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Sammanfattning 
I denna undersökning har vi valt att studera outsourcing av fastighetsförvaltning. Med 

problemformuleringen ”Hur fungerar outsourcing av fastighetsförvaltning i Sverige?” har 

undersökningen avgränsat sig både geografiskt och efter en bransch. Syftet med 

undersökningen är att beskriva hur outsourcingen av fastighetsförvaltning fungerar i Sverige 

och redovisa såväl kunden som leverantörens perspektiv. Den teoretiska referensramen 

inkluderar kärnkompetensteorin, transaktionskostnadsteorin, agentteorin och relationsteorin. 

Med en fallstudieansats av sju undersökningsenheter har semistrukturerade intervjuer 

genomförts. Undersökningen inkluderar tre respondenter från leverantörssidan, två 

respondenter från kundsidan samt två respondenter utanför branschen vilka används som en 

jämförelsebas i undersökningen. En egentillverkad analysmodell som fokuserar på de olika 

teoriernas inflytande vid de olika stegen i outsourcingprocessen har lett fram till att det finns 

inslag av alla teorier under de olika stegen. Transaktionskostnadsteorin visar sig vara mest 

framträdande (i steg 1) när respondenterna redovisar grunderna till sina val att outsourca och 

relationsteorin har inslag i samtliga steg vilket visat sig att många undersökningsenheter strävar 

efter men som sällan uppnås. 

Slutsatsen är att branschspecifika och även organisationsspecifika omständigheter har visat sig 

ha en stor inverkan på outsourcingprocessen. Att undersökningsfallen har likheter och 

skillnader däribland, skillnader i involveringsgraden (valet att outsourca alla fastighets-

relaterade frågor eller enbart fastighetsförvaltningen), hur styrningen av dessa fungerar med 

incitamentsmodeller samt upplevelsen från kundens sida om hur stor kontroll de besitter. 

Likheterna för outsourcingprocessen är att kostnadspressen fortfarande har stor betydelse, att 

synergier är viktigt och att samtliga respondenter har en stor förståelse för dess 

kärnkompetenser och kärnkompetensernas betydelse i outsourcingsprocessen. 

 

Nyckelord: Outsourcing, Fastigheter, Förvaltning, Fastighetsförvaltning, 

Transaktionskostnadsteori, Agentteori, Relationsteori, Kärnkompetenser 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Globaliseringen och den ökade outsourcing som skett under slutet av 1900-talet menar Hätönen 

och Eriksson (2009) är viktiga faktorer som ligger till grund för den industriella 

fragmenteringen. Denna fragmentering syftar på tidigare vertikalt integrerade industrier vilka 

numera består av nätverk av kunder och leverantörer vilka är utspridda världen över (Jones, 

2008). Hätönen och Eriksson förklarar att den industriella fragmenteringen har lett till en del 

problematik för företag men även till flera möjligheter inom samtliga branscher. Tack vare 

denna utveckling har det skapats nya marknadsmöjligheter för flera företag eftersom den 

storskaliga nedbrytningen av produktionsaktiviteter har dramatiskt förändrat utvecklingen av 

nya produkter inom många branscher (Carson, 2007). Hätönen och Eriksson fastställer att det 

finns ett ökat fokus på organisationers kärnkompetenser och kärnaktiviteter vilket ska 

balanseras med externa resurser, färdigheter, förmågor, kunskap och kompetenser.  

Outsourcingens utveckling har även inneburit att företag har större möjligheter att avyttra och 

bryta ner sin verksamhet (Hätönen & Eriksson, 2009). Resultatet av outsourcingens utveckling 

lyfter nya forskningsfrågor menar Hätönen och Eriksson. Författarna menar att 

outsourcingfenomenet nu väntar på nästa fas med dess problematik. Hätönen och Eriksson 

lyfter fram Peng (2004) som en av de forskare vilka ifrågasätter den framtida utvecklingen. 

Peng ställer sig frågan “Vad är det som avgör internationell framgång och misslyckande hos 

organisationer?”. Denna fråga har länge haft stor betydelse för forskning inom internationellt 

företagande förklarar Peng och argumenterar i motsats till Buckley (2002) att denna fråga 

kommer att kvarstå även under 2000-talet. 

Outsourcing sker i många olika branscher exempelvis bank-, försvar-, telekom-, bil-, 

petroleum-, textil-, informationsteknologi- (IT) och filmbranschen (Sartorius & Kirsten, 2005). 

Anledningarna till att outsourca är många, bara för att outsourca jordbruk nämns att ta vara på 

teknologiska framsteg, skalekonomier, minskade transaktionskostnader, förbättrat 

förhandlingsläge, att följa statliga-, sociala- och välfärdsnormer och en strävan att fokusera mer 

på kärnkompetenser (Sartorius & Kirsten, 2005). Denna undersökning är fokuserad på att 

undersöka hur outsourcing av fastighetsförvaltningen i Sverige fungerar.  

 

Figur 1. Figuren visar det klassiska exemplet när en avdelnings arbete överförs till ett annat företag 

(egenkonstruerad bild). 



2 
 

Outsourcing börjar vanligtvis med ett beslut hos den framtida kunden i outsourcingförhållandet 

om att köpa in en del av det som företaget tidigare producerat inom företaget. Beroende på 

vilken funktion det handlar om kan det ske på olika nivåer (Bragg, 2006). Efter detta inledande 

stadium är det viktigt att hitta en lämplig outsourcingleverantör (Bragg, 2006; McIvor, 2005). 

Därefter är det viktigt att outsourcingen löper vidare på ett bra sätt, genom exempelvis 

schemalagda möten där problem kan diskuteras (Bragg 2006). Det sista stadiet är viktigt för att 

kunna bygga en konkurrensfördel genom att ha ett bra samarbete med sina leverantörer 

(McIvor, 2005). 

Om man inte är nöjd med outsourcingen kan man överlåta outsourcingen till en annan aktör på 

marknaden. Telge Hovsjö, ett fastighetsbolag, hade en leverantör som inte skötte sitt uppdrag i 

en av deras fastigheter med hyresrätter, och lät då hyresgästerna göra en del av uppgifterna. 

Leverantören hade som uppdrag att bland annat sköta fastighetsförvaltningen i fastigheterna 

(Redaktionen, 2014). 

Fastighetsförvaltning är en term som inkluderar att utveckla, bevara och förädla fastigheter samt 

att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt kundernas planer och mål. På grund av den dåligt 

utförda tjänsten hos Telge Hovsjös fastigheter valde företaget att lösa städningen genom att 

istället outsourca den till sina hyresgäster (Redaktionen, 2014). Andra sätt att förvalta 

fastigheter kan till exempel vara att köpa ett fastighetsbolag att ta hand om alla sina fastigheter 

så som D. Carnegie & Co gjorde (Redaktionen, 2014). Valet att köpa eller producera tjänster 

inom fastighetsförvaltning är alltså en aktuell fråga. 

1.2 Problematisering 

Idag är en av de främsta managementfrågorna och en av de större utmaningarna chefer och 

ledare möter är förmågan att identifiera ett antal faktorer kopplat till outsourcing (Hätönen & 

Eriksson, 2009). Dessa inkluderar att känna igen var kärnverksamheten ligger och vad som är 

företagets viktigaste kompetensområden, att hitta leverantörer vilka ökar värdet för resten av 

verksamheten och slutligen förmågan att hantera den resulterande globala nätverk av 

leverantörer och samarbetspartners (Hätönen & Eriksson, 2009). Ovan har vi dessutom sett 

exempel på hur dyrbara fel kan bli. 

Det är alltså en fråga om vad som ska outsourcas, varför, till vem och hur man ska sköta 

relationen. Vi ser att dessa är sammankopplade, och väljer då att undersöka och beskriva 

sambanden. Fastighetsförvaltning, beskriven ovan, berör ofta stora och långsiktiga 

investeringar i fastigheter. Förutom värdet och långsiktigheten i fastigheter så har de 

oundvikligen en koppling till en plats. Vi vill därför undersöka outsourcing inom detta område 

närmare, då vi tänker oss att det resultatet bör avvika från de vanligen undersökta IT-tjänsterna. 

Likt Peng (2004) är även vi i undersökningen intresserade av organisationers framgångsfaktorer 

och vilka faktorer som leder till misslyckande inom outsourcing.   

1.3 Problemformulering 

Hur fungerar outsourcing av fastighetsförvaltning i Sverige? 

1.4 Syfte 

Undersökningens huvudsyfte är att beskriva hur outsourcingen av fastighetsförvaltning 

fungerar i Sverige. Vi vill även till viss del förklara varför outsourcingen sker. Undersökningen 

syftar att visa flera perspektiv på outsourcingen samt skapa en tydlig bild av outsourcingens 

för- och nackdelar. Undersökningen försöker beskriva såväl leverantörens och kundens 

perspektiv på outsourcing. I den teoretiska referensramen presenteras teorier som användas för 

att förklara varför verksamhetsdelar outsourcas och vad som gör outsourcingen framgångsrik. 
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1.5 Avgränsning 

I denna undersökning har vi valt att göra två avgränsningar, en branschavgränsning och en 

geografisk avgränsning. Outsourcing har länge varit ett intressant ämne att studera men främst 

har undersökningarna studerat outsourcing av IT. Den bransch undersökningen valt att 

granska är outsourcing av fastighetsförvaltning. Den geografiska avgränsningen utgår Sverige 

för att fastighetsförvaltning vanligtvis inte korsar landsgränser på grund av 

fastighetsförvaltningens arbetsuppgifter (exempelvis skötsel av fastigheter). 

 

2 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt presenterar outsourcing som koncept med teorier som kan användas för att förklara 

vissa egenskaper som outsourcing har. Vidare redovisas för olika skäl varför outsourcing har 

används genom tiden. Med hjälp av detta avsnitt kommer det skapas en förförståelse för hur 

fenomenet outsourcing har vuxit fram. Vi kommer även framhäva betydelsen av att förstå teorin 

om kärnkompetenser. Historiska erfarenheter är viktigt då det sätter upplevda problem i rätt 

perspektiv. 

Därefter används transaktionskostnadsteorin dels för att denna sedan outsourcingens start haft 

stor betydelse i argumentationerna och dels för att öka förståelsen för outsourcingteorin. Vi har 

även funnit denna teori intressant då undersökningens respondenter belyst att även de 

argumenterar i termer om transaktionskostnader. En närliggande teori till transaktions-

kostnadsteorin är principal-agent teorin. Då ligger fokus på hur en principal-agent situation ska 

hanteras med tanke på att båda handlar rationellt. 

I kontrast till dessa teorier vilka ser kostnader i relationer så har vi lagt till relationsteorin som 

fokuserar på mervärdet som skapas i och med interaktioner mellan kund och leverantör. 

2.1 Outsourcing 

Outsourcing menar Fill och Visser (2000) är en av de mest ihållande trender inom det nutida 

affärslivet. Den generella definitionen av outsourcing är: överföringen av aktiviteter och 

processer som traditionellt sett utförts internt till att nu vara en extern part (Ellram & Billington, 

2001; Iqbal & Aasim, 2013). Balakrishnan, Eldenburg, Krishnan och Soderstrom (2010) nöjer 

sig med definitionen att en tjänst köps in från en extern leverantör. Idag sker outsourcing både 

på den inhemska/nationella marknaden samt den internationella marknaden (Hätönen & 

Eriksson, 2009).  

2.1.1 Outsourcingens historia 

Hätönen och Eriksson (2009) förklarar att fenomenet outsourcing har existerat sedan 1950-talet 

men det var inte förrän 1980 som outsourcing blev accepterat som en strategi av organisationer. 

Från början var outsourcing framförallt en kostnadsstrategi där företag valde att överlåta 

exempelvis delar av sin produktion till fabriker i utvecklingsländer. Sedan dess har outsourcing 

även kommit att handla om att få tillgång till kompetens som saknas i företaget, något som även 

kan vara svår att rekrytera internt. Företag väljer därför att överlåta delar av verksamheten till 

en extern organisation vilka i sin tur har den outsourcade verksamheten som sin 

kärnverksamhet. Hätönen och Eriksson menar att outsourcingens utveckling nu placerar 

kostnadsfrågan som ett sekundärt beslutskriterium.  

Outsourcing har sedan 1950-talet genomgått flera utvecklingsstadier, dessa sammanfattar 

Hätönen och Eriksson (2009) till att vara tre faser; Big Bang-eran, Bandwagon-eran och 

”Barrierless Organizations.”/Barriärlösa organisationers-eran. Före 1950 var nästan samtliga 
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organisationer vertikalt strukturerade inom alla branscher, då skedde samtliga aktiviteter och 

processer internt i organisationen. Den första vågen av outsourcing vilket Hätönen och Eriksson 

kallar Big Bang-eran är karaktäriserad av en explosiv ökning i medvetande och popularitet av 

konceptet outsourcing. Under denna första eran var syftet att minimera kostnader för att 

maximera vinsterna och outsourcingen skedde framförallt nationellt (Hätönen & Eriksson, 

2009).  

Den andra eran kallad “Bandwagon” (tåget) påbörjades under 1990-talet. Outsourcingen har 

tagit fart och blivit en populär strategi (Morgan, 1999 i Hätönen & Eriksson, 2009). 

Framgångsfaktorn var tydlig vilket noterades av organisationer som därmed valde att hoppa på 

tåget - därav erans namn. I slutet av 1900-talet blev outsourcing kallad ett av århundradets 

största managementteorier av Harvard Business Review (Sibbet, 1997). Hamel och Prahalad 

(1990 i Hätönen & Eriksson, 2009) introducerade den nya managementteorin vilken fick ledare 

att omvärdera sina konkurrensfördelar. Under denna era var det inte längre enbart ett 

kostnadsfokus utan nu såg organisationer andra strategiska fördelar och outsourcingen skedde 

på en internationell marknad (Hätönen & Eriksson, 2009).  

Den tredje och sista eran enligt Hätönen och Eriksson (2009) är Barriärlösa organisationers-

eran vilken döpts efter dess karaktärsdrag.  Eran karaktäriseras av organisationers till synes 

gränslösa strukturer där outsourcingen sker globalt. Lawton och Michaels (2001) beskriver hur 

outsourcing runt millenniumskiftet gick från att vara en konkurrensfördel och undantagsfall till 

att vara en regel inom företagande. Vad som föranledde detta var dels den teknologiska 

utvecklingen vilket innebar färre interaktionskostnader (Hätönen & Eriksson, 2009) och dels 

en ökad tillgång till leverantörer (Doig, Ritter, Speckhals & Woolson, 2001). 

2.2 Organisationers kärnkompetens 

Ellram och Billington (2001) poängterar att det tycks vara en generellt accepterad kunskap att 

organisationer ska bygga på sin kärnkompetens och utnyttja dessa. Författarna förklarar att 

kärnkompetenser aldrig ska outsourcas (Ellram & Billington, 2001). Istället menar författarna 

att organisationer bör outsourca de delar av verksamheten där företaget inte har några unika 

förmågor eller kapacitet.  

Quinn och Hilmer (1994) menar att kärnkompetenser ett företag kan besitta är: 

1. Färdighet- eller kunskapsuppsättningar, inte produkter eller funktioner. 

2. Flexibla och långsiktiga plattformar som kan anpassas och utvecklas. 

3. Begränsat antal: generellt två till tre. 

4. Unik källa till inflytande i värdekedjan. 

5. Områden där organisationen kan dominera det vill säga utföra aktiviteter som är viktiga 

för kunderna bättre än andra konkurrenter. 

6. Faktorer vilka är viktiga för kunder på lång sikt. 

7. Faktorer vilka är inbäddade i organisationens system. 

Dessa kärnkompetenser är aktiviteter vilka genererar långsiktiga konkurrensfördelar. Quinn 

och Hilmer (1994) betonar vikten av att skydda och behålla dessa kompetenser inom 

organisationen. Resterade aktiviteter menar författarna kunna outsourcas. 

Mot teorin om kärnkompetenser har det kommit vissa invändningar. Det har framkommit flera 

rapporter om att outsourcing inte uppnår de fördelar som förväntas. Till exempel har Qi och 

Chaun (2012) rapporterat att 50% av outsourcing av IT misslyckas. Även Greenberg och 

Canzoneri (1997) rapporterar att 75% av outsourcingen inte möter förväntningarna och att 

hälften av de undersökta företagen har behövt ta tillbaka en outsourcad aktivitet till företaget. 
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McIvor (2005) förklarar att aktiviteter som har bedömts falla utanför kärnverksamheten kan 

vara av strategisk betydelse. Exempelvis faktumet att en extern leverantör är bättre på att utföra 

en aktivitet utesluter inte att den inte är viktig för kunden. Därför kan även outsourcade 

aktiviteter behöva stor uppmärksamhet från den som outsourcar. Avgörande aktiviteter har en 

stor påverkan på organisationers konkurrenskraftighet. Om det här synsättet anläggs kan 

avgörande uppgifter finnas utanför organisationen (McIvor, 2005). 

Vidare finns det risk för att begreppet kärnverksamhet missbrukas, genom att det används om 

allt som företaget är bra på enligt McIvor (2005). Detta kan leda till att organisationer anser att 

de kan lägga mindre resurser på problematiska aktiviteter och outsourca dessa områden utan att 

utreda var problemen finns och vilka eventuella fördelar som kan finnas av att hantera 

aktiviteten internt. 

2.3 Transaktionskostnadsteorin 

Hätönen och Eriksson (2009) poängterar att de idéer Coase (1937) och Williamson (1975) 

bidragit med genom transaktionskostnadsteorin ofta hänvisas som de framträdande idéerna 

bakom outsourcing. 

Coase skrev 1937 artikeln The Nature of the Firm, en artikel angående företags existens. Coase 

(1937) förklarar att kostnaden att införskaffa en vara, tjänst eller produkt via marknaden 

inkluderar mer än enbart priset för produkten. Ytterligare kostnader som tillkommer är 

exempelvis sök- och informationskostnader, förhandlingskostnader samt i vissa fall polisiära 

tillsynskostnader. Dessa kostnader är exempel på transaktionskostnader vilka kan leda till ett 

ökat pris för produkten. Företag växte fram för att underlätta, förenkla och effektivisera både 

produktframtagningen och försäljningen. Framväxten berodde även på en strävan efter att 

undvika marknadens transaktionskostnader eftersom en minskning av transaktionskostnader 

leder till en ökad avkastning (Coase, 1937). 

Att skriva kontrakt på marknaden kan vara problematiskt för båda parter, på grund av ett antal 

anledningar förklarar Coase (1937). Osäkerheten om framtiden gör att långsiktiga kontrakt kan 

vara att föredra för ena parten men prismekanismen gör det problematiskt att få båda parter att 

bli nöjda med ett långsiktiga kontrakt på grund av svårigheter med en långsiktig bedömning. 

Samtidigt minskar ett långsiktigt kontrakt transaktionskostnaderna till skillnad från att skriva 

flera kortsiktiga kontrakt. Coase menar därför att det är troligt att företag kommer att växa fram 

där kortsiktiga kontrakt skulle vara otillfredsställande. 

Coases (1937) transaktionskostnadsteori vidareutvecklades sedan av Williamson (1975) som 

argumenterar att om marknaden kunde erbjuda en aktivitet med lägre transaktionskostnader än 

om ett företag utförde samma aktivitet internt skulle denna aktivitet istället införskaffas via 

marknaden. Quinn och Hilmer (1994) skriver att om leverantörsmarknaden var effektiv skulle 

samtliga företag outsourca alla aktiviteter förutom kärnkompetensen. Som ovan konstaterat är 

en effektiv marknad enbart en utopi (Coase, 1937). Transaktionskostnaderna och osäkerheten 

leder till att marknaden inte alltid är det bästa alternativet (Quinn & Hilmer, 1994; Coase, 1937). 

Quinn och Hilmer förklarar detta genom att illustrera hur leverantörer är på marknaden för att 

gå med vinst. Detta faktum innebär i sin tur att priset för varan kan vara betydligt billigare att 

producera internt (Quinn & Hilmer, 1994). Författarna sammanfattar fyra faktorer till varför 

leverantörer har förmågan att tjäna pengar trots tidigare konstaterande: 

1. Specialiserad kunskap vilket skapar konkurrensfördelar. 

2. Lägre verksamhetskostnader än kunder (löner, omkostnader, effektivitet). 
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3. Outsourcingorganisationen har bättre råvarupriser genom ett förhandlingsläge till 

leverantörerna till skillnad från dess kunder (på grund av faktorer som 

volymkonsolidering, ägande, etcetera) 

4. Skalfördelar och eller omfattning. 

2.4 Agentteorin 

En annan teori som brukar tas upp agentteorin som fokuserar på förhållandet principal-agent. 

Principal-agent problematiken har funnits länge (Ross, 1973). Enligt Ross uppstår de när en 

principal (alternativt uppdragsgivare eller som i outsourcingkund) har en agent som inom vissa 

områden agerar för, eller å principalens vägnar. 

Waterman och Meier (1988) tar upp att det är ett vanligt antagande är att båda parterna vill 

maximera sin nytta och att de då kan ha olika mål. Agenten vill oftast ta så mycket betalt som 

möjligt och principalen vill få sitt uppdrag uträttat. Detta brukar kallas moralisk risk. Frasen har 

en ekonomisk betydelse och varierar en del från att bara vara en för principalen dold handling 

till att vara ett antagande om att agenten är självisk (Rowell & Connelly, 2012). 

Hendry (2002) konstaterar att det under vissa förutsättningar inte spelar någon roll ifall agenten 

har agerat i sina egna intressen och opportunistiskt. Dessa är när agenten på grund av sin 

begränsade rationalitet inte agerar fullt ut enligt sina intressen och när principalen har svårt att 

formulera sina mål. Men standardteorin ger ett annat utfall än under Hendrys förutsättningar i 

minst två fall. Det första är när det kommer till olika övervakningssystem, redovisning eller 

information, där utfallet beror det på hur väl man kan styra bort från dåligt beteende och det 

andra är hur skev fördelning av information hanteras. Dessutom detta pekar studien ut 

svårigheterna att kvantifiera beteenden och behovet av förenklingar. 

Genom att visa att det i en relativt vanlig situation, skev informationsfördelning, ger helt olika 

resultat beroende på vilken av två vanliga egenskaper agenten har så visar man svårigheten att 

göra förutbestämda val utifrån agentteorin. Enligt Ghoshal och Moran (1996) är osjälviskt 

beteende en förutsättning för att organisera framgångsrikt och de skiljer sig från de ovan som 

förutsätter att agenten är självisk. 

Hendrys (2002) undersökning visar dock att det i de flesta fall inte spelar någon roll ifall agenten 

är självisk eller lojal. Detta är ett argument för att principal-agent teorier inte kräver att man 

bedömer agentens personliga egenskaper och att teorin är mer allmängiltig. Dock är inte allt 

annat lika i undersökningen, eftersom lojalitet kopplats samman med en oförmåga att agera 

lojalt. Att använda sig av principal-agent teorin kräver alltså att du måste bortse från olika 

egenskaper och göra grova antaganden om den förväntade situationen.  

Hennart (1993) har visat att det finns goda skäl till att använda både mätning och styrning av 

både beteende och output i en relation till en agent. Enligt Hennart ger att mäta och styra efter 

output problem med att till exempel kvalitet blir lidande på grund av vad han kallar fusk och 

ifall bara beteende mäts och används för styrning kan kvantiteten bli lidande på grund av att 

agenten undandrar sig ansvar. Hennart utgår från att output vanligen mäts om en funktion eller 

aktivitet har lagts ut för upphandling och beteenden mäts på funktioner och aktiviteter som 

utförs internt. 

Att hitta en bra avvägning är alltså viktigt. Är output lätt att mäta och viktigt kan styrningen 

baseras på dessa mått. Dock kommer det troligtvis finnas vissa brister i förfarandet om output 

är det enda som kontrolleras. Därför kan vissa andra villkor läggas till. Styrning genom 

beteende sker genom till exempel en arbetsbeskrivning medan genom output skulle till exempel 

kunna vara ett köpeavtal som endast specificerar pris och kvantitet (Hennart, 1993). 
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2.5 Relationsteorin 

McIvor (2005) anger att tidsåtgången för management av outsourcing ofta underskattas. Det 

påpekas även att det kan krävas olika kompetenser för att styra extern och intern verksamhet. 

Det kan produceras ett mervärde i relationen mellan företagen och detta belyses inte starkt nog 

med transaktionskostnadsteorin (McIvor, 2005:58). En högre transaktionskostnad (exempelvis 

tätare kommunikation mellan parterna) kan alltså leda till att produkten eller tjänsten som 

produceras blir bättre och på sikt kan samarbetet bli kostnadseffektivare.  

Med utgångspunkt i transaktionskostnadsteorin har Dyer och Singh (1998) hittat fyra områden 

där en företagsrelation i sig kan generera ett mervärde. De har utgått från att en armlängds-

transaktion inte kan generera sådant mervärde och hittat fyra sätt en företagsrelation kan avvika 

från en armlängdstransaktion som kan tänka generera inkomster. 

Det första är relationsspecifika tillgångar, det vill säga tillgångar som är specialiserade mot 

relationen. Dessa kan specialiseras geografiskt, det vill säga hos företagspartnern eller mitt 

emellan eller på ett annat vis där exempelvis koordineringskostnader undviks. Tillgångarna kan 

specialiseras så att de producerar något annat än standardkomponenter och istället något som 

passar partnern bättre. Det tredje är den mänskliga faktorn som till exempel att skapa rutiner 

för just den här partnern (Dyern & Singh, 1998). Det andra sättet som relationen kan generera 

inkomster är genom att bygga kunskapsdelnings rutiner för relationen. Detta bygger på att 

företagens lärande gagnas av att dela kunskaper (Dyern & Singh, 1998). Det tredje sättet som 

relationen kan generera inkomster är att företagens resurser kan komplettera varandra och 

synergieffekter därmed uppstår. För att relationen ska generera dessa inkomster krävs det att 

den kompletterande resursen inte går att få tag på annat vis och att de kompletterande resurserna 

inte är lätta att dela på (Dyern & Singh, 1998). 

Det fjärde sättet som relationen kan generera inkomster är genom effektiv styrning. 

Transaktionskostnadsteorin fokuserar främst på kontraktet som styrning, det vill säga att en 

tredje part kan avgöra en eventuell tvist. Utöver denna form av styrning finns det automatiska 

styrmedel. Dessa kan vara formella såsom att en investering görs gemensamt och alla 

involverade företag därigenom har ett incitament att den blir lyckad, och de kan vara informella 

genom att företagen litar på varandra eller att de har bra rykte. Det är viktigt att matcha 

styrningen till relationen (Dyern & Singh, 1998). 

Ovan ser man olika sätt som företagen kan generera inkomster med hjälp av sina relationer och 

det har även på andra håll visat sig att de kan generera mycket mervärde för företagen. Över 

50% av innovationerna i vissa branscher kommer från kunderna och inom bioteknologi är den 

viktigaste källan till innovation kontakterna med andra företag inte kontakter inom företaget 

(McIvor, 2005:56). 

2.6 Analysmodell 

Ovan, under 1.1., har outsourcingprocessen beskrivits. Av detta kan man se att det finns olika 

stadium i outsourcingprocessen. Vi undersöker hur framträdande de olika teorierna är under de 

olika stadierna. Därefter analyserar vi vad det innebär för hur outsourcing av fastighets-

förvaltning i Sverige fungerar (undersökningens problemformulering). Exempel på beteenden 

och överväganden som tyder på att en viss teori är en bra modell för aktuellt stadium i 

outsourcingprocessen presenteras i nedanstående visualisering av vår egentillverkade 

analysmodell (figur 2). 
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Figur 2. Undersökningens analysmodell 

Nyckelord kring ett företags kärnkompetenser, beskrivs i avsnitt 2.2, är att fokusera mycket på 

företagets begränsade resurser och att de ska kunna användas bättre eller att någon annan skulle 

kunna använda dessa resurser bättre. Det vill säga att de antingen vill ha mer över till annat eller 

få ut mer av den begränsade budget de har för en verksamhet som inte är deras kärnverksamhet. 

Risker associerade är att problemområden för företagen inte ges tillräcklig uppmärksamhet. 

När det kommer till transaktionsteorin, beskriven i avsnitt 2.3, så pekar den på att det sätt att 

organisera verksamheten som har minst transaktionskostnader väljs, exempelvis övervaknings-

kostnader eller undersökningskostnader. Det sker alltså en kvantifiering och jämförelse av 

liknande poster för att hitta det bästa alternativet enligt denna teori. 

Agentteorierna, beskrivs i avsnitt 2.4, visar att strategier för att undvika ett oönskat resultat på 

grund av att agenten kan ha en annan agenda än principalen är det viktigaste. Strategier för att 

minska det oönskade resultatet kan vara att reglera det enligt ett beteende eller resultatorienterat 

vis. Vissa egenskaper tillskrivs motparten och företaget agerar sedan rationellt efter detta. 

Kontroll är viktigt. 

Till sist finns relationsteorin som enligt avsnitt 2.5. som tar sin utgångspunkt i 

transaktionskostnadsteorin men som sedan fokuserar på vilket mervärde exempelvis 

övervakning av en leverantör kan generera. Olika övervakning skulle till exempel ge olika 

kunskap om tjänsten/leverantören och kunna generera olika mängd framtida intäkter. 

Synergieffekter och tillit är också viktigt enligt den här teorin. 
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3 Metod 

I metodkapitlet presenteras de olika metodval som gjorts i undersökningen däribland 

undersöknings- och urvalsmetod. Här redovisas även metodvalens eventuella konsekvenser. 

3.1 Undersökningsmetod 

Utformningen av en undersökning menar Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) 

främst vara ett resultat av tre dimensioner: den teoretiska referensramen (se teorikapitlet ovan), 

valet av data (empiri) och slutligen forskningsansatsen. Undersökningen har en fallstudieansats 

med ett flertal undersökningsenheter. En undersökning menar författarna kunna ta en 

kvantitativ eller kvalitativ karaktär. I en undersökning av kvantitativ karaktär ligger fokus på 

mängd, antal och frekvensen av kvantifierbara variabler vilka kan bearbetas via statistik. I 

motsats har den kvalitativa underökningen ett större fokus på ord, text och symboler och ger 

handlingars underliggande mening stor innebörd (Christensen et al., 2010). Då syftet med 

undersökningen är explorativ och beskrivande passar sig en kvalitativt karaktäriserad 

undersökning. 

3.2 Urvalsmetod 

När man genomför ett urval för en kvalitativ undersökningsmetod menar Christensen et al. 

(2010) att man tar hänsyn till andra faktorer, exempelvis vilka fall som är informationsrika och 

betydelsefulla för undersökningen. Detta urval kallar författarna ett bedömningsurval. I 

undersökningens bedömningsurval var det viktigt för problemundersökningen att få flera 

perspektiv på samma företeelse - outsourcing. Av denna anledning valdes intervjurespondenter 

från flera olika företag med olika ställning och syn på outsourcing. Detta urval kallas ett 

heterogent urval där undersökningen valt ut företag med maximal spridning (Christensen et al., 

2010), i detta fall med olika perspektiv och relationer till outsourcing av fastighetsförvaltning. 

Därigenom kan denna undersökning identifiera likheter och skillnader mellan respondenternas 

upplevelser och inställningar.  

Gemensamt för alla undersökningar är att ju större urval desto större sannolikhet för att nå ett 

representativt resultat (Christensen et al., 2010). En undersökning kan antingen göra ett 

sannolikhetsurval eller ett icke-sannolikhetsurval. Urvalet av primärdatasamling ska anpassas 

efter problemet och syftet. I denna undersökning är det därför passande att välja ett icke-

sannolikhetsurval med ett strategiskt urval som fokus. Icke-sannolikhetsurval kännetecknas av 

att inte ge samtliga undersökningsenheter i populationen samma chans att komma med i urvalet 

(likt sannolikhetsurval) förklarar Christensen et al. (2010).  

Urvalet har även en tydlig koppling till den valda metoden förklarar Christensen et al. (2010). 

Då denna undersökning främst har en intervjumetod är det i detta fall viktigare att 

undersökningen erhåller respondenter och undersökningsenheter med djup förståelse för 

outsourcing istället för att resultatet blir statistiskt representativt.  

3.2.1 Val av undersökningsenheter 

För att få flera perspektiv på samma företeelse var det viktigt för underökningen att kontakta 

olika företag med olika syn på outsourcing av fastighetsförvaltning. Vi har därför intervjuat tre 

företag som har denna verksamhet som sin kärnverksamhet: Coor service management, Newsec 

Asset Management samt Novi Real Estate AB. Vi har även haft intervjuer med kunder till 

outsourcing av fastighetsförvaltning; dessa har önskat vara anonyma och kallas Stor 

Institutionell Fastighetsägare “SIF” och Fastighetsägaren AB. Utöver dessa har undersökningen 

även inkluderat intervjuer med två företag av andra branscher CGI Sverige (IT-branschen) och 

SÅMA (försäljning av fordon och maskiner-branschen). De två sistnämnda undersöknings-
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enheterna menar vi kommer att bidra med information angående outsourcing vilken kommer 

att kunna agera som en jämförelsebas till outsourcingen av fastighetsförvaltning. 

3.3 Intervjumetod 

I denna undersökning har både personliga intervjuer och telefonintervjuer hållits med antingen 

en eller två intervjuare. Intervjuerna under förundersökningen var ostrukturerade personliga 

intervjuer med en respondent och en intervjuare. Undersökningens intervjuer har utgått från 

intervjumallar (se bilaga 1) men haft möjlighet att kompletteras och varieras genom att bland 

annat ha olika följdfrågor och olika ordningsföljder. Intervjuerna har därför varit av 

semistrukturerad karaktär lutande mot det formella strukturerade hållet. För att höja kvaliteten 

på intervjuundersökningar finns det en grundregel att ju mer strukturerad en 

intervjuundersökning är desto säkrare blir resultatet och samtidigt minimeras risken för 

systematiska fel (Christensen et al., 2010). De olika intervjuerna har till viss del även haft olika 

intervjumallar beroende på respondentens position till outsourcing, de olika intervjumallarna 

finns representerade i bilaga 1.  

Därför har vi valt att hålla intervjuer baseras på fyra aspekter: undersökningens problem och 

syfte, den personliga kontakten, frågornas natur och tidsaspekten (Christensen et al., 2010). Till 

att börja med har metodvalet en stark koppling till undersökningens problem och syfte som 

tidigare nämnt. Syftet med undersökningen är explorativt och förklarande. Av denna anledning 

har intervjumetoden varit passande då denna metod tillåter undersökaren att tränga igenom ytan 

och gå in på djupet av komplexa processer, i detta fall outsourcingens komplexitet. Den andra 

aspekten är den personliga kontakten; genom att hålla intervjuer kan intervjuaren bygga upp en 

tillit till respondenten vilket är en av faktorerna som avgör om intervjuaren får tillgång till den 

nödvändiga informationen.  

Frågornas natur är den tredje aspekten, undersökningen kräver en del komplexa och öppna 

frågor vilket gör det passande att hålla intervjuer då både intervjuaren och respondenten kan 

förtydliga och säkerställa att frågorna uppfattats och besvarats på önskvärt sätt. Tidsaspekten 

är den fjärde och sista aspekten. Som tidigare konstaterat har undersökningen en yttre 

tidsbegränsning på 10 veckor för att genomföra ett komplett arbete. Därför är det lämpligt att 

hålla intervjuer då detta är mindre tidskrävande än exempelvis en enkätundersökning 

(Christensen et al., 2010). 

Valet att blanda personliga intervjuer med telefonintervjuer beror främst på den höga 

kontaktkostnaden personliga intervjuer har, detta är en fördel hos telefonintervjuerna eftersom 

kontaktkostnaden är låg (Christensen et al., 2010). Båda intervjumetoderna nämner att det finns 

en risk för intervjuareffekter, detta är svårt att undvika vid kvalitativa intervjuundersökningar. 

Utöver detta skiljer sig inte de två intervjumetoderna åt i frågor påverkande denna 

undersökning.  

3.4 Anonymitet 

Under undersökningen blev vi ombedda att hålla två av respondenterna anonyma. I dessa fall 

har vi bytt ut kännetecknande uppgifter. Båda fallen bad om anonymitet angående 

respondenternas arbetsgivare (företagsnamn), i ena fallet bad respondenten om total anonymitet 

och i det andra fallet med Helena fick vi tillåtelse att använda hennes förnamn. Anonymitet 

menar Christensen et al. (2010) leda till ett ökat förtroende från respondentens sida vilket i sin 

tur leder till en högre grad av ärliga svar under intervjun.  
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3.5 Metodkritik och metodvalens konsekvenser 

Att välja en undersökningsmetod av kvalitativ karaktär menar Christensen et al. (2010) ge 

konsekvensen att analysen och teoribyggandet blir begränsat av undersökarens subjektivitet. 

Undersökaren måste förstå och tolka det kvalitativa datamaterialet utan att låta dennes 

förutsättningar och egenintressen ha en påverkan. Detta har vi varit medvetna om under 

projektets gång och varit tydliga med att inte låta intervjufrågorna vara vinklade eller riktade 

efter förutbestämda svar. Vi har även varit noga med att inte falla för confirmation bias, detta 

är tendensen att leta efter, tolka och belysa den information som faller undersökaren i smak och 

bekräftar dennes egna teorier och åsikter.  

Fallstudieansatesen som valts att användas har fått en hel del kritik inom forskningsvärlden då 

den inte bygger på kvantifierbar, statistiskt grundade argument (Christensen et al., 2010). Dess 

flexibilitet och till synes ostrukturerade urvalsmetoder har kritiserats och hävdats endast duga 

som förstudier. Men skillnaden mellan de statistiskt fokuserade, kvantitativa metoderna och de 

flexibla kvalitativa metoderna anser Christensen et al. vara både en styrka och svaghet hos 

fallstudieansatsen. Fördelarna är förmågan att anpassa undersökningens form efter tiden och att 

fallstudieansatsen kan använda sig av flera olika typer av metoder för de olika fallen; 

djupintervjuer, enkätundersökningar och observationer kan blandas efter behov (Christensen et 

al., 2010). 

Flexibiliteten och avsaknaden av struktur må vara den största fördelen men är även 

fallstudieansatsens största svaghet. Att dra förhastade slutsatser, göra misstag eller tappa 

fattningen om all data är olika exempel på negativa konsekvenser för en undersökare med en 

fallstudieansats (Christensen et al., 2010). Oberoende av undersökarens ansträngningar att gå 

in på djupet av ett problem kan resultaten av undersökningen endast vara ytliga på grund av 

flera faktorer som exempelvis en avsaknad av förtroende hos respondenten eller felställda 

intervjufrågor. För att motverka att denna undersöknings resultat enbart skildrar en grund 

överskådlig vy har vi därför varit särskilt försiktiga när vi ställer frågorna. 

Resultatet av en fallstudieansats kan antingen vara insiktsfulla och relevanta om man lyckas. 

Misslyckas undersökningen kan resultaten istället bli tvetydiga och osäkra (vilket även skulle 

kunna vara felfri spegelbild av verkligheten) menar Christensen et al. (2010). Som undersökare 

med en fallstudieansats påpekar författarna betydelsen av att undersökaren har den kompetens, 

förmåga och vana av att fullborda en fallstudie. Att vi i denna undersökning skulle kunna 

garantera att vi har den kompetens, förmåga och vana är svårt. Därför säger vi istället att vi är 

medvetna om att det finns många faktorer som kan leda till ett misslyckat resultat. 

På grund av valet att använda ett icke-sannolikhetsurval med fokus på strategiskt urval så kan 

resultaten enligt Christensen et al. (2010) riskera att bli missvisande. Vi har valt att motverka 

detta genom att inkludera respondenter med olika perspektiv på outsourcing av 

fastighetsförvaltning.  

 

4 Empiri 

4.1 Undersökningsdeltagare 

Detta avsnitt presenterar undersökningsdeltagarna. Först introduceras de tre aktörerna vilka har 

outsourcing av fastighetsförvaltning som en del av företagets kärnverksamhet, även kallade 

leverantörer - Coor service management, Newsec Asset Management samt Novi Real Estate 

AB. Dessa introduktioner följs sedan av två kunders presentationer varav båda önskade vara 
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anonyma i undersökningen. Dessa refereras till som Stor Institutionell Fastighetsägare “SIF” 

och Fastighetsägaren AB. Avslutande för detta avsnitt om undersökningsdeltagare presenteras 

CGI Sverige och SÅMA. I tabell 1 nedan presenteras övergripande information om samtliga 

undersökningsdeltagare.  

 

Tabell 1. Undersökningsenheter och respondenter 

4.1.1 Coor service management 

Företaget Coor service management marknadsför sig som Nordens främsta serviceföretag. Coor 

förklarar att deras service leder till att andra företag inom samtliga branscher förbättrar sina 

kärnverksamheter. Företaget framhåller dess långa erfarenhet inom branschen, en stark 

servicekultur med hög standard samt dess kontinuerliga förbättringar och innovationer inom 

tjänstespecifika system och processer (Brynnel, n.d.). Coor beskriver att de skiljer sig från 

traditionella serviceleverantörer då deras mål är att erbjuda bland annat samarbeten, 

stordriftsfördelar, förbättra processer, styrning och system samt bidra med ett engagemang 

utöver den traditionella servicen (Brynnel, n.d.).  

Coor service management erbjuder över hundra servicetjänster och konstaterar själva att de har 

marknadens bredaste utbud (Coor, n.d.). Coor erbjuder servicetjänster inkluderar 

huvudområdena: arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategisk rådgivning. Coor har en 

fastighetsförvaltning som täcker 15 miljoner kvadratmeter fastigheter utspritt i hela Norden. 

Respondenten från Coor service management är biträdande kontraktschef Michael Rosén.  

4.1.2 Newsec Asset Management  

Newsec Asset Management är ett partnerägt företag som grundades 1994 och är en del av 

Strongholdkoncernen. Stronghold är ett fullserviceföretag inom fastighetsbranschen där de 

erbjuder fastighetsrelaterade tjänster som bland annat transaktionsrådgivning, analys, 

värdering, uthyrning, fastighetsförvaltning, teknisk service och drift (Newsec, n.d.). Totalt sett 

har Strongholdkoncernen verksamheter i sju länder i norra Europa: Sverige, Norge, Finland, 

Danmark, Estland, Lettland och Litauen. Koncernen omsätter över 800 MSEK. Inom 

fastighetsförvaltningen förvaltar Newsec Asset Management över 2 000 fastigheter (Newsec, 

n.d.). Newsec framhäver sig själva som norra Europas främsta specialister på 

fastighetsmarknaden (Newsec, n.d.). Vår respondent på Newsec var Anders Albrektsson, 

förvaltningschef. 
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4.1.3 Novi Real Estate AB 

Novi erbjuder tjänster inom externförvaltning av fastigheter. De är nystartade men vill 

utvecklas till en långsiktig aktör på marknaden. Novis verksamhet bygger på entreprenörskap, 

erfarenhet och kunskap. De har finansiellt starka ägare och tillsammans med kunniga partners 

så ger detta en bra plattform att bygga på. Novi brinner för utveckling av verksamheter, bolag 

och fastigheter. Novi förvaltar 69 fastigheter med ca 1900 kommersiella hyresavtal och 950 

lägenheter. Huvuddelen av fastigheterna de förvaltar finns i Stockholm och en klar majoritet av 

fastighetsytan är inriktad på kontor (Novi, n.d.). 

4.1.4 Stor Institutionell Fastighetsägare “SIF” 

SIF, är en av några få stora institutionella ägare och är en intressant undersökningsenhet 

eftersom de är en stor aktör på marknaden. Erik är fastighetschef och har insyn i alla delar av 

den avdelning som arbetar mot leverantören av fastighetsförvaltningstjänsterna. Erik har därför 

valts som respondent. Erik heter egentligen något annat. Erik beskriver en situation där de under 

2000-talet har gått från att ha fastighetsförvaltningen intern till att ha den extern. 

4.1.5 Fastighetsägaren AB 

En av undersökningens respondenter bad om anonymitet men gav oss tillåtelse att använda 

hennes förnamn, Helena. Helena jobbar för ett företag vilka har ett stort fastighetsinnehav på 

den svenska marknaden. Detta företag har länge outsourcat fastighetsförvaltning till en av de 

stora leverantörerna på marknaden. Helena är en respondent som även har arbetat hos ett 

leverantörsföretag av outsourcing av fastighetsförvaltning och har därmed egen arbetslivs-

erfarenhet av detta perspektiv.   

4.1.6 CGI Sverige 

CGI har 65000 medarbetare i 40 länder spridda över fyra kontinenter. De levererar alla typer 

av IT-tjänster (CGI). Marcus Björendahl är vår respondent på CGI och han är Director Business 

Engineering och sitter i svenska ledningsgruppen. Detta betyder att han har en samordnande 

roll för många olika projekt. De kan till exempel vara strategiska outsourcing affärer, 

utvecklingsprojekt eller IP-affärer. Marcus är ansvarig för att hitta och utforma outsourcing-

lösningen till kunden. 

4.1.7 SÅMA 

SÅMA är enligt försäljningschefen ett företag i Uppsala som säljer främst maskiner och fordon. 

De har tidigare haft ett utpräglat fokus på yrkesverksamma inom dessa områden men börjat gå 

mer och mer mot att även serva en konsumentmarknad. De är 14 anställda på företaget. Anders 

Dahlin, en av två delägare och försäljningschef, har insyn i outsourcingen och är en lämplig 

respondent. 

4.2 En sammanställning av respondenternas svar 

Resultaten presenteras, undersökningsenhet var för sig, och struktureras baserat efter de 

gemensamma underrubrikerna “beslut att outsourca”, “val av motpart” och “relationen till 

motparten” - en typ av kodifiering. 

4.2.1 Coor service management  

4.2.1.1 Steg 1, beslutet att outsourca 

Mikael Rosén tar upp flera olika skäl till att företag väljer att outsourca fastighetsförvaltning. 

Att få ner kostnaderna är alltid en anledning. En bidragande orsak till kostnadspressen är att 

utomstående konsulter ofta är med och hjälper till att utvärdera buden. Därefter brukar det 

tillkomma flexibilitet som skäl samt att företag införskaffar ny kompetens. Flexibilitet och 
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kompetens är två termer som hör ihop anser Coor. Coor lägger stor vikt vid att tänka på 

helheten, genom att erbjuda hela tjänsteutbudet kan man hitta synergierna menar Rosén. Coor 

lägger resurser på att ge dess anställda utbildningar för utveckling inom många arbetsområden 

rörande fastighetsförvaltning. Genom att ge exempelvis lokalvårdaren kompetensen att se hela 

fastigheten kan denne i ett tidigt stadie notera eventuella förbättringsområden och problematik 

i fastigheten. Företaget blir proaktiva och kan åtgärda problem innan dessa blir 

irritationsmoment för kunden. Detta leder till att felanmälningar från kunder drastiskt minskar 

i antal.  

Flexibiliteten kan också visa sig genom att man som kund ibland väljer att avyttra fastigheter. 

Genom att ha fastighetsförvaltningen outsourcad innebär det för kunden att denna slipper 

personalfrågorna som uppstår vid avyttringar. 

4.2.1.2 Steg 2, val av motpart 

Mycket av kontakten med nya kunder sker genom upphandlingar enligt Rosén. Dessutom är 

det både kunder som söker sig till Coor och Coor som söker nya kunder. En av 

konkurrensfördelarna med Coor är att de kan leverera en helhetslösning. Ofta väljer Coor att 

arbeta med de kunder som önskar ett totaluppdrag. Det är också viktigt för dem att leverera fler 

tjänster då det ger dem större möjligheter att hålla priser nere samt att detta även leder till 

möjligheten att ge bättre service. Detta på grund av det medför att företaget kan hitta 

synergieffekter. De väljer i vissa fall att ta några så kallad singeluppdrag när de bara har en del 

av fastighetsskötseln. Här ser Coor gärna att kunden nyttjar flera tjänster framöver.  

Coor kan i utvärderingssyfte välja att ta dåliga affärer för att sedan försöka vända dem, prova 

branschen eller för att konkurrera mer. Rosén förklarar att man gärna väljer bort LOU-

upphandlingar (LOU förkortning av Lagen om Offentlig Upphandling). Av erfarenhet menar 

Rosén att dessa kostnadspressande affärer oftast innebär tre dåliga kontraktsår med missnöjda 

kunder och medarbetare. Rosén säger att andra aktörer på marknaden får gärna ta de uppdragen 

och framhäver att Coor fokuserar på kvalitén. 

Utvecklings- och innovationsfokus är de konkurrensfördelar Rosén framhäver att Coor besitter 

gentemot andra aktörer på marknaden (förutom helhetsperspektivet). Båda sker på flera sätt i 

organisationen. Utveckling jobbar Coor med i många olika steg förklarar Rosén: operativt, 

bygger kultur, utveckling tillsammans med kunder genom att skapa planer efter kundens mål är 

några exempel. Exempel på innovation är Coors teknologiska utveckling där de går från de 

traditionella värderingsmåtten till att ifrågasätta vad är det egentligen som är intressant, vad är 

behovet och vad kan man mäta? De har utvecklat teknologi som med hjälp av sensorer mäter 

av exempelvis hur många besökare som varit i fastigheten. När ett visst antal har registrerats 

vet Coor att en rutinkontroll bör genomföras. På så sätt blir dessa kontroller mer 

specifikanpassade till varje fastighet.  

På en marknad där kostnadspress existerar vill Coor framhäva kvalitén och vilket värde deras 

tjänster kommer att ge dess kunder. Värden Coor erbjuder är kompetens, flexibilitet, följsamhet, 

förmågan att vara proaktiv, expertis, driva utveckling och Rosén beskriver hur Coor är en 

leverantör som vågar ta egna initiativ. Målet med detta är att “oavsett uppdrag så handlar det 

om att göra våra kunder framgångsrika. Då har de vilja och förmåga att köpa tjänster av oss. Vi 

måste intressera oss för kunden och ta reda på frågor som vilka utmaningar har vi, hur passar 

vi in? Sker en omstrukturering?”. Detta för att ta reda på “hur kan vi hjälpa till?”. 

4.2.1.3 Steg 3, relationen till motparten 

Enligt Rosén är det viktigt att vara proaktiv och utveckla relationen. Att använda sig av teknik, 

till exempel de tidigare nämnda sensorerna samt att matcha kunden är viktigt. Vid matchning 
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är det viktigt att komma ihåg att kunden är beställaren och att användaren av tjänsten kanske 

inte är samma person som beställaren. Beställaren kan till exempel välja något som är mycket 

billigare och vara nöjda med det medan användaren ser det som en försämring. 

Rosén upplever att det är svårt att minska kostnaderna under senare år. I början av 

outsourcingens historia fanns det möjlighet att pressa priserna. Sedan blev kostnadspress 

standard och nu börjar det gå mot att kvalité och värdeskapandet är den mest betydande faktorn 

igen.  

Med kunden har Coor en del incitamentsmodeller vilket kan innebära att om Coor hittar stora 

besparingar kunden kan göra så ska Coor få ta del av den besparingen. Tillsammans med sina 

kunder sker även en del gemensamma investeringar under exempelvis utvecklingsprojekt. Då 

kan kunden få stå för pengarna medan Coor främst bidrar med personell kompetensen, tid och 

Coors innovationsnätverk.  

4.2.2 Newsec Asset Management 

4.2.2.1 Steg 1, beslutet att outsourca 

Kunder väljer Newsec för att få en totalleverantör. Newsec till skillnad från vissa konkurrenter 

erbjuder dess kunder en helhet med som tidigare nämnt exempelvis fastighetsförvaltning, 

analys, värdering och transaktionsrådgivning etcetera. Kärnverksamheten i Newsec Asset 

Management är förvaltningssidan med dess tekniska, ekonomiska och den kommersiella 

förvaltningen. Den ekonomiska förvaltningen med över 100 anställda är en spetskompetens 

som Newsec ser som en konkurrensfördel gentemot övriga leverantörer på marknaden. 

Företaget är även kända utomlands då de har närvaro i flera länder. De är norra Europas största 

konsultbolag inom fastigheter. Detta leder till att de har flertalet internationella kunder som 

investerar i Sverige från länder som exempelvis Tyskland. 

Det finns olika sätt Newsec skaffar nya kunder. Framförallt är det kunderna som kontaktar 

Newsec men Newsec letar även själva efter kunder. Ett annat exempel är då Newsec kommer i 

kontakt med nya kunder är då en fastighetsportfölj som har blivit uppköpt redan förvaltas av 

Newsec; i detta fall kan den nya kunden låta Newsec vara kvar som fastighetsförvaltare.  

4.2.2.2 Steg 2, val av motpart 

Albrektsson förklarade att företaget vill ha kunder som har möjligheten att göra tillräckliga 

investeringar i fastigheterna. Därför måste Newsec ibland välja att avstå från vissa kunder då 

dessa inte har den ambitionen som krävs för att kunna hålla en viss lägsta nivå. Utöver dessa 

preferenser kan Newsec samarbeta med alla större kunder. Av erfarenhet har Newsec lärt sig 

avgöra om kunden passar för Newsec. Är det ett för litet jobb på mindre orter hänvisar Newsec 

gärna till en lokal aktör. Det är viktigt att det finns en viss mängd fastigheter för att Newsec ska 

kunna hålla en lokal närvaro. Detta är viktigt för att kunna genomföra de mer avancerade 

fastighetsförvaltningstjänsterna. 

Kunder väljer Newsec för att de fokuserar på individerna i branschen. Det är viktigt att kunna 

attrahera rätt personer framhåller Albrektsson. Till exempel kräver vissa tjänster mycket sociala 

personer. Ett annat exempel är språkkunskaper vilket är en uppskattad egenskap då vissa kunder 

är internationella.  

Främst har Newsec personal i storstäderna men de finns även på plats i många orter i landet. 

För att hålla sig uppdaterade så samlas alla Newsecs anställda på vissa event. De har 

sammankomster av olika storlekar för teambuilding. Denna teambuilding är något Newsec 

värdesätter eftersom ett av deras fokus är att ha passion för sina kollegor och få dessa att trivas 

på jobbet och med varandra. Detta är ett sätt för att skapa en gemenskap inom hela 
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organisationen. Vanligen jobbar de anställda mest inom cross-functional teams vilket innebär 

att man inte hinner umgås med alla kollegor. Personalenen Newsec har i Stockholm, Göteborg 

och Malmö har naturligt mer kontakt med andra anställda inom samma funktion då de är fler i 

storstäderna. Samlingarna är därför speciellt viktiga för de anställda som sitter ute i landet. En 

av fördelarna med att vara så många anställda är att Newsec enklare kan täcka upp för varandra 

under sjukdomsfall till skillnad från kunderna vilka inte har samma möjlighet. 

4.2.2.3 Steg 3, relationen till motparten 

Vanligen varar ett kontrakt med kunderna tre till fem år, efter denna tid är det vanligt att 

kontraktet förlängs. Fastighetsförvaltning är en avancerad process och det tar ett tag att sätta sig 

in i vad fastigheten och hyresgästerna behöver och kräver. Att komma in i rutinerna i en ny 

fastighet tar vanligtvis tio månader upp till ett år.  

Att bygga upp relationer är viktigt och när man samarbetar går det som bäst. Albrektsson 

framhäver vikten av ett förtroende i relationen. Expertisen Newsec erbjuder med dess olika 

verksamhetsdelar av organisationen (exempelvis transaktionsrådgivning och värdering) innebär 

att de i vissa relationer med kunder kan vara den drivande parten vid nyinvesteringar. Detta är 

vanligt för bland annat tyska kunder som inte har någon egen personal i Sverige. 

Genom att kunna erbjuda bland annat analys, värdering och transaktionsrådgivning kan Newsec 

erbjuda kunderna en expertis på flera olika fronter. Ekonomisk förvaltning inkluderar en 

“otrolig mängd rapportering, bokslut deklarationer, prognoser” förklarar Albrektsson. Detta är 

ekonomiavdelningen som sköter och gör det på ett sätt som ingen av konkurrenterna som kan 

mäta sig med. Newsec har även vanliga fastighetsägare som köper tjänster av 

ekonomiavdelningen på grund av dess expertis. 

För att försäkra sig om att man håller den önskade standarden genomför Newsec ett flertal olika 

enkätundersökningar. Ett exempel är utvärderingen av personal som genomförs årligen och 

kontroller sker tätare om de märker att det finns problem någonstans. Företaget väljer att flytta 

personal så lite som det går för att kunna bygga en personlig relation mellan ansvariga och 

kunden. Däremot sker viss förflyttning av personalen på grund av att uppköp och försäljning 

av fastigheter är vanligt på marknaden.  

4.2.3 Novi Real Estate AB 

4.2.3.1 Steg 1, beslutet att outsourca 

Novi Real Estate AB skiljer sig tydligt från tidigare två leverantörerna Coor och Newsec i den 

aspekten att Novi är nystartat för ett specifikt uppdrag. Här har verksamheten anpassats efter 

SEB:s kravprofil som framkom under den senaste upphandlingen. Mikael Hasselberg 

framhåller möjligheten att byta fastighetsförvaltare som en viktig anledning att outsourca. Det 

är tyvärr lätt att sluta förbättras efter ett tag, genom att då byta leverantör kan man få in ny 

kunskap och fortsätta utvecklas. Hasselberg framhåller att man som företagare och individ 

behöver inse att man inte kan göra eller är bäst på allt. Därför är det viktigt att företag fokusera 

på sina kärnkompetenser. Hasselberg är säker på att samtliga organisationer idag vet vad som 

är ens kärnverksamhet. 

4.2.3.2 Steg 2, val av motpart 

Hasselberg förklarade att många ifrågasatte hur ett litet nyskapat bolag som Novi kunde vinna 

över de stora jättarna på marknaden. Hasselberg beskriver att de i ett tidigt stadie insåg att de 

måste ge och vara ett mycket bättre erbjudande än de etablerade företagen för att vinna 

upphandlingen av deras första kund SEB. Detta gjorde Novi genom att belysa möjligheterna 

samtidigt som de var pålästa på problemen. Detta styrker trovärdigheten att Novi skulle klara 
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uppdraget. Deras konkurrensfördelar vill de bryta ner i 20 punkter däribland att företaget är en 

svensk aktör, de har ett privat långsiktigt kapital, marknaden vill ha konkurrens. Den allra 

viktigaste parametern menar Hasselberg vara engagemang och drivkraft. Personlig kontakt var 

också viktigt. Under denna upphandling valde Novi att ta in konsulthjälp både inom 

marknadskommunikation och design. Detta var en positiv faktor för presentationen av Novis 

förslag till SEB under upphandlingsprocessen.  

Den tidigare förvaltningschefen för SEB:s fastighetsportfölj var kandidat att börja på Novi. 

Hasselberg hade arbetat med SEB när han var VD för Newsec och kände därför till uppdraget. 

Novi har anpassat sig mycket efter SEB och var pålästa på problemen. Bakom Novi står 

långsiktigt privat kapital och det var en fördel för att få kontraktet. Sammantaget så hade Novi 

det bästa erbjudandet. Novi fokuserar på att ha alla tjänster med kundkontakt inom Novi. 

Hasselberg tar också upp att det finns fastighetsägare med långsiktiga mål med sina fastigheter, 

inte sysslar med något annat och har helheten som kärnkompetens. 

4.2.3.3 Steg 3, relationen till motparten 

Novi har få inslag av incitamentstyrning i sina kontrakt med SEB. Dock är det något Novi i 

framtiden kommer använda internt. Incitament används av SEB för att motivera Novi att arbeta 

för bra hyror. Detta upplevs som standard i branschen av Hasselberg. Kontrakten är på tre år.  

Valet som SEB gjort kallar Hasselberg för en omorganisation. SEB behåller portföljansvaret 

och transaktionskontrollen. Dessa tjänster är inte något som Novi vill syssla med på grund av 

att det då kan uppkomma intressekonflikter. 

När det kommer till andra sätt att reglera relationen så använder SEB och Novi sig av möten 

läggs in i avtalet. Beställar- och förvaltarmöten en gång i månaden används. Dessutom finns en 

affärsplan och annan löpande kontakt sker. Befogenheterna är klara. Hasselberg har under andra 

uppdrag upplevt att det kan vara trögt om förvaltaren inte har tillräckliga befogenheter eller 

klara rapportvägar. Här förväntas allt gå smidigt. När det finns en tröghet i systemet kan det bli 

så att förvaltaren inte hinner med saker som förvaltaren kanske vill göra. 

På grund av att Novi är nystartat och inte har andra kunder har Novi valt att samarbeta med 

andra aktörer för vissa relationsnära tjänster på orter där det annars skulle vara svårt att ha en 

bra kontakt med hyresgästerna. Annars är målet att ha alla relationsnära tjänster inom företaget. 

Relationen som åsyftas här är inte ägarna av fastigheterna utan brukarna av fastigheterna. Dock 

är portföljen så fokuserad på Stockholm och Göteborg att detta inte är något större problem. 

Kunden ska veta vilka som är på plats och det skulle inte vara något konstigt enligt Hasselberg 

att ta reda på det under kontraktets gång ifall det hade missats vidavtalets ingående. Annars är 

det bra om graden av kontroll väljs då avtalet förhandlas. 

LOU kommer Novi att hålla sig borta från. 

Hasselbergs inställning till att man inte är bäst på allt visar sig även i Novis konkurrensstrategi 

där han menar att vissa kunder enbart vill ha fastighetsförvaltningen och inte andra tjänster som 

transaktionsrådgivning eller analys och värdering. Hans inställning är att det finns redan aktörer 

på marknaden som är bäst på dessa tjänster. Därför väljer Novi att ha dessa aktörer som 

samarbetsparters istället för att inkludera dessa tjänster i Novis verksamhet.  
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4.2.4 Stor Institutionell Fastighetsägare “SIF” 

4.2.4.1 Steg 1, beslutet att outsourca 

När det gäller det första beslutet att outsourca så var det baserat på vad som föll innanför deras 

kärnkompetens. Fastighetsförvaltning ansågs inte som deras kärnkompetens utan att skapa 

långsiktigt värde och avkastning för investerare. Detta var ett mer strategiskt arbete. Mycket 

administration försvann då de minskade antalet anställda med 90%. 

Det sågs också som något problematiskt att det inte fanns något i bolagsordningen som de kunde 

stödja ett beslut att ha fastighetsförvaltningen internt. Kostnadsfrågan för fastighets-

förvaltningen var också av vikt. Efter första outsourcingen har de inte övervägt att gå tillbaka 

till att utföra tjänsten internt. 

4.2.4.2 Steg 2, val av motpart 

I den senaste outsourcingprocessen så har de tänkt mycket på transaktionskostnaderna. De har 

använt sig av en tvåstegsprocess där båda stegen ger data som är lätta för SIF att jämföra. Det 

första steget är konstruerat så att det inte ska vara en allt för kostsam process att ta fram en 

offert från leverantörens sida. Detta för att garantera att fler aktörer är med i urvalsprocessen. 

Därefter har de gjort en mer omfattande process med 18 olika bedömningspunkter. Till detta 

steg går bara en handfull vidare och då anser Erik att det är rimligt att de tycker att kostnaden 

för den här processen är värd det eftersom de kvarvarande kandidaterna har en rimlig chans att 

få jobbet. Samtidigt resulterar de olika leverantörernas arbete i data som SIF lätt kan jämföra. 

Förutom att ta in extern kompetens från en fastighetskonsult i anslutning till upphandlingen, så 

har de medvetet arbetat med att få en annan kompetens inom SIF än den som fanns när 

fastighetsförvaltningen sköttes internt. Den nuvarande sammansättningen av SIF är bättre på 

att sköta en upphandling och arbeta med en leverantör. Det kan vara många svåra avvägningar. 

Till exempel vill de att deras motpart ska vara tillräckligt stora för att uppnå skalfördelar och 

attrahera arbetskraft, men de vill samtidigt inte att de ska ha hand om konkurrerande 

fastighetsbestånd.  

4.2.4.3 Steg 3, relationen till motparten 

SIF har valt att reglera relationen mycket som man skulle reglera en intern verksamhet. De 

använder sig av tjänstebeskrivningar för tjänsterna som ska finnas hos leverantören och de 

beskriver hur samarbete ska gå till. Exempel är att de skriver exempel på lämpliga erfarenheter 

och utbildningar för en tjänst, om den ska innehålla personalansvar. När det kommer till 

samarbetet så är antalet möten bestämt, när de ska ske, samt vilka rapporter som ska lämna in 

och när de ska lämnas in. 

Avtalen är kortare och förlängs ofta. När de har valt en leverantör så räknar de med att behålla 

den ett tag. De väljer att upphandla igen när de tror att de kan få ett bättre avtal någon annan 

stans, vanligen efter 5-7 år. Trots att anpassning till deras mall bör vara kostsamt för en 

leverantör, många nya kan behöva anställas etcetera, så är det inte ovanligt att nya leverantörer 

då vinner upphandlingen. 

4.2.5 Fastighetsägaren AB 

4.2.5.1 Steg 1, beslutet att outsourca 

De positiva fördelarna Helena nämnde angående outsourcing var att företaget som outsourcar 

kan fokusera på kärnverksamheten. Att outsourcingen av fastighetsförvaltning blir billigare än 

om företaget väljer att förvalta fastigheterna själva. Helena beskrev hur företaget genom 

outsourcing slipper hantera lika många personalfrågor och problem som kan uppstå med dessa 

exempelvis vård av barn (VAB), sjukdomsfall etc. En av de största fördelarna Helena valde att 
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framhäva var kompetensen man kunde få tillgång till genom att outsourca till ett företag vilka 

har den outsourcade verksamheten som sin kärnverksamhet. 

Efter att ha redovisat dessa fördelar förklarade Helena att hon upplevt att kompetensfaktorn inte 

längre är en självklarhet. Enligt hennes erfarenhet har hon noterat att det kan finnas leverantörer 

som väljer att anställa individer med liten arbetslivserfarenhet inom området. Hennes 

bedömning var att leverantörsföretagen väljer att göra detta av rena kostnadsskäl. Anställning 

av lågutbildade är en sätt för leverantören att spara pengar. Det Helena var mest upprörd över 

var faktumet att man tappade kontrollen. Framförallt tappar man kontrollen över vilka som 

förvaltar och sköter fastigheterna. Som uppdragsgivare (kund) kan man inte ställa krav på 

kompetens och erfarenhet hos alla individer som tar hand om fastigheterna, bara de som är i 

ledande positioner. 

4.2.4.2 Steg 2, val av motpart 

Men Helena förklarade att kostnadsfrågan hade stor betydelse vid val av leverantör. Andra 

faktorer som var avgörande var hur leverantören var strukturerad med styrdokument etcetera, 

hur organisation är uppbyggd samt presentationen av företaget. Att leverantörens historia och 

dess referenser togs även in i bedömningen. 

4.2.6.3 Steg 3, relationen till motparten 

Genom att välja att outsourca fastighetsförvaltningen betalar man leverantören en fast summa 

för att sköta de berörda fastigheterna i exempelvis en fastighetsportfölj. Helena beskriver hur 

beslutstaganden inom ett företag vilka har fastighetsförvaltning inhouse kan fatta snabba beslut 

om vad som behöver göras. Är det exempelvis fel på ventilationssystemet delegerar man 

ansvaret till en anställd som sedan får lösa problemet. Om företaget istället valt att outsourca 

har anställda inte samma mandat, det vill säga fullmakt över att ta liknande beslut. Den anställda 

som upptäcker ett fel på ventilationssystemet kommer behöva genomgå en längre och trögare 

beslutsprocess för att kunna ordna problemet. Besluten måste gå i flera led då de anställda inte 

har samma mandat. Den anställda behöver bland annat prata med högre uppsatta för att få ett 

godkännande. Beslutet måste rapporteras och i vissa fall även diskuteras med uppdragsgivaren 

för att beslutet ska kunna tas. 

Generella kontrakt inom outsourcing av fastighetsförvaltning brukar vara tre till fem år. Helena 

har noterat en ökande trend av att istället backsourca, det vill säga låta fastighetsförvaltningen 

vara ”inhouse” (ske internt). 

4.2.6 CGI Sverige 

4.2.6.1 Steg 1, beslutet att outsourca 

Marcus Björendahl påpekar att alla organisationer har sina egna skäl att outsourca. Vanliga skäl 

kan vara att kunden ska kunna fokusera på det strategiska och CGI tar hand om det 

operationella. När beslutet att outsourca tas är det viktigt att det görs en nivå upp från den 

verksamhet som ska outsourcas. Annars är det svårt för kunden att se utanför sitt eget. 

Kostnadssänkningar fås enklare om mer outsourcas. 

4.2.6.2 Steg 2, val av motpart 

Marcus beskriver marknaden som överetablerad och inköpsstyrd. Detta visar sig främst genom 

att det är kunderna som har bäst förhandlingsläge. Detta leder till att outsourcingen ofta är 

kostnadsinriktad. Marcus jämför med att kunderna ofta har tankesättet att de ska ha rabatt efter 

hur mycket de köper. 
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4.2.6.3 Steg 3, relationen till motparten 

Kundernas inköpsavdelningar är kunniga men de saknar en del kompetens. Time-to-market och 

innovation är svårmätta och kommer då mer sällan i kontraktet. Vissa försök att mäta även detta 

finns. Till exempel sker det ibland att kunderna i för väg vill bestämma antalet innovationsidéer 

per år som ska levereras. Detta leder inte alltid till riktig innovation. Det har dock blivit lättare 

att få företag att acceptera att lägga mer på IT sen airbnb och liknande distributörer kommit in 

på vissa marknader. 

Förutom att outsourcing ska ske en nivå upp, enligt ovan i steg 1, anser Marcus att det är viktigt 

att det finns ett tunt operativt skikt kring den outsourcade verksamheten som kan vara som ett 

gränssnitt in i kundens verksamhet. Här är ett vanligt misstag att antingen behålla den som hade 

ansvar för IT innan eller att behålla den som kunden anser är bäst. Om inte den personen passar 

rollen som blir kvar är det mycket svårare att lyckas väl med outsourcingen. Det bästa är att ta 

fram en kravprofil och hitta någon som passar där. 

4.2.7 SÅMA 

4.2.7.1 Steg 1, beslutet att outsourca 

Beslutet att outsourca kom naturligt då bilförsäljning inte var en stor del av verksamheten 

tidigare. Den huvudsakliga anledningen till att outsourca beror på att täcka upp under sommaren 

då försäljningen av maskiner ökar. Outsourcing gör att de anställda som vanligen arbetar med 

bilar kan ställa om till att serva och montera maskinerna. Det är viktigt att intäkterna från andra 

delar av verksamheten överstiger kostnaden för de outsourcade tjänsterna. Därför är priset ett 

viktigt mål för outsourcingen. Även tiden och kvaliteten ses som viktig. 

4.2.7.2 Steg 2, val av motpart 

Försäljningschefen valde en part som han samarbetat med förut. Alltför byråkratiska verkstäder 

och tvättar valdes bort. Märkesverkstäder sågs som långsamma, omedgörliga och dyra.  

4.2.7.3 Steg 3, relationen till motparten 

Försäljningschefen ser att dessa tjänster som outsourcas inte är lika bra som andra. Dock är det 

främst i planeringen som det brister. SÅMA måste övervaka noga så att inget glöms eller 

nedprioriteras. Detta görs av den som beställt arbetet, vanligen ansvarig säljare. 

Inget kontrakt finns. Dock en prislista och en inofficiell överenskommelse om att inte anlita 

någon annan extern leverantör. Detta hindrar inte att hot om att gå till en annan leverantör är ett 

accepterat argument vid diskussioner. Diskussionerna som är många beskrivs som “små krig”. 

Försäljningschefen är nöjd med sin leverantör. Detta på grund av att leveransen till slut blir 

billigare och snabbare, samt att kvaliteten upplevs som likvärdig. Dessutom medför det spridda 

ansvaret för kontakten med leverantörerna att alla i företaget måste besitta kunskaper nog för 

att kontrollera att arbetet är gjort korrekt. Dessa kunskaper är även nyttiga vid inköp och 

försäljning av bilar. 
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5 Analys och diskussion 

Nedan återkopplar vi till teorin (se avsnitt 2) enligt vår analysmodell (se figur 2) med empirin 

för att besvara frågan “Hur fungerar outsourcing av fastighetsförvaltning i Sverige?”. 

5.1 Steg 1, beslutet att outsourca 

5.1.1 Kärnkompetensteorin 

Beslutet att outsourca verkar kunna ha många olika anledningar. Vi ser att kostnadsfrågan och 

möjligheten att fokusera mer på framförallt sin kärnverksamhet är viktig i alla våra fall. Detta 

stämmer väl överens med kärnkompetensteorin. Hasselberg upplever inte att det finns någon 

svårighet för företag att identifiera kärnkompetenser vilket skiljer sig från Hätönen och 

Erikssons (2009) analys att detta idag är en av de främsta managementfrågorna.  

Vi ser att fastighetsägarna till olika utsträckning är involverade i skötseln. Tre tydliga 

involveringsnivåer har noterats: Newsecs som erbjuder helheten har kunder vilka kan klara sig 

utan någon personal i Sverige, Novi (Hasselberg) förklarar att deras kund SEB gärna vill ha 

kontroll över portföljen och Hasselberg nämner samtidigt att det finns fastighetsägare som har 

all fastighetsrelaterade verksamheter inom företaget istället för att outsourca. Hasselberg 

beskriver att de som inte har för avsikt att avyttra sina fastigheter bör överväga om allt inom 

fastighetsförvaltning är deras kärnkompetens. Vi ser en skala i grad av involvering samt att 

frågetecken kring hur mycket som ska outsourcas ibland uppstår.  

5.1.2 Transaktionskostnadsteorin 

Med denna involveringsskala med tre tydliga exempel på involvering ifrågasätter vi funktionen 

av standardlösningar. Att standardisera arbetet kan vara en leverantörs styrka. 

När det kommer till relationen SEB-Novi så valde SEB enlig Hasselberg att satsa på Novi som 

inte ens fanns vid tillfället. Att satsa på ett icke uppstartat bolag skulle kunna innebära flera 

oförutsedda transaktionskostnader som med enkelhet skulle kunna undvikas vid val av en redan 

etablerad aktör. Detta beslut är alltså i motsats till vad ett beslut enligt transaktions-

kostnadsteorin borde leda till.  

Undersökningen har visat att många tänker på transaktionskostnader men ingen kvantifierar 

dem enligt transaktionskostnadsteorin. Vi har svårt att säga om någon riktig jämförelse gjorts 

mellan transaktionskostnaderna för att producera och transaktionskostnaderna för att köpa in 

men vi ser detta som ett tecken på att transaktionskostnadsteorin inte ligger till grund för 

beslutet att outsourca.  

5.1.3 Agentteorin 

Om man analyserar relationen Novi har till SEB utifrån agentteorin så ger teorin att 

transaktioner på marknaden i större utsträckning bör regleras med hjälp av incitamentsmoment. 

Därför ifrågasätter vi varför Novis kund SEB valde så få incitamentsmoment i förhållandet till 

sin leverantör. Trots att den ligger på marknaden så är det övervägande beteendestyrning som 

används. Detta kan till viss del förklaras av att det är problematiskt att mäta vad som levereras 

i och med att det är en tjänst där de personliga egenskaperna hos leverantören spelar stor roll. 

5.1.4 Relationsteorin 

Vi ser att Coor och Newsec gärna vill att fler tjänster ska outsourcas för att få större 

synergieffekter. Detta kan ses som ett tecken på att fastighetsverksamheten gagnas av att hållas 

ihop. Undersökningen har däremot inte observerat bevis på synergieffekter över organisations-

gränserna. 
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5.2 Steg 2, val av motpart 

Här ser vi att det är kunden som ofta tar kontakten i form av upphandlingar där flera får komma 

in med anbud. Men även att det finns olika kontaktformer så som förfrågningar vid inköp av 

fastigheter riktade specifikt till leverantören ifall de redan förvaltar fastigheten som köps. 

5.2.1 Kärnkompetensteorin 

Vi har noterat att olika kunder söker olika mängd tjänsteutbud hos leverantörerna. Angående 

tjänsteutbudet förklarar Hasselberg att det finns kunder som inte vill ha hela tjänstepaketet. Det 

är en av Novis konkurrensstrategier. De erbjuder enbart fastighetsförvaltning till sina kunder. 

Om kunden söker fler tjänster kan Novi erbjuda ett stort samarbetsnätverk med specialister på 

andra fastighetsrelaterade tjänster som transaktionsrådgivning och analys och värdering. Detta 

verkar vara en av anledningar till att Novis kund SEB valde just dem. Ett annat exempel är vår 

undersökningsenhet SIF som även de valde att söka sig till en leverantör med fastighets-

förvaltningen som primärtjänst. Detta är något Novi skiljer sig från de andra leverantörerna i 

denna undersökning. Både Coor och Newsec är så kallade totalleverantörer vilka erbjuder 

kompletta tjänstepaket kopplande till fastigheter. I fallet fastighetsägaren AB (Helena) valde de 

att gå till en totalleverantörleverantör. Vi har alltså sett hur kunder matchar sina egna önskemål 

av hur stor involvering de själva vill ha med leverantörernas olika tjänsteutbud. 

5.2.2 Transaktionskostnadsteorin 

Processen att leta efter en motpart på marknaden är i sig en transaktionskostnad. Leverantörerna 

Novi och Newsec framhåller den lokala närvaron som en viktig aspekt. Att hitta en lokal partner 

innebär att man minskar transaktionskostnaderna. Newsec menar att det är viktigt att det finns 

en mängd fastigheter för att de ska kunna hålla en lokal närvaro, ifall kundens fastighetsportfölj 

är för liten brukar Newsec hänvisa till lokala aktörer. Transaktionskostnadsteorin menar att man 

bör välja den part som innebär lägst transaktionskostnader. SIF framhäver att de fokuserade på 

transaktionskostnader vid sitt senaste val av leverantör.  

SIF såg till att processen inte skulle bli alltför kostsam för företaget genom att förse 

kandidaterna med tydliga frågor vilka gav svar som var lätta att jämföra. Dessutom gjorde de 

en tvåstegsprocess där första steget inte kostade leverantörerna så mycket att delta vilket gjorde 

att SIF fick fler kandidater. När sedan SIF minskat antalet leverantörer till en handfull blev det 

en rätt omfattande kostnad för leverantörerna men det vägdes upp av att de hade rimlig chans 

att få kontraktet. SIF har alltså jobbat mycket med att det ska bli billigt för dem att välja 

leverantör. 

5.2.3 Agentteorin 

Rosén från Coor framhäver att de provar olika koncept för att se vad som fungerar, trots att de 

tycker att ursprungsaffären inte är optimal för dem. Här är ett tydligt exempel på när 

leverantören och kunden kan ha olika mål med en outsourcing. Detta utvecklas inte enligt 

agentteorin, det vill säga att risken hamnar hos principalen, utan risken hamnar hos leverantören 

visar empirin. Det framkommer att extratjänster bara tillkommer genom gemensamma beslut 

och att de inte har så mycket för sin större kunskap i förhandlingar. Mycket på grund av att 

experter tas in vilka fokuserar på kostnadspress. 

5.2.4 Relationsteorin 

Relationsteorin belyser vikten av tillit och en bra matchning vilket är två faktorer samtliga 

respondenter instämmer i. Företagen arbetar med att styra beteenden, dock inte på detaljnivå. 

Detta pekar på att det finns inslag av informellt styre. Vi noterar även ett önskemål från 

leverantörerna att få arbeta mer med värdeskapande än kostnadssänkande vilket kan vara ett 

tecken på att de vill fördjupa relationen. 
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5.3 Steg 3, relationen till motparten  

5.3.1 Kärnkompetensteorin 

Som leverantör kan kärnkompetensen variera utöver de traditionella kompetenserna ett 

outsourcingföretag besitter. Coor framhäver sin proaktiva anda, utveckling och innovation. 

Newsec framhäver vikten av förtroende, relationernas betydelse, passion för kollegor och 

kunder samt sin breda expertis av fastighetsrelaterade tjänster med specialexpertis inom 

ekonomi. Novi belyser dess engagemang, drivkraft och kundfokus. Utifrån kärnkompetens-

teorin kan vi notera att samtliga leverantörer har specificerat sina karaktärsdrag och 

specialkompetens vilken är riktad mot kunden.  

I undersökningen har vi sett tecken på att vissa fastighetstjänster värderas för lågt av beställaren. 

Detta kan ha med kritiken till kärnkompetensteorin som säger att det finns en tendens att värdera 

aktiviteter lägre när de har klassificerats som något annat än kärnkompetenser. Som Rosén säger 

kan beställaren ha ett annat perspektiv än den som sedan får nytta av tjänsten. Här skulle ett 

annat perspektiv än kärnkompetensperspektivet medföra en annan prioritering. 

5.3.2 Transaktionskostnadsteorin 

Coase (1937) konstaterar att långsiktiga kontrakt minskar antalet transaktionskostnader. 

Däremot har vi noterat att de generella kontrakten som skrivs inom outsourcing av 

fastighetsförvaltning ligger på mellan tre till fem år. Sök-, information- och förhandlings-

kostnader är alla transaktionskostnader som uppstår vid nya kund- och leverantörrelationer. 

Albrektsson på Newsec framhåller också att det tar upp till ett år att sätta sig in i ett nytt 

kontrakt, vilket är en tydlig transaktionskostnad. Förlängning av kontrakt innebär i sig 

ytterligare transaktionskostnader men lägre än att välja en ny leverantör. 

5.3.3 Agentteorin 

Vi ser att det är viktigt att anpassa kundorganisationen till outsourcing. Erik på SIF pratar om 

att de har anpassat sin organisation till de nya förhållandena som råder genom att den 

kvarvarande organisationen numera har en helt annan kompetens. Detta har även konstaterats 

med jämförelsebranschen IT där Björendahl upplever att det är viktigt att tänka igenom vilken 

kravprofil som krävs för att vara kontaktperson till leverantören.  Den person som varit bäst 

inom området behöver inte vara samma person som passar bäst för den nya organisations-

strukturen och kontaktpersonens arbetsuppgifter. Under agentteorin har vi framhållit 

svårigheterna att göra tillräckligt bra prognoser om sin motpart för att i förväg ha en exakt plan 

hur man ska agera. Vi ser dock tydligt ovan att det ses som viktigt att skaffa sig kompetens 

baserat på ungefär hur leverantören kan tänka sig att agera, samt vilka möjligheter som då finns 

för kunden. 

Leverantörerna ser det som ett problem att de inte får satsa mer på värdeskapande. Här verkar 

det vara kundens fokus på att minska den moraliska risken som står i vägen. Ifall det inte går 

att mäta eller förutse värdeskapandet exakt så vågar inte kunderna premiera det. 

5.3.4 Relationsteorin 

Vi har upptäckt några synergieffekter mellan kund och leverantör i fallet SÅMA. Där 

kombineras SÅMAs planering med deras leverantörs fokus på resultat. Dessa egenskaper har 

de båda svårt att få nytta av i andra relationer. Dock är det ett informellt förfarande som 

svårligen går att överföra till så stora affärer som fastighetsbranschen ofta sysslar med. Vi ser 

att kundens möjlighet att byta leverantör och kunna sälja fastigheter är mycket viktigt. Detta 

uppmuntrar inte heller till synergieffekter utanför organisationsgränserna. När det talas om 

synergier så är det formella sådana med investeringar i ett gemensamt projekt exempelvis Coor. 

Vi har sett att Albrektsson, Rosén och Hasselberg har erfarenhet av att driva projekt tillsammans 
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med en kund där kunden satsar pengar och leverantören satsar kompetens. Dessa projekt verkar 

inte vara särskilt vanliga, dock tillräckligt vanliga för att alla ska ha varit med om en eller ett 

par sådana affärer. Här verkar de ha använt sig av ett formellt och automatiskt styrmedel - när 

de båda äger projektet måste de se till att det går bra.  

Novi har anpassat sig mycket efter SEB:s krav och SEB valde att satsa på en leverantör som 

inte fanns vid upphandlingen. Här ser man att det har funnits ett förtroende. Vi ser dock inte att 

de har särskilt stor grad av relationsspecificitet. Organisationen Novi har byggt upp går lätt att 

använda till även andra relationer. 

5.4 Sammanfattande diskussion 

Vi konstaterar att det finns aspekter av fastighetsförvaltning som påverkar outsourcing-

processen mycket. Fastighetsförvaltning kräver en geografisk närvaro vilket medför 

transaktionskostnader som hindrar även stora aktörer att etablera sig på mindre orter. De stora 

värdena och de komplexa frågorna gör att det är svårt att använda sig av mer informella 

styrmedel, som skulle kunna gagna företagen enligt relationsteorin. Vi noterar även 

företagsspecifika motiveringar som att det exempelvis i kundernas bolagsordning inte 

inkluderar att företaget ska bedriva en viss verksamhet, i detta fall fastighetsförvaltning. 

Vi noterat att kärnkompetensteorin är med genom hela outsourcingprocessen och att den bidrar 

med många argument för både kunder och leverantörer. Transaktionskostnaderna är alltid med 

i beräkningarna, men det är svårt att sätta något exakt värde på dem och de är därför inte 

avgörande. Agentteorin fokuserar på problemet hur man skulle kunna få båda parter att 

samverka trots sina olika mål och vi ser att det är viktigt att kompetensen hos kunden anpassas 

till de nya förhållandena. Relationsteorin får större inflytande efter att relationen påbörjats. 

Undersökningen har visat att det förefaller vara betydelsefullt för flera att hålla samman 

verksamheten. Coor, Newsec och CGI inom IT önskar ha fler aktiviteter för att uppnå 

synergieffekter. Även Erik vill ha enbart en motpart, men syftet att förenkla ansvarsfrågor. Om 

just detta argument dras till sin spets är det svårt att motivera att dela upp sin verksamhet på 

leverantörer. 

 

6 Slutsats 
För att besvara uppsatsens problemformulering “Hur fungerar outsourcing av 

fastighetsförvaltning i Sverige?” har denna undersökning konstaterat att outsourcingen av 

fastighetsförvaltning kan sammanfattas i en trestegsprocess. Där första steget är valet att 

outsourca, vilket följs av val av motpart och avslutas med relationen till motparten. Vi har med 

hjälp av vår analysmodell analyserat varje stadie efter den teoretiska referensramens fyra 

teorier: kärnkompetensteorin, transaktionskostnadsteorin, agentteorin och relationsteorin. Vi 

har konstaterat att outsourcing av fastighetsförvaltning i Sverige fungerar på olika sätt för 

undersökningsenheterna, även att de har likheter sinsemellan. Skillnaderna är involverings-

graden (valet att outsourca alla fastighetsrelaterade frågor eller enbart fastighetsförvaltningen), 

hur styrningen av dessa fungerar med incitamentsmodeller samt upplevelsen från kundens sida 

om hur stor kontroll de besitter. Likheterna för outsourcingprocessen är att kostnadspressen 

fortfarande har stor betydelse, att synergier är viktigt och att samtliga respondenter har en stor 

förståelse för dess kärnkompetenser och kärnkompetensernas betydelse i outsourcings-

processen.  
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I inledningen av denna undersökning förklarade vi att Hätönen och Eriksson (2009) ifrågasatte 

vad outsourcingens nästa era och problematik skulle vara. Sista eran, de barriärslösa 

organisationers-eran har ett fokus på kvalité menar författarna. Vi har konstaterat att 

kostnadsminimering fortfarande har stor betydelse både för kunder och leverantörer, däremot 

är det något som håller på att återigen övergå mot ett kvalité- och värdefokus igen. Vi ser att 

det fortfarande finns barriärer mellan organisationerna i outsourcingprocessen, 

Vi har sett att övervakning av både intern och extern verksamhet upplevs som betungande men 

att beslut mellan intern och extern leverantör ofta består i andra överväganden (till exempel att 

minska personalansvaret och andra kostnader). Vi ser en vilja att ha inslag från både extern 

och intern verksamhet. Framgångsfaktorer är inte enbart beroende av att hålla transaktions-

kostnader nere och agenten i schack (kopplat till agentteorin). Vi ser att det även kan finnas ett 

mervärde i interaktionen mellan företagen men att det inte är så stort fokus på det inom 

fastighetsbranschen. 
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8 Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

8.1.1 Intervjufrågor till organisationer som har outsourcat: 

Frågor angående outsourcing: 
 Vad är organisationens verksamhetsområde? 

 Vad är kärnverksamheten? 

 Vad skulle du säga att organisationens: 

 Kärnkompetens ligger? 

 Konkurrenskraft? 

 Upplever du att ni har många som inte fokuserar på kärnverksamheten? 

 Vilka delar av verksamheten har ni outsourcat/övervägt om ni ska utföra själva eller 

köpa in? 

 Hur viktig för er skulle du säga att den verksamheten är? 

 Hur länge har ni outsourcat den verksamheten? 

 Har ni haft den här outsourcade verksamheten internt förut? 

 Vad hade ni för mål med outsourcingen/att köpa in de här tjänsterna? (Ex, förhandla er 

till bra priser eller bygga ett partnerskap mer inriktat på framtiden) 

 Känner ni att ni har nått dessa mål? 

 Vad var det som gjorde att ni inte uppnådde målen? 

 Vilken av parterna (Din organisation eller leverantören) upplevde du bidrog mest till 

framgången/misslyckandet? 

 Hur har ni upplevt outsourcing? 

 Positiv/problematisk? Varför? 

 Vilka fördelar ser ni med outsourcing? 

 Vilka nackdelar ser ni med outsourcing? 

 Upplevde ni att ni fortfarande hade kontroll över den outsourcade 

verksamheten eller fick ni förlita er helt på leverantören? 

 Hur övervakar ni leverantören? 

 Ökade transaktionskostnaderna? 

 Hur många delar av verksamheten har ni outsourcat? 

 Hur stor del av den verksamhet som ni har outsourcat har ni behållit inom företaget? 

 Använder ni er av flera leverantörer av outsourcingverksamheter (Coor, etc)? 

 Har ni valt att insourca någon del av verksamheten? Dvs tagit tillbaka verksamheten in 

i organisationen som ni tidigare outsourcat? 

 

Frågor om relationen mellan företagen 
 Hur är relationen med företaget ni outsourcar till? 

 Har företagen utsett någon som ska sköta kommunikationen? 

 Anser du att ditt företag blir högt prioriterat? 

 Är det en hög lägsta nivå? 

 Tillkommer det många extratjänster? 

 Vem skulle du säga har makten? 

 Vad består den makten i? (Exempelvis storleken på företaget, geografiskt och mängden 

tjänster, eller större kunskap) 

 Har någon av er gjort investeringar i relationen? (Kanske flyttat tillgångar närmare en 

part, uppmuntrat kontakter mellan personalen eller köpt in något gemensamt) 

 Hur skulle du säga att ni reglerar relationen er emellan? 

 Har det alltid varit så? 

 Hur viktigt är det med kontraktet? 
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 Har det varit så genom hela outsourcingprocessen? 

 Litar ni på varandra? 

 Om du skulle ändra på något i relationen vad skulle det i så fall vara? 

 Hur skulle det i så fall gå till? 

 Har relationen förändrats? (Dvs tillkommit oväntade “extra tjänster” eller kanske 

fördjupats på något vis) 

 Vem var det som drev på den här förändringen? 
 

8.1.2 Intervjufrågor till organisationer som levererar outsourcingstjänster: 

Frågor angående outsourcing: 
 Vad är organisationens verksamhetsområde? 

 Vad är kärnverksamheten? 

 Vad skulle du säga att organisationens: 

 Kärnkompetens ligger? 

 Konkurrenskraft? 

 Upplever du att ni har många som inte fokuserar på kärnverksamheten? 

 Vad hade ni för mål för era kunder? 

 Vad hade ni för strategi för att uppnå de här målen? (Ex, förhandla er till bra priser eller 

bygga ett partnerskap mer inriktat på framtiden) 

 Känner ni att ni har nått dessa mål? 

 Vad var det som gjorde att ni inte uppnådde målen? 

 Vad skulle du säga är en bra indikator på ett bra samarbete? 

 Är det ni som tar första kontakten med era kunder eller vänder sig företag till er? 

 Vilka kunder vill ni verkligen ha, har ni kunder ni fokuserar på? (Drömkunder) 

 Hur långa kontrakt har ni generellt med kunder? Har ni ett genomsnitt? Handlar det om 

månader eller flera år? Vad föredrar ni och vad brukar kunderna vilja ha? 

 Har ni återkommande kunder? 

 Varför återkommer de? 

 Ser ni att alla kunder är bra kunder? 

 Finns det några kunder du/ni verkligen undviker eller drar er för att samarbeta med? 

 Ser ni någon skillnad på era kunder gällande storlek? Kan alla olika storlekar på företag 

skriva kontrakt mer er? 

 

Frågor om relationen mellan företagen 
 Hur är relationen med företaget ni outsourcar till? 

 Vem skulle du säga har makten? 

 Vad består den makten i? (Exempelvis storleken på företaget, geografiskt och mängden 

tjänster, eller större kunskap) 

 Har någon av er gjort investeringar i relationen? (Kanske flyttat tillgångar närmare en 

part, uppmuntrat kontakter mellan personalen eller köpt in något gemensamt) 

 Hur skulle du säga att ni reglerar relationen er emellan? 

 Har det alltid varit så? 

 Hur viktigt är det med kontraktet? 

 Har det varit så genom hela outsourcingprocessen? 

 Litar ni på varandra? 

 Om du skulle ändra på något i relationen vad skulle det i så fall vara? 

 Har relationen förändrats? (Dvs tillkommit oväntade “extra tjänster” eller kanske 

fördjupats på något vis) 

 Vem var det som drev på den här förändringen? 


