutvecklingen gått framåt och att många hyresgäster därför anmäler ärenden på 

hemsidan eller mail istället för att ringa, vilket minskar kraven på öppettider. Sedvall (2017) 

betonar dock att servicen har förbättrats avsevärt sedan Uppsalahem förvärvade 

Studentstaden. Respondenterna från fokusgruppen (uthyrare, 2017) menar att det kan bero på 

att det är ett kommunalt bolag som inte har samma fokus på vinst som privata bolag. De 

menar vidare att det har resulterat i högre kundfokus, där Studentstaden får vara mer generös 

mot kunder än när de ägdes av Rikshem. 

 

Sedvall (uthyrare, 2017) tror inte att hyresgästerna har märkt någon större skillnad på grund 

av de nya ägardirektiven sedan förvärvet bortsett från att det går snabbare att få kontakt med 

hyresvärden. Det är samma personal som arbetar i uthyrningen och samma personer som 

arbetar som fastighetstekniker som innan förvärvet, vilka är de som hyresgästerna har mest 

kontakt med (Larsson, förvaltare, 2017). Sedvall (uthyrare, 2017) berättar att det tidigare var 

möjligt att makulera en order och ge den till någon annan om entreprenören inte utförde 

arbetet inom stipulerad tid. Hon menar att detta har komplicerats i och med övergången till 

LOU, då stora brister måste påvisas för att nästa entreprenör i avtalet ska kunna kontaktas. 

Detta skulle kunna innebära att hyresgästen får vänta längre för att vissa arbeten ska utföras 

nu än före förvärvet. Det här var exempelvis fallet för måleriarbeten under senare delen av 

2016 (Sedvall, uthyrare, 2017).  

 

Nylund (fastighetschef, 2017) betonar att det viktigaste för hyresgästerna är att något händer, 

men att det spelar mindre roll för hyresgästerna hur upphandlingarna utförs. Han menar dock 

att många studenter är måna om att upphandlingarna sker på ett etiskt sätt och att bolaget tar 

hänsyn till miljöfrågor i upphandlingen. Sedvall (uthyrare, 2017) berättar att kraven på 

service från kunderna har ökat under de senaste åren, men att det inte har något med förvärvet 

eller LOU att göra. Hon förklarar att samhällsklimatet har förändrats, där många kunder 

förväntar sig att företagen ska vara kontaktbara dygnet runt för alla typer av frågor.  
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5. Analys  

I följande avsnitt presenteras en analys av det empiriska materialet. Analysen har utformats i 

syfte att redogöra hur ett företagsförvärv till allmännyttan påverkar det förvärvade företagets 

leverantörsnätverk och vilka effekter det kan få för ett företagets kunderbjudande. 

Inledningsvis görs en generell analys av förvärvet och därefter analyseras det empiriska 

materialet genom tillämpning av ARA-modellen som presenterades i teoriavsnittet. I analysen 

identifieras de förändringar som har skett inom ARA-modellens tre lager. 

 

Enligt McClure (2014) kan företagsförvärv genomföras av olika anledningar såsom 

ekonomiska eller strategiska. Studentstaden förvärvades främst av politiska påtryckningar 

från Uppsala kommun i syfte att säkerställa bostadsförsörjningen för stadens studenter, vilket 

kan anses vara ett strategiskt skäl. Studiens respondenter anser att Uppsalahems förvärv av 

Studentstaden har varit lyckat eftersom förvärvets syfte har uppfyllts och det även har uppstått 

fler synergieffekter som inte var förvärvets huvudsyfte. Holtström (2008) definierar synergier 

inom företagsförvärv som att företagen får ut mer tillsammans än vad de tidigare fick var för 

sig. Markfördelningen är ett exempel på en synergi där bolagens gemensamma markportfölj 

har fått ett bättre utfall än vad respektive markportfölj tidigare hade för vardera företag. Detta 

beror på att marken kan fördelas på ett bättre sätt utifrån företagets olika kundgrupper.  

5.1 Aktörsband  

Fallstudien visar att företag som förvärvas av allmännyttan och övergår till en offentlig 

verksamhet som omfattas av LOU behöver upphandla samtliga avtal på nytt. Studiens resultat 

är i linje med den teori Salmi et al. (2001) presenterar som beskriver att aktörsbanden mellan 

ett förvärvat företag och dess leverantörer ofta bryts vid förvärv men det är i det här fallet en 

direkt konsekvens av LOU. Enligt respondenterna har Studentstadens anpassning till LOU 

tagit lång tid då det varit av stor vikt att leverantörsbyten harmoniserar med ordinarie 

verksamhet. Holtström (2013) menar att det är vanligt att leverantörer med svaga aktörsband 

byts ut vid förvärv medan leverantörer som har starkare aktörsband bibehålls efter förvärv. 

Den här studien bekräftar Holtströms (2013) teori genom att de leverantörerna som hade 

svagast aktörsband byttes ut tidigt medan leverantörer som har haft starkare aktörsband och 

närmare samarbete med Studentstaden har bytts ut senare. För att underlätta en fusion är det 
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enligt Holtström (2013) viktigt för det förvärvande företaget att förstå affärsrelationerna 

mellan det förvärvade företaget och dess leverantörer. Genom att vänta med upphandling av 

värdefulla leverantörer och noggrant analysera dessa relationer kan en bättre kravbild tas fram 

för att uppnå liknande aktörsband med nya leverantörer. Enligt McCue (2015) kan 

upphandling enligt LOU medföra olika spänningar och dilemman. En gedigen förståelse av 

affärsrelationerna kan underlätta överväganden av dessa dilemman. 

 

Övergången till LOU innebär att den aktör som levererar det lägsta anbudet som uppfyller 

upphandlingens krav vinner uppdraget oavsett vilka relationer som tidigare fanns mellan 

företagen. I samband med avslutad upphandling skapas en strukturerad lista med en tydlig 

rangordning av leverantörerna utefter placering i upphandlingen. Listan anger tydligt i vilken 

ordning leverantörerna ska tillfrågas vid nya uppdrag. Detta visar att det förvärvade företaget 

inte längre har tillgång till leverantörernas externa nätverk. Tidigare har Studentstadens 

leverantörer kunnat förmedla vidare uppdrag som de själva inte har haft kapacitet för. Det 

visar att de haft tillgång till externa nätverk genom sina leverantörer. Genom LOU har 

Studentstaden inte längre möjlighet att ha ett externt leverantörsnätverk. 

 

Lagstiftningen kring offentlig upphandling gör att det ställs striktare krav på de leverantörer 

som lämnar anbud. Det kan vara en anledning till att de leverantörer som var kontrakterade 

innan förvärvet har valt att inte lämna anbud vid upphandling. I fallstudien framgår det att 

mindre aktörer inte lämnar anbud och därmed har bytts ut mot större aktörer med fler 

anställda. Det framgår även att kontakten med mindre leverantörer ofta sköts personligen med 

den person som ska utföra arbetet medan kontakten med större leverantörer många gånger går 

via leverantörens kundcenter. Förändringen från mindre till större leverantörer kan därmed 

resultera i längre kontaktvägar och en längre leveransprocess. Att de personliga 

interaktionerna har minskat kan ha resulterat i mer distanserade relationer, då Håkansson & 

Snehota (1995) menar att en relation utgörs av dess interaktioner. På så sätt kan övergången 

till större leverantörer ha medfört att aktörsbanden mellan beställare och leverantörer har 

blivit svagare. Att relationen blir mindre personlig och mer formell med större leverantörer 

kan leda till förbättrad dokumentation och tydligare direktiv. Möjligheten att göra inköp via 

exempelvis HBV och SKL kan även ge fördelar i form av lägre priser på en del 

produktområden, men det kan vara på bekostnad av mer distanserade mindre personliga 

aktörsband genom längre kontaktvägar. I och med LOU sker förfrågningar på en öppen 
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marknad i syfte att skapa konkurrens. Det kan resultera i att aktörer som inte finns på orten 

lämnar anbud för en eventuell framtida etablering, vilket kan vara positivt ur 

konkurrenssynpunkt. 

5.2 Resursbindningar  

Resursbindingar beskriver kopplingen mellan det förvärvade företagets resurser och dess 

leverantörers resurser. Personalen som arbetar på ett företag kan ses som en viktig resurs 

eftersom de besitter viktig kompetens och erfarenhet för företaget. Ett problem vid 

företagsförvärv är enligt Andersson (1996) att personal slutar i samband med förvärvet, vilket 

medför att resurser i form av kompetens och erfarenhet förloras. Den här fallstudien motsätter 

Anderssons (1996) teori eftersom i princip ingen anställd personal har lämnat Studentstaden 

sedan förvärvet. Flera av de anställda nämner istället att förvärvet resulterat i en ökad trygghet 

för de anställda. Respondenterna anser att allmännyttan uppfattas som en tryggare 

arbetsgivare jämfört med den vinstdrivande privata sektorn. Övergången har resulterat i att 

personalen har fortsatt att arbeta för företaget och att resurserna som finns hos de anställda har 

stannat inom företaget och utvecklats istället för att förloras.  

 

Fallstudien visar att det är vanligare med långa samarbeten mellan beställare och leverantörer 

vid privata ägarförhållanden än under offentliga ägarförhållanden. Den teori som Håkansson 

(1990, 2006) och Powell et al. (1996) presenterar om att leverantörsrelationer varar länge är 

därmed applicerbar under privata ägandeförhållanden, men inte under offentliga 

ägandeförhållanden. Vid privata ägarförhållanden finns det en möjlighet att förlänga avtal, 

vilket inte finns på samma sätt vid offentligt ägande. Studentstaden hade exempelvis flera 

långa och nära samarbeten med leverantörer före förvärvet, där leverantörerna ibland 

uppfattades som en del av Studentstaden. Detta tyder enligt Håkansson & Snehota (1995) på 

att företagen har haft en nära relation med nästintill obefintliga gränser. De långa relationerna 

före förvärvet resulterade i att leverantörerna hade god insikt och lokalkännedom om 

Studentstadens fastigheter. Flera anställda på Studentstaden hävdar att det krävs en lång 

introduktionstid innan nya entreprenörer lär sig att hitta bland fastigheterna och vet vad olika 

fastigheter har för förutsättningar och brister. Genom att LOU begränsar avtalstiden blir det 

svårare att skapa starka resursbindningar mellan beställare och leverantör jämfört med vid 

privata ägarförhållanden. Resursbindningarna mellan beställare och leverantör kan således 
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uppfattas som starkare före förvärvet än efter förvärvet. Att kännedomen om bostadsområdet 

försvagas leder till mer tidskrävande processer, vilket kan göra att projekten blir dyrare än 

budgeterat. Trots att företaget enligt LOU måste välja det ekonomiskt mest fördelaktiga 

anbudet kan det resultera i dyrare slutpris än vid privata affärer eftersom relationerna blir 

kortare och resursbindningarna svagare. För att undvika att resursbindningarna försvagas 

genom att leverantörerna byts ut är det viktigt för det förvärvande företaget att ta hänsyn till 

vad som tidigare fungerat bra vid utformningen av upphandlingar för nya kontrakt. Eftersom 

Studentstaden hade samarbeten med flera mindre leverantörer före förvärvet delade 

Uppsalahem upp Studentstadens fastighetsbestånd i mindre delar för vissa produktområden. 

Syftet var att underlätta för mindre aktörer att ha tillräckligt med kapacitet för att kunna lämna 

anbud vid upphandling. Resultatet visar dock att de mindre leverantörerna som var 

kontrakterade till Studentstaden före förvärvet valde att inte lämna anbud vid följande 

upphandling, något som skulle kunna bero på upphandlingens komplexitet och konkurrens. 

Övergången till offentlig upphandling kräver även mer resurser från beställaren i form av tid 

och kunskap om regelverk, vilket kan ta tid från den ordinarie verksamheten och därmed 

resultera i mindre tid för kunderna. 

5.3 Aktivitetslänkar  

De centrala aktivitetslänkarna i den här fallstudien är inköpsprocessen och avtalen mellan 

beställare och leverantörer. Fallstudien visar att det sker en betydande förändring i det 

förvärvade företagets inköpsprocess vid anpassning till LOU. När Studentstaden var privatägt 

genomfördes affärer genom att konkurrensutsätta ett antal leverantörer och begära in offerter, 

men med möjlighet att själva bestämma vilken leverantör som skulle kontrakteras. Vid 

anpassningen till LOU är den största förändringen att företaget måste följa strikta direktiv om 

hur inköpsprocessen skall gå till. Lagen gör att aktivitetslänkarna blir mer formella och av 

striktare karaktär. Den som vinner upphandlingen konkurrerar med sin prisnivå på den vara 

eller tjänst som ska levereras, vilket leder till att aktivitetslänkarna blir statiska och mindre 

flexibla. Det som ska levereras behöver tydligt specificeras i kravställningen för att önskat 

resultat ska uppnås eftersom leverantörerna ofta har minimerat priset för att vinna 

upphandlingen. Det kan resultera i att samarbetet blir mindre flexibelt och att leverantören 

eventuellt inte anser att kvalitet och service är lika viktigt för den offentliga beställaren som 

för andra kunder. De formella avtalen gör att leverantörerna är medvetna om att de får behålla 
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avtalet tills kontraktstiden löper ut. Vanligen skrivs avtalen på två år med möjlighet till två års 

förlängning, vilket enligt respondenterna är en relativt kort avtalstid jämfört med innan 

förvärvet. Kombinationen av kortare avtalstid och att leverantörerna är medvetna om att de 

får behålla avtalet tills kontraktstiden löper ut kan därmed leda till svagare aktivitetslänkar vid 

kontrakt enligt LOU. 

 

Anpassningen till LOU leder även till att hanteringen av problem med leverantörer förändras. 

Fallstudien visar att ett privatägt företag kan avsluta ett avtal med en leverantör som inte har 

levererat utlovad kvalitet och därefter kontraktera en ny leverantör. Vid LOU har 

leverantörerna större rättigheter, vilket enligt respondenterna kan skapa en viss obalans när 

det uppstår avtalsproblem. Respondenterna i studien menar att det är en lång och 

resurskrävande process att hantera leverantörer som inte sköter sig, på grund av byråkrati och 

formella processer kring hanteringen av ärendet. Den tidskrävande processen att hantera 

leverantörsproblem via LOU kan leda till att servicen till kunder blir sämre på grund av att det 

tar tid och resurser från ordinarie verksamhet. Då samarbetet fungerar bra är två år en kort 

avtalsperiod men då det uppstår problem kan avtalstiden upplevas som lång. 

 

Fallstudien visar att det förvärvade företaget har fått tillgång till en central inköpsenhet genom 

förvärvet, vilket enligt Åberg (2015) är nödvändigt vid offentlig upphandling. Det förvärvade 

företaget har inkluderats när nya upphandlingar har utförts vilket på grund av volymökningen 

har resulterat i skalfördelar. Detta kan ses som en synergieffekt som ämnas att uppstå vid 

förvärv (Holtström, 2008; McClure, 2011; Beusch, 2007). Vid upphandlingar har det även 

varit möjligt för det förvärvade företaget att utforma tilläggsavtal när behovet för 

verksamheten har varierat på grund av målgruppens karaktär. Eftersom upphandlingen sker 

centralt är det viktigt att inköpsenheten får kännedom om de behov som finns i verksamheten 

för att kunna utforma en behovsanpassad kravställning. Kravställningen är enligt McCue 

(2015) viktig vid LOU, vilket även fallstudien har bekräftat. Fallstudien visar att 

aktivitetslänkarna mellan det förvärvade företaget och dess leverantörer har blivit mer 

formella och mindre flexibla, vilket kan göra att det uppstår spänningar i och med att det är en 

omständig process att byta ut leverantörer. Detta beror på leverantörens position då 

upphandlingsprocessen kan vara kostsam och nya konkurrensutsättningar kan ta tid.  
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6. Slutsatser 

Syftet med den här studien var att undersöka hur ett företagsförvärv av ett privatägt 

fastighetsföretag till allmännyttan påverkar det förvärvade företagets leverantörsnätverk och 

kunderbjudande. Anpassningen till att bli en offentlig enhet har varit särskilt intressant för 

fallet. Innan förvärvet hade det förvärvade företaget ett stort leverantörsnätverk med flera 

långa och nära relationer samt tillgång till leverantörernas externa nätverk. Studien visar att 

anpassningen till LOU innebär att möjligheten att etablera långa relationer med leverantörer 

försvinner, då avtalstiden är begränsad. Detta innebär att en övergång till allmännyttan kan 

försvåra möjligheten att upprätta starka relationer för det förvärvade företaget. Det krävs 

därmed ett aktivt arbete från beställaren för att bygga upp ett fungerande samarbete med de 

nya leverantörerna. Kravställningen vid upphandling blir också en viktigare del i 

upphandlingsprocessen och får större betydelse för samarbetet mellan beställare och 

leverantör. Eftersom upphandlingar ofta vinns genom att lämna lägsta anbud kommer 

leverantören troligtvis inte att investera mer resurser än nödvändigt i relationen, vilket gör att 

det är viktigt att tydligt specificera kraven i en upphandling. Fallstudien visar att övergången 

till allmännyttan har resulterat i att det i större utsträckning är större företag som lämnar 

anbud, vilket kan resultera i mer distanserade aktörsband än vid privata ägandeförhållanden. 

 

En tydlig positiv effekt på kunderbjudandet är de synergieffekter som har uppstått som ett 

resultat av förvärvet. Genom fastighetsbolagens gemensamma markportfölj kan bostäder 

byggas på platser som är bättre anpassade utefter företagens respektive kundgrupper. Studien 

visar att förvärv till allmännyttan inte påverkar företagets kunderbjudande i företagets 

ambition att ge god service. Detta kan bero på att allmännyttan anses vara en trygg 

arbetsgivare, vilket kan medföra att personalstyrkan inte förändras. En annan förklaring kan 

vara att allmännyttan värderar kundnöjdhet högre än vinst. Studien visar däremot att negativa 

effekter på kunderbjudande i form av längre ledtider och sämre service kan uppstå när 

samarbetet med företagets leverantörer inte fungerar som ett resultat av LOU:s formella 

struktur. Studiens resultat visar att det är av största vikt att beställaren är tydlig med 

kravställning vid upphandling av leverantörer för att inte kunderbjudandet ska påverkas 

negativt. Det är också viktigt att vara en aktiv beställare och arbeta med ett aktivt 

introduktionsarbete för nya leverantörer med kontinuerlig uppföljning.  
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7. Avslutande diskussion 

Den här studien bidrar med kunskap om hur ett företags leverantörsnätverk och 

kunderbjudande påverkas vid företagsförvärv men det finns även andra perspektiv som kan 

vara intressanta att studera. Ett utdrag av möjliga vidare studier presenteras nedan.  

 

Det finns andra fall där privata bolag förvärvar offentliga bolag, vilket skulle kunna få andra 

effekter på det förvärvade företagets leverantörsnätverk än fallet som studeras i den här 

uppsatsen. Det skulle därför vara intressant att utföra en parallell studie där effekterna på 

leverantörsnätverket för de två olika typerna av förvärv jämförs. 

 

Fallstudien i den här uppsatsen undersöker endast förändringarna på kunderbjudandet utifrån 

företagets perspektiv, där uthyrarna som har den främsta kontakten med hyresgästerna har 

intervjuats. För att få ett bredare perspektiv och fler infallsvinklar kan förvärvets påverkan på 

kunderna även studeras genom att undersöka kundens perspektiv. Det skulle även vara av 

intresse att undersöka leverantörernas syn på förvärvet samt deras uppfattning om förvärvet 

och förändringen av Studentstadens position i nätverket. Det skulle kunna leda vidare till en 

studie om varför mindre företag inte väljer att lämna anbud vid offentlig upphandling.  
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9. Appendix 

Appendix 1 - Lagen om offentlig upphandling 

Allmänna bestämmelser 

I 1 kap 9–12 § finns allmänna bestämmelser över hur offentlig upphandling skall utföras. 

LOU består av fem principer (Konkurrensverket, 2016). 

Principen om icke-diskriminering 

Leverantörer får inte diskrimineras direkt eller indirekt på grund av nationalitet. Vilket 

betyder att oberoende om det är troligt att en utländsk leverantör kommer lämna anbud får 

inte förfrågningsunderlaget inte innehålla krav som utländska leverantörer inte kan utföra 

eller känner till. Företräde får inte ges till lokala företag. 

Principen om likabehandling 

Lika förutsättningar och likabehandling skall tillhandahållas till alla leverantörer, exempelvis 

genom att samma information ges samtidigt. Upphandlaren får inte heller acceptera anbud 

som lämnas in för sent då samma regler och tidsfrister ska gälla för alla. 

Principen om proportionalitet 

Den upphandlade myndigheten ska skapa öppenhet i upphandlingen. Det skapas genom att 

den upphandlande myndigheten ger information om hur upphandlingen ska genomföras. 

Förfrågningsunderlaget måste tydligt och innehålla alla krav för att skapa transparens och ge 

alla företag samma förutsättningar. 

Principen om öppenhet 

Alla upphandlingar skall präglas av transparens och förutsebarhet vilket innebär att 

förfrågningsunderlaget ska vara klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som 

ställs. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte hemlighållas, upphandlingen ska 

annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet ska informeras om 

resultatet.  

Principen om ömsesidigt erkännande 

Intyg och certifikat som utfärdats av en medlemsstats myndigheter skall gälla även i övriga 

EU och ESS-länder. 
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Upphandlingsprocessen 

Enligt konkurrensverket 2017 sker upphandlingsprocessen steg för steg, figur 2 

Figur 2. 2 Upphandlingsprocessen steg för steg (Upphandlingsmyndigheten, 2017). 
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Appendix 2 - Intervjufrågor 

Intervju Aalto, A. inköpsansvarig 

-  Vad jobbar du med?  

- Vad är dina arbetsuppgifter? 

-  Arbetade du på Uppsalahem vid förvärvet av Studentstaden? 

-  Kan du beskriva inköpsprocessen och de produktområden ni köper in? 

- Hur såg ni på Studentstadens leverantörsnätverk vid förvärvet? 

- Hur integrerades Studentstadens inköpsbehov i Uppsalahems organisation?  

- Hur hanterades de leverantörer som Studentstaden hade innan förvärvet?  

- Har det uppstått några tydliga skalfördelar i med förvärvet? 

- Hur många av leverantörerna är gemensamma mellan Uppsalahem och Studentstaden 

idag? 

- Uppstod det några problem gällande inköp i och med förvärvet?  

- Har ni påverkats av det förvärvade företagets leverantörsnätverk? 

- Finns det någon aktör som har försvunnit i och med förvärvet? 

- Har ni tagit tillvara på något från Studentstaden tidigare avtal inför kommande 

upphandlingar? 

- Har något nytt inköpsbehov uppkommit i och med förvärvet? 

- Vilka är de viktigaste varorna/tjänsterna som Studentstaden/Uppsalahem köper in? 

- Hur mycket gör Uppsalahem in-house idag?  
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Intervju Enholm, B, förvaltningschef och vice VD på Uppsalahem 

- Vad jobbar du med? 

- Hur länge har du arbetat på Uppsalahem/Studentstaden? 

Syftet med förvärvet 

- Vad var syftet med förvärvet? 

- Hur var relationen mellan företagen innan förvärvet? 

- Vad förväntade sig Uppsalahem av förvärvet? 

- Vilka synergier ville Uppsalahem uppnå med förvärvet? 

- Var fusionen av bolagen planerad sedan förvärvet eller berodde det på hur integreringen 

gick? 

- Har syftet med förvärvet blivit resultatet av förvärvet?  

- Har det resulterat i några ytterligare effekter? 

- Hade ni funderat på om det förvärvade företaget skulle passa bra in i ert nätverk? 

- Fanns det några skillnader mellan företagen organisationsmässigt som har påverkat 

integreringen av företagen? 

Leverantörsnätverket 

- Hur såg Uppsalahem på det befintliga nätverket hos Studentstaden? 

- Vilka strategier fanns innan förvärvet? 

- Hade ni några strategier för att byta ut leverantörsnätverket?  

- Hur tror du att leverantörerna påverkats?  

- Hur informerades kunder och leverantörer om förvärvet? 

- Skulle du säga att de var ett lyckat förvärv; vad ser du för positiva och negativa 

konsekvenser? 

- Hur reagerade olika aktörer såsom kunder och leverantörer på förvärvet? 

- Var det någon aktör som försökte påverka förvärvet? 

Kunderbjudandet 

- Hur såg Uppsalahem på den service som Studentstaden erbjöd före förvärvet? 

- Var Uppsalahem nöjda med Studentstadens kunderbjudande eller var det något som de 

ville förändra? 

- Tycker du att Studentstadens kunderbjudande har förändrats? Hur då i så fall? 
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Intervju Kaljuste, R, fastighetstekniker  

- Vad jobbar du med? 

- Hur länge har du arbetat på Studentstaden/Uppsalahem? 

Leverantörsnätverket 

- Hur har relationen med leverantörer förändrats sedan uppköpet? 

- Hur påverkar offentlig upphandling samarbetet med leverantörerna? 

- Komplicerar offentlig upphandling ditt arbete? 

- Fungerar arbetet med leverantörerna bra? 

- Vad är skillnaden mellan leverantörer där samarbetet fungerar bra respektive mindre 

bra? 

- Hur tror du att Studentstadens tidigare leverantörer har påverkats av förvärvet? 

- Varför tror du att vissa av de tidigare leverantörerna ej lämnade anbud vid nya 

upphandlingar? 

- Har övergången till offentlig upphandling genererat någon förändring av levererad 

kvalitet? 

- Hur ser kravställningen ut vid val av leverantörer?  

- Har kravställningen förändrats? 

- Skulle du säga att de var ett lyckat förvärv; vad ser du för positiva och negativa 

konsekvenser? 

Kunderbjudande 

- Hur har Studentstadens service mot kunder förändrats sedan förvärvet? 

- Tror du att kunderna har märkt någon skillnad? 
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Intervju Lantz, M, förvaltningschef, 

- Vad arbetar du med? 

- Hur länge har du arbetat på Studentstaden/Uppsalahem? 

- Vilka skulle du säga är fördelarna med att Studentstaden blev en del av Uppsalahem? 

- Vilken är den största kulturella skillnaden mellan bolagen? 

Leverantörsnätverket 

- Hur har processen att anpassa Studentstadens leverantörsnätverk till LOU gått? 

- Hur många leverantörer har Studentstaden idag? 

- Hur ser studentstadens leverantörsnätverk ut? 

- Hur ser du på Uppsalahems leverantörer samt Studentstadens? 

- Hur har förvärvet påverkat Studentstadens leverantörsnätverk? 

- Hur har offentlig upphandling påverkat Studentstadens verksamhet? 

- Finns det något som är speciellt för Studentstaden vid upphandlingarna? 

- Hur ser ni på att ta in Uppsalahems egna personal i förvaltningsarbetet? 
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Intervju Larsson, M, förvaltare  

- Vad jobbar du med? 

- Hur länge har du arbetat på Uppsalahem/Studentstaden? 

Leverantörsnätverket 

- Hade ni några strategier för att byta ut leverantörsnätverket? 

- Hur har relationen med leverantörerna förändrats sedan uppköpet? 

- Hur påverkar offentlig upphandling valet av leverantörer? 

- Komplicerar offentlig upphandling ditt arbete? 

- Fungerar arbetet med leverantörerna bra?  

- Finns det någon skillnad hos leverantörer som samarbetet fungerar bra och mindre bra 

med? 

- Hur tror du att Studentstadens tidigare leverantörer påverkats av förvärvet? 

- Varför tror du att vissa av de tidigare leverantörerna ej lämnade anbud vid nya 

upphandlingar? 

- Har övergången till offentlig upphandling genererat någon förändring av levererad 

kvalitet? 

- Har förändringen till offentlig upphandling lett till någon skillnad i storlek på 

leverantörer? 

- Hur ser kravställningen ut vid val av leverantörer?  

- Hur har kravställningen förändrats? 

- Skulle du säga att de var ett lyckat förvärv; vad ser du för positiva och negativa 

konsekvenser? 

Kunderbjudande 

- Hur har Studentstadens service mot kunder förändrats sedan förvärvet? 

- Tror du att kunderna har märkt någon skillnad? 
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Intervju Nylund, R, fastighetschef  

- Vad jobbar du med? 

- Vad är din relation till Studentstaden? 

- Hur tror du att diverse korta ägandeskap har påverkat Studentstaden? 

- Vad är dina personliga åsikter om förvärvet, tycker du att det har varit ett lyckat 

förvärv? 

- Vilka positiva och negativa konsekvenser har förvärvet resulterat i? 

- Fanns det några skillnader mellan företagen organisationsmässigt? 

Leverantörsnätverket 

- Hur var Studentstadens förvaltning organiserad under Rikshems ägandeskap?  

- Hur gjordes upphandlingar när Studentstaden ägdes av Rikshem? 

- Vilka strategier fanns vid upphandlingarna när Studentstaden var privatägt? 

- Var det oftast korta eller långa kontrakt med leverantörerna innan förvärvet? 

- Vad fanns det för positiva och negativa aspekter med det? 

- Vad värdesatte Rikshem vid val av leverantörer åt Studentstaden? 

- Vilka är skillnaderna mellan att arbeta med leverantörer i den privata sektorn jämfört 

med den offentliga? 

- Hur reagerade olika aktörer på förvärvet? 

- Hade Studentstaden främst små eller stora leverantörer före förvärvet?  

Kunderbjudande 

- Hur upplevde du Studentstadens kunderbjudande när du jobbade där? 

- Tror du att Studentstadens kunderbjudande har förändrats sedan förvärvet i och med 

övergången till offentlig upphandling? 
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Intervju Sedvall, E, uthyrare  

- Vad jobbar du med? 

- Hur länge har du jobbat på Studentstaden/Uppsalahem? 

Leverantörsnätverket 

- Hur har relationen med leverantörerna förändrats sedan uppköpet? 

- Hur påverkar offentlig upphandling samarbetet med leverantörerna? 

- Komplicerar offentlig upphandling ditt arbete? 

- Fungerar arbetet med leverantörerna bra? 

- Vad är skillnaden mellan leverantörer som samarbetet fungerar bra och mindre bra 

med? 

- Hur tror du att Studentstadens tidigare leverantörer har påverkats av förvärvet? 

- Varför tror du att vissa av de tidigare leverantörerna ej lämnade anbud vid nya 

upphandlingar? 

- Har övergången till offentlig upphandling genererat någon förändring av levererad 

kvalitet? 

- Har förändringen till offentlig upphandling lett till någon skillnad i storlek på 

leverantörerna? 

- Hur ser kravställningen ut vid val av leverantörer?  

- Hur har kravställningen förändrats? 

- Skulle du säga att de var ett lyckat förvärv; vad ser du för positiva och negativa 

konsekvenser? 

Kunderbjudande 

- Hur har Studentstadens kundservice förändrats sedan förvärvet? 

- Tror du att kunderna har märkt någon skillnad? 
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Fokusgrupp Atiye, A., Berglund, M. & Warén, L. uthyrare 

- Hur länge har ni jobbat på Studentstaden/Uppsalahem? 

- Hur har ert arbete förändrats sedan uppköpet? 

- Tycker ni att organisationen har förändrats sedan förvärvet? 

- Skulle ni säga att de var ett lyckat förvärv; vad ser ni för positiva och negativa 

konsekvenser? 

Leverntörsnätverket 

- Hur har Uppsalahems och Studentstadens system integrerats?  

- Fick ni vara med vid kravställningen? 

- Hur har relationen med leverantörer förändrats sedan uppköpet? 

- Påverkar offentlig upphandling samarbetet med leverantörerna? 

- Hur fungerar arbetet med leverantörerna? 

- Vad är skillnaden mellan leverantörer som samarbetet fungerar bra med och 

leverantörer där samarbetet inte fungerar bra? 

Kunderbjudande 

- Hur har Studentstadens service mot kunder förändrats sedan förvärvet? 

- Vad är skillnaden på ägarnas direktiv kring den service ni erbjuder hyresgästerna? 

- Tror ni att hyresgästerna har märkt någon skillnad? 
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