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Sammanfattning  
 

Titel: Vad styr ett Facility Management-beslut? – En kartläggning av faktorer som 

påverkar företagens beslut om outsourcing av Facility Management  

Författare: Jenny Ek  

Handledare: Göran Hägg, lektor vid Linköpings universitet 

Bakgrund: Denna uppsats är skriven på uppdrag från Coor AB. Uppdragsgivaren är 

intresserad av att veta varför vissa företag väljer att outsourca medan andra väljer att 

bedriva Facility Management-enheten i egen regi. Outsourcad Facility Management ökar 

i Sverige, men vad är det egentligen som skiljer företag som väljer att outsourca från de 

företag som inte gör det?  

Syfte: Syftet med studien är att via intervjuer identifiera och utifrån vald teori analysera 

vilka strategiska faktorer som påverkar företagens beslut kring outsourcing av Facility 

Management-funktionen.  

Genomförande: Denna studie är intervjubaserad och omfattar sju intervjuer med 

operativa chefer från olika företag som antingen outsourcar eller bedriver Facility 

Management-tjänsterna i egen regi.  

Resultat: Studiens resultat påvisar att det är strategiskt klokt att köpa en tjänst av en 

extern leverantör om en extern leverantör utför tjänsten bättre och billigare än företaget 

själva, vilket indikerar att ekonomi är en strategisk faktor som påverkar ett 

outsourcingbeslut. Det visade sig även att det är hur föränderliga företagets produkter 

är, var företaget befinner sig i förädlingskedjan och hur stor del av förädlingskedjan som 

företaget verkar inom som avgör vilka strategiska faktorer som spelar in. Även 

konkurrensen på marknaden och rådande konjunkturen är strategiska faktorer som 

påverkar ett outsourcingbeslut. De kostnader som uppstår med outsourcing är olika 

typer av transaktionskostnader och dessa kostnader varierar från företag till företag. 

Andra förhållanden som påverkar ett outsourcingbeslut är möjlighet att bevara kunskap 

inom företaget, att kunna samla allt på ett ställe, att kunna bibehålla servicenivån och 

närhet samt viljan att värna om lokal förankring.  

Sökord: Facility Management, Institutionell teori, Outsourcing, Transaktionskostnader, 

Vertikal integration. 
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Vidare vill jag även tacka min handledare Göran Hägg för ett otroligt stöd, engagemang, 

vägledning och dina ovärderliga åsikter som förbättrat uppsatsen. Jag är också väldigt 

tacksam över de personer som tagit sig tid och ställt upp på intervjuer: Johan Bengtsson, 

Lea Friari, Fredrik Göransson, Anders Moritz, Patrik Nyberg, Rein Puusepp och Per 

Wange. Ett stort tack till Er, utan Er har den empiriska förankringen inte varit möjlig. 

Slutligen riktar jag ett tack till mina medstudenter som under uppsatsens gång stöttat 

mig och gett mig tankvärda kommentarer. 

Trevlig läsning! 

 

Linköping, 1 juni 2009 
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1. Inledning 

Facility Management-marknaden i Sverige är växande och omfattar idag mer än 100 

miljarder svenska kronor. Facility Management handlar i stort om styrningen och 

samordningen av de olika aktiviteter som stödjer en organisations kärnverksamhet. 

(IFMA, 2009) 

"Facility management is responsible for coordinating all efforts related to 

planning, designing, and managing buildings and their systems, 

equipment, and furniture to enhance the organizations ability to compete 

successfully in a rapidly changing world." (Becker, 1990, sida 7) 

Ovanstående citat är en av många definitioner som används för begreppet och är den 

definition som kommer att användas i studien. Tidigare gick varje deltjänst under sitt 

eget namn exempelvis lokalvård, reception, flyttservice, analyser, logistik, revision samt 

service och underhåll, nu samordnas dessa tjänster till en helhet och kallas kort och gott 

Facility Management. Begreppet kan alltså röra både fastighetsförvaltningen och 

servicefunktionerna samt utnyttjandet av byggnaderna. (IFMA, 2009)  

Under 1980-talet uppmärksammades effekter av den ökande globaliseringen. Ett led i 

detta var att företag i större utsträckning betraktade aktörer med konkurrerande 

verksamheter världen över som deras konkurrenter. (Robertson, 1992) Bakgrunden till 

den ökande globaliseringen var bland annat att statliga monopol började luckras upp 

samt att internationella handelshinder reducerades. Den ökade globaliseringen ledde till 

att företagen blev tvungna att hitta en nisch för att bli konkurrenskraftiga. (Vaidya, 

2005) Företag började i större utsträckning än tidigare outsourca den del av 

verksamheten som inte var kärnverksamhet (BIFM, 2009). Detta innebar att företag 

köpte en värdeskapande produkt, vara eller tjänst, av extern part, istället för att 

producera produkten själva (Ekholm, 2006, Hitt et al., 2007). Orsaken till detta var att 

företag ville ha möjligheten att kunna konkurrera mer effektivt genom att fokusera sina 

resurser på huvudverksamheten (Bragg, 1998).  
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Facility Management är ett begrepp som idag används världen över och introducerades 

under 1970- och 1980-talet i samband med att företag började känna av den ökande 

konkurrensen, som var en bieffekt av den ökande globaliseringen (BIFM, 2009, Vaidya, 

2005). Det är i huvudsak USA och Japan som har lett utvecklingen av Facility 

Management som nådde Europa på 1990-talet (Grandin et al., 2002).  

I Sverige är det främst stora företag som har gått i bräschen för Facility Management, 

vilket till största delen beror på att de i större utsträckning är utsatta för internationell 

konkurrens. Andra orsaker är att stora företag är mer vana vid outsourcing och att 

nettobesparingen dessa företag skulle kunna göra, i relation till transaktionskostnaden, 

oftast är större jämfört med mindre företag. (Stigberg, 2009) 

Det finns både företag som väljer att bedriva Facility Management i egen regi och de som 

väljer att outsourca denna del till extern leverantör. I Sverige idag finns ett flertal 

Facility Management-leverantörer däribland Addici AB, Coor AB och ISS Facility Services 

AB. (IFMA, 2009) Dessa företag har specialiserat sig på att på att leverera olika typer av 

Facility Management-tjänster till kunder. Det som förenar dessa Facility Management-

leverantörer är att de står för styrningen och samordningen av de olika aktiviteter som 

stödjer kundens kärnverksamhet, men hur styrningen och samordningen sker kan skilja 

företagen åt. (Addici AB, 2009, Coor AB, 2009, ISS Facility Services AB, 2009) 

1.1 Problemdiskussion 

Under våren 2009 befinner sig Sverige, liksom övriga länder i världen i en kraftig 

lågkonjunktur (Konjunkturinstitutet, 2009). I tidigare lågkonjunkturer har det visats sig 

vara viktigare än någonsin att företag ser över sina kostnader och försöker effektivisera 

sin verksamhet. Detta bidrar till att fler företag idag väljer att outsourca delar av sin 

verksamhet för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet. (Funders, 2008)  

 

I tidigare forskning inom ämnet outsourcing nämns en rad orsaker till varför företag och 

myndigheter väljer att outsourca en eller flera delar av sin verksamhet. Orsaker som 

nämns är att företag vill satsa på kärnverksamheten, undvika stora investeringar, bli 

mer flexibla vid fluktuationer i efterfrågan på deras produkter samt reducera sina 

kostnader. (Bragg, 1998, Corbett, 2004, Schniederjans et al., 2007) De risker som är 

förknippade med outsourcing är bland annat kontraktsrisk och motpartsrisk, då 

företaget som outsourcar har begränsad insyn i Facility Management-leverantörens 
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verksamhet. En annan risk som tas upp är problematiken med inhyrda medarbetare, då 

medarbetare tenderar att vara mer lojala gentemot de företag de arbetar för permanent. 

(Bragg, 1998, Kendrick, 2003)  

 

Det finns mycket teori kring outsourcing generellt, men det finns ingen tidigare 

forskning i Sverige som berör Facility Management specifikt. Enligt Facilities (2009) 

ökar outsourcad Facility Management i Sverige, vilket gör att man ställer sig frågor som: 

vad är det som skiljer företag som väljer att outsourca sin Facility Management-

verksamhet från de företag som inte gör det? Vad är orsaken till att vissa företag 

outsourcar sin Facility Management-enhet? Vad är det som företagen som outsourcar 

uppnår med outsourcingen? Kan det vara så att företag som valt att inte outsourca 

Facility Management-enhet inte aktivt funderat i dessa banor? I Sverige finns ännu ingen 

utbredd empirisk data på området och mot bakgrund av detta har Coor AB, en av de 

större Facility Management-leverantörerna i Sverige, gett författaren i uppdrag att 

analysera varför vissa företag väljer att inte outsourca sin Facility Management-

verksamhet till extern part.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att via intervjuer identifiera och utifrån vald teori analysera vilka 

strategiska faktorer som påverkar företagens beslut kring outsourcing av Facility 

Management-funktionen. 

För att tydliggöra syftet ämnar författaren besvara följande forskningsfrågor: 

 Vilka strategiska faktorer, kostnader och andra förhållanden är av betydelse för 

beslut kring outsourcing av Facility Management-enheten? 

 Vad i den valda teorin är enligt den insamlade empirin relevant för beslutet kring 

Facility Management-enheten? 

 Finns det något i den presenterade teorin och den insamlade empirin som inte 

överensstämmer? 
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1.3 Avgränsning 

Studien ämnar endast undersöka hur svenska företag och internationella företag som är 

etablerade på den svenska verksamheten förhåller sig till Facility Management. Vidare 

exkluderas företag med färre än 200 anställda samt offentliga organisationer, vilket är 

en önskan från uppdragsgivaren.  Slutligen kommer Facility Management-enheten, 

Facility Management-funktionen och Facility Management-verksamheten kommer att 

användas synonymt i denna studie. 

1.4 Genomförande 

Denna studie är en kvalitativ studie som baserats på sju intervjuer med operativa chefer 

vars företag antingen outsourcar eller bedriver Facility Management-tjänsterna i egen 

regi. För att besvara syftet och de frågeställningar som är uppsatta har i huvudsak 

institutionell teori med fokus på transaktionskostnader använts. Även teori kring 

vertikal integration, outsourcing samt evolutionär ekonomi har används för att bredda 

studien. Den presenterade teoribildningen användes för att kunna analysera och 

begripliggöra intervjuerna, samtidigt som intervjuerna i sin tur gav perspektiv på teorin 

för att identifiera eventuella brister i teorin. 

1.5 Forskningsbidrag 

Då det inte finns någon utbredd empirisk data kring outsourcing av Facility 

Management-funktionen i Sverige är denna studie relevant.  Författarens ambition är 

således att presentera ny empirisk data kring outsourcing av Facility Management, 

vilket förhoppningsvis kan ge insikt om hur applicerbar den nuvarande valda teorin är 

samt identifiera faktorer som enligt respondenterna haft betydelse i beslutet kring 

outsourcing av Facility Management-enheten. Studien kan även tänkas ge 

uppdragsgivaren och andra Facility Management-leverantörer insikt i vilka faktorer som 

är viktiga för företagen i outsourcingbeslut gällande Facility Management och därför 

använda denna information för att exempelvis kunna se hur de ska kunna förbättra sig 

eller som argument i sin marknadsföring. 
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1.6 Översikt 

Kapitel 2 – Institutionell teori med fokus på transaktionskostnader 

Studiens teoretiska referensram består av tre delar som tillsammans kommer att ge 

läsaren ett brett synsätt på de faktorer som i teorin visats sig vara viktiga vid beslut av 

outsourcing. Den första delen berör transaktionskostnader, kontrakt, asymmetrisk 

information och principal-agent-problematiken. 

Kapitel 3 – Vertikal integration och outsourcing 

Detta kapitel är den andra delen av referensramen och denna del tar upp två 

kompletterande teorier, vertikal integration och outsourcing. Här beskrivs de 

huvudsakliga orsakerna till varför företag vertikalintegrerar och outsourcar. 

Kapitel 4 – Evolutionär ekonomi 

Detta kapitel är den avslutande delen av referensramen. Här tas ett kompletterande 

perspektiv upp som kan påverka outsourcingbeslut, nämligen evolutionär ekonomi.  

Kapitel 5 – Studiens genomförande 

Här förklaras tillvägagångssättet som ligger till grund för resultatet. Det finns även en 

förklaring om hur eventuella brister i studien hanterats. 

Kapitel 6 – Intervjuer 

Här presenteras det empiriska resultatet som kommer från intervjuerna som 

genomförts. Kapitlet börjar med en presentation av respondenterna och en beskrivning 

hur deras respektive företag sköter sin Facility Management-enhet. Detta kapitel 

avslutas med en kartläggning av respondenternas åsikter som rör Facility Management 

och outsourcing i stort. 

Kapitel 7 – Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska resultat och studiens teoretiska 

referensram. Kapitlet tar upp de fall där teori och empiri sammanfaller och då de är 

motstridiga.  

Kapitel 8 – Slutsatser och reflektion 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av studiens resultat som är återkopplat 

till studiens syfte och frågeställningar och avslutas med författarens reflektioner. 
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2. Institutionell teori med fokus på transaktionskostnader 

Detta kapitel fokuserar på transaktionskostnader och är den första delen av 

referensramen utav totalt tre delar. Här presenteras olika typer av 

transaktionskostnader som är vanliga vid ett utbyte mellan två parter. Detta är 

intressant för att förstå vilka kostnader som kan uppstå i samband med outsourcing av 

Facility Management-enheten. Kapitlet tar även upp kontrakt och problem som kan 

uppkomma när det föreligger asymmetrisk information. Slutligen tas principal-agent-

problematiken som exempelvis kan uppstå mellan ett företag och en leverantör upp. 

Även detta är intressant för att förstå beslut som rör outsourcing. 

2.1 Varför finns företag? 

Nobelpristagaren Ronald Coase (1937) var en av de första som förklarade varför ett 

företag uppstår och han drog slutsatsen att det finns transaktionskostnader som starkt 

bidrar till att företag bildas. (Coase, 1937) Transaktionskostnader är de kostnader som 

uppstår vid ett utbyte mellan två parter. Det kan vara alltifrån kostnaden att hitta en 

motpart till kostnaden att övervaka ett kontrakt. När institutionerna är verksamma 

kommer kostnaderna hållas nere vilket bidrar till ett effektivt utbyte. Källan till 

ekonomiska, sociala och politiska institutioner är olika typer av transaktionskostnader 

som uppstår. (Carlton & Perloff, 2000, North, 1990)  

Dessa kostnader uppstår till följd av att transaktioner som sker på marknaden både är 

kostnadsdrivande och tidsödande. Enligt Coase bildas företag när resurser som erbjuds 

på marknaden är beroende av köpare. Transaktionskostnader kan minimeras genom att 

ett företag specialiserar sig på att producera en produkt och sköter alla arbetsuppgifter 

internt. Företagen slipper då förhandla med annan part om exempelvis priser och 

leveranser. Vid utbyte mellan parter upprätthålls vanligtvis kontrakt, vilket i sig kan leda 

till att transaktionskostnader kan minimeras. Att ha ett långtidskontrakt anses som mer 

kostnadseffektivt och minskar osäkerheten till skillnad från kortare kontrakt. För att 

anställda skall vilja arbeta i företaget och för att det ska finnas köpare, måste företaget 

producera till lägre kostnad än vad de anställda och köparna själva kan åstadkomma. 

(Coase, 1937) 
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Det finns en kostnad för transaktioner inom ett företag och dessa växer dessutom med 

storleken på företaget, vilket i sin tur kommer att leda till att företaget slutar växa innan 

transaktionskostnaderna överstiger intäkterna. Det beror på att det blir billigare för 

företagen att köpa produkten från ett annat företag som valt att specialisera sig på att 

producera en viss produkt än för företaget att producera själv. Coase argumenterade för 

tre anledningar till att effektiviteten i ett stort företag minskar. För det första beror det 

på att transaktionskostnaderna ökar för stora företag. För det andra blir det svårare att 

allokera resurser på ett effektivt sätt och för det tredje beror det på att priset på 

produkten ökar vid ökad efterfrågan. (Coase, 1937)  

2.1.1 Transaktionskostnader 

Den analys om transaktionskostnader som Ronald Coase gjorde under slutet av 1930-

talet är något som bland annat Oliver Williamson senare utvecklade. Den största 

orsaken till att företag producerar själv, snarare än att köpa av extern part är att 

transaktionskostnaderna som uppstår med att skriva och förhandla om kontrakt. När 

transaktionskostnaderna är höga tenderar företag att agera opportunistiskt, för att 

skapa fördelar för sig själv givet de rådande spelreglerna. (Williamson, 1975) 

Cooter & Ulen (2008) delar upp transaktionskostnader i tre delar, kostnaden som 

uppstår i sökningen efter en motpart, kostnaden i att förhandla om ett kontrakt och 

slutligen den kostnad som är förknippad med övervakningen av avtalet. Sökkostnaden 

är större om produkten, varan eller tjänsten, som ska utbytas är komplex och unik än i 

de fall då produkten är standardiserad. Förhandlingskostnaden eller 

kontraktskostnaden är större vid ökad komplexitet, men beror också på graden av 

asymmetrisk information som förekommer vid förhandlingen av kontraktet. (Cooter & 

Ulen, 2008) En annan faktor som är av betydelse vid förhandlingen är att det måste 

finnas tydliga regler för äganderätten, för att utbyte av produkter mellan parter ska ske 

effektivt (Carlton & Perloff, 2000). Övervakningskostnaden eller kontrollkostnaden, som 

den även kallas, är positivt korrelerad med komplexiteten av utbytet, det vill säga att 

kostnaden ökar med komplexiteten av produkten. Orsaken till detta är att det är 

vanligtvis svårare att övervaka om parterna har fullföljt komplexa överenskommelser. 

För att minska dessa typer av transaktionskostnader måste det vara enkelt att 

identifiera överträdelser av kontraktet och de straff som är kopplade till överträdelserna 

bör både vara billiga och effektiva. I ett samhällsekonomiskt perspektiv bör det ligga i 
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samhällets intresse att reducera dessa kostnader och befrämja effektiva utbyten mellan 

parter och effektivare allokering av äganderätten i samhället. (Cooter & Ulen, 2008) 

Williamson (1975) argumenterade för fyra antaganden som ligger till grund för 

analysen kring transaktionskostnader: 

 Företag och marknader är alternativa verktyg för att genomföra olika typer av 

transaktioner. Exempelvis kan företag producera en produkt eller köpa en 

produkt från en extern part. 

 Alternativkostnaden för att använda marknaden eller utnyttja företagets egna 

resurser bör ligga till grund för beslut. 

 Transaktionskostnaden för att skriva och upprätthålla ett kontrakt på 

marknaden varierar beroende på vilka parter som är involverade. 

 Omgivningen och mänskliga faktorer påverkar transaktionskostnaderna på 

marknaden och mellan aktörer. 

Syftet med ovanstående antaganden var att identifiera både mänskliga och 

omgivningsförankrade faktorer som förklarade upphovet till företag och industriella 

organisationer. De viktigaste omgivningsfaktorerna var osäkerhet och antalet företag, 

medan människors begränsade förmåga att agera rationellt1 samt deras opportunistiska 

beteende var de mest väsentliga faktorerna av mänsklig karaktär. Dessa faktorer kan 

leda till problem, vilket är fallet om människor agerar irrationalitet i kombination med 

att osäkerheten är stor. Ett annat exempel är om företag i en industri agerar 

opportunistiskt. Då osäkerheten är stor är kostnaden för att förhandla om kontrakt hög, 

eftersom att det blir svårare att skapa kontrakt som tar med alla tänkbara utfall. Ett 

möjligt resultat av detta är att företag producerar produkter själva, även om det skulle 

vara mer kostnadseffektivt att köpa från marknaden. En annan orsak till att företag 

väljer att producera själva snarare än att köpa från extern leverantör kan vara att 

företaget skapar sig en beroendeställning till det externa företaget, vilket den externa 

leverantören kan utnyttja genom utpressning. Detta undviks om företaget producerar 

allt internt. (Carlton & Perloff, 2000) 

  

                                                           
1 Begränsad rationalitet (bounded rationality) innebär att människor försöker göra rationella val, men på 
grund av bland annat begränsad kognitiv förmåga och ofullständig information får de nöja sig med ett 
resultat som är sämre än ett helt rationellt val.  
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2.1.2 Kontrakt  

Kontrakt är en överenskommelse mellan två parter som innebär att de utbyter 

äganderätt för en produkt. En part vill hyra ut eller sälja sin produkt till en annan part 

som vill hyra eller köpa produkten. Ett vanligt kontrakt i ekonomin är kontrakt som 

innebär att en part köper en tjänst av ett annat företag under en tid, vilket exempelvis 

kan handla om köp av Facility Management-tjänster. (Kasper & Streit, 2001) 

Ett grundläggande antagande är att samarbete mellan aktörer kan leda till en förbättrad 

situation för ingående parter. Anledningen till detta är att det uppkommer 

transaktionskostnader i samband med upprätthållande av ett kontrakt, vilket tagits upp 

i avsnitt 2.1.1 Transaktionskostnader. För att minimera dessa kostnader kan företag välja 

att ingå längre samarbeten eller välja att göra affär med samma motpart vid upprepade 

tillfällen. Dock kan denna regelbundenhet i sig medföra utsatthet och en uppbundenhet, 

samtidigt som regelbundenheten kan leda till utformningen av spelregler. (Bjurgren & 

Skogh, 1989) 

Kontraktets omfattning bestäms av olika faktorer. Utformningen av ett kontrakt kan 

vara mer detaljrik om det är en stor affär än vid en mindre affär. En annan faktor som 

påverkar är hur ofta parterna handlar med varandra. Därför bör ett kontrakt vara mer 

specificerat om affärer sker vid enstaka tillfällen än om det sker regelbundet. För att 

kontraktet ska komma till stånd är det även viktigt att de ingående parterna litar på 

varandra. Finns det ömsesidiga möjligheter till sanktioner behöver kontraktet inte vara 

så omfattande eftersom kontrollmekanismerna anses fungera. Slutligen kan vi anta att 

parterna känner sig mer bekväma utan kontrakt när de upplever att de regler som 

tillämpas anses vara ändamålsriktiga och fungerar väl. (Bjurgren & Skogh, 1989) 

En viktig aspekt med kontrakt är parternas förhållning till risk. I nationalekonomin 

används termen paretooptimalitet2, vilket synonymt kan betecknas som effektiv risk- 

och ansvarsfördelning mellan parter. Det betyder att den part som är minst riskaversiv 

tar på sig riskerna under förutsättning att denne får kompensation för detta. Riskernas 

omfattning beror på hur marknaden ser ut. Detta tas upp i nedanstående avsnitt 2.1.3 

Asymmetrisk information. (Bjurgren & Skogh, 1989, Gravelle & Rees, 2004) 

                                                           
2
 Paretooptimalitet innebär en situation i fördelning av tillgängliga resurser så att ingen aktör kan få det 

bättre utan att någon annan får det sämre.  
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2.1.3 Asymmetrisk information 

Om alla aktörer hade perfekt information skulle det inte finnas några 

transaktionskostnader i form av sökkostnader och övervakningskostnader. Det skulle 

inte heller finnas några transaktionskostnader i form av övervakningskostnader om det 

vore så att parter kunde lita på varandra. (Bjurgren & Skogh, 1989) Detta är dock inte 

fallet då det i verkligheten finns olika typer av marknadsimperfektioner, vilket leder till 

ineffektiva marknader (Pindyck & Rubinfeld, 2005).  

En sorts marknadsimperfektion är informationsasymmetri som innebär att en av 

parterna har mer information än den andra parten om transaktionen (Pindyck & 

Rubinfeld, 2005). En variant av informationsasymmetri är hidden action, vilket kan äga 

rum mellan två parter både på marknaden och i organisationer. Ett exempel är då ett 

företag ingått ett avtal med en extern leverantör som är vanligt vid outsourcing. Termen 

refererar till en aktiv handling efter att två parter kommit överens om att utföra en 

transaktion. Om parterna inte kan observera varandras handling och den ena parten i 

det ingående avtalet skadar eller utnyttjar den andra partens intresse, kan den dolda 

aktionen förhindra en lyckad transaktion. Även föraningen om att den ena parten skulle 

kunna skada den andra partens intresse, då det finns svårigheter att observera en 

handling, kan förhindra att en transaktion äger rum. (Douma & Schreuder, 2002) 

 

En annan variant av asymmetrisk information är hidden information. Även här har 

parterna i det ingående avtalet problem att observera den andra parten. Hidden 

information innebär att ena parten har ett informationsövertag och utnyttjar detta på 

motpartens bekostnad före ingående avtal. Detta begrepp refererar till den privata 

information som parterna besitter. Ett sådant exempel skulle kunna vara när ett företag 

och en extern leverantör förhandlar om ett outsourcing-avtal, då finns det risk att 

leverantören kan utnyttja sitt informationsövertag för att skapa fördel för sig själv. Även 

detta problem kan leda till att en transaktion inte äger rum. (Douma & Schreuder, 2002)  
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2.1.4 Principal-agent teori 

Agenten är personen som agerar och principalen är huvudmannen, den aktör som 

påverkas av agentens agerande (Pindyck & Rubinfeld, 2005). Denna relation kan både 

finnas inom ett företag och mellan företag, exempelvis vid outsourcing (Douma & 

Schreuder, 2002). När huvudmannen köper en produkt som agenten ska utföra, är det 

omöjligt för huvudmannen att helt kontrollera agenten. Agenten är i många fall bättre 

informerade än huvudmannen om utförandet av uppgiften, vilket gör att det finns en 

asymmetrisk information. Huvudmannen inser att det finns en risk att agenten kan 

försöka att skapa fördelar av situationen, då denne vet att huvudmannen inte kan 

kontrollera utförandet. Om agenten känner att det finns en stor chans att komma undan 

med det opportunistiska beteendet, hamnar vi i en hidden action situation.  (Carlton & 

Perloff, 2000, Kasper & Streit, 2001) En sådan situation som uppkommer kallas 

principal-agent-problematiken. Problemet uppstår när agenten exempelvis den anställda 

väljer att uppfylla sina egna mål snarare än huvudmannens, exempelvis företagets mål. 

(Pindyck & Rubinfeld, 2005) Huvudmannen behöver därför hitta incitament för agenten 

som leder till att agentens intressen sammanfaller med huvudmannen. Det finns olika 

sätt att hantera detta problem, ett sätt kan vara att låta agenten ta del av företagets 

resultat genom någon form av bonussystem där belöning reflekterar prestation. (Parkin 

et al., 2007) 
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3. Vertikal integration och outsourcing 

I detta kapitel beskrivs två kompletterande teorier: vertikal integration och outsourcing. 

Här berörs de, enligt teorin, viktigaste faktorerna till varför företag väljer att outsourca 

eller bedriva affärsenheter i egen regi. Detta kapitel ska ligga till grund för att kunna 

förstå vilka faktorer som ligger bakom att företag väljer att antingen bedriva Facility 

Management-funktionen i egen regi eller att outsourca denna enhet. 

3.1 Insourcing 

Insourcing är mer eller mindre motsatsen till outsourcing. Insourcing handlar om att ett 

företag allokerar resurser sina tidigare outsourcade verksamheter och integrerar dessa 

enheter i företaget. De vanligaste motiven för detta är att tidigare outsourcing inte 

fungerat och att företagen vill öka kontrollen, för att i ett långsiktigt perspektiv bli mer 

kostnadseffektiva. Möjliga risker med detta kan vara att kostnaden för personal blir 

större relativt sett mot konkurrerande alternativ samt att det kan bli svårare för företag 

att konkurrera med andra företag som endast satsar på kärnverksamheten. 

(Schniederjans et al., 2005) En variant av insourcing kan vara vertikal integration.  

3.1.1 Vertikal integration 

Ett företag är vertikalt integrerat om de deltar och styr fler led inom en 

förädlingsprocess. Till skillnad från icke-vertikalt integrerade företag behöver 

integrerade företag inte köpa inputs eller tjänster till deras produktion från en extern 

leverantör. Genom vertikal integration kan företaget minska kostnader och eliminera 

beroende till marknaden. (Carlton & Perloff, 2000)  

Det finns ett antal fördelar med vertikal integration. Transaktionskostnaderna kan 

minskas, på grund av att företagen inte längre är beroende av en extern part. Det finns 

också fördelar med att äga sin egen leverantör. Eventuella leveransproblem kan 

undvikas med vertikal integration och det beror på att det ofta är enklare att utbyta 

information inom ett företag än mellan två företag. Vidare är det en fördel att äga hela 

eller flera led av förädlingsprocessen, eftersom att företaget har större kontroll över 

varan eller tjänsten som de säljer och att kvalitet på produkten är i linje med vad 

företaget utlovar. Dock behövs starka skäl till att ett företag ska vertikal integrera, då 

integrationen i sig kan leda till väsentliga kostnader.  (Carlton & Perloff, 2000) 
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Carlton & Perloff (2000) har liksom Hitt et al. (2007) identifierat möjliga kostnader för 

företag som använder sig av vertikal integration. En av dessa är att kostnaden för att 

producera input till företagets produktion och/eller distribuera företagets produkter. 

Det kan vara dyrare för företaget att utföra det själv än att köpa från den 

konkurrensutsatta marknaden. Företag kan även behöva göra stora investeringar i 

specifik teknologi som krävs i produktionen, vilket i sin tur kan begränsa företagets 

flexibilitet, speciellt om teknologin tenderar förändras i snabbt takt. I takt med att 

företag ökar i storlek kan det bli svårare att styra företaget, vilket kan öka kostnaderna. 

Det kan därför vara enklare för företag att köpa in den input som de behöver från 

marknaden. (Carlton & Perloff, 2000, Hitt et al., 2007) 

3.2 Outsourcing 

Argumenten för outsourcing skulle kunna ses som en motpol till vertikal integration. 

Inom flera globala industrier har det visats sig vara en trend att outsourca en del eller 

delar av företaget, för att kunna satsa på kärnverksamheten (Hitt et al., 2007).  

Forskare som Beasley et al. (2004), Bragg (1998), Corbett, (2004), Funders (2008), Hitt 

et al. (2007), Hussain & Hussain (1997) och Schniederjans et al. (2007) har undersökt de 

viktigaste orsakerna varför företag väljer att outsourca. 
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Figur 1: Orsaker till outsourcing. En översatt figur 

från Beasley et al., 2004, sid 25. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Donna%20Hussain
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I figur 1 anges de vanligaste orsakerna till varför företag outsourcar (Beasley et al., 

2004). En annan orsak till outsourcing som inte finns i figuren är att företag med hjälp 

av outsourcing kan underlätta hanteringen av säsongssvängningar, vilket skapar 

flexibilitet i företaget (Bragg, 1998). 

Det finns många anledningar som talar för att företag bör välja att outsourca, men det 

finns även en del risker som är förknippade med outsourcing. En risk är att företagen har 

begränsad insyn av leverantörens situation, vilket är en form av motpartsrisk där risken 

ligger i asymmetrisk information. Konsekvensen av detta kan vara att leverantören får 

problem med att fullfölja en transaktion som två parter kommit överens om, att 

leverantören går i konkurs eller att leverantören köps upp.  Detta kan medföra risker på 

grund av att företag har svårt att kontrollera kvalitet och utförande. En annan betydande 

risk är om outsourcingen leder till att många människor blir uppsagda i samband med 

detta. Denna risk är särskild stor för företag som har en stark lokal förankring. Ofta får 

sådana företag dålig publicitet i media, vilket kan påverka deras anseende och leda till 

nationell bojkott av företagets produkter på grund av lågt samhällsansvar. (Bragg, 1998, 

Kendrick, 2003) 

Andra risker med outsourcing kan vara bristande kvalitet och varierande kunskaper 

bland inhyrd personal. Det kan även förekomma att inhyrd personal är mer lojala och 

känner större motivation till det företag som de är anställda av samt att det kan vara 

tidsödande och kostsamt att träna upp ny personal. Slutligen kan det vara dyrare att 

hyra in personal för att utföra olika tjänster än att sköta det internt i företaget. Denna 

transaktionskostnad skulle dock kunna reduceras genom förhandling. Vid ett beslut om 

outsourcing skrivs vanligtvis kontrakt för att parterna ska undvika konflikter i 

framtiden. (Bragg, 1998, Kendrick, 2003) 
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4. Evolutionär ekonomi 

Denna avslutade del av referensramen beskriver ytterligare ett synsätt som kan påverka 

beslut kring outsourcing. Tanken med dessa synsätt är att de ska komplettera och 

bredda den övriga referensramen. Evolutionär ekonomi bygger på att beslut inte 

behöver vara en medveten strategi. Denna teori skulle därför kunna ge ett tänkvärt 

perspektiv på varför företag väljer att outsourca sin Facility Management-enhet. 

År 1859 publicerade Charles Darwin “The Origin of Species”3 som kom att ifrågasätta hur 

vi människor uppfattar utvecklingen om arters uppkomst. Detta synsätt kom även att 

påverka ekonomiskt tänkande och har gett grunden till den evolutionära ekonomins 

skola med kända företrädare som bland andra Thorstein Veblen, Richard Nelson och 

Sidney Winter. (Basu, 1996, Sandberg, 2001)  

Evolutionen används som en metafor för att studera ekonomiska händelser, 

konkurrenskrafter och komplexa beteendemönster i ekonomin (Kubon-Gilke, 1996). 

Nelson & Winter ansåg att det krävdes ett evolutionärt synsätt för att förklara tillväxten 

i ekonomin och ställde sig kritiska mot den neoklassiska teorin (Nelson & Winter, 1982). 

Kritik riktades främst mot den neoklassiska teorins idéer om att nytto- och 

vinstmaximering sker under statiska restriktioner. Övriga antaganden som den 

neoklassiska teorin utgår ifrån är att individer maximerar sin nytta, att företag 

maximerar sin vinst samt att det finns rationella preferenser av utbudet. Andra 

antaganden är att aktörer på marknaden handlar utifrån fullständig information och att 

jämvikt stabiliseras utifrån utbud och efterfrågan, vilket är något som den evolutionära 

ekonomin ifrågasätter. (Gravelle & Rees, 2004, Kubon-Gilke, 1996) Evolutionära 

förespråkare menade att man bör se till lärande, informationsprocesser och kreativitet 

för att kunna förstå grundläggande ekonomiska fenomen såsom uppkomsten av rådande 

institutioner, ekonomiska förändringar och hanteringen av problem som kan 

uppkomma med innovationer (Kubon-Gilke, 1996). 

  

                                                           
3
 Originaltitel på boken är “On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of 

Favoured Races in the Struggle for Life” som sedan ändrades till “The Origin of Species”. 
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Evolutionära förespråkare argumenterade för att aktörers maximeringsbeteende på 

marknaden inte behöver vara motivet för deras verkliga mål, utan ett resultat av 

konkurrens eller en evolutionär process. Ett företags framgång och överlevnad beror på 

krafter som uppkommer vid hög konkurrens och evolutionär teori menar att 

konkurrens på marknaden bidrar till att vissa företag överlever och andra inte. Detta 

behöver inte vara en medveten process, utan sker genom en trial and error-process. 

Evolutionen leder till att välanpassade företag tenderar att växa sig starkare, vilket gör 

att mindre effektiva företag kommer att imitera framgångsrika företag för att öka 

chanserna att överleva. Anledningen till detta är att de starka företagen är välanpassade 

för marknaden och den rådande konkurrensen. (Kubon-Gilke, 1996) Oavsett 

människors begränsade förmåga att agera rationellt, kommer evolutionen fortskrida på 

grund av att inlärda egenskaper och tekniker kommer att ärvas. Med tiden kommer 

dessa egenskaper och tekniker som fungerar dåligt att bytas ut. (Nelson & Winter, 1982, 

Sandberg, 2001) 
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5. Studiens genomförande 

Denna uppsats är som tidigare nämnts skriven på uppdrag av Coor AB. För att skapa en 

bild av uppdragsgivarens önskemål kring uppsatsen träffade författaren inledningsvis 

sin kontaktperson Daniel Stigberg på uppdragsgivarens huvudkontor i Solna. Kontakten 

skedde därefter via e-mail och telefon. 

Studiens praktiska arbete inleddes med att studera litteratur och vetenskapliga artiklar 

som behandlar Facility Management och outsourcing, för att få en övergripande bild av 

ämnet. Tillsammans med den lästa litteraturen och Stigbergs tankar kring uppsatsen 

definierades en relevant problematisering för studien. Därefter valdes adekvata teorier 

ut för att kunna kartlägga och identifiera strategiska faktorer som påverkar företagens 

beslut kring outsourcing av Facility Management-enheten. Primärdata för studien 

kommer från sju intervjuer, med både respondenter vars företag outsourcar och 

respondenter vars företag bedriver Facility Management i egen regi. Slutligen skedde en 

fördjupning i den valda teoribildningen för att kunna analysera och begripliggöra 

intervjuerna. 

5.1 Undersökta faktorer 

De valda teorierna för studien har författaren valt i samråd med handledare Göran Hägg. 

Utgångspunkten var institutionell teori med fokus på transaktionskostnader samt 

teorier om outsourcing och vertikal integration. Under uppsatsens gång har denna 

referensram kompletterats med teori om evolutionär ekonomi.  

För att få en övergripande bild över referensramen illustreras en modell som 

sammanfattar de valda teorierna samt de faktorer som tidigare forskning 

uppmärksammat. För den som önskar en utförligare beskrivning av de teorier som tas 

upp hänvisas läsaren till kapitel 2-4. 
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Figur 2: Översiktsmodell – vad påverkar beslut kring 

outsourcing av Facility Management. 
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5.2 Insamling av datamaterial 

Uppdragsgivaren hade en önskan om att studien skulle bli intervjubaserad och syftet 

med intervjuerna var att de skulle användas för att få fram studiens empiri och för att 

kunna förstå hur företagsledningar tänker kring beslut som rör Facility Management. 

Fördelen med intervjuer är att de är verklighetsbaserade och att med hjälp av dessa kan 

få en bild av verkligheten (Gustavsson, 2004). Intervjuer skulle ske både med företag 

som idag bedriver Facility Management i egen regi och med företag som köpte in dessa 

tjänster från extern Facility Management-leverantör. Stigberg ansåg att det räckte med 

att intervjua tre företag, där ett av företagen köper från en extern leverantör och de 

andra företagen som kontaktades skulle driva sin Facility Management-enhet i egen regi. 

Författaren ansåg dock att det var viktigt att få ett så brett perspektiv som möjligt och 

strävade därför att intervjua så många företag som tidsramen gav utrymme för. 

5.2.1 Val av företag och intervjupersoner 

Under april månad skickades förfrågningar ut via e-mail och de företag som inte 

besvarade denna förfrågan blev även kontaktade via telefon. Totalt sett var det sju 

företag som kunde ställa upp på intervju och dessa valdes ut enligt den avgränsning som 

var vald för studien. De företag som valde att ställa upp i denna studie var: ALcontrol AB, 

Industrial and Financial Systems AB (IFS AB), Inspecta AB, Skandia AB, Tekniska Verken 

AB, Vattenfall AB och Östgöta Brandstodsbolag AB. IFS och Inspecta outsourcar idag sin 

Facility Management-enhet till extern part, medan de övriga driver Facility Management 

i egen regi. Vattenfall outsourcar sin Facility Management-enhet till sitt interna bolag, 

vilket gör dem till ett specialfall. Författaren har dock valt att behandla dem som ett 

företag som bedriver Facility Management-enheten i egen regi, eftersom att de inte 

köper från en extern leverantör. 

De personer som var intressanta att intervjua är personer som har ett operativt ansvar 

exempelvis en kontorschef och/eller en ansvarig ledningsperson, den som i ledningen 

ansvarar frågorna. Företagen fick själva välja ut de personer som de ansågs mest 

lämpade för att bli intervjuade, vilket resulterade i en intervju per företag. I fyra av fallen 

hade respondenterna ett operativt ansvar för Facility Management-funktionen och i de 

resterande fallen hade intervjupersonerna både ett operativt ansvar och en position i 

företagets ledning. 
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5.2.2 Intervjufrågor 

För att hålla en god kvalitet på intervjuerna valde författaren att läsa litteratur för att få 

tips på hur en bra intervjustruktur såg ut. De aspekter som främst togs hänsyn till var att 

frågorna skulle vara öppna, raka och ej vinklade (Gustavsson, 2004). Intervjumallen 

återfinns i Appendix och består av fem delar: de första två delarna är en presentation av 

författaren och studien, vilket följs av introducerande frågor om respondenten och 

företaget, den tredje delen är för att få en ökad förståelse för företaget och de två 

avslutande delarna består av fördjupningsfrågor som berör respondentens tankar och 

åsikter kring Facility Management och outsourcing. Frågorna är baserade med 

utgångspunkt i teorin och presenterade i avsnitt 5.1 Undersökta faktorer. 

Intervjufrågorna bearbetades väl och både handledare och kontaktperson gav 

återkoppling på frågorna innan de skickades ut till intervjupersonerna. Intervjumallen 

med frågorna distribuerades till intervjupersonerna i samband med att ett möte med 

respondenten bestämdes.  

5.2.3 Genomförande av intervjuerna 

Samtliga intervjuer ägde rum under de två inledande veckorna i maj och varje intervju 

skedde i en lokal hos respektive företags huvudkontor med ett undantag för intervjun 

med Inspecta AB. Denna intervju skedde över telefon, eftersom respondenten inte hade 

möjlighet till ett personligt möte. 

En fördel med att intervjua en person ansikte mot ansikte kan vara att intervjuaren har 

möjlighet att tolka eventuella kroppsspråk och andra signaler som respondenten sänder 

ut (Björklund & Paulsson, 2003).  Detta kan missas vid en telefonintervju, då 

intervjuaren inte har samma möjlighet till att avläsa kroppsspråk och signaler. Dock var 

det av större vikt att få ta del av respondentens åsikter än att tacka nej till intervjun med 

respondenten på Inspecta, på grund av att den inte kunde ske personligen. 

Att på förhand ha bestämda intervjufrågorna enligt en konstruerad intervjumall kan 

innebära både fördelar och nackdelar. En fördel är att intervjutillfället effektiviseras, 

vilket kan leda till minskad tidsåtgång. En annan positiv aspekt i detta är att 

intervjupersonerna kan förbereda sig och tänka över svaret innan, dock minskar 

chansen till impulsiva svar vilket kan ses som en brist. (Gustavsson, 2004) Under 

intervjuns gång utvecklades och förtydligades frågor allteftersom respondenten 
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svarade, vilket betyder att intervjun var en kombination av en strukturerad och en 

ostrukturerad intervju. Valet av tillvägagångssätt berodde till stor del på att författaren 

ville undvika att ställa ledande frågor, vilket kan vara fallet då intervjuaren inte har 

bestämt frågorna på förhand. En annan fördel med strukturerad intervju är att 

säkerställa att den information som kommer fram under intervjun är relevant för 

studiens syfte. (Björklund & Paulsson, 2003) Det var dock nödvändigt att utveckla en del 

frågor och ställa kompletterande frågor, för att få ut så mycket av intervjun som möjligt. 

Metoden med en kombinerad form var flexibel och öppnade upp för infallsvinklar som 

med en strukturerad form skulle kunnat ha missats.  

Innan intervjun startades bad författaren respondenten om tillåtelse att få publicera 

respondentens namn i uppsatsen samt att banda intervjun. Anledningarna till att 

intervjun bandades var för att vara säker på att inte missa någon viktig detalj och att det 

kan vara svårt att anteckna under intervjuns gång. En annan fördel är att författaren kan 

fokusera på att ställa frågorna och komplettera med frågor för att vara säker på att få ut 

så mycket information som är möjligt. En nackdel med detta skulle kunna vara att 

intervjupersonen känner sig obekväm och detta kan påverka respondenten negativt, 

som kan bli mer återhållsam med sitt svar (Gustavsson, 2004).  

5.2.4 Bearbetning av data 

Efter att intervjuerna genomfördes satte sig författaren ner och lyssnade på det 

inspelade materialet och skrev ner vad respondenten svarat under intervjun. Detta 

skulle krasst kunna ses som en informell transkribering, eftersom att intervjun skrevs 

ihop till en löpande text istället för i dialogform samt att texten inte återgavs ordagrant. 

En av respondenterna ville läsa och godkänna transkriberingen innan detta material 

användes i studien. I detta fall skedde en traditionell form av transkribering.  

Utifrån denna text valdes sedan det material som var användbart för studien ut och varje 

respondents svar markerades med en specifik färg. Detta för att det skulle bli enklare att 

komma ihåg vem som sagt vad när allt material skrevs ihop till en text. Innan färgerna 

togs bort kontrollerades att det inte fanns några oklarheter i vem som hade sagt vad. 
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5.3 Studiens trovärdighet 

5.3.1 Att skriva för en uppdragsgivare 

Det finns alltid en risk att författaren blivit färgad av sin uppdragsgivare, då denne skulle 

kunna ha ett intresse av att påverka studiens slutsatser. För att minska den risken har 

kontakten med uppdragsgivaren endast skett då det ansetts varit nödvändigt och dessa 

tillfällen har blivit färre under uppsatsens gång.  

5.3.2 Reliabilitet och validitet 

Studien har tagit upp de faktorer som tidigare forskning har pekat på och ansett varit 

viktiga. I den utsträckning som varit möjlig har erkänd och publicerad information 

använts. Ett annat kriterium har varit att källorna ska vara relativt nya, då 

informationen från äldre källor kan vara missvisande. Vissa källor som används är dock 

äldre, i dessa fall har författaren gjort den bedömningen att informationen fortfarande 

är aktuell. Vidare har ett stort antal böcker och vetenskapliga artiklar används, för att ge 

läsaren en så bred bild som möjligt på området och för att minska risken att viktiga 

aspekter har fallit bort. 

Studien inkluderar företag som verkar inom olika branscher, för att ge en så heltäckande 

bild som möjligt. De respondenter som intervjuades är relevanta för studien eftersom att 

de samtliga arbetar med Facility Management-frågor dagligen. Tre av respondenterna 

har dessutom en position i ledningen för sina respektive företag. Förberedelsen av 

intervjuerna med hänsyn till intervjufrågorna har varit grundliga och detta har 

kontrollerats av både handledare och kontaktperson som även gett återkoppling på 

förbättringsförslag. Under intervjuerna har intervjun bandats och sedan har materialet 

bearbetats genom transkribering och färgkodning för att vara säker på vem som sagt 

vad samt att svaren inte förskönats. De tillfrågade respondenterna vars företag driver 

sig Facility Management-verksamhet i egen regi blev inte informerade om att uppsatsen 

är skriven på uppdrag, vilket däremot de två övriga haft kännedom om. Anledningen till 

detta var att dessa respondenter frågade om uppsatsen skrevs på uppdrag. Att dessa 

företag sedan köper sina Facility Management-tjänster från uppdragsgivaren kan ses 

som en brist, då vetskapen om att uppsatsen skrevs på uppdrag kan påverka deras svar. 

Dock frågade respondenterna om detta efter intervjun, så svaren borde inte påverkats 

nämnvärt.  
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6. Intervjuer  

6.1 Presentation av respondenterna och beskrivning av företagens Facility 

Management-verksamhet  

6.1.1 Johan Bengtsson på ALcontrol AB4 

Johan Bengtsson är produktionschef på ALcontrol AB och har även en ledningsposition i 

företaget. Idag sköter ALcontrol sin Facility Management-enhet mer eller mindre helt 

själva, vilket är ett gemensamt beslut från ledning och de operativa cheferna. De Facility 

Management-tjänster som företaget har är främst städning och vaktmästeri. Dock är det 

inga enskilda medarbetare som har hand om vaktmästeriutförandet, utan det är flera 

medarbetare som ansvarar för detta. Det betyder att de utöver sin huvuduppgift, 

vaktmästeri, har de andra arbetsuppgifter. Enligt Bengtsson är företaget inte tillräckligt 

stort för att ha råd att ha en stor Facility Management-enhet, utan har satsat på städning 

och vaktmästeri. Övriga tjänster sköts på respektive enhet och särskilda arbetsuppgifter 

köper företaget in externt vid bestämda tidpunkter. Det kan exempelvis handla om bona 

golvet, vilket inte ingår i städerskornas arbetsuppgifter. Andra tjänster kan exempelvis 

vara större underhållsarbeten i lokalerna och dessa arbetsuppgifter täcks inte in i 

vaktmästeriarbetet. Dessa tjänster köps också in vid behov. 

6.1.2 Patrik Nyberg på Skandia AB5 

Patrik Nyberg är idag Skandias internservicechef i Sverige och ansvarar för alla 

lokalfrågor och allt serviceutbud, vilket kan innebära alltifrån förhandling om 

hyreskontraktet till inköp av kaffe och frukt. Före år 2003 hade Skandia mer eller 

mindre all Facility Management-verksamhet outsourcat till externa parter. Dock hade 

företagets ledning en önskan om ökad kontroll över den delen av verksamheten, vilket 

var bakgrunden till att företaget under 2003 började arbetet med att öka kontrollen 

samt effektivisera denna enhet som Skandia kallar för internservice6. Företaget började 

då med att insourca de delar av verksamheten som tidigare var outsourcad och som ett 

led i denna process förvärvade Skandia även ett bolag som då ägdes av Nyberg. Syftet 

med detta var förutom att effektivisera och öka kontrollen på verksamheten att också 

låta Facility Management-enheten komma närmare kärnverksamheten. Denna 

                                                           
4 ALcontrol AB är ett internationellt analysföretag som specialiserat sig på miljö- och livsmedelanalyser. 
5 Skandia AB är ett bank- och försäkringsbolag som levererar ekonomiska lösningar till sina kunder. 
6 Internservice är en term som ibland används synonymt med Facility Management-verksamhet.  
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insourcing skedde stegvis, där företaget arbetade med ett område i taget och idag 

bedrivs mer eller mindre alla Facility Management-enheter internt förutom städenheten 

och företagets kafé- och restaurangverksamhet som företaget fortfarande outsourcar.  

6.1.3 Anders Moritz på Tekniska Verken AB7 

Anders Moritz är servicechef för Tekniska Verken, men sitter även i ledningen för 

bolaget. Han tar hand om en del servicefunktioner på företaget, något som varit hans 

huvudsyssla sedan två år tillbaka. De Facility Management-tjänster som företaget har är 

bland annat fastighetsförvaltning, IT-enhet, kundservice, inköp och städning. Dessa 

enheter bedriver företaget till största delen själva, men en del specifika tjänster köps in 

från extern leverantör som exempelvis städning. Det förekommer också att Tekniska 

Verken outsourcar internt till företagets dotterbolag Stadspartner AB. Idag finns det 

ingen speciell enhet för Facility Management, utan olika enheterna på företaget ansvarar 

för de Facility Management-tjänsterna som rör deras enhet. Detta är något som 

ledningen tillsammans med de operativa cheferna beslutar om, även om det i slutändan 

är ledningen som har det sista ordet. 

6.1.4 Fredrik Göransson på Vattenfall AB8 

Fredrik Göransson är chef för Facility Management-enheten i Vattenfall. Denna Facility 

Management-enhet ansvarar för de affärsstödjande tjänsterna i Sverige. Det var under 

år 2005 som Vattenfalls ledning beslutade sig att slå ihop alla Facility Management-

enheter till en enhet och outsourca denna del till sig själva, ett beslut som ledningen 

presenterade och tog utan samrådan med de operativt ansvariga. Stödenheterna på 

Vattenfall är framförallt städ och underhåll, reception, post och gods, dokumentation och 

arkiv, kontorsmaterial, ägda fastigheter och företagsbilar. 

6.1.5 Rein Puusepp på Östgöta Brandstodsbolag AB9 

Rein Puusepp sitter i Östgöta Brandstodsbolags ledning sedan några år tillbaka. I stort 

sett bedrivet företaget sin Facility Management-enhet helt i egen regi, med vissa 

undantag. En del tjänster outsourcar Östgöta Brandstodsbolag internt till företagets 

dotterbolag Länsförsäkringar AB, vilket är ett beslut som ledningen fattat. Dotterbolaget 

                                                           
7 Tekniska Verken AB tillhandahåller Linköpingsborna med vardagliga tjänster såsom elektricitet, vatten 
och avfallshantering. 
8 Vattenfall AB producerar, distribuerar och säljer el till privatpersoner. 
9 Östgöta Brandstodsbolag AB är ett bank- och försäkringsbolag med fokus på Östergötland och utgör ett 
av de 24 Länsförsäkringsbolagen. 
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ägs av de 24 Länsförsäkringsbolag som finns i Sverige, där de alla är unika bolag och ägs 

av deras kunder. Syftet med att bilda detta dotterbolag var att kunna utnyttja 

stordriftsfördelar som bildas då de har exempelvis har samma IT-system som sköts från 

dotterbolaget. De stödenheter som de har idag är främst IT-verksamhet, HR-avdelning 

och reception. 

6.1.6 Per Wange på IFS AB10 

Per Wange ansvarar för centrala inköp, avtal och upphandlingar på IFS sedan några år 

tillbaka. För nästan nio år sedan började de operativa cheferna på företaget fundera över 

ineffektiviteten och kostnaderna med att exempelvis ha olika värdinnor och vaktmästare 

på olika orter och att alla bedrev detta på olika sätt. Dessutom var det en verksamhet 

som företaget egentligen inte ville syssla med. De operativa cheferna menade att det 

skulle vara bättre att slå ihop dessa Facility Management-tjänster till en enhet, med 

intention att de skulle sälja enheten i framtiden. Detta förslag presenterades för 

ledningen och förslaget motiverades med att företaget skulle tjäna pengar på detta. 

Förslaget beviljades och under 2001 fick Wange i uppdrag att bilda ett bolag internt 

inom IFS som skulle ta hand om alla typer av Facility Management-tjänster. Efter att 

organiserat och bedrivit detta i ca 2-3 år bestämde sig företaget att det var dags att sälja 

denna enhet till en extern Facility Management-leverantör och sedan tre år tillbaka 

sköter de företagets Facility Management-verksamhet, där bland annat tjänster som 

reception och vaktmästeri ingår. 

6.1.7 Lea Friari på Inspecta AB11 

Lea Friari arbetar som inköpschef för Inspecta i Sverige och till sommaren kommer hon 

få utökat ansvar och ha hand om alla inköp för hela koncernen. Sedan september 2007 

har företaget köpt in alla Facility Management-tjänster från en extern Facility 

Management-leverantör. De tar hand om allt som rör kontorsdriften, vilket innefattar 

allt från städning, skötsel av växter till catering, konferensrum och telefoni. Tidigare 

hette företaget Det Norske Veritas (DNV) som under 2007 köptes upp av Inspecta, då 

skötte de Facility Management-verksamheten i egen regi. 

 

                                                           
10

 IFS AB tillverkar och säljer deras affärssystem och är en ledande leverantör i världen. 
11 Inspecta AB är ett inspektionsföretag som erbjuder tjänster såsom besiktning, provning samt system-, 
produkt- och personcertifiering. 
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6.2 Kartläggning av respondenternas åsikter 

6.2.1 Tankar kring Facility Management 

Alla utom en av respondenterna hade hört talas om begreppet Facility Management och 

alla kände till vad det innebar. Respondenternas åsikter om Facility Management och 

outsourcing kring denna enhet är dock delade.  

Bengtsson som arbetar på ALcontrol menar att de är ett för litet bolag för ha en hel 

enhet för Facility Management. Han menar att allt har en prislapp och utifrån det som 

företaget anser sig vilja betala för dessa Facility Management-tjänster så fungerar 

hanteringen av dessa väl. Nyberg som arbetar på ett förhållandevis stort företag 

(Skandia) anser att det är viktigt att Facility Management-enheten får komma närmare 

kärnverksamheten för att styrningen av denna enhet ska ske mer effektivt. Idag finns 

det inte någon gräns mellan vår verksamhet och kärnverksamheten på Skandia, vilket 

det fanns när Skandia outsourcade Facility Management-tjänsterna menar han.  

Facility Management-funktionen är en enhet som IFS har kunnat outsourca på ett vettigt 

sätt på grund av att den inte hör till kärnverksamheten anser Wange. Det finns andra 

enheter som inte går att outsourca på grund av att de ligger för nära kärnverksamheten. 

Han tror att det generellt är svårare att outsourca en enhet ju närmare den ligger 

kärnverksamheten.  

Göransson berättar att han ofta får frågan om varför Vattenfall inte outsourcar sin 

Facility Management-enhet. Han menar att det är många som inte vet att företaget 

faktiskt outsourcar denna enhet, men skillnaden är att de outsourcar till sig själva. ”Är 

det bättre eller sämre?” frågar Göransson retoriskt och fortsätter ”vi gör benchmarks där 

vi jämför med andra som har det på stan och det är upp till andra att bedöma om detta är 

bättre eller sämre”. För Vattenfall har det fungerat bra hittills och han anser att det har 

varit en lyckosam lösning.  

6.2.2 Fördelar med att bedriva Facility Management-verksamheten som de gör idag  

Fördelen med att bedriva Facility Management-tjänster i egen regi är framförallt att 

företaget blir mer flexibla med sin personal, då de kan användas till andra sysslor än 

deras huvuduppgift anser Bengtsson, Nyberg och Puusepp. Städpersonal är en resurs vid 

kundmöten och de hjälper även till vid inköp av exempelvis fikabröd berättar Bengtsson. 

Nyberg tror även det har varit positiv påverkan på personalen med att insourca och nu 
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bedriva enheten i egen regi. Förr satt en person och gjorde en uppgift och en annan 

person gjorde en annan och det var varken effektivt eller roligt menar Nyberg. Han tror 

att Skandia har ”tagit död” på den klassiska vaktmästartjänsten. Idag har företaget inga 

”klassiska” vaktmästare, utan alla medarbetare inom denna enhet roterar på 

arbetsuppgifterna hos oss förklarar han. På så sätt har de lyckats göra arbetet både 

roligare och effektivare, vilket har lett till att de kunnat dra ner på bemanningen. 

Företaget kan också utnyttja lite extra tid av sin egen arbetsstyrka, vilket kan vara 

svårare om företaget skulle köpa in denna tjänst externt, något som Bengtsson ser som 

en stor fördel. Dessutom tycker han att de inte behöver vara så formella med 

personalen. Vill de ändra på exempelvis städningsrutinerna så meddelar de personalen 

direkt om detta. Skulle företaget istället köpa tjänster av en extern leverantör krävs det 

kanske en omförhandling av kontraktet.  

Göransson, Moritz och Nyberg tycker att det finns fördelar att driva Facility 

Management-enheten i egen regi och nämner närhet och kontroll. De menar att de kan 

följa utvecklingen från ett tidigt stadium och har således chansen att upptäcka problem 

innan de faktiskt uppstår, vilket kanske ett externt företag skulle ha svårare att göra. Om 

inte närheten finns kan det vara en risk att kärnverksamheten inte förstår Facility 

Management-verksamheten, vad de arbetar med, vad de står för och vilka förändringar 

de klarar av menar Nyberg. Detta kan leda till att det blir svårare att i ett tidigt stadium 

gå in och stötta kärnverksamheten på rätt sätt. Göransson och Moritz tycker även att det 

är lättare att kontrollera kvalitet om företaget sköter enheten själv. Ett företag som inte 

outsourcar kan vara mer flexibla än företag som outsourcar och som har ett avtal som 

löper under en längre period anser Göransson. 

 

Puusepp anser att fördelen med att driva Facility Management-funktionen till största 

delen själva och köpa in en del tjänster leder till en bra mix. Han tycker att det är bra att 

företaget inte lyfter ut allt ur bolaget då närheten är en viktig faktor för Östgöta 

Brandstodsbolag. Exempelvis är den största delen av löneavdelningen outsourcad till 

dotterbolaget, även om det kanske rent ekonomiskt vore bättre att outsourca allt. 

Fördelen med att ha en lokal löneadministratör är att det alltid finns någon på plats som 

kan hjälpa till direkt, vilket är en god service för deras medarbetare. Han tror att ett 

företag kanske måste betala lite mer för att få en bra service och en bra produkt. 
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Företagsledningen tycker också att det är viktigt att vara lokala, exempelvis genom att 

ha lokala telefonister i receptionen istället för att samla alla på ett callcenter. ”Vi vill 

hellre ha en person som talar östgötska, då känner sig kunderna väldigt nära” menar han. 

Att vara lokala är en del av företagets strategi och det finns en risk att den går förlorad 

om företaget väljer att outsourca. Han tror även att produktkunskap, kunskap om den 

lokala marknaden och kundkännedom skulle kunna gå förlorad om företaget outsourcar 

allt till en extern leverantör. Dessutom är det kanske enklare att lösa problem om allt 

sköts inom företaget. Det handlar hela tiden om att väga ekonomin mot vad företaget får 

ut av outsourcingen, med avseende på kvalitet och att kunna vara lokala och nära 

avslutar han. 

Wange och Friari vars respektive företag köper in Facility Management-tjänsterna från 

extern part har lite andra åsikter än de övriga respondenterna. En av de största 

fördelarna med outsourcing är att respektive företag har fått en ”proffspartner” att 

diskutera med.  Tjänsterna blir mer affärsmässiga eftersom att de nu kan begära en 

uppskattning i tid och pengar på den tjänst de vill utföra, vilket är en skillnad från 

tidigare när de skötte allt själva menar de. Det är lättare att ställa krav på personal och 

att det är lättare att följa kvalitet och service tycker Friari. Det är även relativt billigt att 

köpa in tillägg till den köpta tjänsten och leverantören har en väldigt hög servicenivå. 

Det är något hon tror är svårt att uppnå med egen personal. Dessutom vet företaget 

några år framåt vad outsourcingen av Facility Management-enheten kommer att kosta 

efter att de ingått avtal med leverantören. Det kommer således inte några 

överraskningar på kostnadssidan och företaget får även ökad kännedom om vad Facility 

Management-tjänsterna kostar. Dessutom slipper de alla personalkostnader, sociala 

kostnader, rekryteringskostnader och andra kringkostnader som anställd personal kan 

innebära tillägger hon.  

Både Friari och Wange lyfter även fram att outsourcingen leder till ökad effektivitet, 

vilket leverantören har hjälpt företaget med och också har lett till kostnadsbesparingar. 

De upplever också att de blivit mer flexibla vid fluktuationer i efterfrågan, då 

leverantören får anpassa bemanningen. Dessutom utförs fler utvärderingar per år 

tillsammans med den externa leverantören, vilket gör att de känner att de har stor 

kontroll på verksamheten. 
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6.2.3 Nackdelar med att bedriva Facility Management-verksamheten som de gör idag  

Nackdelen med att bedriva Facility Management-tjänsterna själva är att de hamnar lite 

utanför själva kärnverksamheten menar Bengtsson. Den blir lite ”styvmoderlig 

behandlad” och kanske inte får samma uppmärksamhet som de som arbetar med dessa 

tjänster kanske tycker att de borde få. Det kan handla om personalvård, trivsel och hur 

företaget utvecklar den delen av personalstyrkan. Dock kommer enheten aldrig att vara 

en del av kärnverksamheten, vilket gör att företaget inte heller kommer att fokusera på 

den delen menar han.  

Nyberg och Puusepp menar att det är dyrt att ha överbemanning och att det ibland kan 

vara svårt att lösa toppar och dalar, vilket de skulle slippa om de outsourcade. Dock har 

de lyckats lösa detta problem med att ha en bas av personal som krävs för en normal 

arbetsvecka och sedan har ett avtal med ett bemanningsföretag där de har möjlighet att 

ringa in personal vid behov. 

En nackdel med att driva Facility Management-verksamheten i egen regi kan vara att 

företaget inte har definierat vilken kvalitet de vill ha på saker och ting, vilket de skulle 

behövs göra om de outsourcade anser Moritz. Det kan exempelvis handla om hur stora 

borden i konferensrummen ska vara till vilken mobiltelefon de anställda ska ha och det 

lätt att det blir tjafsigt och bråkigt. Det är alltid en risk när ett företag sköter dessa typer 

av frågor själva, eftersom det är lätt att tappa kontrollen på kostnaderna.  

Ett företag skulle kanske kunna bli effektivare tack vare outsourcing tror Bengtsson. Om 

företaget bantar ner verksamheten, så har de kraft kvar att fokusera på 

huvudverksamheten. Då behöver företaget inte bry sig om de andra tjänsterna, eftersom 

de köper in dessa. Göransson och Nyberg tycker inte att det finns några stora nackdelar 

med att driva Facility Management-enheten i egen regi. De tror inte att de skulle vinna 

någonting på att gå över till att outsourca sina respektive Facility Management-enheter. 

Nyberg spekulerar i att företag enbart outsourcar för att gå igenom sin organisation och 

kanske föryngra och förnya personal, men invänder att han inte har något belägg för det. 
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Puusepp tror att den största förtjänsten med en outsourcing är att företaget kan få en 

ökad flexibilitet och att företaget kan få en större organisation bakom sig. Företaget 

behöver då inte vara lika beroende av en person om denne exempelvis skulle bli sjuk, 

utan företaget har hela tiden en bas med god kunskap att luta sig mot. Mindre företag 

kanske är mer känsliga för detta än större företag som har fler personer som arbetar 

med samma arbetsuppgifter, vilket kanske gör det enklare för små företag att outsourca. 

En annan fördel med att gå över till outsourcing skulle kunna vara att företaget kan bli 

lite mer ”snabbfotat” vid en omorganisation och följaktligen har lättare att reducera 

kostnaderna på ett snabbt och enkelt sätt. De stora besparingarna gör nog dock de 

företag som måste vara flexibla på grund av den rådande konkurrensen. Teknikföretag 

behöver i större utsträckning vara mer flexibla än exempelvis banker, annars tror han 

att företaget har samma kostnadsposter oavsett om de väljer att outsourca eller ej.  

Wange som idag outsourcar tycker att den största nackdelen med outsourcing har varit 

personalfrågan. Eftersom deras Facility Management-leverantör tog över all personal, 

som arbetade med dessa tjänster, ledde det till att personalen kände sig kluvna mellan 

att känna sig som IFS:are men vara anställd hos den externa leverantören. Idag är det 

mycket bättre och att personalen nu vet sina roller på grund av att det tydliggjorts 

efterhand, men det var svårt i början menar han. Andra nackdelar är att det tar lite 

längre tid att beställa och fixa saker, eftersom att de måste gå genom en process. 

Företaget blir inte lika lättrörlig som tidigare. Samtidigt som det kan vara en fördel 

eftersom de anställda tänker efter lite mer innan de beställer en tjänst, något de inte 

gjorde i samma utsträckning tidigare. Den andra nackdelen är att företaget mister 

styrningen av personalen. Dock är dessa problem förhållandevis små menar han. Friari 

tror att det framförallt är kompetens som de förlorar med outsourcingen. Det är även 

relativt dyrt med outsourcing, även om hon inte tror att det är dyrare att köpa 

tjänsternas av leverantör än att bedriva det i egen regi.  

6.2.4 Vad sparar de på att bedriva Facility Management-enheten som de gör idag?  

Vattenfall har gjort betydande kostnadsbesparingar på vissa områden genom att 

outsourca Facility Management-funktionen internt, men Göransson har ingen siffra att 

delge. Även om de gjort besparingar på att outsourca internt, så var det inte kalkylen 

som avgjorde att företagets ledning valde att outsourca. Det var snarare möjligheten att 

samla allt på ett ställe, vilket ledde till synergieffekter och kostnadseffektivisering. 
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”Sedan kan du räkna på det hur mycket du orkar och det beror på vad du puttar in i ena 

ändan (som avgör vad) som kommer ut i andra (ändan)” 12. Företaget har dock hela tiden 

haft en positiv trend på kostnadssidan sedan de beslutade att slå ihop Facility 

Management-tjänsterna till en enhet. Det är viktigt att arbeta med kostnadsbilden, då 

det är viktigt att vara konkurrenskraftiga mot externa alternativ. Så länge de är 

konkurrenskraftiga mot externa alternativ och att de levererar minst lika bra produkter, 

så finns det ingen anledning att titta efter andra alternativ menar han.  

 

Uppskattningsvis har kostnaderna halverats mot vad de var innan insourcingen menar 

Nyberg, men poängterar att det generellt gäller att vara försiktig med ett sådant 

uttalande eftersom att man jämför två helt skilda produkter. Enheten idag är inte 

densamma som när den outsourcades och även om ekonomin styr ett beslut tror han 

inte att det är det enda som avgör, utan nämner att även kontroll är viktigt i ett 

outsourcingbeslut. 

Inte heller Bengtsson har en siffra på hur mycket ALcontrol tjänar på att hanterar sina 

Facility Management-tjänster själva. De har kalkylerat på att bedriva städningen själv 

mot att köpa in den externt och det visade sig vara lönsamt att bedriva den i egen regi i 

Linköping. Det handlar inte bara om grundkostnaden, utan också om 

avvecklingskostnaden som måste läggas på kalkylen, för att det ska ske en rättvis 

jämförelse mot det externa alternativet. Kalkylen spelar naturligtvis stor roll men 

”ekonomi är ju ekonomi, du kan styra hur du vill beroende på vad du lyfter fram i din 

kalkyl, så vill du visa att outsourcing är lönsamt, ja då ser du till att skaffa en kalkyl som 

pekar på det. Om man ska vara cynisk…”. Det är viktigt att ha alla företagets kostnader 

med i kalkylen, eftersom att det i slutändan ändå kommer att synas i resultatet. ”Gör vi 

inte rätt kalkyl så går vi bort oss” avslutar han.  

Friari, Moritz och Puusepp har ingen aning om vad respektive företag skulle kunna tjäna 

eller förlora på att bedriva Facility Management-tjänsterna som de gör idag, eftersom att 

de aldrig kalkylerat och undersökt detta. Däremot menar Moritz att kalkylen är 

avgörande, men tror att det kan vara svårt att göra en rättvis kalkyl eftersom att ”mjuka” 

parametrar som exempelvis kunskap och servicenivå inte genererar några pengar men 

även måste vägas in. Friari och Puusepp vidhåller att det finns en ekonomisk kalkyl 

                                                           
12 Notera författarens anmärkningar. 
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bakom varje beslut, men tror däremot inte att det enbart är kalkylen som är avgörande. 

Det handlar om andra saker menar de och för Östgöta Brandstodsbolag handlar det om 

att värna om den lokala förankringen.  

IFS har minskat sina kostnader för Facility Management-enheten med 10-20 procent 

mot vad kostnaden var innan, men Wange har ingen exakt summa att delge. Det är 

kalkylen som legat till grund för detta beslut, en kalkyl han själv tog fram när han 

utvärderade detta under 2001. I kalkylen saknas många av de indirekta kostnader som 

försvinner med outsourcing, exempelvis personalsamtal, lönesamtal och kostnaden att 

ringa in en sjukersättare. Därför är det kanske egentligen ännu mer pengar som 

företaget tjänar på outsourcing än vad de kalkylerade på. Dock tror han, i egenskap av 

chef, att han har kunnat se kostnadsbesparingarna tydligare än de övriga anställda. 

Många av de anställda har varit kritiska mot detta beslut. De kunde exempelvis 

argumentera om att en flytt av tio skrivbord nu kostar pengar, vilket det inte gjorde när 

de hade en ”egen” vaktmästare för då var det ”gratis” menade de. Det var många i 

personalen som inte såg helheten på vad företaget faktiskt sparade på tre års sikt.  

6.2.5 Tankar kring outsourcing och diskussion kring vilka strategiska faktorer som 

påverkar ett outsourcingbeslut 

Puusepp tror inte att företaget någon gång utrett, övervägt eller provat outsourcing till 

extern leverantör. Bengtsson och Moritz menar att deras respektive företag endast 

utrett, övervägt och provat att outsourca specifika Facility Management-tjänster men 

aldrig hela enheten. Det har däremot de övriga respondenternas företag, där tre av de 

fyra ansåg att outsourcing var en lyckad lösning, varav ett av de tre företagen outsourcar 

till sitt eget bolag. 

Det kommer alltid att finnas outsourcing och det behövs, tror Puusepp. Däremot beror 

outsourcingbeslutet på vad det är för typ av företag, storleken på företaget samt hur 

föränderliga företagets produkter är. Det är kanske viktigare att vara flexibel i 

exempelvis ett teknikföretag än i en bank och då kan outsourcing vara en bra lösning. 

Det kan även vara så att företag kan behöva outsourcing beroende på vilket stadie de är i 

utvecklingen av produkten. Efterfrågan på företagets produkter och konjunktur är 

ytterligare två faktorer som spelar in anser han.  
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Var ett företag befinner sig i förädlingskedjan avgör vilka strategiska faktorer som 

spelar in tror Bengtsson. Om företaget vill ta en större del av förädlingskedjan, har 

företaget antagligen en bredare verksamhet än ett företag som endast ämnar ta en 

nisch-position på marknaden.  Oavsett vilken position ett företag väljer att ta, är det 

detta beslut som styr vad företaget ska sköta själva och vad de ska köpa från marknaden. 

Andra parametrar som påverkar är företagets konkurrens och kompetens. Om företaget 

skulle komma fram till att det är vettigt att outsourca exempelvis Facility Management-

verksamheten anser han att det är viktigt att leverantören är lokalt förankrad. 

Outsourcing är bra under förutsättning att det är en verksamhet som företaget inte har 

för avsikt att ha som kärnverksamhet anser Göransson, Moritz, Puusepp och Wange. De 

är viktigt att ett företag som vill outsourca vet varför de vill det och vad de vill uppnå 

med det. Vet inte företaget det så ådrar de sig stora risker i form av osäkerhet, då de inte 

vet vad de kostar och vad det är för tjänster de faktiskt får menar Moritz. Dessutom 

måste ett företag vara medvetet om att outsourcingen i sig är kostsam, att det 

uppkommer en hel del arbete med outsourcingen. Företaget måste också vara medvetet 

om att de blir bundna till ett annat företag och vad det innebär, även om detta är 

sekundärt. Om det skulle vara aktuellt att outsourca är det viktigt ”att det inte bara 

kommer någon som presenterar sig och är trevlig” och lägger fram ett lämpligt förslag 

med ett förberett avtal. Det krävs mycket eftertanke och planering bakom ett 

outsourcingbeslut. Dock kan företagen alltid använda ”outsourcing-spöket” som ett 

medel att sätta press internt, men han poängterar att Tekniska Verken aldrig har sagt att 

de vill outsourca.  

Det är viktigt att ha vettiga processer för att kunna kontrollera och övervaka sina 

underleverantörer om företaget skulle outsourca anser Bengtsson. Brister dessa 

leverantörer i kvalitet eller produktionssätt kan företaget riskera att få en 

kvalitetsavvikelse som inte överensstämmer med företagets policy.  En annan svårighet 

med outsourcing är att kunna skriva ett heltäckande kontrakt, som en underleverantör 

ska leva upp till.  Dessa problem slipper de nu menar han. 
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Friari, Moritz och Wange är ense om att det är viktigt att definiera alla tjänster innan ett 

företag outsourcar. Ett led i arbetet med outsourcing är att ställa sig frågan vad de är 

som ska ingå i den verksamhet som företaget vill outsourca och att utvärdera vilka 

kostnader det handlar om menar Wange. Det är svårt att veta vad företaget skulle kunna 

tjäna på att outsourca om företaget inte vet hur mycket det kostar innan.  

Outsourcing kan vara hur dåligt som helst, men om ett företag ägnar lite längre tid åt att 

ta fram en väldigt specificerad och detaljerad kravspecifikation, så kan det bli hur bra 

som helst menar Friari. En viktig strategisk faktor i detta beslut är att företag slipper att 

tänka på det som rör personal. Även Wange menar att det framförallt är 

personalkostnader som styr ett outsourcingbeslut, även om alla kostnader spelar in.  

Generellt anser Bengtsson, Göransson och Puusepp att så länge ett företag inte kan 

producera eller tillverka det bättre och billigare än vad en extern leverantör kan utföra 

tjänsten på, så ska företaget köpa det från marknaden. Dock kan det finnas vissa 

undantag då företaget kanske kan acceptera ett ogynnsamt kostnadsläge för att 

exempelvis premiera en kompetens inom företaget. Puusepp menar att de teoretiskt sätt 

skulle kunna outsourca den personal som sitter på finansavdelningen, men strategiskt 

valde företaget att ha dem lokalt trots att det rent ekonomiskt kanske är dyrare. Den 

kunskap som de besitter gör att de ofta är med ute på kundmöten och då används de i 

säljledet också. Moritz spekulerar i om det även kan handla om tradition i bolag som styr 

om företag vill outsourca eller ej. 

Enligt Nyberg går insourcing och outsourcing i trender, men menar själv att han är 

motståndare till outsourcing. ”Idag skulle jag jobba ganska mycket för att bromsa en 

sådan outsourcingtrend om det skulle tas upp internt”. Han tycker att Skandia har dålig 

erfarenhet av outsourcing efter att ha provat outsourcing under en längre period. Den 

viktigaste strategiska faktorn i ett outsourcing beslut är ekonomi, något som ett företag 

har svårt att komma ifrån. Det är även viktigt att företaget inte glömmer någon 

parameter och bara tittar på ekonomi, då är det lätt att saker och ting hamnar mellan 

stolarna, vilket skulle kunna leda till följdproblem såsom ökade kostnader. Väljer ett 

företag att outsourca ska de vara väldigt skickliga på att skriva avtal för att undvika att 

få tilläggsfakturor menar han. 
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Beroende på vilket perspektiv man ser det från kan outsourcing vara både bra och dåligt 

anser Moritz. Ett företag ska inte outsourca någonting bara för att det inte fungerar 

menar han och får medhåll från Göransson. Däremot finns det väl egentligen inga 

incitament till att outsourca någonting som fungerar avslutar Göransson.  

6.2.6 Eventuella svårigheter med outsourcing på kort och lång sikt 

Friari, Nyberg, Puusepp och Wange lyfter fram problem som är relaterade till 

personalfrågor och menar att kortsiktigt kan det vara en svårighet att få personalen att 

se det större perspektivet av förändringen. Outsourcingen i sig kan leda till orosmoment 

som kan påverka både arbetsinsatsen och produkterna. Om det företaget som de 

outsourcar till övertar företagets personal är det oftast en inkörningsperiod innan alla 

kommit in i sina roller, vilket kan vara ett kortsiktigt problem menar de. Om inte Facility 

Management-leverantören tar över personalen, så måste företaget bygga upp hela 

organisationen menar Friari. På kort sikt kan detta vara ett problem eftersom att de nya 

har låg kunskap om företaget och övrig personal, men hon tror att det kan undvikas om 

företaget har tidigare erfarenhet från outsourcing och vet hur de kan förbereda sig. 

Bengtsson nämner också att verksamhetskännedomen är ett kortsiktigt problem och 

menar också att det är svårt och tar tid att förmedla hur en tjänst ska utföras. Det gäller 

att vara tydlig vid förhandlingen för att säkerställa vilka krav som ska ställas på 

underleverantören. Risken är proportionell mot hur effektiv företagets ledning är att 

handla upp tjänsten avslutar han.  

Moritz tror att ett eventuellt kortsiktigt problem med outsourcing skulle kunna vara 

problem gällande kvalitet och risken för ökade kostnader som uppstår i samband med 

outsourcing. Det kan vara svårt att kalkylera helt rätt på vad outsourcingen faktiskt 

kostar. Enligt Göransson uppkommer endast kortsiktiga problem då företag outsourcar 

utan att ha 100 procent kontroll över vad de faktiskt outsourcat. 

Respondenterna har även diskuterat kring eventuella långsiktiga problem som kan 

uppstå med outsourcing. Bengtsson och Friari tar upp att problematiken med att ett 

långsiktigt beroende till leverantören kan leda till att denne utnyttjar situationen genom 

att pressa upp prisnivån på tjänsterna. Det kanske inte är lika stor risk vid outsourcing 

av en Facility Management-enhet som är relativt enkel, än om företaget outsourcar en 

annan del av verksamheten som är mer komplex tror Bengtsson. Beroendet kan även 

uppkomma då företaget saknar kompetens om utförandet av tjänsten menar Friari, 
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Göransson och Moritz. Detta kan leda till att företaget får svårt att göra en god planering 

för denna enhet i framtiden avslutar Göransson. 

En annan risk som tas upp är risken med att inte ha full insyn hos sin motpart. Risken 

med detta är om Facility Management-leverantören råkar ut för något, exempelvis 

ekonomiska problem, bli uppköpta eller kanske rent av går i konkurs menar Friari. Då 

skulle företaget ha en väldigt utsatt position, även om hon tror att risken är minimal. Ett 

annat problem kan vara att säga upp ett långt samarbete med en Facility Management-

leverantör om företaget skulle komma fram till att de vill bedriva den verksamheten i 

egen regi. 

Wange tror till skillnad från de övriga respondenterna att det inte finns några 

långsiktiga problem med outsourcing om företaget ser till att sköta enheten på rätt sätt. 

Om det fanns problem så skulle de vara desamma om de utförde Facility Management-

enheten i egen regi tror han.  

6.2.7 Påverkas företag av andra? 

Ingen av respondenterna tror att konkurrerande företag har påverkat respektive 

företagsledning i beslut kring outsourcing. De menar att detta beslut skedde på eget 

initiativ och att andra faktorer styrde beslutet snarare än att se till hur konkurrerande 

företag agerade i samma fråga. Däremot menar både Puusepp och Moritz att en viss 

extern påverkan skulle kunna ha skett omedvetet eftersom att de följer vad andra 

företag gör. ”Dessa vindar blåser hos alla företag samtidigt” menar Göransson och syftar 

på outsourcing. 
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7. Analys och diskussion 

Det empiriska materialet kommer i detta kapitel analyseras och diskuteras med 

utgångspunkt i den presenterade teorin. För att öka överskådligheten kommer 

strukturen att efterlikna ordningsföljden i teorikapitlena, där författaren börjar med 

transaktionskostnader och kontrakt, fortsätter med vertikal integration och outsourcing 

och avslutar med evolutionär teori. 

7.1 Transaktionskostnader och kontrakt 

Transaktionskostnader är de kostnader som uppstår vid ett utbyte mellan två parter. 

Det kan vara alltifrån kostnaden för att hitta en motpart till kostnaden för att övervaka 

ett kontrakt. Dessa kostnader hålls nere för de företag som väljer att bedriva Facility 

Management-verksamheten i egen regi, eftersom dessa företag slipper sökkostnader och 

förhandlingskostnader för att leta efter och förhandla med en potentiell Facility 

Management-leverantör som skulle kunna utföra tjänster åt dem. Respondenterna vars 

företag bedriver Facility Management i egen regi anser även att det är relativt lätt att 

förhandla med personal om exempelvis nya arbetsrutiner, denna kostnad skulle 

förmodligen vara större om företaget outsourcade då det troligtvis kräver 

omförhandling av kontraktet. Respondenterna anser även att det är relativt lätt att 

övervaka utförandet av tjänster på grund av närhet, då de arbetar för samma företag 

samt att cheferna har möjlighet att styra personalen. Även om företagen aldrig helt 

kommer ifrån övervakningskostnaderna, torde transaktionskostnaderna för dessa 

företag vara relativt låga. 

Två av respondenterna vars företag inte outsourcar menar att det kan vara svårt att 

skapa ett kontrakt som tar hänsyn till alla möjliga utfall. Detta kan leda till att företagen 

utför dessa tjänster själva, även om det skulle vara mer kostnadseffektivt att köpa 

tjänsterna från marknaden. Dessutom tror några av dem att företaget skulle kunna 

hamna i beroendeställning till det externa företaget, som kan utnyttja situationen och 

pressa upp priset för tjänsterna. Detta indikerar på att företagsledningen känner oro för 

bristande kontroll och att de skulle ha svårt att lita på den externa leverantören.  
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De respondenter vars företag outsourcar anser att de fått en förbättrad situation i och 

med outsourcingen, då de inte längre behöver utföra dessa tjänster själva utan istället 

kan köpa dessa från en extern leverantör. Detta har enligt dem lett till 

kostnadseffektiviseringar. Samtidigt vinner leverantören på att företagen outsourcar då 

de får nya kunder. Detta tyder på att båda parterna tjänar på ett samarbete, vilket är ett 

grundläggande antagande i transaktionskostnadsteorin. 

Ett samarbete kan dock leda till att det uppstår olika typer av transaktionskostnader. 

Dessa kan i och för sig hållas nere om företagen väljer att ingå ett längre samarbete, 

vilket båda företagen som outsourcar har gjort. Ett längre samarbete skulle kunna leda 

till att transaktionskostnaderna minskar, men detta kan från företagens sida även leda 

till utsatthet och uppbundenhet till leverantören. En av respondenterna som outsourcar 

anser att utsattheten och uppbundenheten skulle kunna vara ett problem, men får inte 

medhåll från den andra respondenten vars företag outsourcar.  Detta kan bero på att det 

företaget som skött Facility Management-verksamheten själva innan de outsourcade 

känner mindre osäkerhet, då de själva har haft kontroll över verksamheten. Detta skulle 

indirekt kunna leda till att företagsledningen känner ett större förtroende för 

leverantören, än den företagsledning som inte helt haft kontroll över verksamheten. 

Bristande kontroll skulle kunna leda till att de i större utsträckning upplever utsatthet. 

Detta skulle kunna lösas med ett kontrakt, där företaget exempelvis skulle kunna 

förhandla om tid för uppsägning av kontraktet. Skulle företaget känna att båda parterna 

är lika utsatta skulle företagsledningen kanske känna att de verkade på lika villkor. Dock 

får förtagen väga det emot de transaktionskostnader som uppstår i och med en 

förhandling. 

Eftersom att ett av företagen som outsourcar tydligt definierat de Facility Management-

tjänster som de ville outsourca innan de outsourcade, borde det ha lett till att det varit 

enklare och billigare för dem att förhandla och skriva kontrakt än för exempelvis det 

andra företaget som outsourcar, som inte lika grundligt gått igenom utförandet och 

kostnaderna för dessa tjänster innan. Dessutom borde övervakningskostnaderna 

generellt vara mindre för företag som har stor kontroll på den outsourcade 

verksamheten. Transaktionskostnaderna för de som outsourcar hålls dock nere då 

Facility Management-tjänsterna är relativt enkla. En hypotes borde vara att 

transaktionskostnaderna ökar, ju mindre kontroll ett företag har över sin Facility 
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Management-verksamhet. Om företaget sedan outsourcar leder detta till att företaget 

har stor övervakningskostnad eftersom det finns svårigheter med att kontrollera 

utförandet. Detta skulle kunna undvikas genom ett skräddarsytt kontrakt, men då är det 

upp till företaget själva att definiera tjänsterna och besluta hur utförande av dessa ska 

gå till, vilket minskar osäkerheten och därmed kostnaderna. 

En transaktionskostnad som finns för de företag som inte outsourcar är kostnaden för 

att anställa personal för att sköta sin Facility Management-funktion. Det kan handla om 

allt från rekryteringskostnader till utbildningskostnader för personalen. Denna kostnad 

slipper företagen om de väljer att outsourca, eftersom att leverantören sköter detta åt 

företagen. Denna kostnad måste dock vägas mot den förhandlingskostnad som företaget 

skulle ha om de skulle outsourca. 

7.1.1 Asymmetrisk information 

Ett problem som teorin tar upp med ingående av ett avtal är asymmetrisk information i 

form av hidden action. Denna asymmetriska information gör att det finns en risk att den 

ena parten kan skada eller utnyttja den andra partens intresse och därmed förhindra en 

lyckad transaktion. En av respondenterna som outsourcar anser att det finns ett litet 

problem i att de mister chansen att styra personalen och såldes övervakningen av 

utförandet av tjänsterna. Dock är båda respondenterna vars företag outsourcar väldigt 

nöjda med deras respektive leverantör idag och de utvärderar utförandet av tjänsterna 

och samarbetet kontinuerligt, vilket borde indikera att problemet anses som litet om än 

förekommande. Detta kan emellertid vara lite motsägelsefullt då den ena parten ansåg 

att det skulle kunna finnas en risk med ett längre samarbete med avseende på utsatthet. 

Dock skulle det helt enkelt kunna bero på att företaget känner fullt förtroende för att 

leverantören utför det som de kommit överens om och/eller att kontraktet som de 

ingående parterna har är väldigt genomtänkta och väldefinierade. Detta leder till att den 

asymmetriska informationen är näst intill obefintlig men att företagsledningar på ett 

längre perspektiv skulle känna att de mister kompetens och känner sig således mer 

utsatta. 
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Företag som outsourcar riskerar även att bli utnyttjade på grund av att det externa 

företaget har ett informationsövertag före ingåendet av ett kontrakt. Det är dock inget 

som framkommit att respondenterna upplever som något problem. Det är möjligt att det 

skulle kunna vara större risk för ett företag att bli utnyttjat om tjänsten vore mer 

komplex. Dessutom hade ett av företagen som outsourcar väldigt god kontroll på de 

tjänster de ville outsourca, vilket gör att risken att bli utnyttjad borde vara relativt låg. 

De respondenter som inte outsourcar har framhållit att de anser att det är viktigt med 

kontroll och närhet. Vetskapen om att den ena parten kan skada den andra partens 

intresse skulle kunna vara orsaken till att ett utbyte mellan företaget och en extern 

leverantör inte äger rum, men det är dock inget som uttryckligen framgått av 

intervjuerna. En möjlig hypotes skulle kunna vara att företagsledningarnas vilja att ha 

kontroll har att göra med att risken för att en leverantör skulle kunna utnyttja det 

informationsövertag som denne besitter. Denna informationsasymmetri skulle också 

kunna ha att göra med företagsledningars upplevda svårighet med att skriva kontrakt, 

då leverantören har detta informationsövertag gentemot företaget. 

7.1.2 Principal-agent teori 

Principal-agent-problematiken uppstår när agenten väljer att uppfylla sina egna mål 

snarare än huvudmannens mål. Ett exempel skulle kunna vara att chefen uppfyller sina 

egna mål snarare än företagsledningens mål. Detta skulle kunna leda till att personer 

som har ett operativt ansvar i ett företag kan förhindra en outsourcing, då de kanske 

finns en risk att deras position försvinner, även om outsourcingen kanske vore det bästa 

för företaget ur ett ekonomiskt perspektiv. På grund av denna risk kanske det är därför 

de operativa cheferna inte har funderat kring möjligheten att outsourca eller ens 

övervägt den. Av intervjuerna framkom det att tre av de sju tillfrågade respondenternas 

respektive företag inte har utrett, övervägt eller provat att outsourca hela Facility 

Management-funktionen till extern leverantör, med undantag för specifika Facility 

Management-tjänster. Här skulle man bara kunna spekulera varför detta inte skett, men 

ett möjligt scenario skulle kunna vara att de operativa känner att outsourcing skulle 

vara ett hot mot deras position, vilket är anledningen till att de varken utrett, övervägt 

eller provat att outsourca Facility Management-enheten. 
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Det går även att applicera principal-agent teorin på företag som outsourcar till en extern 

leverantör. Det externa företaget skulle kunna ha ett annat intresse än företaget som 

köper deras tjänst och detta skulle kunna leda till problem. Av det som framgick i 

intervjuerna ansåg ingen av de respondenterna vars företag outsourcar att det skulle 

finnas ett sådant problem. De verkar kunna lita på sin motpart i den mån att tjänsten 

sköts på ett tillfredställande sätt, dock ansåg en av dem att det finns en motpartsrisk på 

längre sikt, även om den är minimal. De respondenter vars företag bedriver Facility 

Management-verksamheten i egen regi ansåg däremot att det skulle kunna finnas en risk 

med bristande kontroll, vilket borde tyda på att dessa företag ser principal-agent-

problematiken som ett större problem än de som outsourcar.  

7.2 Vertikal integration 

Att företag väljer att sköta Facility Management-verksamheten själva skulle kunna ses 

som att företagen vertikalintegrerar. Ett av de tillfrågade företagen berättade att de 

köpte upp en av sina leverantörer när de bestämde sig för att sköta Facility 

Management-funktionen i egen regi. I det fallet uppgavs de största orsakerna till detta 

att de ville öka kontrollen samt att leverantörerna hade kommit för nära företaget, vilket 

var ett hot med tanke på risken för insyn. En annan orsak som teorin tar upp är att 

kostnader kan reduceras med vertikal integration vilket några av respondenterna ansett 

haft betydelse. Två av respondenterna vars företag driver Facility Management-

funktionen i egen regi har inte räknat på vad de eventuellt skulle tjäna på detta beslut, 

vilket borde betyda att ekonomi inte var den huvudsakliga orsaken till beslutet att 

bedriva Facility Management-enheten i egen regi. Enligt teorin kan företagen eliminera 

beroendet till marknaden med hjälp av vertikal integration, men detta verkar inte varit 

av betydelse enligt vad som framkom under intervjuerna. Dock kan minskat beroende 

till marknaden antas vara ekvivalent med att reducera transaktionskostnader samt öka 

kontrollen och närheten, vilket respondenterna har uppgett är av betydelse. 

De respondenter vars företag bedriver Facility Management-verksamheten i egen regi 

beskriver att det är enklare att följa processerna och att det således är lättare att i ett 

tidigt stadium förändra och stötta Facility Management-verksamheten när de sköter 

enheten själva. Detta borde tyda på att de anser att det är enklare att utbyta information 

inom ett företag än mellan två företag, vilket också enligt teorin anses vara en orsak till 

att företag vertikalintegrerar. 
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Enligt teorin är argumenten mot att vertikalintegrera främst att det är dyrare att utföra 

tjänsterna själva än att köpa från marknad, att flexibiliteten är begränsad och att det kan 

vara svårt att styra företaget. Två av respondenterna anser att det är dyrt med personal, 

speciellt om företaget har överbemanning och en av respondenterna säger att det 

kanske skulle vara mer lönsamt att köpa in personal externt. Detta borde tyda på att de 

anser att det är dyrare att utföra tjänster själva än att köpa från marknad. En av 

respondenterna vars företag bedriver sin Facility Management-enhet i egen regi menar 

att företaget inte fokuserar på Facility Management-verksamheten, vilket kanske är en 

del i att det är svårt att fokusera och styra alla enheter i företaget. Två av dem menar att 

det ibland kan vara svårt att hantera fluktuationer då de har egen personal vilket 

minskar deras flexibilitet. Dock anser andra att flexibiliteten ökar med att sköta Facility 

Management-enheten själva, då de kan utnyttja personal till fler arbetsuppgifter. Trots 

dessa nackdelar väljer företagen att vertikalintegrera. Detta skulle kunna indikera att 

det finns otillräckliga skäl till att gå över till outsourcing eller att företagsledningarna 

faktiskt inte vet vad de skulle kunna tjäna ekonomiskt på ett outsourcingbeslut. 

7.3 Outsourcing  

Respondenternas inställning till outsourcing av Facility Management-verksamheten har 

visat sig vara skilda. Den negativa inställningen skulle kunna bero på dåliga erfarenheter 

som exempelvis i ett av intervjufallen där företaget valde att gå från outsourcing till att 

bedriva Facility Management-funktionen i egen regi, eftersom att de inte var nöjda med 

hur det bedrevs. Detta skulle kunna vara orsaken till att företaget väljer att bedriva 

Facility Management-verksamheten själva. Andra orsaker skulle kunna vara 

företagsledningars okunskap eller ovilja att förändra, vilket skulle kunna ha att göra 

med tradition, som en av respondenterna spekulerade i var en orsak till varför företag 

inte outsourcar. De som är positivt inställda till outsourcing däremot kanske har 

erfarenhet och/eller anser att outsourcing blivit bättre och effektivare med tiden och 

därför ser fördelarna som större än de eventuella nackdelarna som finns med 

outsourcing. 
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7.3.1 Företag som outsourcar sin Facility Management-enhet till extern part 

De företag som outsourcar sin Facility Management-enhet upplever att de fått en 

professionell partner som de kan diskutera med. En av dem menar att det är en enhet 

som företaget inte vill syssla med, vilket gör det relativt enkelt att outsourca. Det skulle 

kunna tyda på att företaget vill fokusera på deras kärnverksamhet. Dessutom anser båda 

respondenterna att respektive företag har reducerat sina kostnader, framförallt de 

kostnader som rör personal och att de blivit mer effektiva i och med outsourcingen. 

Samtliga av dessa faktorer är i enighet med vad teorin tar upp som orsaker till varför 

företag outsourcar. Ingen av respondenterna tar dock upp att motivet bakom 

outsourcing skulle kunna vara att företagen ville uppdatera sig, förbättra kundservice 

eller öka tillväxten, något som teorin pekar på. De första två faktorerna skulle kunna ses 

som känsliga orsaker till att outsourca, vilket företagen kanske undviker att berätta om 

så vore fallet. Att öka tillväxten med hjälp av outsourcing kanske är en faktor som är mer 

tillämpbar och viktig vid andra typer av verksamheter som outsourcas än Facility 

Management-funktionen. Detta skulle kunna bero på att Facility Management-enheten 

anses som relativ oföränderlig till skillnad mot exempelvis en produktionsavdelning. 

Respondenterna lyfter även fram några nackdelar med att outsourca. Nackdelar som kan 

uppstå är problem med övergång av personal i samband med outsourcingen, att det tar 

lite längre tid att få saker gjorda, att de förlorar styrning av personal samt att företaget 

mister viss kompetens inom företaget. Dessa faktorer tas inte upp i den presenterade 

teorin, men borde dock vara allmängiltiga för outsourcing av andra enheter än endast 

outsourcing av Facility Management-funktionen. En möjlig förklaring till varför dessa 

faktorer inte tas upp i teorin är att den presenterade teorin endast kartlagt de viktigaste 

faktorerna och att dessa faktorer inte hör till dem. En nackdel som dock berörts under 

intervjuerna är risken med att företaget har begränsad insyn hos leverantören och 

denna motpartsrisk är i enighet med vad teorin tagit upp som risker med outsourcing. 

Denna upplevda risk skulle kunna variera från företag till företag beroende på 

omfattningen av outsourcingen och leverantören. 
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7.3.2 Företag som bedriver sin Facility Management-enhet i egen regi 

Samtliga av de tillfrågade som idag bedriver Facility Management-verksamheten i egen 

regi är antingen motståndare till outsourcing eller anser att det inte fanns någon 

anledning i dagsläget att outsourca denna enhet. De anser att det är en hel del faktorer 

som de tror och/eller vet av erfarenhet är fördelar respektive nackdelar med att ett 

företag outsourcar. De anser att fördelarna med outsourcing skulle kunna vara att de har 

möjlighet att öka effektiviteten i företaget, reducera kostnader, få förståelse för vilka 

kostnader ett företag har som är relaterade till Facility Management-verksamheten, 

föryngra och förnya personal, öka flexibiliteten främst med hänsyn till personal, ha 

möjlighet att ha större organisation bakom sig för att minska beroendet av personal 

samt kunna fokusera på kärnverksamheten. Detta är helt i enighet vad teorin säger är de 

viktigaste orsakerna till att företag outsourcar.  

Det som respondenterna ansåg att företag kunde riskera i och med outsourcing var 

främst minskad kontroll, minskad flexibilitet både med hänsyn till att företaget är 

bunden till ett avtal och med hänsyn till personal, ökade kostnader på grund av 

svårigheter med att skriva kontrakt och för att företaget inte vet vad de vill ha. De tog 

även upp faktorer som lokal förankring, kundkännedom, kompetens och kvalitet, något 

som de ansåg att de skulle riskera att mista om de outsourcade. Några av 

respondenterna tror också att det kan vara svårt för berörd personal vid en outsourcing 

och en av respondenterna tar upp att det kan bero på tradition att företag väljer att inte 

outsourca, vilket skulle kunna tyda på att outsourcing inte är ett rationellt beslut. 

Samtliga faktorer utom risk för minskad kontroll tas inte upp i den presenterade teorin, 

vilket är relativt överraskade då de faktorer som respondenterna presenterat borde 

vara relativt generella för alla typer av outsourcing. En möjlig orsak till detta skulle 

kunna vara att teorin endast presenterar de viktigaste orsakerna och att dessa faktorer 

inte klassats som detta. Däremot tar teorin upp risk för uppsägningar vilket är en faktor 

som inte är något som varken de vars företag outsourcar eller de vars företag inte 

outsourcar tagit upp. Detta skulle kunna tyda på att denna faktor som är av ringa 

betydelse vid outsourcing av Facility Management .  
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7.3.3 Vilka strategiska faktorer påverkar ett outsourcingbeslut? 

Enligt respondenterna finns det fler strategiska faktorer som kan påverka ett 

outsourcingbeslut. En av respondenterna ansåg att det beror på vilken typ av företag det 

är och hur föränderlig företagets produkter är som avgör vilka strategiska faktorer som 

spelar in. En annan ansåg att det beror på var företag befinner sig i förädlingskedjan och 

hur stor del av förädlingskedjan som företaget väljer att verka inom. Rent hypotetiskt 

borde det då vara enklare för produktionsföretag att outsourca Facility Management-

verksamhet än för exempelvis banker, med tanke på den rådande banksekretessen. 

Dessutom är produktionen mer föränderlig än exempelvis bankernas produkter och att 

själva produktionen i sig ofta kräver avancerad teknologi, vilket gör dem mer känslig för 

en förändring. Detta är något som en respondent också nämner. Sedan skulle det kunna 

vara så att mindre företag respektive större företag har lättare att outsourca än 

mellanstora företag. Detta skulle kunna bero på att mindre företag har få anställda, 

vilket gör att företagen är väldigt beroende av varje enskild anställd. Så om exempelvis 

städaren blir sjuk, kanske inte någon annan kan utföra arbetet. Detta kan undvikas 

genom att outsourca denna Facility Management-tjänst, då den leverantören troligtvis 

har en hel personalstyrka som kan utföra denna typ av tjänst. Större företag har 

däremot väldigt många anställda och många enheter, vilket kan effektiviseras av att 

outsourca en del eller delar av verksamheten eftersom att det kanske är svårt att styra 

hela verksamheten. Mellanstora företag som exempelvis ALcontrol och Östgöta 

Brandstodsbolag har fler anställda som ansvarar för olika arbetsuppgifter och en 

anställd kan täcka in där det behövs, i sådana verksamheter kanske det är svårare att 

outsourca eftersom rollfördelningen verkar vara mer svävande än hos små och stora 

bolag. 

En av respondenterna berättar att det ekonomiskt sett skulle vara billigare att outsourca 

men på grund av strategiska skäl har företaget valt att ha kvar dessa tjänster inom 

företaget. Det handlar främst om personal, då de många gånger är dyrare att ha 

anställda än att köpa tjänsterna externt eftersom att det är dyrt med överbemanning. 

Rent strategiskt har några av respondenternas företag valt att ha kvar personal för att 

de kan användas till flera olika arbetsuppgifter och att bevara kompetensen inom 

företaget. Ett annan strategisk faktor är att två av företagen anser att det är viktigt med 

lokal förankring. Att vara lokala skulle kunna tänkas vara viktigare för små och 

mellanstora företag än för stora företag, eftersom att stora företag i större utsträckning 
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verkar internationellt. Är företaget dessutom viktig för orten så tillvida att det ger 

många arbetstillfällen för den lokala befolkningen, torde det vara svårare att outsourca 

en enhet, om det leder till varsel. Detta är också en orsak som teorin tar upp mot 

outsourcing, men detta har inte framkommit under intervjuerna. Att företag vill vara 

lokala skulle också kunna innebära att de känner större tilltro till befolkningen i ens 

närhet, vilket skulle kunna tänkas ha att göra med kultur och gemenskap.  

Två av respondenterna framhäver att två strategiska faktorer i ett outsourcingbeslut är 

konkurrensen på marknaden och rådande konjunkturen. Detta skulle kunna tyda på att 

företag ser outsourcing som en lösning för att kunna hänga med i utvecklingen. Några av 

dem anser också att det vore strategiskt klokt att outsourca en verksamhet som inte hör 

till kärnverksamheten. De menar även att det är lämpligt att köpa en tjänst av en extern 

leverantör om denne utför tjänsten bättre och billigare än vad företaget själva skulle 

kunna göra.  Detta borde tyda på att det är ren ekonomisk fråga, dock anser majoriteten 

av respondenterna att det inte bara är ekonomin som styr ett outsourcingbeslut. 

7.3.4 Är det endast ekonomin som styr ett outsourcingbeslut? 

Tre av de tillfrågade respondenterna berättar att de inte kalkylerat på vad de har tjänat 

på att bedriva sin Facility Management-enhet som de gör idag. De övriga, både de vars 

företag outsourcar och de vars företag inte outsourcar, anser att de tjänat på beslutet att 

bedriva sin Facility Management-enhet som de gör. Detta kanske tvetydiga svar skulle 

kunna bero på olika faktorer, men framförallt kan det bero på hur företagen tagit fram 

denna kalkyl som legat till grund för beslutet. Som två av respondenterna själva sa beror 

det på hur företagsledningen kalkylerar som avgör vad resultatet blir och detta kan de 

själva påverka. Dessutom kan det bero på hur omfattande Facility Management-enheten 

är, ju fler tjänster som ingår och ju större enheten är desto svårare borde det vara att 

kostnadsberäkna på ett rättvisande sätt.  

Det framgick också att fem av respondenterna ansåg att det inte bara är ekonomin som 

avgör ett outsourcingbeslut utan trycker på parametrar såsom bibehålla kunskap och 

servicenivå inom företaget och möjlighet att samla allt på ett ställe. En annan faktor som 

visat sig ha betydelse för outsourcingbeslut är företagens vilja att värna om den lokala 

förankringen. Två av respondenterna tror att de skulle förlora den om de valde att 

outsourca och en av respondenterna menade att det var företagets strategi att vara 

lokala. Om ett företag som har en uttalad strategi att vara lokala och de förlorar den 
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lokala förankringen, skulle det kunna påverka verksamheten negativt. Detta borde 

troligtvis kunna lösas med hjälp av ett väldefinierat kontrakt där företaget lägger in en 

kravspecifikation på att personalen ska vara från orten.  

7.4 Evolutionär ekonomi 

Enligt evolutionär ekonomi kommer välanpassade företag att växa sig starkare, vilket 

gör att mindre effektiva företag kommer att imitera framgångsrika företag för att öka 

chanserna att ”överleva”. Det betyder alltså att outsourcingbeslut inte behöver vara en 

medveten handling. Enligt respondenterna har inte andra konkurrerande företag 

påverkat deras respektive företags ledning beslut i att bedriva deras outsourcing som de 

gjort. Däremot menar några av respondenterna att de kanske påverkats omedvetet. En 

av respondenterna menar även att outsourcing går i trender, vilket kanske ändå tyder 

på att de mindre effektiva företagen imiterar de framgångsrika företagen för att öka sin 

konkurrenskraft på marknaden. Det innebär att evolutionen kommer att avgöra vad som 

är det bästa i framtiden. Det skulle kunna betyda att outsourcing är bra för vissa företag 

just nu, men det behöver inte betyda att det kommer att vara det bästa i framtiden. 
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8. Slutsatser och reflektion 

I detta kapitel kommer syftet och de frågeställningar som presenterades i avsnitt 1.2 

Syfte besvaras. Detta kapitel avslutas med att ta upp de reflektioner som författaren har 

fått under uppsatsens utveckling och som skulle kunna vara tänkvärt och till hjälp för 

uppdragsgivaren och andra Facility Management-leverantörer i deras fortsatta arbete. 

8.1 Vilka faktorer påverkar ett outsourcingbeslut? 

8.1.1 Strategiska faktorer 

Studiens reslutat visar att det finns flera strategiska faktorer som påverkar beslut kring 

outsourcing. En strategisk faktor är att företag tenderar att ha kvar tjänster inom 

företaget för att kunna utnyttja kompetensen till fler arbetsuppgifter, även om det rent 

ekonomiskt skulle vara billigare att ha dessa outsourcade. Det framkom också att om ett 

företags strategi var att ha stark lokal förankring kan detta hindra outsourcing, då risken 

att förlora den lokala förankringen skulle kunna leda till att företag blir mindre benägna 

att outsourca. Det visade sig även vara strategiskt klokt att outsourca en verksamhet 

som inte hör till kärnverksamheten samt att det skulle kunna vara lämpligt att köpa en 

tjänst av en extern leverantör om en extern leverantör gör det bättre och billigare än vad 

företaget själva kan uppnå.  Detta betyder att ekonomi är en viktig faktor i ett 

outsourcingbeslut. 

Det visade sig även att det är hur föränderliga företagets produkter är, var företaget 

befinner sig i förädlingskedjan och hur stor del av förädlingskedjan som företaget verkar 

inom som avgör vilka strategiska faktorer som spelar in. Detta skulle kunna vara en 

möjlig orsak till att en del företag väljer att outsourca och andra inte. Det framkom även 

att konkurrensen på marknaden och den rådande konjunkturen är strategiska faktorer 

som påverkar ett outsourcingbeslut. Även dessa faktorer påverkar ett 

outsourcingbeslut.  
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8.1.2 Kostnader 

De kostnader som är förknippade med outsourcing är framförallt 

transaktionskostnader. Dessa kan dock hållas på en låg nivå, då Facility Management-

tjänsterna i sig är relativt enkla. Dessa transaktionskostnader kan även hållas på en 

lägre nivå genom att ingå längre kontrakt med motpart. En annan avgörande faktor för 

storleken på dessa transaktionskostnader är graden av osäkerhet mellan parter och hur 

stor kontroll företaget har på den enhet som de outsourcar. Transaktionskostnader 

skulle kunna minskas med hjälp av ett skräddarsytt kontrakt.  

Det framkom även att respondenterna vars företag inte outsourcar upplever att det är 

svårt att skapa ett kontrakt som tar hänsyn till alla möjliga utfall. Några andra kände oro 

för att företagen skulle hamna i en beroendeställning om de outsourcade. Dessa 

upplevda transaktionskostnader bidrar till att företag väljer att inte outsourca, även om 

det skulle vara mer ekonomiskt lönsamt. Om detta skulle gå att lösa skulle det kunna 

leda till en situation då båda parter tjänar på ett samarbete, vilket är en grundläggande 

förutsättning för utbyte.  

8.1.3 Andra förhållanden 

Studien påvisar att ekonomi till viss del avgör ett beslut som rör outsourcing trots att 

inte alla respondenter kalkylerat vad de tjänar på att bedriva sin Facility Management-

enhet som de gör idag. Enligt majoriteten av respondenterna är det inte bara ekonomi 

som avgör ett outsourcingbeslut. Andra förhållanden som påverkar ett 

outsourcingbeslut är möjlighet att bevara kunskap inom företaget, att kunna samla allt 

på ett ställe, att kunna bibehålla servicenivån och närhet samt viljan att värna om lokal 

förankring. 

8.2 Vad i den valda teorin är enligt den insamlade empirin relevant för 

beslutet kring Facility Management-enheten? 

8.2.1 Transaktionskostnader 

Resultatet av denna studie tyder på att transaktionskostnadsteori är mer eller mindre 

helt applicerbar på outsourcingbeslut som rör Facility Management, då teorin täcker in 

de kostnader som uppstår vid ett utbyte av tjänster mellan två parter. Detta gör teorin 

relevant för studien enligt vad som framkom under intervjuerna. 
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8.2.2 Vertikal integration 

De faktorer som togs upp som orsaker till att företag vertikalintegrerar är att de vill 

reducera sina kostnader, ha ökad kontroll och att de upplever att det är lättare att utbyta 

information inom företaget. De nackdelar med vertikal integration som teorin 

presenterar är svårighet att styra företag, dyrare att utföra tjänster själva än att köpa 

från marknaden och begränsad flexibilitet. Samtliga faktorer i den presenterade teorin 

överensstämmer med den insamlade empirin och är därför relevanta för beslut kring 

outsourcing av Facility Management-enheten. 

8.2.3 Outsourcing 

Den generella teorin kring outsourcing tar upp flera faktorer som enligt studiens 

resultat även är relevanta för beslut kring outsourcing av Facility Management-enheten. 

De fördelar med outsourcing som framkommit är faktorer som att kostnadsreducera, 

kunna fokusera på kärnverksamheten, ha möjlighet till expertis, tillväxtökning, chans att 

uppgradera sig, chans till effektiviseringar samt att ha möjlighet att hantera 

fluktuationer. De nackdelar som respondenterna tar upp är svårighet att kontrollera 

kvalitet och utförande samt motpartsrisk. Samtliga av dessa faktorer är i enighet med 

vad den generella teorin tar upp. 

8.2.4 Evolutionär teori 

Enligt studiens resultat framgick det även att evolutionär ekonomi skulle kunna förklara 

outsourcingbeslut, vilket gör teorin användbar när man studerar Facility Management. 

Resultaten antyder att företag omedvetet skulle kunna ha påverkats av hur 

konkurrerande företag agerar i outsourcing-frågan. Det skulle betyda att företag valt att 

imitera de framgångsrika företagen för att öka sin egen överlevnadsförmåga. Ett 

outsourcingbeslut behöver därför inte vara ett rationellt beslut av företagsledningen 

utan ett reslutat av evolutionär process. 
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8.3 Finns det något i den presenterade teorin och den insamlade empirin 

som inte överensstämmer? 

8.3.1 Vertikal integration 

Det visar sig att den insamlade empirin förklaras till stor del av vertikal integration. Den 

enda faktorn som respondenterna inte uttryckligen tog upp var att de med hjälp av 

vertikal integration kunde minska beroendet till marknaden. Detta skulle dock kunna 

ses som ekvivalent med att företagen ville reducera sina kostnader och öka kontrollen, 

som var faktorer som berördes. Det framkom även att några respondenter ansåg att 

vertikal integration gav ökad flexibilitet, vilket inte ses som en faktor i teorin. 

8.3.2 Outsourcing 

Enligt vad som framkom under intervjuerna verkar teorin kring outsourcing i vissa fall 

vara bristfällig så tillvida att den inte tar upp parametrar såsom att vara det är viktigt att 

vara lokala och ha närhet till kärnverksamheten. En annan faktor som påverkade var 

tradition inom ett företag, vilket inte teorin berör. Det togs även upp andra faktorer som 

inte belysts av den presenterade teorin och dessa var faktorer som var kopplade till vad 

respondenter ansåg var nackdelar eller risker med outsourcing. Dessa faktorer var: 

minskad flexibilitet med hänsyn till att företag är bundna till ett avtal och med hänsyn 

till personal, ökade kostnader på grund av svårigheter att skriva kontrakt och att 

företaget inte vet vad de vill ha, att de mister kompetens och kvalitet, att det kan uppstå 

problem med övergång av personal, att de mister kundkännedom samt att det finns en 

risk att det tar längre tid att få saker gjorda. Sammanfattningsvis påvisar studiens 

reslutat att generella teorin kring outsourcing är bristfällig vid outsourcing av Facility 

Management-enheten, speciellt med avseende på de risker som är relaterade till 

outsourcing.  

Däremot berör teorin risk för uppsägningar, vilket är en faktor som skulle kunna 

motverka outsourcing. Dock är detta inget som respondenterna ansett påverka ett 

outsourcingbeslut. Andra orsaker som teorin berör är företagens vilja att uppdatera sig, 

förbättra kundservice och öka tillväxten. Inte heller dessa har visat sig vara relevanta vid 

beslut kring outsourcing av Facility Management. 
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8.4 Reflektion 

Med bakgrund i studiens resultat gäller det för uppdragsgivaren och andra Facility 

Management-leverantörer att framhäva hur de utvecklats genom åren och varför företag 

bör outsourca sin Facility Management-verksamhet. Det skulle kunna finnas förutfattade 

meningar som exempelvis att det är svårt att skriva ett heltäckande kontrakt som rör 

outsourcing av Facility Management-funktionen, vilket är något som de måste aktivt 

arbeta mot.  

För att kunna attrahera nya kunder bör det vara av vikt att inte bara lyfta fram 

effektiviseringar och kostnadsbesparingar som argument till outsourcing, eftersom att 

studiens reslutat pekar på att det inte enbart är dessa faktorer som avgör om företag 

outsourcar eller ej. Det gäller alltså för leverantören att övertyga potentiella kunder att 

de faktiskt skulle kunna bibehålla faktorer som visat sig vara av värde för företagen som 

exempelvis lokal förankring, närhet och kontroll även vid outsourcing. En möjlig lösning 

på detta problem är att konstruera ett väldefinierat kontrakt som tar hänsyn till de 

önskemål som företaget har. Att lägga ner mycket resurser på att skapa ett skräddarsytt 

kontrakt skulle dock kunna öka förhandlingskostnaderna, men 

övervakningskostnaderna skulle kunna minska om företaget kände sig trygg med 

leverantören och kontraktet. För leverantören gäller det även att kunna övertyga 

företaget om att de tjänar in dessa ökade transaktionskostnader på någonting annat.  

Studiens reslutat påvisar även att en del respondenter kände en oro inför att företaget 

skulle hamna i en beroendeställning gentemot leverantören och en bristande kontroll 

över Facility Management-verksamheten om de valde att outsourca. Givet att det är på 

det här sättet borde det vara av största vikt för Facility Management-leverantörer att 

förmedla hur dessa problem skulle kunna undvikas och hur dessa problem tidigare 

hanteras med andra kunder som de har idag.  
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Appendix 
 

Intervjufrågor 

 
 

A. Introduktion 

Kort presentation av mig själv  

Kort beskrivning av studien och syftet med uppsatsen 

Konfidentialitet – är det ok att banda samtalet samt uppge ditt namn i min uppsats 

B. Respondenten 

Beskriv din bakgrund och din nuvarande position i företaget 

Ge en kort beskrivning om företaget 

Hur ser er affärsverksamhet ut? Avdelningar? Stl? Omsättning etc.? 

C. Konkurrens 

Vad är, enligt din erfarenhet och uppfattning, era styrkor som företag? 

Vad är, enligt din erfarenhet och uppfattning, era svagheter? 

Hur hanterar ni era svagheter? 

D. Facility Management 

Hade du hört talas om Facility Management innan jag kontaktade Er?  

Vilka stödenheter har Ni idag? 

Hur bedriver Ni Er Facility Management-enhet idag? 

Hur upplever Ni att organisationen och verksamheten runt Facility Management-enheten fungerar? 

Vad ser Ni som de största fördelar att bedriva Facility Management-enheten som den görs idag? 

Vad ser Ni som de största nackdelar att bedriva Facility Management-enheten som den görs idag? 

E. Outsourcing 

Vad är, enligt din erfarenhet och uppfattning, tankar om outsourcing? 

Vad skulle du säga var de viktigaste strategiska faktorerna kring ett outsourcingbeslut? 

Vad, enligt din erfarenhet och uppfattning, för typ av kostnader som styr ett outsourcingbeslut? 

Vad, enligt din erfarenhet och uppfattning, kan ett företag förlora på outsourcing? 

Vad, enligt din erfarenhet och uppfattning, kan ett företag vinna på outsourcing? 

Har Ni själva övervägt, utrett eller provat på outsourcing inom Facility Management-området? 

Hur resonerar ledningen kring outsourcing? 
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Vad, enligt din erfarenhet och uppfattning, finns det för eventuella kortsiktiga hot/problem med 
outsourcing? 

Vad, enligt din erfarenhet och uppfattning, finns det för eventuella långsiktiga hot/problem med 
outsourcing? 

Vad är det som, enligt din erfarenhet och uppfattning, skiljer ert företag mot de företag som tar 
motsatta beslut? 

Tittar/studerar Ni vad andra företag tar för strategiska beslut i outsourcing-frågan? Har det någon 
betydelse för er? 

Hur mycket beräknar Ni att spara på att hantera Facility Management-enheten såsom Ni gör idag? 

Är det kalkylen (offerten) som avgör, om Ni väljer att outsourca eller inte? 

Vad skulle vara viktigt för Er om Ni skulle inleda en outsourcing?  

 

 

 


