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SAMMANFATTNING 
 
I och med att intresset ökat för produktivitetsförbättringar, med början under tidigt 1980-tal, 
har FM blivit mer och mer intressant för företag. Detta då de insett vikten av att stödjande 
funktioner måste hinna med i utvecklingen av kärnverksamheten för att ökad effektivitet skall 
kunna erhållas. FM beskrivs som ett sätt för företag och organisationer att samordna, organi-
sera och sköta de stödfunktioner som krävs för att kärnverksamheten skall kunna bedrivas och 
bli så effektiv och produktiv som möjligt. Stödfunktionerna kan antingen utföras i intern eller 
extern regi. Med kärnverksamhet menas det som privat och offentlig sektor ser som sin hu-
vuduppgift 
 
Den här uppsatsen är skriven i syfte att förtydliga begreppet FM, som kan uppfattas som rela-
tivt svårgreppbart. Vi vill även undersöka hur privata företag och offentliga organisationer har 
valt att använda sig av FM-begreppet och om det finns någon skillnad mellan privat och of-
fentlig sektor gällande FM-strukturen och synsättet. För att uppnå syftet med uppsatsen har vi 
undersökt vad FM är enligt branschen, företagen och organisationerna, hur FM-strukturen ser 
ut i undersökningens företag och organisationer och vad som har integrerats i FM hos dessa. 
Vi har även undersökt varför FM har införts i undersökningens företag och organisationer och 
vilka mål som finns med FM efter införandet, samt hur dessa mål mäts. Vidare har vi tagit 
reda på hur studiens företag och organisationer själva upplever att FM har mottagits av re-
spektive aktörs kärnverksamhets personal (aktörens egen kund), kundernas kund samt vilka 
för- och nackdelar det finns med FM. 
 
Metoden som använts för att belysa dessa frågor, är kvalitativ med en blandning av induktiv 
och deduktiv datainsamling. Detta då delar av teoribildningen inom vårt ämnesområde inte är 
särskilt utvecklad. Vår insamling av empiri skedde genom sex semistrukturerade intervjuer, 
tre med privata företag samt tre med offentliga organisationer. Den insamlade empirin samt 
den teori som fanns strukturerades sedan och analyserades.  
 
Av undersökningen framgår att FM sträcker sig över ett mycket stort område med många oli-
ka sorters tjänster. Huvudsakligen är teori och empiri överens om vad FM är. Våra responden-
ters åsikter om FM går dock isär gällande frågan om fastigheten skall vara det viktigaste eller 
enbart en del i FM. Hos de företag/organisationer som intervjuats har ett företag varit en ex-
tern FM-enhet, de övriga fem har varit interna enheter. Vi har i vår empiri fått en bild av att 
effektivitet oftast är den grundläggande orsaken till varför företag/organisationer inför FM, 
men även andra faktorer såsom t.ex. förtydligande för företaget har spelat roll. Ökad effektivi-
tet är även ett av målen med FM för företagen/organisationerna. Exempel på andra mål med 
FM är att kunskapen om stödfunktionerna ska öka. Gällande mål syns en stor skillnad mellan 
de interna FM-enheterna och den externa FM-enheten, då de interna enheterna inte har något 
vinstsyfte. Företagen/organisationerna valde att mäta sina mål på olika sätt.  
 
Det finns främst positiva attityder angående FM-begreppet. Enligt våra respondenter har FM 
övervägande varit positivt för de som är anställda i kärnverksamheterna. Två av våra respon-
denter har dock uttalat sig om att en viss negativ inställning finns hos personalen.  
 
Hur kundernas kund, alltså kärnverksamhetens kunder upplever FM har vi inte vid vår under-
sökning fått reda på, eftersom ingen av våra respondenter egentligen kunde svara på vår fråga. 
Enligt oss borde det ligga i FM-enhetens intresse att mäta kundernas kunds uppfattning. 



 

FÖRORD 
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1. INLEDNING 
 
Vi har fått i uppdrag av centralorganisationen Sveriges kommuner och landsting att undersö-
ka hur införandet av Facility Management (FM) har påverkat privat och offentlig sektor i 
praktiken. Anledningen till att vi fått det här uppdraget är för att det finns ett stort behov av 
undersökningar som vidare belyser detta.  

1.1  Bakgrund 
 
FM beskrivs kortfattat som ett sätt att samordna de stödfunktioner som krävs för att ett före-
tag/organisation skall kunna effektivisera sin kärnverksamhet (Grandin et al., 2002). Vi åter-
kommer senare med en mer utförlig definition av begreppet. 
 
I och med att intresset ökat för produktivitetsförbättringar, med början under tidigt 1980-tal, 
har FM blivit mer och mer intressant för företag och organisationer. Detta då de insett vikten 
av att stödjande funktioner måste hinna med i utvecklingen av kärnverksamheten för att ökad 
effektivitet skall kunna erhållas (IFMA Sverige, 1996). 
 
FM är inget nytt begrepp i internationella sammanhang. Så tidigt som 1980 började tankar om 
FM växa fram i USA. På en konferens insåg några deltagare, bestående av intendenter och 
fastighetsförvaltare, att de hade ett behov av att kunna få en helhetssyn på sina arbetsuppgif-
ter. Alla arbetade med försörjningsfrågor inom industri och tjänsteproduktion. De insåg att 
framgångsfaktorn för deras gemensamma välgång var att på ett resurssnålt och kostnadseffek-
tivt sätt, till rätt kvalitet, erbjuda efterfrågade stödfunktioner (Grandin et al., 2002). 
 
Idag är USA tillsammans med Japan de två länder som kommit längst i utvecklingen av FM. 
Inte förrän på 1990-talet nådde begreppet Europa och fick då fäste i brittiska och holländska 
högskolor. Idag är Storbritannien det land som kommit längst i utvecklingen av FM i Europa 
(Grandin et al., 2002). 
 
Värdet på den totala FM-marknaden i Sverige beräknas uppgå till 120 miljarder kr (FM kon-
sulterna Löfvenberg et al., 2004). Det finns ingen enhetlig bild av hur många företag och or-
ganisationer i Sverige som använder sig av FM idag. Summan varierar väldigt beroende på 
vem man frågar och vilka dennes intressen är. Leverantörer av FM-tjänster har sin bild och 
FM-företagen har en annan. Detta hör samman med det faktum att själva FM-begreppet är så 
pass vagt som det är. Det ger möjlighet till tolkningar, vilket även görs och resulterar i att oli-
ka människor kan ge olika svar på samma fråga, utan att de för den skull talar osanning. En-
ligt Magnus Kuchler, FM-expert på Capgemini, utförs en utredning av ett företag gällande 
detta just nu, men den kommer inte att bli klar innan detta arbete trycks.    

1.2  Problemdiskussion 
 
FM handlar om att samordna de stödfunktioner som krävs för att ett företags kärnverksamhet 
skall bli så optimal som möjligt. Dessa stödfunktioner är ofta olika sorters tjänster (Grandin et 
al., 2002). 
 
En tjänst skiljer sig från produkter på många sätt, Grönroos (1990) definierar tjänster som: ”A 
service is an activity or series of activities of more or less intangible nature that normally, but 
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not necessarily, take place in interaction between the costumer and service employees and/or 
physical resources or goods and/or systems of the service provider, which are provided as 
solutions to customer problems” (Arnerup-Cooper et al., 1996 s. 29) 
 
Enligt Grandin et al. (2002) är FM inte en exakt bestämd vetenskap eller managementteori 
utan snarare ett begrepp eller ett sätt att tänka. Det finns inte enbart en definition av FM utan 
flera. Detta gör att begreppet kan upplevas som luddigt och svårgreppbart. Just nu pågår ett 
europeiskt standardiseringsarbete när det gäller FM-termer och definitioner, som dock inte är 
färdigt i dagsläget.   
 
IFMA (International Facility Management Association) Sverige beskriver FM som ett sätt 
(Linda Andersson ordf. IFMA Sverige): 
 

• Att få fastigheter, byggnader, lokaler, utrustning och tjänster att maximalt stödja kärn-
verksamheten med hjälp av disciplinerna arkitektur, ekonomi, ingenjörs- och beteen-
devetenskap. 

• Att samordna samtliga stödfunktioner för ökad total effektivitet. 
• Att koordinera den fysiska arbetsplatsen med människans arbete och organisationens 

produktiva processer. 
• Att samordna, styra, leda och producera supporttjänster. 

 
Ett företag/organisation kan välja att utföra alla stödfunktioner antingen i egen regi eller ge-
nom att träffa avtal med andra företag genom outsourcing. Tjänsterna handlas då upp av en 
extern leverantör eller servicepartner. Förutsättningarna för en FM-verksamhet är att både de 
interna och de outsourcade stödfunktionerna har en strategisk styrning och samordning. Sättet 
som detta realiseras på kan ta sig olika uttryck beroende på vad som bäst passar företaget eller 
organisationen.  
 
I Sverige har stora företag och delar av den offentliga sektorn varit föregångare inom FM. 
Olika företag/organisationer har valt olika lösningar för hur de skall hantera sina stödtjänster, 
men målet har alltid varit detsamma – att företag/organisationer skall kunna koncentrera sig 
på det man är bäst på och samtidigt få tillgång till kostnadseffektiva stödfunktioner (FM kon-
sulterna Löfvenberg et el., 2004). 
 
Införandet av FM kan innebära en stor förändring inom organisationen. Syftet med införandet 
av FM kan vara att öka effektivitet, höja kvaliteten i kärnverksamheten osv. På grund av att 
privat och offentlig sektor har olika vinstsyften finns skäl att tro att förändringen kan upplevas 
annorlunda i de olika sektorerna. Skillnader i vinstsyften motiverar oss att tro att uppfattning-
en om vad FM innebär kan variera mellan privata företag och offentliga organisationer. 
 
Mot bakgrund av denna problematik och eftersom det inte tidigare har gjorts många under-
sökningar om hur de företag/organisationer som infört FM har upplevt införandet är denna 
studie högst relevant. Vi vill med denna undersökning belysa införandet av FM både i privat 
och offentlig regi. Denna diskussion har lett fram till de forskningsfrågor som ligger till grund 
för denna studie.  
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1.2.1 Forskningsfrågor: 
 

• Vad är FM enligt branschen, företagen och organisationerna? 
• Hur ser FM-strukturen ut i undersökningens företag och organisationer och vad 

har integrerats i FM hos dessa? 
• Varför har FM införts i undersökningens företag och organisationer? 
• Vad har studiens företag och organisationer för mål med FM efter införandet, samt 

hur mäts dessa mål? 
• Hur upplever studiens företag och organisationer själva att FM har mottagits av re-

spektive aktörs kärnverksamhets personal (aktörens egen kund), kundernas kund 
samt vilka för- och nackdelar det finns med FM? 

1.3 Syfte  
 

Vårt syfte är att förtydliga begreppet FM, som kan uppfattas som relativt svårgreppbart. Vi 
vill även undersöka hur privata företag och offentliga organisationer har valt att använda sig 
av FM-begreppet och om det finns någon skillnad mellan privat och offentlig sektor, gällande 
FM-strukturen och -synsättet. 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har i vårt arbete valt att avgränsa oss till Sverige. Detta då FM-begreppet kan definieras på 
olika sätt i olika länder och vi ville främst försöka fånga den svenska definitionen.  
 
Vi har i vår undersökning enbart talat med de som arbetar med FM inom företagen och orga-
nisationerna. Allt som sägs ur personalens (kundens) synvinkel samt kundernas kunds (slut-
kundens) synvinkel är därför enbart relaterat till våra respondenters uppfattning om hur dessa 
upplever FM och kan därför inte ses som några absoluta sanningar.     
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2. METOD 
 
Metod är ett vetenskapligt sätt att närma sig ett ämne. Den beskriver hur ämnet skall behand-
las, samt påverkar och sätter sin prägel på hela uppsatsen (Ejvegård, 1993). Metoden är ock-
så ett hjälpmedel för författarna, när de skall beskriva empirin, dvs. verkligheten (Jacobsen, 
2002). I metoden kommer vi att beskriva den vetenskapliga metod vi använt oss av, vårt till-
vägagångssätt samt uppsatsens trovärdighet. 

2.1 Induktiv och deduktiv datainsamling  
 
Vid ett vetenskapligt arbete kan två olika angreppssätt användas, nämligen induktiv och de-
duktiv datainsamling. Vi har i vår uppsats använt oss av en blandning av de två.  
 
Vid ett induktivt angreppssätt undersöks verkligheten i princip utan förväntningar, och sedan 
formuleras teorierna utifrån vad undersökningens resultat visar. Syftet med den här typen av 
angreppssätt är att inga förväntningar skall begränsa den enskilda information, som en forska-
re samlar in. Tanken är att angreppssättet skall spegla den verklighet som råder och inte den 
verklighet som forskaren själv med sina förväntningar tror råder. Denna typ av metod passar 
ofta bra ihop med en kvalitativ ansats (Jacobsen, 2002). 
 
Med ett deduktivt angreppssätt utgår forskaren från teorin, för att se om de förväntningar som 
skapats av denna stämmer överens med verkligheten som råder. Förväntningarna etablerar sig 
i tidigare empiri och teorier. Risken med denna typ av metod är att forskaren kan tendera att 
bara leta efter den information som han finner relevant och som ger stöd åt forskarens på för-
hand fastställda förväntningar. Intervjuer har då en benägenhet att ge stöd åt de givna förvänt-
ningarna forskaren hade när undersökningen inleddes. Metoden hör oftast ihop med kvantita-
tiv ansats (Jacobsen, 2002). 
 
2.1.1 Vårt tillvägagångssätt 
 
Som vi tidigare nämnde har vi använt oss av en blandning av de två angreppssätten, induktiv 
och deduktiv datainsamling. Vi började med att samla in data inom ämnet för att skapa en 
plattform att stå på när vi senare skulle vända oss till verkligheten. Detta gjorde vi för att vår 
vetskap om ämnet var relativt begränsad från början. För att vi skulle kunna utföra en relevant 
kvalitativ intervju som gick på djupet, var denna förkunskap nödvändig. Vi studerade olika 
teorier från skilda källor som berörde begreppet FM. Detta betyder att vi på ett deduktivt sätt 
samlade in data innan vi undersökte verkligheten (dock visade det sig att teoribildningen inom 
vårt ämnesområde inte var särskilt utvecklad). Vi har även försökt samla kunskap från flera 
olika teorier – detta för att inte låsa oss vid ett synsätt – och därifrån undersöka hur verklighe-
ten ser ut. Vi har försökt att skapa en öppenhet i vårt tillvägagångssätt, och förutsättningslöst 
närmat oss verkligheten. Vi har även varit öppna för ny information som framkommit under 
undersökningen som vi inte beaktat innan den startade. Detta gör att vi även från ett induktivt 
sätt angripit problemet. 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ  
 
Ordet ”öppenhet” är något som karakteriserar den kvalitativa utformningen. Detta betyder att 
forskaren inte påtvingar uppgiftslämnaren frågor med givna svarsalternativ. Informationen, 
som forskaren får in, bestäms till stor del av situationen som observeras eller människorna 
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som intervjuas. En kvalitativ studie får ofta in data, som är väldigt individanpassad. Det gör 
att datan blir nyanserad och innehåller många tolkningar och egna åsikter från uppgiftslämna-
ren. Kvalitativ ansats är därmed en metod som ofta får hög intern giltighet. Ansatsen efter-
strävar att komma uppgiftslämnaren nära. Målet är att få sådan information, som annars skulle 
vara svår att få tag på. Denna sorts information kan erhållas genom långa intervjuer eller ob-
servationer (Jacobsen, 2002) 
 
Det kan uppstå generaliseringsproblem vid kvalitativa utformningar. I och med att intervjuer 
och observationer tar lång tid och ofta kostar mycket pengar, måste ett urval göras. Man kan 
med andra ord få problem med extern giltighet. Den kvalitativa ansatsen används, när man 
vill få samband mellan individ och kontext. Angreppssättet är flexibelt och forskaren måste 
vara öppen för oförutsedda svar eller situationer. Metoden tillämpas bäst på oklara problem-
formuleringar, alltså när mer information eftersträvas inom ämnet, eller när nya teorier och 
hypoteser ska utformas (Jacobsen 2002). 
 
Vid en kvantitativ ansats vill en forskare undersöka många enheter med få variabler. Metoden 
sägs ha en hög extern giltighet. Det betyder att eftersom man kan undersöka ett stort antal 
uppgiftslämnare blir en generalisering av populationen möjlig och relevant. I en kvantitativ 
ansats finns det inget utrymme för uppgiftslämnarens egna synpunkter. Därför kan i vissa fall 
undersökningen bli lite skev. Detta resulterar i att den kvantitativa metoden har en låg intern 
giltighet. Metoden lämpar sig bäst när ett fenomens frekvens eller omfattning vill undersökas, 
med andra ord när många enheter och bredd eftersträvas i resultatet (Jacobsen 2002). 
 
2.2.1 Vårt tillvägagångssätt 
 
Vi har i vår uppsats valt att använda oss av en kvalitativ metod. Detta på grund av att vi strä-
var efter att fördjupa kunskapen om ämnet. Metoden passade också mycket bra, eftersom vår 
egen kunskap om ämnet var begränsad. Vi var intresserade av att belysa de samband och 
olikheter som finns mellan privata företag och offentliga organisationers syn på FM. Vi ville 
ta reda på hur personer ”påverkas” av FM. Vi ville hellre gå på djupet med ett fåtal individer 
än att se lite på ytan med många. Vi ville få tag på personernas nyanserade åsikter om ämnet. 
Det var mycket viktigt för oss att vi fick reda på vad de kände och inte vad vi trodde att de 
kände – med en kvantitativ metod är risken betydligt större att det är det sistnämnda resultatet 
vi får fram. Då ämnet är så diffust och komplext, anser vi att det inte möjligt att få någon rät-
sida på det med hjälp av en kvantitativ analys.  
 
En kvalitativ analys ger oss också möjligheten att ändra vår problemformulering allt eftersom 
vår kunskap om ämnet ökar (Ejvegård, 2003). Valet av kvalitativ metod hänger starkt samman 
med att vi vill ha möjligheten att ställa följdfrågor för att ytterligare tränga djupare in på äm-
net. Detta hade varit betydligt svårare, för att inte säga omöjligt, med en kvantitativ metod 
med svarsenkäter. Då ämnet är så pass komplext och upplevs så olika mellan olika människor, 
är det nästan omöjligt att genomföra något annat än intervjuer med öppna svarsalternativ, så 
att en direkt konversation kan föras mellan oss och de intervjuade – detta för att minska risken 
för eventuella missförstånd på grund av att enkla tolkningsfel uppstår.     
 
Vår åsikt är att den kvalitativa metoden lämpar sig väl för att uppfylla vårt syfte, då vi vill öka 
förståelse för begreppet FM och upplevelsen av detta. Då denna metod passar för frågeställ-
ningar som syftar till att få reda på hur personer upplever och förhåller sig till ett visst feno-
men, fann vi att metoden var bäst lämpad för vår undersökning. 
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2.3 Datainsamling 
 
När insamling av data sker, är det viktigt att veta vilken typ av data som samlas in. Detta för 
att veta hur man kritiskt ska granska den insamlade informationen. Det finns två olika typer: 
sekundär- och primärdata. 
 
2.3.1 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är information som samlats in i ett annat syfte än i det aktuella problemområdet. 
Denna typ av data lämpar sig att använda i början av en studie. Detta för att bygga upp en 
plattform av kunskap inom ämnet. När forskaren fått lite kunskap om ämnet, är det lättare att 
utför avgränsningar. När man använder sig av sekundärdata, är det viktigt att kritiskt granska 
källan. Ibland kan information tas fram och publiceras i syfte att främja en viss produkt eller 
dölja ett förhållande. Det är därför mycket viktigt att informationens tillförlitlighet bedöms 
(Christensen et al., 1998). 
 
Vår insamling av sekundärdata har yttrat sig i läsning av diverse facklitteratur och vetenskap-
liga artiklar som belyst ämnet FM. Vi har även använt internet som informationskälla. De 
medel som använts för insamling av sekundärdata för vår del är således: 1) databaser, 2) in-
ternet samt 3) Universitetsbiblioteket i Karlstad. 
 
2.3.2 Primärdata 
 
En undersökning kan i många fall kräva att data om det specifika förhållandet samlas in. Detta 
kan bero på att den sekundära datan, som finns tillgänglig, inte är tillräcklig eller att det inte 
existerar data som belyser det aktuella problemet. Detta medför att forskaren själv, med olika 
metoder anpassade till problemet, får samla in ny information. Den här informationen kallas 
primärdata. Det finns olika sätt att samla in primärdata. Som exempel kan nämnas enkäter, 
intervjuer, observationsstudier och experiment. Den stora fördelen med primärdata är att den 
information som samlas in är aktuell och behandlar det specifika undersökningsproblemet. En 
annan risk som minimeras är den bristande tillförlitligheten. Forskaren samlar själv in infor-
mationen och kan på så sätt direkt avgöra om den är tillförlitlig eller inte. En nackdel är dock 
tidsåtgången. Det kan ta mycket lång tid att samla in primärdata. Det är också en fråga om 
kostnad, eftersom primärdata ofta kostar med än sekundärdata att samla in (Christensen et al., 
1998). 
 
Vår primärdata har samlats in med hjälp av telefonintervjuer. Anledningen till varför vi valde 
detta verktyg var för att vi ansåg att intervjuer är ett bra sätt att uppnå ny och djupare förståel-
se för ett ämne. Att intervjuerna gjordes via telefon var för att vi inte hade de ekonomiska 
möjligheterna att resa runt och personligen besöka våra respondenter. Våra intervjuer är semi-
strukturerade, vilket gav oss möjlighet att ha ett sorts manus för vilka frågor vi skulle ställa. 
Det gav oss även möjlighet att ställa följdfrågor där vi tyckte att det behövdes. Vi föredrog 
intervjuer framför enkäter, eftersom vi ville ha möjlighet att ställa följdfrågor och förtydliga 
våra frågor om så behövdes. Vår upplevelse av enkäter är också att svarsfrekvensen ofta är 
låg.  
 
Innan telefonintervjuerna ägde rum, kontaktade vi de flesta respondenterna via mejl, där de 
tillfrågades om de ville medverka i undersökningen. En del respondenter gick inte att nå via 
mejl. Dessa tog vi istället telefonkontakt med. De personer vi kontaktade hade vi fått rekom-
menderade av vår uppdragsgivare utom en respondent, som vi hade blivit tipsade om från 
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annat håll. Att dessa personer valdes var för att vi skulle få så relevanta svar som möjligt på 
de frågor vi hade att ställa från sakkunniga personer. Efter kontakt via mejl och telefon skick-
ade vi i förväg ut de frågor vi skulle ställa under intervjuerna. Detta gjordes för att responden-
terna skulle få möjlighet att förbereda sig så de kunde ge oss relevanta svar. 

2.4 Fallstudie 
 
Vi har valt att använda oss av fallstudie, då denna typ av informationssökning lämpar sig bra 
vid vår kvalitativa uppsats. När en forskare ska samla in data, använder han/hon sig av flera 
metoder, för att uppnå sitt mål med forskningen. En sådan metod kan vara fallstudie. När 
forskaren använder sig av en fallstudie, tar han/hon en liten del av ett stort förlopp och med 
hjälp av det specifika fallet förklaras sedan verkligheten. Med denna metod kan man på ett 
begränsat utrymme ge läsaren en uppfattning om hur verkligheten ser ut. Viktigt att känna till 
är att forskaren måste vara försiktig med att dra slutsatser. Detta beror på att ett ensamt fall 
inte kan beskriva den rådande verkligheten till fullo (Ejvegård, 1993).  
 
Forskaren ska ta exempel från olika kategorier om detta är möjligt. Detta för att uppnå en så 
bra helhetsbild som möjligt av problemområdet. Syftet med en fallstudie är att i ett inledande 
stadium förstå något mer, en strävan efter att förklara något. Det är först när studien fortgått 
ett tag, som precisa frågor och hypoteser kan formuleras. Därför kan forskaren vänta med att 
formulera en precis frågeställning. Något som även vi har gjort i vår uppsats (Ejvegård, 1993).  
 
En fallstudie medför en närhet till analysobjektet, till skillnad från studier med ett statistiskt 
syfte som medför en viss distans. En fallstudie tillvaratar händelser som sker här och nu samt 
har en strävan efter att förklara händelseförlopp i kausala termer. Den största skillnaden på en 
fallstudie och en statistisk undersökning är att forskaren vid fallstudier söker ett antal variab-
ler hos få enheter, medan en statistiker söker det motsatta – ett stort antal enheter med få vari-
abler (Ejvegård, 1993). 
 
Med hjälp av fallstudiemetoden kan inte statistiska generaliseringar genomföras, eftersom 
man i urvalet söker informationsrika och förståelseengagerade respondenter. Däremot kan 
analytiska generaliseringar genomföras. Med detta menas att man från flera situationsspecifi-
ka, ingående och omfattande beskrivningar tar fram generella mönster som förklarar kom-
plexa samband. Detta betyder att en analytisk generalisering inte är sanningen, utan bara en 
arbetshypotes som i framtiden kan komma att förändras och utvecklas, men som vid den aktu-
ella tidpunkten gäller.  
 
I och med att en fallstudie strävar efter att tränga in på djupet av ett fenomen eller en händelse 
kan olika former av informationsinsamlig ske. Det kan vara djupintervjuer, enkäter eller olika 
observationstekniker. Även olika typer av information kan användas, så som primär- och se-
kundärdata. Risken med en fallstudie är dess ostruktur (vilket i vissa avseenden kan vara posi-
tivt). Det finns inga tydliga riktlinjer eller ”regler” att gå efter när man använder sig av meto-
den. Detta kan göra att en stor mängd data samlas in som blir oöverskådlig och svårhanterlig, 
eller att man drar förhastade slutsatser som saknar täckning.  
 
Även om en fallstudie ska gå på djupet, kan risken finnas att forskaren inte får tillgång till all 
data som krävs eller att kompetensen, då det gäller att skapa tillit och förtroende till uppgifts-
lämnaren, saknas. Detta för att på ett rättvisande sätt belysa problemet (Christensen et al., 
1998). 
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Genom en fallstudie kan man tränga in på djupet av ett fenomen och det är också vårt syfte. 
Vi kommer att sträva efter att få tag på så mycket information som möjligt av våra responden-
ter och detta kräver en närhet till uppgiftslämnarna. Det finns ett antal privata och offentliga 
organisationer som har infört FM, vilket gör att vi blir begränsade av tiden. Vi har endast möj-
ligheter att undersöka ett mindre antal företag och kommuner. Detta gör fallstudien till en 
passande metod, då den syftar till att belysa en liten del av ett stort förlopp. 

2.5 Uppsatsens trovärdighet 
 
I detta avsnitt behandlar vi uppsatsens trovärdighet. Det är viktigt att vara medveten om de fel 
som kan uppstå vid en undersökning och väga samman dessa i resultatet. Nedan diskuterar vi 
begrepp så som reliabilitet och validitet. Vi tar även upp vår oerfarenhet av att intervjua, samt 
resonerar om andra möjliga felkällor i uppsatsen. 
 
2.5.1 Reliabilitet 
 
En allmän definition av reliabilitet är enligt Wallén att ett mätinstrument inte skall ge slump-
mässiga fel. Med detta menas att man vid två olika tillfällen, men med samma mätinstrument, 
skall få lika värde. Det handlar om att den metod forskaren använder måste vara pålitlig (Wal-
lén, 1996). 
 
När det gäller kvalitativa ansatser, kan denna ”kontroll” av reliabilitet anses irrelevant enligt 
Christensen. En kvalitativ forskningsansats handlar om interaktioner med människor som 
även beror av tid och rum, vilket inte kan ge att exakt samma information genereras två gång-
er även om samma mätinstrument används. Kvalitativa analyser är dessutom kopplat till fors-
karen som person och hur denna interagerar med sina respondenter och en annan forskare kan 
därmed inte utvinna samma information (Christensen et al., 1998). 
 
Vi är medvetna om att reliabiliteten för vår uppsats kan sänkas något, då det i en kvalitativ 
intervju är svårt att få bort faktumet att intervjuerna är unika och personliga i sitt slag. Det är 
svårt att garantera att exakt samma resultat uppstår vid två intervjuer utförda av två olika 
människor vid två olika tidpunkter. För att öka reliabiliteten i vår uppsats har vi vid alla inter-
vjuerna använt oss av standardiserade frågor och försökt så långt det gått att uppträda på lik-
nande sätt mot respondenterna. 
 
2.5.2 Validitet 
 
Den allmänna definitionen av validitet är enligt Wallén att mätinstrumentet inte skall ge några 
systematiska fel. Validitet handlar om att mäta det man verkligen avser att mäta. (Wallén, 
1996). Det handlar också om trovärdighet – hur väl undersökningen stämmer överens med 
verkligheten. Det senare benämns intern validitet. Extern validitet handlar om graden av gene-
raliserbarhet, och man talar om att det inte existerar några absoluta sanningar. Forskarens 
uppgift är att försöka ge en så klar bild som möjligt av fenomenet som undersöks. (Christen-
sen et al., 1998). Det är viktigt att veta vad måttet som forskningen får fram står för och att 
användningen av detta sedan sker konsekvent (Ejvegård, 1993). 
 
I vår undersökning kan den externa validiteten ha påverkats av antalet intervjuer. Vi har inte 
utgått från att kunna generalisera vårt resultat, utan enbart dragit slutsatser kring vår teori och 
de åsikter som våra respondenter hade. Generaliserbarhet bestäms utifrån hur väl resultatet är 
överförbart till andra fall, vilket vid en kvalitativ metod ofta blir svårt, då få individer mäts 
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(Jacobsen, 2002). Den interna validiteten kan ha styrts av vår referensram och våra tidigare 
kunskaper. Detta kan ha påverkat validiteten hos vårt resultat på ett negativt sätt. 
 
2.5.3 Intervju 
 
Vi är medvetna om att vår erfarenhet av att intervjua är mycket begränsad. Detta kan ha på-
verkat vår undersökning och därmed det resultat vi senare fått fram. Vi är medvetna om att 
den kunskap (eller kanske snarare okunskap) vi haft om ämnet sedan tidigare kan spegla vår 
utformning av intervjun. För att öka vår kunskap i ämnet har vi utfört två informantintervjuer, 
där vi försökt räta ut en del frågetecken vi haft. De som intervjuats är Arne Höggren, verk-
samhetskonsult på Space AB och kanslist på IFMA Sverige, samt Magnus Kuchler, FM-
expert på Capgemini. De hjälpte oss till viss del med våra intervjufrågor, men framförallt fun-
gerade de som bollplank för olika teorier kring FM.  
 
Inför våra övriga sex intervjuer gjordes en hel del förberedelser. Intervjuerna var semistruktu-
rerade. Vi hade i förväg konstruerat ett manus som följdes men vi ställde även följdfrågor då 
vi upplevde att detta var nödvändigt. Alla intervjuer gjordes via telefon. Detta intervjumedel 
valdes på grund av att vår ekonomi inte tillät oss göra något annat.  
 
Nackdelarna med en telefonintervju istället för personlig intervju är att den som intervjuar inte 
kan se respondentens ansikte och därmed kunna läsa av känsloyttringar och liknande. Det 
finns även en risk att störande brus kan uppstå i bakgrunden. 
 
2.5.4 Urval och urvalsfel 
 
För att undersöka ett fenomen krävs att ett urval görs – detta då det för en forskare i stort sett 
är helt omöjligt att undersöka en hel population. Istället väljs en del av den aktuella popula-
tionen ut och forskaren undersöker bara urvalet och dess inställning till problemframställning-
en (Christensen et al., 1998). I vår uppsats har vi inte själva valt ut undersökningens respon-
denter. Dessa har vi istället blivit tilldelade av vår uppdragsgivare. Respondenterna är uppde-
lade på tre personer från offentlig verksamhet och tre personer från privat sektor.  
 
Det urval som görs av respondenter kommer i hög grad att påverka vårt resultat av studien. 
Det är därför mycket viktigt att vi som forskare är medvetna om de fel som kan uppstå vid ett 
urval, för att inte dra fel slutsatser i analysen.  
 
Då respondenterna inte är valda av oss själva utan av vår uppdragsgivare är det mycket viktigt 
att vi ser kritiskt på detta, för det finns alltid en möjlighet att man är omedvetet partiskt till ett 
fenomen. Detta kan göra att vår uppdragsgivare leder oss mot respondenter som är positiva 
mot FM och ger en bättre bild av FM än den som finns i verkligheten.  
 
2.5.5 Mätfel 
 
När mätningar resulterar i värden som inte stämmer överens med verkligheten, har mätfel 
uppstått. Man talar främst om tre typer av mätfel (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001): 
 

• Respondentfel uppkommer när undersökaren får felaktig data på grund av att respon-
denten inte kan eller vill ge riktiga svar (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). När det 
gäller vår undersökning, tror vi att våra respondentfel är minimala. Vår uppfattning är 
att detta ämne inte upplevs som känsligt av respondenterna, vilket inte ger dem någon 
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anledning att t.ex. ljuga om sina svar. Ämnet är dock ganska komplext, vilket resulte-
rar i väldigt olika svar på samma frågor. Detta tror vi dock är en spegling av hur verk-
ligheten ser ut, snarare än en missuppfattning av de frågor vi ställt. Vi kan emellertid 
se att det finns en viss risk att inte alla respondenter haft den kunskap som krävts för 
att svara på våra frågeställningar – detta trots ett noggrant urval av vår uppdragsgivare.  

 
• Instrumentfel uppkommer då mätinstrumentet är olämpligt utformat. Det kan t.ex. röra 

sig om att frågeformuläret har oklara frågeformuleringar eller att frågorna i formuläret 
är ledande (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). När det gäller vår undersöknings 
eventuella instrumentfel, finns risken att dessa uppkommit på grund av att vår egen 
kunskap om ämnet varit begränsad, vilket kan ha lett till oklara frågeformuleringar. 
Även ämnets komplexa natur kan ha lett till missförstånd. Vi är dock av uppfattningen 
att vi har lyckats minimera instrumentfel genom att förtydliga våra frågor och ställa 
följdfrågor, där det har behövts. 

 
• Intervjuareffekt uppstår då svaren på frågorna påverkats av intervjuaren och leder till 

att respondenten uppträder onormalt. En intervjuare som är aggressiv i sitt frågesätt 
kommer säkerligen få helt andra svar på sina frågor än en intervjuare som verkar helt 
ointresserad av intervjun (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) pratar om att en intervjua-
res sätt att framträda och sätt att ställa frågor kan påverka uppgiftslämnarens svar. Vid 
telefonintervjuer, vilket vi har gjort, är det främst det sätt på vilket vi har ställt frågor 
som kan ha påverkat våra respondenter. Jacobsen (2002) säger vidare att just telefon-
intervjuer har en anonym form, vilket hjälper till att minska intervjuareffekten. Vi tror 
och hoppas att vi genom att ställa öppna frågor, i ett lugnt tempo, har kunnat undvika 
att få för stor intervjuareffekt. 

 
2.5.6 Tolkning och bearbetningsfel 
 
Alla utförda telefonintervjuer har spelats in. Detta för att vi ville vara säkra på att inte gå mis-
te om något som sades, men även för att vi skulle kunna koncentrera oss på den dialog vi hade 
med vår respondent. Vårt val av telefonintervjuer var en kostnadsfråga. Vi hade helt enkelt 
inte de resurser som krävdes för att ansikte mot ansikte besöka våra respondenter. Enligt Ja-
cobsen (2002) lämpar sig inte telefonintervjuer, då man har känsliga frågeställningar. Då vi är 
av uppfattningen att våra frågor inte är känsliga till sin natur, tror vi ändå att våra telefoninter-
vjuer har gett oss ett tillfredsställande resultat. 
 
Jacobsen (2002) pratar om att många ofta reagerar negativt på att bli inspelade på band och att 
detta kan försvåra vid intervjuer. Detta är inte något som vi känner igen från våra intervjuer. 
Vi har hela tiden frågat våra respondenter om det går bra att vi spelar in och det har inte varit 
några som helst problem – ingen har känt sig besvärad. Detta kan till stor del bero på att vi har 
utfört telefonintervjuer, vilket gör att respondenterna inte ser bandspelaren framför sig.  
 
Det finns alltid en risk för att vi som forskare tolkar våra respondenter fel. För att undvika 
detta har vi kontaktat våra respondenter i förväg och skickat de frågor vi velat ställa, så att de 
har fått möjlighet att reflektera över dessa i förväg, samt för att respondenterna ska kunna 
höra efter med företaget vad som är dess officiella profil i FM-frågorna. Det är även på grund 
av möjligheten för misstolkningar som vi spelat in våra intervjuer, så vi kunnat lyssna på dem 
i efterhand. För att ytterliga minska risken för feltolkningar har vi också via mejl skickat den 
sammanfattning vi skrivit av intervjuerna till respondenterna, så att de skall få möjlighet att 
ändra på sådant som eventuellt feltolkats. Vi har dock ej fått svar från Anders Forsell i Eslövs 
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kommun. Därför kan vi inte vara helt säkra på att vi tolkat det han sagt helt korrekt. Det finns 
även en viss risk att vår sekundärdata kan misstolkas. Detta på grund av att denna inte tagits 
fram i samma syfte som vår uppsats.    
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3. TEORI 
 
Teoriavsnittet är till för att läsaren ska få en ökad förståelse om ämnet och en teoretisk grund 
till den undersökning som uppsatsen behandlar. En viktig del i FM är den relation som ska-
pas mellan företag och kund. Vi har därför valt att belysa marknadsföringsteorier kring detta. 
Vidare definierar och fördjupar vi begreppet FM. Integration av FM i organisationer innebär 
ofta en förändring av organisationen. Därför behandlas även organisationsteorier beträffan-
de detta i teoriavsnittet.   

3.1 FM är en tjänst 
 
Att förvalta fastigheter är att utföra tjänster. En stor del av FM handlar om förvaltning av fas-
tigheter. Därför bör de marknadsföringsteorier som berör tjänster tillämpas. 
 
3.1.1 Definition av tjänst 
 
För att förstå begreppet FM måste man först förstå vad en tjänst är och vad den kännetecknas 
av. Ofta används uttrycket tjänsters fyra karakteristika för att vidare belysa tjänstebegreppet 
(Arnerup-cooper, 1996): 
 

• Att en tjänst är immateriell innebär att den inte går att ta på fysiskt, vilket det går att 
göra med en produkt. Tjänsten är abstrakt och därmed mycket svår att prova innan den 
köps. Produkter existerar i tid och rum, medan tjänster är handlingar och processer 
som inte går att förvara. Kunden använder sig av ledtrådar, för att bedöma tjänstens 
immateriella egenskaper. 
 

• En tjänst levereras olika varje gång den utförs. Detta kallas för heterogenitet. Den 
främsta anledningen till detta är den höga kundinteraktionen en tjänst medför. Kunden 
deltar i både processen och resultatet, därför är det näst intill omöjligt för en tjänst att 
se likadan ut två gånger. Självklart finns det ramar och mallar för hur tjänsten ska ut-
föras och levereras, men exakt samma resultat kommer inte att uppstå inom alla steg.  

 
• En tjänst produceras, levereras och konsumeras samtidigt. Detta kallas för samproduk-

tion. Det finns heller ingen mellanhand, som binder samman produktion och konsum-
tion, som det ofta gör när det handlar om produkter. 

 
• Förgänglighet är den sista faktorn som karaktäriserar en tjänst. Tjänsten utförs här och 

nu, med de förutsättningar som ges vid just det specifika tillfället från både kund och 
tjänsteman. Det gör att en tjänst vanligen inte går att spara eller lagra. 

3.2 Ett sätt att skapa kontakt med en kund 
 
När ett företag/organisation koncentrerar sig på sin kärnverksamhet och låter andra ta hand 
om sina stödtjänster, kan ibland svårigheter uppstå. Företag kan förlora flexibilitet, utsättas 
för dolda kostnader och även få problem med förhållandet till sina kunder (Augustsson et al., 
1999). Detta gör att relationen mellan FM-företag och dess kund är mycket viktig. Det måste 
finnas en förståelse för vad som skall göras, vid vilken tidpunkt och på vilket sätt. Enligt 
Gummesson (2002) förstärker relationsmarknadsföring de långsiktiga relationerna samtidigt 
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som marknadsförings- och inköpskostnader hålls nere. Nedan följer en beskrivning om vad 
relationsmarknadsföring innebär.  
 
3.2.1 Relationsmarknadsföring 
 
Inom relationsmarknadsföring strävar företag efter att skapa kontakter med kunderna och för-
söka bibehålla dessa, så att en relation uppstår mellan företag och kund. Det primära är inte 
bytena av produkter mellan parterna, utan relationen, vilken senare kan medföra transaktioner 
mellan företag och kund på marknaden. Skulle inte relationen vara till belåtenhet för kunden, 
stoppas relationen och kunden byter tjänsteföretag. Utför inte tjänsteföretaget sitt jobb till 
kundens belåtenhet, väljer kunden kanske ett annat företag som får uppdraget. Att relationen 
upphör behöver inte nödvändigtvis vara en följd av brott mot regler. Avbrottet kan grunda sig 
på att kunden inte känner sig väl bemött av företaget, eller att trygghet och förtroende saknas 
mellan parterna. Skulle denna situation uppstå inom detaljhandeln, där transaktionsmarknads-
föring vanligen råder, väljer kunden förmodligen bara en annan vara som är till större belå-
tenhet, men fortsätter att handla i samma affär. Andra faktorer som också är viktiga för att en 
relation ska uppstå och bibehållas, är att löften hålls och ges på ett effektivt sätt. Detta gör 
själva relationen så oerhört viktig inom tjänsteföretag. Kunden måste nås på ett helt annat 
plan, företaget måste skapa trygghet och infria kundens behov, inte minst de psykiska beho-
ven. Det är inom tjänsteföretag som relationsmarknadsföring har sin största genomslagskraft 
och betydelse (Grönroos, 1996). 
 
Lyckas en relation uppstå i en relationsmarknadsföring är denna kontakt mellan kund och 
företag mycket starkare än den sortens kontakt som uppstår i transaktionsmarknadsföring. Det 
krävs ett större missnöje inom relationsmarknadsföring för att kunden skall byta företag, än 
den marknadsföring som syftar på transaktioner. Men skulle det uppstå ett missnöje hos kun-
den är risken stor att livscykeln bryts och att kunden lämnar företaget. En missnöjd kund är 
väldigt svår att få tillbaka till företaget igen. (Grönroos, 1996). 

3.3 Organisationsteorier 

Organisationer som tillämpar FM-synsättet utsätts för en förändring vid införandet. För att 
förstå vad denna förändring kan medföra måste man veta vad en organisation är, och hur 
människorna inom den påverkas av förändringen.       
 
3.3.1 Vad är en organisation? 
 
Ordet organisation kommer från grekiskans ”organon” som betyder redskap eller verktyg. 
Organisationen kan ses som ett redskap för att samordna ett antal människors ansträngningar 
att nå ett visst mål (Andersson, 1994).  
 
Det finns en stor mängd definitioner på vad en organisation är. Enligt Blake & Mounton finns 
det fyra gemensamma drag hos organisationer. För att kunna definieras som en organisation 
skall alla fyra vara uppfyllda (Abrahamsson, 2005). 
 

• Organisationer har inrättats för att uppnå mål. 
• Organisationer är sociala enheter sammansatta av samverkande positioner. 
• Organisationer är medvetet strukturerade och noga koordinerade. 
• Organisationer existerar som en del av en större social omgivning. 
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Abrahamsson (2005) använder sig av definitionen: 
 
”En organisation är en planmässig inrättad samanslutning av 
 människor med syftet att nå givna mål” (Abrahamsson, 2005, s. 11). 

 
När en organisation ska utformas, utvecklas och/eller förändras måste, enligt Bruzelius & 
Skärvard (2004) tre grundläggande krav uppfyllas. Om någon av nedanstående krav inte är 
uppfyllda får organisationen problem, som i värsta fall kan leda till upplösning. 

 
• Effektivitet. En organisation finns till för att skapa värde för sina huvudmän dvs. aktö-

rer som skapat organisationen och för sina intressenter. När en organisation uppnår 
sina mål och tillgodoser intressenternas krav, är detta ett mått på hög effektivitet. En 
organisation med hög effektivitet upprätthåller och vidareutvecklar även en god rela-
tion med kunden, samt är en god arbetsplats och samhällsmedborgare. 

 
• Legitimitet. Det är viktigt att ett företag bygger upp ett förtroende hos sina intressen-

ter. Skapas förtroende säkerställer detta att intressenterna är villiga att bidra till organi-
sationens verksamhet, måluppfyllelse och utveckling. Förtroende tar lång tid att bygga 
upp och kan lätt raseras vid tvivelaktiga affärer, dålig arbetsmiljö, dåligt miljöansvar 
mm. För att upprätthålla och vidareutveckla detta använder sig organisationer av en 
viss uppförandekod i frågor vad gäller etik, moral, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter 
mm. 

 
• Förändringsförmåga. Vi lever i ett samhälle som ständigt förändras med ny teknologi, 

skapande och vidgning av handel och branscher mm. För att en organisation ska kunna 
överleva måste den ha förmågan att vidareutveckla och förändra sina produkter och 
tjänster. Finns inte denna förändringsförmåga riskerar organisationen att bli dåligt an-
passad till omvärldens krav, förväntningar och villkor och därmed att bli ineffektiv. 

 
Även universella drag såsom: mål, människor, struktur, aktivitet och kultur kan också urskil-
jas. Dessa hänger samman och påverkar varandra. Detta illustreras nedan: 

 
 
Figur 1. Illustration av organisationskulturen (Abrahamsson, 2005, s.11).   
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3.3.2 Organisationsförändringar och människor 
 
Det sägs ofta att förändringar i en organisation ovillkorligen leder till motstånd. Angelöw 
(1997) hävdar att så inte är fallet. Det finns flera anledningar till att en anställd kan ställa sig 
antingen positiv eller negativ till en organisationsförändring.  
 
Varför en anställd kan reagera negativt på en förändring kan grunda sig i att de flesta organi-
sationsförändringar är toppstyrda. Den anställda får förändringen presenterad färdigpackad 
och har därmed ofta mycket lite att säga till om (Angelöw, 1997). 
 
Som motpol till föregående resonemang menar Angelöw (1997) att människor även har ett 
behov av förändringar, förnyelse, utveckling och nya utmaningar. Han menar att det är genom 
förändringar och utmaningar, som människor utvecklas både personligen och inom arbetsli-
vet. Detta kräver att de anställda får möjligheten att vara med och påverka. Förändringarna 
måste även ske i en inte allt för hög takt eller i för stor mängd vid samma tillfälle. Även fakto-
rer såsom trygghet, riktig och direkt information samt ömsesidighet har stor vikt. Uppfylls 
dessa krav menar Angelöw (1997) att de anställda ofta ställer sig positiva till en organisa-
tionsförändrig. 
 
När anställda ändå uppvisar ett motstånd mot förändringar är detta inte så konstigt. Det är ett 
naturligt psykologiskt tillstånd för människan att reagera negativt på det som är avvikande och 
oväntat, eller bedöms vara olämpligt eller orättvist. En förändring skapar ofta en osäkerhet 
och en känsla av förlorad kontroll hos människor (Bruzelius & Skärvard, 2004).  
 
Förändringsmotståndet varierar i styrka och omfattning beroende på vad förändringen gäller, 
hur processen hanteras och hur pass genomgripande förändringen är. Exempel på när mot-
ståndet ofta blir starkt är vid genomgripande och radikala förändringar, oväntade och plötsliga 
förändringar eller då skälen till förändringen ter sig diffusa och oklara för de anställda (Bruze-
lius & Skärvard, 2004). 
 
Förändringskulturen varierar i olika organisationer. I en del organisationer är de anställda 
vana vid att förändringar sker och reagerar inte särskilt starkt på det. I andra organisationer är 
ovanan stor och de anställda har då bristfällig erfarenhet av vad förändringar innebär och kan 
således känna en osäkerhet gentemot dessa (Bruzelius & Skärvard, 2004).           

3.4 Facility Management 
 
I verksamheter där resurserna är begränsade eller där ett lönsamhetstänkande råder finns alltid 
en strävan efter att öka effektiviteten. Inom både privat och offentlig sektor försöker man på 
olika sätt få ut så mycket som möjligt för varje krona. För att bli effektivare väljer många att 
koncentrera sig på sin kärnverksamhet (IFMA Sverige, 1996).  
 
Med detta synsätt har FM växt fram. Syftet med FM är att organisera, sköta och samordna de 
stödfunktioner som krävs för att kärnverksamheten skall kunna bedrivas. Detta kan ske an-
tingen internt eller externt. Det här gör att ur produktivitets-, effektivitets- och kvalitetssyn-
punkt skapas största möjliga mervärde för kärnverksamheten. Det engelska uttrycket för detta 
är ”add value to the bottom line” (Grandin et al., 2002, s.11).  
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3.4.1 Definition av kärnverksamheten 
 
Med kärnverksamhet menas det som privat och offentlig sektor ser som sin huvuduppgift. 
Det är den primära verksamheten som gör att företag och organisationer når satta mål i enlig-
het med sin affärsidé.  
 
För offentlig sektors del kan det röra sig om t.ex. vägväsen, sjukvård, utbildning mm. Kärnan 
kan då ofta bestå av flera olika kärnverksamheter. Detta leder lätt till att en dragkamp uppstår 
om de ofta begränsade resurserna. För offentliga verksamheter är det mycket vanligt att det är 
svårt att styra de olika kärnverksamheterna så att de går i samma takt och åt samma håll 
(Grandin et al., 2002).   
 
3.4.2 Definition av stödfunktioner 
 
Enligt Grandin et al. (2002) är stödfunktioner det support och stöd som kärnverksamheten 
behöver och är: 
 

• antingen så komplicerad eller så skild från kärnverksamheten att det krävs särskild 
kompetens som inte finns i kärnverksamheten. 

 
• så skild från verksamheten att det inte finns några omedelbara skal- eller synergi-

effekter i att låta dem ingå i samma organisation som kärnverksamheten. 
 
• av sådan stor volym och omfattning att det motiverar en särskild organisation. 

   
Exempel på stödfunktioner är: personal, lokaler, städning, reception och telefonväxel. Det 
finns en mängd olika stödfunktioner som alla varierar med storleken på företa-
get/organisationen, samt vilken verksamhet som bedrivs (Grandin et al., 2002).  
 
För att stödfunktioner skall accepteras av ett företag eller en organisation, måste dessa framstå 
som väsentliga och skapa mervärden för både den primära verksamheten och slutkunden. En 
förutsättning för att dessa ska bli nöjda är att bra service/produkter ska kunna levereras, vilket 
förutsätter bra produktionsförutsättningar. Därmed har FM-enheten ett grundläggande ansvar 
att förse kärnverksamheten med en bra arbetsmiljö. Att mäta slutkundens inställning till FM 
är naturligtvis svårt, då de för slutkunden upplevs som integrerade i kärnverksamheten. Detta 
medför att mätning av slutkundens inställning är ett arbete för både kärnverksamheten och 
FM-enheten (Lundström, 2002).  
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Figur 2. Illustration av FM-enheten (FM konsulterna Löfvenberg et el., 2004, sid. 7). 
 
Vid ett FM-synsätt är det omsorgen om kärnverksamhetens resultat som avgör vad som är 
kärna, vad som är stöd, och vilka stödfunktioner som behövs. Det är även detta som avgör 
vem som skall göra vad. Hur väl ett företag än lägger upp detta, så kommer det alltid att fin-
nas en gråzon mellan stöd och kärna, som företag/organisationer måste hantera så bra som 
möjligt (Grandin et al., 2002). 
 
I vanliga fall lever varje stödfunktion sitt eget liv. Med hjälp av FM tar företaget eller organi-
sationen ett totalt grepp och samordnar dessa. Detta gör att företaget/organisationens resurser 
används mer effektivt. Resultatet av detta är att kärnverksamheten blir mer produktiv. En bätt-
re samordning av stödfunktionerna leder till mervärden för kärnverksamheten. Exempel på 
mervärden som skapas är att lokal och arbetsplats stämmer väl överens med kärnverksamhe-
tens arbetsflöden (FM konsulterna Löfvenberg et al., 2004). 
 
3.4.3 Marknaden för FM-tjänster 
 
Det är inte möjligt att benämna exakt vad FM-marknaden omfattar eller vilken typ av tjänster 
som ingår. Detta då gränsen mellan kärna och tjänst ofta är vag snarare än helt tydlig. Dessut-
om är kärnverksamheten väldigt olika i olika företag, vilket resulterar i en mängd olika stöd-
tjänster med stor spridning (FM konsulterna Löfvenberg et al., 2004). 
 
För att försöka förtydliga marknaden kan ändå en viss indelning göras av FM efter den typ av 
tjänster som utförs. Fastighetsanknutna tjänster är tjänster som omfattar drift samt underhåll 
av lokaler och fastigheter. Verksamhetsanknutna tjänster är den typ av tjänster som behövs till 
näringslivets alla sektorer och som riktas till hyresgäster, organisationen eller andra personer 
som driver verksamhet i byggnaden eller produktionsanläggningen. Exempel på dessa tjänster 
är kontorsservice, ekonomistöd och IT-stöd. Till dessa två kategorier kan tilläggas FM styr-
ning och ledning, alltså tjänster som syftar till att styra, leda, samordna och utveckla de olika 
stödtjänsterna (FM konsulterna Löfvenberg et al., 2004). 
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3.4.4 Skillnader mellan intern och extern marknad 
 
Den interna och externa marknaden kan vid första anblicken verka ha många likheter. Detta är 
sant, men man måste även vara observant på att det finns en del betydande skillnader mellan 
de olika marknaderna. På den externa marknaden träffas avtal mellan två juridiska personer. 
Avtalen är juridiskt och rättsligt bindande. Däremot på den interna marknaden är förhållande-
na nästan det motsatta. Det finns bara en juridisk person och interna avtal saknar juridisk 
bindning och betraktas bara som en överenskommelse (Sandgren, 1994).  
 
Vad gäller anbud så är inte heller dessa civilrättsligt bindande. På grund av detta kan det anses 
tveksamt, om en intern resultatenhet skall tillåtas lämna ett anbud, när enheten befinner sig i 
en konkurrenssituation med en extern leverantör. Denna tveksamhet grundar sig i jäv- och 
sekretessproblematiken. Ytterligare skillnader i anbudsskedet är att en extern leverantör kan 
lämna så kallade ”röda siffror” till beställaren. Med detta menas siffror som inte går ihop. 
Detta görs för att få uppdraget, då den externa leverantören i efterhand kan skapa vinst genom 
rationaliseringar och tillförandet av mervärde. En intern enhet bör ej göra detta. För interna 
enheter i offentliga organisationer är det viktigt att de inte sänker priserna till en nivå så att 
förlust uppstår och att denna förlust täcks upp av skattemedel.(Sandgren, 1994).  
 
På det ekonomiska planet kan externa leverantörer försättas i situationer där de tvingas till 
konkurs. Detta beror bl.a. på att de bär alla sina kostnader själva. Interna enheter å andra sidan 
behöver nödvändigtvis inte bära alla sina kostnader. Man kan säga att interna enheter har obe-
gränsad ekonomisk livslängd. Tydligtgöras kan, att även de interna enheterna kan tvingas till 
konkurs, men då krävs att även företaget/organisationen försätts i konkurs (Sandgren, 1994).  
 
Om prissättning av tjänster kan sägas, att en entreprenör som konkurrerar med en intern enhet 
om ett uppdrag ställs inför två svårigheter. För det första måste den externa leverantören läm-
na ett pris som är lägre än den interna leverantörens pris, och i det priset ska det för den exter-
na leverantören finnas utrymme för att kunna ta ut en vinst. För det andra måste den externa 
leverantören lämna ett så lågt pris att det för beställaren blir lönsamt. Detta trots de kostnader 
för omställning och avveckling av den egna regin som uppkommer, då en extern tar över upp-
draget (Sandgren, 1994).  
 
3.4.5 Entreprenad eller egen regi 
 
Föregångare inom FM kan ses vara stora företag och delar av den offentliga organisationen. 
Stödfunktionerna i företag/organisationer har på många ställen samlats i ett internt servicebo-
lag, som har till uppgift att förbättra och effektivisera tjänsterna. I vissa fall har före-
tag/organisationer sålt ut hela eller delar av stödfunktionerna till externa leverantörer. Detta 
för att öka flexibiliteten i verksamheten (FM konsulterna Löfvenberg et al., 2004).  
 
Den första frågan som företaget/organisationen måste ställa sig när de funderar på om tjäns-
terna ska läggas ut på entreprenad eller ej är, vilka kunskaper som måste finnas internt för att 
företaget ska kunna leverera sina tjänster och produkter. Det finns alltför många exempel på 
när företag/organisationer har lagt ut för stor det på entreprenad, och efter ett tag har den vär-
defulla kunskapen i företaget försvunnit. Det finns inga garantier för att den betydande före-
tagskulturen kommer tillbaka om den en gång har blivit förlorad. Därför är det viktigt att vär-
dera just företagskulturen, i samband med att frågan om entreprenad eller ej väcks (FM kon-
sulterna Löfvenberg et el., 2004).  
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Det finns ett antal olika teorier varför företag/organisationer föredrar att lägga ut en tjänst på 
entreprenad. Nedan följer några av de teorier som finns (Sandgren, 1994): 
  

• Önskemål finns att helt eller delvis byta ut sin verksamhet mot en annan som anses 
vara bättre. Detta kräver att mätningar finns tillgängliga för att konstatera att denna 
typ av ”byte” kommer att resultera i en förbättring. 

 
• För att sporra effektiviteten och produktiviteten i verksamheten kan konkurrensutsätt-

ning vara ett bra alternativ. Det betyder att man medvetet släpper in externa leverantö-
rer som rivaliserar med den egna verksamheten och stödtjänsterna. Därefter mäts re-
sultat och beslut tas om verksamheten skall fortsätt att bedriva tjänsten internt, eller 
om den externa varianten ger ett bättre resultat. 

 
• Att lägga ut en tjänst på entreprenad kan vara ett alternativ när man inte har möjlighet 

att utföra den pga. att beståndet och därmed förvaltningsvolymen är för liten. Att 
verksamheten inte har möjlighet att utföra tjänsten kan bero på att,  

 
– verksamheten inte har full sysselsättning för en viss kvalifikation. 
– verksamheten inte har tillräckligt med resurser för att stå för utbildning till 

personalen så att de kan behålla sina kvalifikationer. 
– verksamheten kan inte betala och rekrytera vissa extra krävande kvalifikatio-

ner. 
– det finns vissa tjänster som varierar i arbetsbelastning över året, tex. snöröj-

ning, sandning och gräsklippning. Dessa typer av tjänster väljer före-
tag/organisationer ofta att lägga ut på entreprenad. 

 
• Önskemål kan finnas att byta ut en gammal och trög del av en verksamhet och få en 

”omstart”. Detta är något som det inte så ofta talas om, men i praktiken är det ett öns-
kemål som ofta väger tungt. Denna typ av omorganisering kan även ske i båda rikt-
ningarna. Även entreprenören kan bli gammal och trög efter ett långt samarbete, och 
verksamheten väljer att utföra tjänsten i egen regi igen, eller byta entreprenör. 

 
Oberoende av om företagen/organisationerna väljer att genomföra tjänsterna med intern eller 
extern kraft är ändå målet det samma –”att kunna fokusera på det man är bäst på och samti-
digt få tillgång till kostnadseffektiva stödfunktioner” (FM konsulterna Löfvenberg et al., 2004, 
s. 7). 
 
3.4.6 Fastigheten i nytt fokus 
 
FM leder till att fastighetsverksamheten i företag nu ses ur ett nytt perspektiv. Istället för att 
som tidigare se fastigheten enbart som en byggnad, ses den nu med utgångspunkt i kärnverk-
samhetens behov av ändamålsenliga arbetsplatser (Grandin et al, 2002).  
 
Stora kostnader relateras till lokalerna och deras skötsel. Efter personalkostnaderna är det den 
största kostnadsposten i tjänsteproduktionen. En lokalrevision, där lokalerna noggrant ses 
över och utvärderas utifrån kärnverksamhetens behov, kan ofta leda till att reducera antal lo-
kaler. Kostnaderna kan då på sikt minskas med 15-30 %. Ofta leder detta även till lokaler som 
är mer effektiva ur produktivitetssynpunkt för kärnverksamheten (IFMA Sverige 1996). Lo-
kalresursplanering och lokaleffektivisering är centrala begrepp inom FM (Grandin et al., 
2002) 
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Med hjälp av FM skapas en helhetssyn på vad som behövs för att kärnverksamheten skall 
fungera. Det gör att alla i organisationen får det enklare att förstå hur olika funktioner är bero-
ende av varandra (Grandin et al., 2002). 
 
3.4.7 Flexibilitet för kärnverksamheten  
 
En viktig fråga idag är hur flexibilitet skall kunna skapas för kunden. Med flexibilitet menas 
en organisations förmåga att möta variationer av olika slag. Denna förmåga uppnås inte gratis 
eller utan ansträngningar (Sjöstrand, 1987).   
 
Inom industrin (privat sektor) är drivkraften för detta de allt kortare produktcykler, som krä-
ver ständiga anpassningar av förutsättningarna för produktionen. Även inom den offentliga 
sektorn ställs krav på högre flexibilitet. Nya sätt att bedriva vård och skola tillsammans med 
ett kärvt ekonomiskt klimat, leder till nya förutsättningar för både kärnverksamhet och stöd-
verksamhet. Flexibilitet kan ses ur fyra olika perspektiv (Lundström, 2002): 
 

• Den fysiska flexibiliteten som avser möjligheterna att anpassa byggnader, anlägg-
ningar och utrustning till ny användning. Denna bestäms till stor del vid nybyggnads-
skedet, då man bör tänka på hur verksamheten kan utvecklas i framtiden. Rätt bygg-
nad skall stå på rätt plats vid rätt tidpunkt.  

 
• Den funktionella flexibiliteten handlar om hur den primära verksamheten använder 

ytorna. Vissa arbetsrum lämpar sig bättre till en viss typ av aktiviteter än andra. Upp 
till en viss gräns bör kärnverksamheten anpassa sig efter befintliga lokaler, men när 
nyttan av nya funktioner är större än kostnaderna, bör företaget/organisationen mo-
dernisera eller bygga nytt. 

 
• Den organisatoriska flexibiliteten innebär att kärnverksamheten alltid vill ha stöd-

funktioner, vilka är anpassade efter den grundläggande verksamhetens volym och art. 
Detta ställer höga krav på FM-organisationens kompetens och bemanning.  

 
• Den finansiella flexibiliteten handlar om att skapa alternativa förutsättningar för den 

grundläggande verksamheten ur ett ekonomiskt perspektiv. Företaget/organisationen 
är ofta bunden vid kontrakt med olika stor handlingsfrihet som följd. Den finansiella 
flexibiliteten är omgärdad av inskränkningar i form av risker och avtalskostnader. 
Här diskuteras också om hur pass självständig en FM-enhet skall vara, vilka invester-
ingsbeslut som skall tas och hur eventuella över- eller underskott skall hanteras. 
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4. EMPIRI 
 
I empirin har vi valt att presentera en sammanställning av de sex intervjuerna som gjordes. 
För att läsaren skall få lättare att jämföra respondenternas svar, presenteras varje fråga och 
svar för sig. 

4.1 Presentation av studiens respondenter 
 
Vi har i vår uppsats talat med respondenter från tre privata företag och tre offentliga organisa-
tioner. De som intervjuats har haft olika positioner i företaget, beroende på hur företagets FM-
struktur har sett ut. Följande personer har intervjuats: 
 
Privata företag: 

• Håkan Sundström – Fastighetsförvaltare på Astra Zeneca 
• Sture Karlsson – VD för TetraPak Business Support AB 
• Peter Humphreys – ansvarig för det externa FM-företaget Trammell Crow Com-

pany i Norden och Beneluxländerna, för vilket EDS har outsourcat hela sin fastig-
hetsavdelning 

 
Offentliga organisationer: 

• Thore Persson – Fastighetschef för fastighetskontoret, Halmstads kommun 
• Anders Forsell – Förvaltningschef för Service och Teknikenheten, Eslövs kommun 
• Christer Ersson – Fastighetschef för fastighetskontoret, Sundsvalls kommun 

  
En utförligare presentation av studiens respondenter samt de företag och organisationer som 
dessa representerar återfinns i bilaga I.  
 
Nedan redovisas frågorna, en motivering till varför vi har valt att använda frågorna samt re-
spondenternas respektive svar. Frågorna finns i sin helhet i bilaga 2. 

4.2 Vad är FM för Dig? 
 
FM har lite olika definitioner beroende på vem man talar med, frågan ställdes för att kunna 
förstå hur just den respondent som talades med definierade FM.  
 
4.2.1 Håkan Sundström, AstraZeneca 
 
Enligt Håkan så är FM allt inom fastigheter. Det han arbetar med kallas för ”property mana-
gement” – teknisk fastighetsförvaltning som är en del av FM. Det finns även en ekonomisk 
och en administrativ fastighetsförvaltning. Han anser att FM i det stora hela handlar om stöd-
tjänster såsom städning, reception, matsalar m.m. Han tycker att det finns många definitioner 
av FM och att det betyder helt olika saker beroende på var i Europa man befinner sig.  
 
4.2.2 Sture Karlsson, Tetra Pak Business Support AB 
 
Sture anser att FM ofta får en allt för snäv fastighetsrelaterad definition. Enligt honom inne-
fattar begreppet både hard och soft FM (där hard FM ofta beskrivs som själva byggnadens 
behov med underhåll och reparationer, medan soft FM kan exemplifieras med t.ex. städning). 
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Sture menar att Facility Services och FM i dess vida mening innefattar det mesta av det som 
behövs, för att resten av organisationen skall kunna fokusera på det de ska göra. Tetra Pak 
Business Support menar att allt som inte är kärnverksamhet antingen är Share service eller 
FM. Share service är då allt det som inte tas betalt för. Exempel på detta är central ekonomi-
funktion, central informationsavdelning eller till viss del central HR (Human Resources). Alla 
andra tjänster som tas betalt för t.ex. hyra, städning, catering, telefoni m.m. är FM. Share ser-
vice och FM är allt det som behövs bakom kulissen, enligt Sture. 
 
4.2.3 Peter Humphreys, Trammell Crow Company  
 
Peter beskriver FM-begreppet i tre delar, vilka han kallar ABC inom fastigheter. Där C är 
kontorsservice som till exempel kopiering och reception. Helt enkelt allt som behövs för att ge 
service till de som sitter på ett kontor. B är byggnadsservice. Detta innefattar det som behövs 
för att sköta byggnaden, såsom blommor, städning m.m. A är hyran, styrning och service 
(strategier och hyresförhandling), Peter beskriver A delen som den tunga biten av den finansi-
ella kontrollen.   
 
Peter berättar att C och B tillsammans täcker ca 35-40 % av den totala kostnaden för fasighe-
ter som ett företag har. Den här delen är väldigt personalintensiv och det krävs mycket led-
ning. Det är också den här delen som är vanligast att ett företag i första hand outsourcar.  
 
Peter menar att det är mer ovanligt att outsourca A delen (vilket EDS har gjort). Han tycker 
detta är lite konstigt, med tanke på att 60 % av ett företags kostnader för fastigheter går till 
hyresrelaterade kostnader (anledningen till varför dessa kostnader är så höga är bland annat 
för att i kontrakt i Sverige ingår mycket service, då en lokal hyrs ut, i form av t.ex. kylsystem, 
ventilation mm.). Det är bättre att någon som är professionell tar hand om den tunga biten (A 
delen). Han menar att om man arbetar på ett omfattande outsourcat bolag, som finns på många 
olika ställen i världen, kan man ha stor nytta av att lägga ut den tunga biten på ett FM-företag, 
om man vill effektivisera kärnverksamheten. 
 
Enligt Peter tycker de flesta att FM är när man outsourcar allt utom kärnverksamheten till en 
annan part. Men för Peter behöver inte FM betyda att det sker en outsourcing. Det kan finnas 
en FM-avdelning i företaget. Det blir då en intern FM-enhet.  
 
Man kan outsourca alla aktiviteter i ett företag. Det finns ingen anledning att behålla aktivite-
ter i ett företag när det finns någon annan som kan göra det bättre. Som exempel nämner Peter 
”Nike” som inte har några fabriker i egen regi. De är alla outsourcade. ”Nike” har bara en 
marknadsavdelning. All annan verksamhet är inköpt. Anledningen till varför man outsourcar 
är enligt Peter att ett stort företag inte kan koncentrera sig på allt. Därför outsourcar man 
tjänster till ett annat företag, som har just det företaget inte vill ta hand om själv som sin kärn-
verksamhet. Det sätts då in mer kvalificerad personal som har rätt utbildning för just den 
tjänsten. Detta ger branschen bättre kompetens. Den som arbetar inom t.ex. Trammell Crow 
Company får bättre karriärmöjligheter än om den hade jobbat inom EDS. En vaktmästare på 
EDS blir aldrig mer än en vaktmästare, då EDS kärnverksamhet är datorer och inte vaktmäste-
ri, men inom ett FM-företag som Trammell Crow Company har de möjlighet att kunna ut-
vecklas på ett helt annat sätt.  
 
Peter säger att det finns många mindre och medelstora företag som inte har någon fastighets-
avdelning och därmed inte har kunskapen att kunna arbeta med hyresförhandlingsfrågor på ett 
professionellt sätt. De tittar oftast bara på kostnaden för uthyrning och inte på de omkostnader 



  Empiri 

 28

som t.ex. en jourverksamhet medför. Detta gör att de inte kan motivera sin hyresnivå på ett 
sätt som hyresgästerna förstår. Detta kan göras på ett helt annat sätt om man outsourcar A 
delen, då kvalificerade medarbetare bättre kan motivera en rimlig hyresnivå.  
 
4.2.4 Thore Persson, Halmstads kommun 
 
Enligt Thore är FM en styrfunktion för de primära verksamheterna i alla nämnder som finns 
inom kommunen. Framförallt gäller detta lokalfrågor och exploateringsverksamhet av tomter 
för kommunalt byggande. Exploateringsverksamheten gäller främst industri och bostadsex-
ploateringar. Thore menar att hans verksamhet bygger på att de skall ge service åt andra och 
detta speglar även hans bild av FM. 
 
Thore berättar att FM från början är ett amerikanskt uttryck för service till den primära kom-
munala verksamheten. Detta gäller stödfunktioner i form av allt ifrån lokaler, städ, måltider, 
transporter osv.  
 
4.2.5 Anders Forsell, Eslövs kommun 
 
Anders skulle vilja bredda begreppet FM och kalla det Service Management. Han anser att det 
blir för stor fokusering på bara fastigheten. Fastigheten är enligt Anders bara en del i det som 
levereras. Den är viktigt, men minst lika viktigt är det som finns runt omkring fastigheten. Det 
viktiga är upplevelsen för kunden. Han säger att Service och Teknikenheten inte levererar 
t.ex. mat för sig och fastighet för sig, utan de levererar en måltidsupplevelse. Då handlar det 
om hur lokalen ser ut, hur logistiken är, hur många vuxna det finns i anslutning till barnen när 
de äter, samt självklart vad det är för mat som serveras. Enheten väger ihop alla dessa faktorer 
för att det ska bli en upplevelse. Då anser enheten att fokus läggs på rätt saker. Detta är FM 
för Anders och även hans definition av begreppet. 
 
4.2.6 Christer Ersson, Sundsvalls kommun 
 
Christer menar att fastighetskontoret är en FM-organisation. I organisationen finns service-
tjänster som städning, telefoni, data, reception m.m. Han anser att dessa servicetjänster är FM-
tjänster och kan alltså betraktas som tilläggstjänster till lokalerna, vilka de ser som grunden i 
deras FM-koncept. Vidare säger han att alla dessa servicetjänster har någon sorts anknytning 
till lokalerna – man stoppar in telefoni, reception, städning osv. i lokaler. Detta gör att fastig-
heterna ses som kärnan. Han avslutar med att förtydliga att dessa kompletterande tjänster till 
lokalservicen definierar de som FM. 

4.3 Varför infördes FM-begreppet i Er organisation/företag /När infördes 
begreppet? 
 
Det finns en rad olika anledningar till varför FM-begreppet införs i företag och organisationer. 
Frågan ställdes för att ta reda på varför respondenterna trodde att det hade införts i just deras 
företag. För att få en bild av hur länge begreppet funnits i företaget/organisationen ställdes 
även frågan vid vilken tidpunkt begreppet infördes.  
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4.3.1 Håkan Sundström. AstraZeneca 
 
Astra och Zeneca slogs ihop 1999. Innan dess fanns en anställd som tillsammans med sin stab 
hade hand om fastighetsförvaltningen på de olika anläggningarna runt om i Sverige. Arbets-
uppgifterna bestod då mest i att åtgärda de mest akuta felen på fastigheterna. Sedan försvann 
fastighetsförvaltningen i några år, då företaget mest koncentrerade sig på att bygga nya fastig-
heter. År 2001 började Håkan jobba på företaget och då började man kalla fastigheterna och 
en del av stödtjänsterna runt omkring dessa för FM. Anledningen till varför detta gjordes är 
enligt Håkan pga. att AstraZeneca har koncernspråket engelska. Detta medför att det är lättast 
att använda sig av yttrycket FM, då alla förstår vad som menas. Överhuvudtaget har FM in-
förts på många ställen i Sverige, säger Håkan. 
 
4.3.2 Sture Karlsson, Tetra Pak Business Support AB 
 
1991 bildades Tetra Pak Business Support AB. Detta var en sammanslagning av olika sup-
portfunktioner inom Tetra Pak. Syftet med sammanslagningen var enligt Sture att förtydliga 
vad det var de levererade, vad det kostade och att göra det mer professionellt. Efter hand har 
även andra aspekter tillförts, då man på detta sätt också kan konkurrensutsätta tjänsterna och 
göra det så pass tydligt att man kan benchmarka med andra.   
 
4.3.3 Peter Humphreys, Trammell Crow Company 
 
EDS är ett outsourcing företag, som tar hand om andras datasystem. Inom EDS var det norden 
som var först med att outsourca sin fastighetsavdelning i Europa. Detta gjordes 1999. 2002 
outsourcade EDS i resten av Europa det Peter kallar för B och C, 2005 outsourcades även A 
delen. Detta gjordes globalt inom EDS och var ett bolagsbeslut, det gjordes antagligen också 
av en kostnadsmässig anledning. Peter anser att man initialt inte ska outsourca endast för att 
spara pengar, för i början blir det ofta dyrare. Det företaget får via outsourcing är en trygghet i 
en konsekvent serviceleverans varje dag, vilken är baserad på ett avtal om servicenivån (Ser-
vice level agreement, SLA).  
 
Peter har i sin tur outsourcat det han kallar B och C, vilket gör att han kan koncentrera sig på 
A. Han menar att då EDS betalar stora summor pengar, för att han ska finnas i företaget måste 
han kunna visa att han skapar ett mervärde för sin kund. Han kan inte koncentrera sig på stra-
tegi och få ett bra finansiellt resultat för sin grupp, om de samtidigt måste koncentrera sig på 
att svara i telefonen eller ha hand om receptionen. Därför outsourcas den biten som är längst 
från kund och som kräver mycket ledning dagligen. Han sätter sig själv som ett led mellan 
Tramell Crow Company och EDS. 
 
4.3.4 Thore Persson, Halmstads kommun 
 
Enligt Thore ville man politiskt samla alla stödfunktioner till en nämnd för att där bygga upp 
den specialkompetens som de primära nämnderna efterfrågade. Thore berättar att FM-
begreppet började användas då han fick i uppdrag att bilda ett servicekontor 1992. Detta kon-
tor innehöll all städning, all transportverksamhet, måltidsverksamhet och lokaler samt en kon-
torsarbetsstation, service, telefoni och tryckeri. Den 1/1 2003 bildades ett fastighetskontor 
som handhar fastighetsfrågorna.  
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4.3.5 Anders Forsell, Eslövs kommun 
 
Anders säger att FM-begreppet aldrig är infört i kommunen. Han tror inte att det är många i 
Eslövs kommun som ens vet att FM-begreppet existerar. Kommunen är bara intresserad av att 
få en lokal med fullständig service. Skulle inte förvaltningen ha en lokal så erbjuder enheten 
service ändå. Enhetens roll är att se till att förvaltningarna lyckas. Anders menar att hela sättet 
hur de är uppbyggda, jobbar och tänker är FM, men det finns inget behov av att använda be-
greppet. Han säger vidare att om de skulle börja använda begreppet skapas onödiga frågor hos 
kunden, som vad FM är osv. Enheten tycker att det är viktigare att kunderna känner till att vad 
de än behöver ha hjälp med så kan de vända sig till Service och Teknikenheten. Anders menar 
att förvirringar och begränsningar såsom, vad FM är och inte är, elimineras då begreppet inte 
används. 
 
Ett politiskt beslut 1996 lade grunden till att flera olika delar av enheter slogs samman och 
blev just Service och Teknikenheten. Detta gjorde att man plockade bort alla stödtjänster från 
kärnverksamhen och lade det i en enda enhet. Sedan ett par år tillbaka finns även fastigheter 
med i enhetens uppgifter. Efter detta har enheten fått ett tydligare FM perspektiv. Han anser 
att det är svårt att säga att de bedriver FM, utan att fastigheterna finns med. 
 
4.3.6 Christer Ersson, Sundsvalls kommun 
 
Enligt Christer infördes FM i Sundsvall på grund av ett politiskt beslut. Detta för att politiker-
na tyckte att det var bra att ha alla servicefunktioner samlade på ett och samma ställe.  
 
I Sundsvalls kommun har implementeringen av FM kommit successivt. Först fanns fastighe-
terna med städning som en del, därefter tillkom matleveranserna, sedan kom servicetjänster 
såsom växel, telefoni, tryckeri och så småningom tillkom även datortjänster. Christer säger att 
det inte fanns ett färdigt koncept där man sa att ”nu ska vi köra FM”, utan servicetjänsterna 
har successivt byggts på i organisationen. Utredningar ligger till grund för om det har funnits 
ett behov för organisationen att ta över servicetjänster. Han berättar vidare att det för närva-
rande pågår en utredning vars, resultat kan medföra att organisationen eventuellt får ännu fler 
servicetjänster. 
 
Själva begreppet infördes enligt Christer kring millennieskiftet, då Sundsvall började diversi-
fiera den verksamhet de hade. I branschen börjades det tala om begreppet FM redan på 90-
talet, vilket gjorde att organisationen också kom att använda uttrycket. Med andra ord fanns 
redan verksamheten där – man bytte bara uttryck.  

4.4 Anser Du att Du har god inblick i FM-frågorna i Er organisation? 
 
Då vi inte själva valt våra respondenter ville vi försäkra oss om att vi hade hamnat rätt i orga-
nisationen/företagen. Vår förhoppning var att om vi hade hamnat fel så skulle de här perso-
nerna kunna guida oss vidare till någon som visste mer. Det visade sig dock att det inte var 
nödvändigt, då alla ansåg sig överlag ha god inblick i FM-frågorna i företaget.  
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4.5 Hur infördes FM hos er (med hjälp av en konsult eller med hjälp av in-
tern kunskap)?  
 
FM kan införas på olika sätt i olika företag/organisationer. Frågan ställdes för att ta reda på 
hur det såg ut i respondenternas företag/organisationer. 
 
4.5.1 Håkan Sundström, AstraZeneca 
 
Det var Håkan som kom med kunskapen till företaget, då han tidigare hade jobbat som bygga-
re och inspektör på kommunen. Han anser att uppgifterna ligger ganska nära varandra, då 
både yrket som byggare och yrket som förvaltare handlar mycket om långsiktig planering. 
 
4.5.2 Sture Karlsson, Tetra Pak Business Support AB 
 
I Tetra Pak Business Support AB infördes FM med hjälp av egna krafter. Stures företrädare, 
en tidigare VD, hade en FM-avdelning/-division och sedan skapades ett bolag utifrån denna. 
När det gällde hur de skapade kunskap om ämnet, menar Sture att själva innehållet har funnits 
sedan länge men tidigare kallades detta bolagsservice. Internservicefunktioner som vaktmäs-
teri, städning m.m. har nästan alltid funnits i större bolag. Nyheten var att ett samlat begrepp 
nu antogs.  
 
4.5.3 Peter Humphreys, Trammell Crow Company 
 
Peter behövde inte använda sig av en konsult eller liknade. Det var han som införde kunska-
pen till företaget.   
 
4.5.4 Thore Persson, Halmstads kommun 
 
Begreppet infördes av Thore själv. Han fick i uppdrag att bygga upp organisationen med hjälp 
av den kunskap som han själv hade. Hans kunskap om FM kommer via Kommunförbundet 
där han ofta medverkat i olika styrprojekt. Inom Kommunförbundet har Thore jobbat mycket 
med FM och försökt påverka kommuner att införa begreppet. Han menar att den kunskap som 
kommit via Kommunförbundet har varit pådriven av Professor Stellan Lundström.   
 
4.5.5 Anders Forsell, Eslövs kommun 
 
Kunskapen om FM har hämtats internt. Som Anders nämnde tidigare bildades enheten 1996 
genom ett politiskt beslut. Då bildades en enhet som i princip fungerar som ett privat företag, 
som säljer servicetjänster till de andra förvaltningarna. 1996 förstod enheten inte att det var 
FM-konceptet man jobbade efter. I ett senare steg förstod man att fastigheter saknades för att 
FM-tjänster ska kunna levereras, och då lade även den tjänsten till. 
 
4.5.6 Christer Ersson, Sundsvalls kommun 
 
När det handlar om hur Sundsvall implementerade FM säger Christer att de gjorde egna ut-
redningar och upplägg. De har successivt tagit emot tjänsterna från kommunen och till viss 
del anpassat dessa till deras verksamhetssystem. Organisationen har lagt in tjänsterna med 
olika förtecken, så att kunderna kan koppla upp sig till dem och begära hur de skall utföras. 
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De skriver olika kontrakt beroende på vad kunden vill ha och på vilken nivå. Christer säger 
vidare att de har skött implementeringen själva, utan att ta in någon konsult. Som tillägg näm-
ner han att de hade en konsult inne vid dimensioneringen av köket. Men det var marginellt. 

4.6 Hur ser FM-strukturen ut hos Er? (Hur är det uppbyggt, externt, in-
ternt eller blandning)? 
 
Det finns en stor skillnad mellan hur FM-strukturen är uppbyggd i olika före-
tag/organisationer. Själva enheten kan antingen vara extern eller intern. Sedan kan enheten i 
sin tur välja att köpa in leveranser externt eller göra det i egen regi. För att få svar på studiens 
forskningsfrågor är det mycket viktigt att se hur de olika företagens/organisationernas struktur 
är uppbyggd.  
 
4.6.1 Håkan Sundström, AstraZeneca 
 
I dagsläget sköts det mesta i AstraZeneca internt, enligt Håkan. Han tror dock att det så små-
ningom kan komma att tas in mer och mer extern verksamhet. Han säger att det framöver tro-
ligtvis blir så att en stab, inklusive honom själv, kommer att sitta som beställare och inhandla 
de tjänster som behövs. Anledningen till detta är att företaget tror att det blir mer kostnadsef-
fektivt att lägga ut vissa tjänster.  
 
Som det ser ut idag sker det dock internt. Detta gäller både städning och fastighetsservice. 
Håkan menar att det skiljer sig lite mellan olika avdelningar – om och vilka tjänster som kan 
köpas in eller inte. På kontorssidan ser han inga större problem med att köpa in tjänster men 
inom den produktiva sidan där t.ex. labb ingår är det lite svårare. Detta då företaget är styrt av 
amerikanarna som utför läkemedelsinspektioner över hela världen. Det här faktumet medför 
att de som sitter som beställare på de avdelningarna måste ha stor kunskap om läkemedels-
branschen. Det som kan köpas in externt gör företaget, då de anser att detta blir mer kostnads-
effektivt.   
 
4.6.2 Sture Karlsson, Tetra Pak Business Support AB 
 
Hos Tetra Pak Business Support görs totalt ungefär 25 % av alla stödtjänster av andra. Siff-
rorna varierar beroende på vilken produkt man tittar på. Städning görs till 95 % av andra och 
till 5 % av dem själva i form av upphandling och kvalitetskontroller. När det gäller fastigheter 
görs ungefär 50 % av andra och 50 % av dem själva. 
 
4.6.3 Peter Humphreys, Trammell Crow Company 
 
FM strukturen i företaget är extern med en egen enhet. Peter berättar att sedan 1999 har B och 
C delen skötts av ett extent bolag (Manpower FM). Manpower har i sin tur bestämts om de 
vill leverera tjänsterna direkt eller via underleverantörer. Nu när EDS har outsourcat även A 
delen till Trammell Crow Company är det de som ansvarar för samtlig service, inkl service 
som levereras av Manpower. Trammell Crow Company kommer att göra samma sak som 
Manpower dvs. se över serviceleveranser och se vad de skall göra själv och vad som skall 
överlåtes till en underleverantör. Vad som är viktigt för EDS är att de överenskomna service-
nivåerna levereras och att alla onödiga kostnader reduceras.   
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4.6.4 Thore Persson, Halmstads kommun 
 
Thore berättar att de har ett servicekontor med verksamhet som innehåller städ och vårdteam, 
transporter, kontorsarbetsstationer, IT-service och IT-stöd. Sedan finns fastighetskontoret som 
bedriver FM på lokaler. 
  
Långtidsplanerat underhåll köps in externt. Fastighetskontoret har dock själva hand om alla 
projekt. Detta då de har en projektledning med de kunskaper som behövs. Thore berättar att 
de tidigare var konkurrensutsatta när det gäller den privata marknaden från städning. Här vi-
sade det sig dock att de var bättre än den privata marknaden, så idag har de ingen konkurrens 
gällande detta. Tidigare hade de även en egen byggverksamhet, men den har de idag avveck-
lat. Thore tror att det inte blir någon ny konkurrenssättning så länge dagens kommunala poli-
tiska konstellation sitter kvar. Idag har Halmstads kommun socialdemokratiskt majoritetsstyre 
tillsammans med vänster- och pensionärspartiet. Om detta förändrades till borgligt styre skul-
le kanske diskussionen komma på tal igen säger, Thore.  
 
4.6.5 Anders Forsell, Eslövs kommun 
 
Till ca 90 % levererar Service och Teknikenheten kommunens alla servicetjänster i egen regi. 
I praktiken berättar Anders att det fungerar så att kommunen kan köpa stödtjänsterna från 
vilket företag som helst. Detta betyder att enheten är konkurrensutsatt. Men i verkligheten är 
det väldigt få tillfällen då kärnverksamheten väljer att köpa tjänsterna externt. Det finns inga 
politiska krav eller liknande på att en viss procent av stödtjänsterna måste vara upphandlade 
externt. Vill en förvaltning t.ex. en skola  köpa städtjänsten externt så får de göra detta. För att 
kommunen inte ska göra saker som blir kommunalekonomiskt olönsamma fungerar det på 
följande sätt: Bestämmer sig en skola för att upphandla städtjänsten externt får de ta ärendet 
till kommunstyrelsen och så ska Service och Teknikenheten lämna in vad det får för konse-
kvenser för Eslövs kommun om enheten förlorar detta uppdrag. Hittills har svaret från kom-
munstyrelsen alltid varit att konkurrensutsättning får ske. Det är dock viktig, enligt Anders, att 
komma ihåg att det som blir billigt för en del av kommunen, kan bli dyrt för en annan.   
 
Han berättar vidare att han anser att enheten har tagit stora steg, och att de har stora satsningar 
på gång just nu. Han tror att enheten kommer att ta ett stort kliv framåt i år och även nästa år. 
De satsar på att driva verksamheten efter FM-konceptet ännu mera i framtiden. 
 
4.6.6 Christer Ersson, Sundsvalls kommun 
 
Vad gäller organisationens struktur, säger Christer att de gör det mesta i egen regi, men de har 
leverantörer också. På fastighetssidan har de 15 % fastighetsskötare som är externa leverantö-
rer och 85 % som de sköter i egen regi. På matsidan levererar de 100 % i egen regi. För att 
förtydliga detta ytterligare säger han att alla kommunens tjänster inte enbart levereras av den 
interna organisationen. Kommunstyrelsen har genomfört upphandlingar på städ för att kon-
kurrensutsätta fastighetskontorets organisation. Kommunen vill ha koll på att fastighetskonto-
ret har rätt priser. Detta har även skett på kök och drift. Konkurrensutsättningen görs på grund 
av ett fullmäktigbeslut som togs i Sundsvall. Beslutet säger att kommunen ska upp till 20 % 
konkurrensutsätta den interna leverantören på tjänster, alltså ha en extern leverantör som leve-
rerar samma tjänster som den interna organisationen. Detta för att kunna jämföra priser och 
hålla kostnaderna nere. Christer säger att fastighetskontoret levererar mellan 80 och 85 % av 
kommunens tjänster och detta sker till stor del med egen personal.  
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4.7 Vilka för- och nackdelar ser Du med FM-synsättet? 
 
De som använder sig av FM borde se både för- och nackdelar med synsättet. Frågan ställdes 
till respondenterna för att se vad de ansåg. 
 
4.7.1 Håkan Sundström, AstraZeneca 
 
Håkan anser att det som är mest negativt med FM är att kännedomen om själva husen och 
lokalerna kan gå förlorad. Han exemplifierar detta med hur Norrtälje kommun har lagt ut all 
fastighetsförvaltning på en extern leverantör och därmed tappat all inblick i fastighetsförvalt-
ningen. Han poängterar dock att AstraZeneca inte har gått så långt, utan de använder sig av 
kompetenta beställare, så att kännedomen om husen inte skall kunna gå förlorad. Det viktiga 
enligt Håkan är att inblicken om husen och vad som händer med dessa finns kvar.  
 
Fördelen med FM enligt Håkan är att det för AstraZenecas del kommer att bli centralt styrt så 
att inblick fås för hela verksamheten. Den framtida FM-enheten kommer att sitta som bestäl-
lare av de olika stödfunktionerna, men för att kunna göra kompetenta beslut krävs inblick i 
allt när det gäller fastigheterna, vilket Håkan sedan tidigare nämnt är mycket viktigt. En annan 
fördel är att fel på fastigheter snabbt kan åtgärdas, då företaget är bättre organiserat.  
 
4.7.2 Sture Karlsson, Tetra Pak Business Support AB 
 
Sture ser många fördelar med FM. Om man lägger ihop tjänster på det sättet som görs med 
FM och ger det ett namn, och på så sätt skapar ett begrepp, kan man göra det mer professio-
nellt än om det bara är ”spritt för vinden”. Han menar att många organisationer inte vet att de 
har arbete inom FM-området. Detta då de inte har mer än 150-200 anställda, vilket kan anses 
vara för litet för att ha begreppet. Tetra Pak Business Supports erfarenhet är ändå att 5 % i 
varje organisation arbetar med att ge support åt övriga 95 %. Även om man bara är 200 an-
ställda borde det innebära att det finns 10 personer som jobbar med FM. Men man vet inte om 
det – det finns en som står för inköp, en vaktmästare och en i receptionen. Just att man använ-
der FM-synsättet gör att man samlar ihop dessa delar. Man gör då ett begrepp av det. Därmed 
gör man det mer professionellt, vilket Sture tycker är det viktigaste (och även den största för-
delen) med FM.  
 
En möjlig nackdel med FM, enligt Sture, kan vara att man gör det för inskränkt. FM kan bli 
en sak för sin egen skull – inte något som är en support, en serviceorganisation som är till för 
resten. Det finns viss risk att man slutar se sig själv som en servicebransch.  
 
4.7.3 Peter Humphreys, Trammell Crow Company 
 
Peter anser att fördelarna är fler än nackdelarna. En fördel är att FM-enheten inte är inblandad 
i företagets egen politiska beslutverksamhet. Detta gör att förändringar som måste genomföras 
med fastigheterna kan göras utan ledningsbeslut.   
 
Han säger vidare att rätt person hamnar på rätt plats och får syssla med det som den personen 
är bäst på. Han menar att det inom andra företag är ganska vanligt att personer som är över- 
eller underkvalificerade för olika arbetsuppgifter får dessa tilldelade till sig, vilket leder till ett 
utbrett missnöje hos personalen. Detta undviks med FM, då kvalificerade personer utför de 
arbetsuppgifter de kan bäst.  
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Peter säger att en nackdel med FM är att man kan lägga ut sina stödfunktioner till ett företag, 
som inte lever upp till det kontrakt man skrivit. Han säger vidare att problemet ofta kan vara 
att man inte får till ett bra kontrakt första gången man outsourcar och att det här är mycket 
vanligt. Med ett dåligt kontrakt kan det vara svårt att få FM-företaget eller FM-avdelningen 
att leva upp till kontraktet och jobba bra. Peter säger, att straff vid kontraktsbrott alltid är ”en 
positiv morot”. De ska vara så starka och hårda att man inte kommer i situationen att företaget 
jobbar dåligt. Enligt Peter kan det också hända att företag ibland helt enkelt inte anser att de 
får valuta för de pengar som de lagt ut. Peter menar, att ju längre man har jobbat inom bran-
schen desto bättre kontrakt kan man få till och därmed undvika denna nackdel.  
 
Benchmarking är mycket viktigt enligt Peter. Man bör titta på hur kostnaderna har blivit bättre 
jämfört med den servicenivå som man har. Vad kostade det förut? Vad har FM-företaget gett 
för effekt?  Vad kostar det idag? Om kostnaden har minskat med 80 % på städningen så spelar 
det ingen roll om man idag har 300 personer mer som klagar på städningen än vad man hade 
innan man outsourcade till ett FM-företag. Det gäller att hålla den servicenivå som båda är 
överens om. Man kan inte sänka kostnaden på bekostnad av servicenivån. Det är enligt Peter 
viktigt att inte använda outsourcing som en anledning att göra servicenivån lägre. 
 
4.7.4 Thore Persson, Halmstads kommun 
 
Thore säger att konceptet kan vara farligt, om man inte följer upp det med jämförbara nyckel-
tal och mäter sig mot marknaden.  
 
Fördelarna, menar Thore, är att kompetensen finns inom organisationen och att man får en 
förståelse för verksamheten på ett bättre sätt. Han kan samtidigt förstå att det är många som 
nu lägger ut drift och fastighetsförvaltning på marknaden. Det har dock inte Halmstad gjort. 
Han menar att det är mycket viktigt att man hela tiden mäter jämförande nyckeltal. Han berät-
tar vidare att Kommunförbundet hela tiden mäter och sammanställer kommuners olika nyck-
eltal. Dit skickar också Halmstad in sina nyckeltal för bedömning.  
 
4.7.5 Anders Forsell, Eslövs kommun 
 
Anders har svårt att se några nackdelar med FM-synsättet och han anser att det bara finns för-
delar med denna struktur. Han kan se svårigheter i att genomföra arbetet, men inget som talar 
för att inte FM-konceptet borde användas. Han menar att det blir rätt fokus, när kunden är 
fokuserad på sin kärnverksamhet och har tydliga mål, och då vill kunden ha hjälp med allt 
kring kärnverksamheten.  
 
Anders menar att FM-synsättet ger kunden möjlighet att fokusera enbart på sina primära mål, 
och lägga all kraft på en sak. Han nämner dock något som kan vara ett problem. Ibland har 
kunden inte förstått sin kärnverksamhet, så att de sätter fokus på fel saker. Som exempel kan 
nämnas att en skola kan anse att det vore trevligt om de både städade och lagade mat själva, 
men detta är inte en skolas kärnverksamhet.  
 
Anders berättar att detta kan förekomma, då Eslöv är en ganska stor kommun geografiskt sätt. 
Ligger en skola ute på landsbygden kan den ha svårt att känna samhörigheten med Eslövs 
kommun. Risken finns då att personalen på skolan anser att de ska ta hand om allt som händer 
inom deras väggar, och förstår inte varför någon ”utifrån” skall komma och städa deras loka-
ler eller laga deras mat.  
 



  Empiri 

 36

Det är en ständig diskussion, enligt Anders, om enheten tar hand om för mycket av tjänsterna, 
som t.ex. ekonomitjänster, vilket Service och Teknikenheten också säljer. Det finns delade 
meningar om detta är en kärnverksamhet eller en stödtjänst. Det finns inga klara gränsdrag-
ningar om vad som är vad. 
 
4.7.6 Christer Ersson, Sundsvalls kommun 
 
Christer berättar att i grunden definieras FM-konceptet såsom att stödtjänster levereras kring 
lokalerna. Lokalerna är en stor, tung och viktig del i deras verksamhet. Budgetmässigt står 
lokalerna för 70 % av verksamheten. Kringtjänsterna är därför en marginell del av deras bud-
get, men han tycker att en positiv sak med FM är att man får bättre kontroll på dessa. Det be-
tyder att kunskapen finns om lokalernas ledningsdragningar, telefoni och datorer m.m. I stort 
sett kan fastighetskontoret erbjuda alla tjänster utom ansvaret för möbler. Det har emellertid 
diskuterats om även denna tjänst skall inkluderas, så att kunden i princip ska kunna köpa en 
färdig arbetsplats.  
 
Men som det är nu, hyrs lokalen utan möbler och kunden får möblera själv. Detta på grund av 
att det finns så många olika viljor och synpunkter när det gäller möbler. Han säger att de kan 
tänka sig att ha även denna tjänst, men som det är nu passar det inte för dem. Skall de ha den 
tjänsten krävs det att de får standardisera mer. Som avslut säger han att de inte kan ha alla 
varianter av möbler, och han anser att friheten är alldeles för stor idag för att kunna admini-
strera en sådan tjänst. Christer anser inte att det finns några nackdelar med FM-konceptet. 
Han tycker att det fungerar bra. 

4.8 Vilka stödfunktioner har Ni integrerade i FM? 
 
De stödfunktioner som integrerats i FM kan variera mycket. Detta beror helt på vad företaget 
anser vara sin kärnverksamhet och hur mycket de vill lägga ut på andra. 
 
4.8.1 Håkan Sundström, AstraZeneca 
 
Idag är själva lokalhanteringen integrerad i FM, enligt Håkan. Exakt hur det kommer att bli i 
framtiden är svårt att säga, då företaget är mitt inne i en omvandlingsfas. 
 
4.8.2 Sture Karlsson, Tetra Pak Business Support AB 
 
Tetra Pak Business Support delar upp stödfunktionerna mellan fastighetsrelaterade tjänster 
och verksamhetsrelaterade tjänster.  

 
När det gäller de fastighetsrelaterade tjänsterna är dessa lokalplanering, uthyrning, byggna-
tion, fastighetsunderhåll, miljöarbete och mediaförsörjning 

 
Verksamhetsrelaterade tjänster består av catering, konferensverksamhet, transport och logistik 
samt växel och reception. De har även supportcenter som tillhandahåller arbetskläder, data-
tillbehör, telefoni och telefonitillbehör. Där finns även kontorsmateriel och även presentartik-
lar lätt tillgängliga för kunder. Allt detta handlar om produkter som är tillgängliga över disk. 
Även löneservice är en stödfunktion de integrerat i FM. 
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4.8.3 Peter Humphreys, Trammell Crow Company 
 
EDS har integrerat allt som har att göra med fastigheter i FM. Allt från reception, vaktmästeri, 
post, bevakning, städning, blomskötsel, underhåll av byggnader till hyresrepresentation med 
hyresvärden.  
 
Enligt Peter har EDS vad de kallar för en total FM, där FM-enheten ansvarar för allt. Han 
berättar vidare att Trammell Crow Company ansvarar för att datahallen med generatorer, UPS 
osv fungerar. Vid ett elavbrott i huset skall datahallen fortsätta att fungera utan något stopp. 
Han säger att allt som kunden betalar för skall de få. FM-leverantörerna sköter den tekniska 
servicen. Allt som inte tillhör EDS kärnverksamhet har de outsoucat till Trammell Crow 
Company. 
 
4.8.4 Thore Persson, Halmstads kommun 
 
Halmstads kommun har städning, måltidsverksamhet, transporter, IT-service, kontorsadmi-
nistration i form av växel och tryckeri samt även fastigheterna integrerade i FM.  
 
4.8.5 Anders Forsell, Eslövs kommun 
 
Service och Teknikenheten strävar efter att kunna sälja en färdig arbetsplats till kunden. Idag 
har enheten förutom fastigheter som är den stora delen, uppdrag såsom, städ, måltider, diverse 
administrativa tjänster som ekonomi och lönehantering, IT, växel, reception och post m.m. De 
har även en entreprenadverksamhet som hanterar gräsklippning, skötsel av utemiljö och även 
snöröjning åt kommunens hela vägnät.  
 
Anders anser att något som inte behandlas i så stor utsträckning i FM litteraturen är IT- tjäns-
ter. Han påstår att detta är en oerhört viktig pusselbit i FM. Ska en enhet kunna sälja en färdig 
arbetsplats åt en kund, ska det innefatta både lokalen/rummet, möblemanget, det ska vara stä-
dat osv. men också enligt Anders, IT-tjänster. För att en arbetsplats ska fungera på bästa sätt 
går det ej att utesluta IT från FM-verksamheten. 
 
Enheten håller på att se över intaget av tjänsten som innefattar möblemang. Anders tror att de 
nästa år kommer att kunna leverera en färdig arbetsplats. Han anser inte att det finns några 
hinder med att leverera möblemang pga. för många viljor eller liknande. Anders säger att man 
måste kunna förbise dessa hinder för att kunna skapa effektivitet. Han anser att det är bättre 
för en anställd att i princip kunna ta sina pärmar och flytta in i ett nytt fungerande kontor, 
istället för att behöva flytta med bord, stolar, dator osv. För att kunna anpassa önskemålen 
från kunden i så stor utsträckning som möjligt, så skall standard vara anpassningsbara möbler, 
såsom höj- och sänkbara bord. 
 
4.8.6 Christer Ersson, Sundsvalls kommun 
 
Sundsvalls kommun har integrerat städning, telefoni, datortjänster, reception, matleveranser, 
tryckeri mm. Enligt Christer så har Sundsvalls kommun integrerat i stort sett alla stödtjänster 
utom ansvaret för möbler i FM. 
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4.9 Vad vill Ni uppnå/vad har Ni för mål med Er integration av FM?  
Genomför ni några mätningar av hur FM har påverkat er verksamhet? 
 
Företag/organisationer integrerar oftast FM av en anledning. Frågan ställde för att ta reda på 
vad som hände efter själva integreringen. Jobbade företagen/organisationerna mot några mål 
som de måste uppnå? Och om det fanns mål, hur mättes då dessa?   
 
4.9.1 Håkan Sundström, AstraZeneca 
 
Håkan anser att anledningen till varför AstraZeneca har satsat på FM är att det skall bli billi-
gare och effektivare. Men han har ingen uppfattning om det finns några konkreta uppsatta 
mål.  
 
Mätningar görs med hjälp av nyckeltal där det främst är energi som mäts. Fastighetsbesikt-
ningar utförs också varje år och där har Håkan sett att antalet brister på själva fastigheterna 
har minskat. Håkan använder sig inte av NKI (nöjdkundindex) och liknande inom fastighets-
förvaltningsdelen, men han tror att detta kan bli aktuellt i framtiden. 
 
4.9.2 Sture Karlsson, Tetra Pak Business Support AB 
 
Bolaget har några olika mål, naturligtvis det ekonomiska resultatet vilket skall vara noll då 
Tetra Pak Business Support inte skall gå med vinst. Inte heller tillväxt är aktuellt eftersom 
bolaget bara skall leverera det som är nödvändigt. Sture liknar företaget vid Systembolaget, 
för precis som de skall inte Tetra Pak Business Support översälja. Då de enbart har interna 
kunder så finns det ingen anledning att ”kränga service” som bolaget inte behöver. 

 
Detta gör att Tetra Pak Business Support måste hitta andra mål och mått än lönsamhet och 
tillväxt. Det de istället använder sig av då är noll på resultatet, men de tittar också på NKI och 
NBI (Nöjd brukarindex).  

 
Vid mätning av NKI går de till de 140 nyckelpersonerna som är beställare och ställer frågor 
som:  

• Tycker du livet har blivit enklare med hjälp att Business Support?  
• Tycker du att vi är tillgängliga tillräckligt mycket?  
• Tycker du att vi har rätt sortiment?  

 
NBI mäts genom att man vänder sig till de personer som använder tjänsterna och frågar till 
exempel: 

• Tycker du att konferensrummen är tillfredställande? 
• Är de tillgängliga tillräckligt mycket?  
• Tycker du att restaurangerna har rätt sortiment?  

 
Ett annat av huvudmålen som företaget har är NMI (nöjd medarbetarindex). Eftersom de är en 
serviceorganisation, hävdar de och tror på tesen att man inte kan ha ett långvarigt, högt NKI-
värde om man inte har ett högt NMI-värde. Detta har gjort att NMI är minst lika viktigt som 
NKI.  
 
Till skillnad mot NKI som är mer kvalitetsorienterat och visar hur bolaget uppfattas att jobba 
med så är ett annat av företagets mål, benchmarking, mer effektivitetsorienterat. Med hjälp av 
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benchmarking kan företaget få en bild av hur de ligger till i effektivitet jämfört med andra 
bolag med jämförbar kvalitet. Företagets mål är att vara bäst eller näst bäst i alla benchmarks 
som de deltar i. Sedan fyra år tillbaka har de satt igång ett benchmarkingsamarbete med 14 
andra företag. Detta dels för att få en kvittens på om de är bra eller dåliga, dels för att få en 
indikation om vad de måste göra för att hamna bäst eller näst bäst.  
 
Det sista målet som företaget har satt upp sedan två år tillbaka är att de varje år skall leverera 
sina tjänster minst 5 % bättre eller billigare. 
 
4.9.3 Peter Humphreys, Trammell Crow Company 
 
EDS säljer outsourcing och denna skall vara kostnadsbesparande eller kostnadsneutral för 
deras kunder säger Peter. EDS kunder överlåter sin dataverksamhet på EDS. Sedan skall 
Trammell Crow Company bygga upp EDS fastighetsverksamhet så att den blir mer effektiv. 
Enligt Peter är Trammell Crow Companys mål att hjälpa EDS att vara mer lönsamt och mer 
produktivt.  
 
Målet för Trammell Crow Companys verksamhet är även att de skall fungera så pass bra att 
man inte ens ska märka av dem. Om Peter måste prata fastigheter med VD:n på EDS så ska 
det vara på grund av att Peter har begärt mötet, aldrig för att EDS begär det eftersom det ald-
rig skall behövas. Sker en kontakt mellan EDS och Trammell Crow Company som initierats 
av EDS för att diskutera servicen så har Trammell Crow Company misslyckats med sin upp-
gift. 
 
När man skaffar en FM-leverantör går man från fasta kostnader till rörliga kostnader. Det ger 
företag möjlighet att hantera kostnaderna på ett annat sätt. Många företag kanske outsourcar 
för att få ned sina administrativa kostnader. Då betalar företagen FM-företaget för att göra 
deras ”smutsiga jobb” (nedskärningar mm) så att man får ned kostnaderna. Peter anser att om 
man ska skära ned, bör man göra det först och outsourca sedan.  
 
En anledning till varför företag väljer att integrera FM är enligt Peter att en företagsledning 
inte vill jobba med the ”low end of service” som de säger att fastighetsservicen är. EDS kan 
anse att servicen ändå är så pass viktig att man outsourcar den för att den skall vara så bra som 
det är möjligt.  
 
Peter berättar att benchmarking genomförs på all service i alla byggnader och där ser man på 
hur årskostnaden har varit varje år, vilken servicenivå som gäller (företaget har 70 olika servi-
cenivåer), om servicenivån har ändrats och hur många personer som är i huset. Detta görs för 
att se om snittkostnaderna har sänkts, om EDS fått ett bättre och effektivare utnyttjande av 
byggnaden och om EDS nu betalar för mindre yta per anställd.  
 
Det är viktigt att de anställda är nöjda enligt Peter, men det är också viktigt att titta på vad 
Trammell Crow Company kan göra för att göra EDS yta mer effektiv.  
  
Trammell Crow Company använder sig även av en kundenkät för mätningar. Här måste man 
enligt Peter alltid tänka på vilken servicenivå det handlar om. En kund (exempelvis en an-
ställd) kan vara mycket missnöjd med en service, medan ledningen är mycket nöjd med sam-
ma service. Detta då ledningen får den service som han/hon anser rimlig för det pris som beta-
las. Han menar att det är mycket svårt att få alla kunder nöjda, då alla vill ha allt så bra som 
möjligt men ingen tänker på att det kostar företaget pengar. En bra servicenivå skall ges, men 
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kan bara ges inom servicekontraktets ramar. Detta är enligt Peter ännu svårare om man jobbar 
med en intern FM-avdelning, då det ju är svårare att säga nej till kollegor och deras önskemål.  
 
De använder sig inte av NKI utan har istället en enkät som täcker allt. De har haft samma frå-
gor under fem år, så de kan se vad kunden tycker och hur utvecklingen har gått.  
 
4.9.4 Thore Persson, Halmstads kommun 
 
Thore säger att det finns fördelar med att ha kompetens och kunskap i egen regi, för då lär 
man känna vad kunden vill ha på ett bättre sätt. Så länge fastighetskontoret har nyckeltal som 
ligger under marknadens, är de berättigade att fortsätta bedriva sin verksamhet. De har inget 
vinstintresse, utan de skall ligga på självkostnadspris. Kommunens mål är därmed effektivitet.   
 
Thore har jobbat i Halmstad sedan 1991 och så länge han har jobbat där har det gjorts mät-
ningar men han har under de senaste åren märkt av att antalet mätningar ökat. De jämför sig 
med andras nyckeltal. Marknaden runt fastighetskontoret är enligt Thore mycket intensiv vil-
ket leder till att även fastighetskontoret måste vara det.  
 
Halmstads kommun köper tjänster av fastighetskontoret och för att de skall vara tillförlitliga 
för kommunen så måste fastighetskontoret kunna mäta och se hur de är i jämförelse med 
andra så att t.ex. lokalkostnaderna inte blir är för höga. Dels görs mätningar via enkäter för att 
se hur de upplevs som kundstöd, dels mäts de via nyckeltal. De använder sig inte av NKI eller 
liknande mätinstrument.  
 
4.9.5 Anders Forsell, Eslövs kommun 
 
Enligt Anders handlar allt om att Service och Teknikenheten skall vara effektiva. Utför de inte 
uppdragen med effektivitet, ska enheten inte finnas kvar. De ska vara både den mest aktiva 
och den bästa partnern till de övrig förvaltningarna, som skapar optimala lösningar för Eslövs 
kommun. Enheten ska finnas runt kunderna och hjälpa dem med det de vill, så att de lättare 
lyckas med sin verksamhet. Upplever kunderna att enheten levererar hög kvalitet till lågt pris 
är enheten berättigade att vara kvar. Anders säger, att de tycker att FM:s synsätt med att pake-
tera tjänsterna skapar ett mervärde för kunden. Han menar att det blir svårt för de privata före-
tagen att konkurrera med enheten om de fogar över alla pusselbitar och kan göra bra helhets-
lösningar. Det är få konkurrenter som kan erbjuda denna typ av helhetslösning. Detta gör att 
konkurrensfördelar skapas. 
 
Det gjordes ett underlag innan kommunen integrerade FM. Kommunen effektiviserade ganska 
mycket innan de kunde slå ihop det till konceptet. Det är effektivare att samla ihop alla stöd-
tjänster, istället för att det finns flera olika städare som utför sitt arbete på respektive avdel-
ning, enligt Anders. Han anser, att det helt enkelt är effektivare att samla ihop alla städare och 
gemensamt driva en effektiv städning. Då skapas en egen grupp där städarna är de bästa, istäl-
let för att de tillhör en skola, där de tillhör de som är lägst rangordnade. Detta ger ett positivt 
resultat för städarna, och de förstår att det är viktigt att de har hög kompetens för att städresul-
tatet ska bli bra. Anders menar, att de får möjlighet att känna mer stolthet i sitt arbete i den här 
typen av organisation. 
 
Förut har mätningar gjorts av enheten själva, men detta har skapat lite skepsis. Nu har de istäl-
let tagit hjälp utifrån. Nu mäter de NKI, NMI och NBI, de är även med i ett benchmarking-
nätverk med privata företag, där b la. Tetra Pak är med. Där är Eslöv med som första kommun 
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i Sverige. Innan FM konceptet infördes genomfördes inte några speciella mätningar i Kom-
munen.  
 
4.9.6 Christer Ersson, Sundsvalls kommun 
 
Ett mål organisationen i Sundsvall har är att kunden ska ha ett ställe att vända sig till och att 
det ska vara enkelt och smidigt. Christer berättar, att det även handlar om personalens attityd, 
kundanpassning, utbildningar, att de ser att oavsett vilken tjänst som levereras så ska det var 
samma tänk. De försöker implementera hur man beter sig mot en kund. Kommunen har en 
grundsyn, som säger att de ska ha självkostnad på de här delarna, alltså att varje tjänst ska gå 
ihop var för dig. Avslutningsvis nämner Christer att målet är samordning, något han anser att 
fastighetskontoret är mycket duktiga på. De kan utnyttja gemensamma databaser när det gäller 
kunder. Samordning fås även genom att de är skickliga på att konstruera betalningssystem 
o.s.v. som gör att de kan samfakturera.  
 
Christer säger att de mäter NKI. Effektiviteten mäts också genom den konkurrensutsättning 
som de ställs inför från omvärlden, alltså om de kan leverera samma tjänst som en extern le-
verantör men till lägre pris. Han säger att det finns ekonomiska mål och miljömål men även 
personalmål, då de mäter NMI. Christer säger att de har satt mål på en rad faktorer som de 
följer upp och mäter kontinuerligt. Problemet som han ser det, är att det inte mättes innan or-
ganisationen fick tjänsterna. Därför kan de inte säga om det blivit bättre i förhållande till hur 
det var tidigare. Christer kan se om det har blivit bättre under den tiden de haft tjänsten och av 
detta drar han slutsatsen att de förbättrar sig. 

4.10 Har Ni märkt någon skillnad efter införandet av FM, när det gäller 
effektiviteten i organisationens kärnverksamhet? 
 
En stor del av FM är enligt teorin att effektiviteten skall öka i företagets kärnverksamhet. Frå-
gan ställdes för att få veta om företagen/organisationerna upplevde att så hade skett. 
 
4.10.1 Håkan Sundström, AstraZeneca 
 
Här finns en klar skillnad vad gäller kärnverksamheten och dess effektivitet, menar Håkan. 
Personalen kan koncentrera sig på sina arbetsuppgifter och behöver inte bry sig om var de ska 
”bo” och att lokalen är så bra som möjligt. Som exempel nämner Håkan att fabrikschefen ti-
digare tog hand om fastighetsförvaltningen, men detta gör alltså numera Håkan m.fl. Detta 
gör att fabrikschefen kan koncentrera sig på sina mer specifika arbetsuppgifter – de som han 
är duktig på. 
 
4.10.2 Sture Karlsson, Tetra Pak Business Support AB 
 
Sture ser två aspekter på den här frågan. Den ena är om bolaget själva kan se effekten av att 
de blir effektivare. Enligt honom är det just det som de redovisar med antingen 5 % bättre 
eller billigare per år.  
 
Den andra aspekten är om de har hjälpt kärnverksamheten att bli effektivare. Denna aspekt 
anser Sture vara svårare att mäta. Tetra Pak Business Support har inte gjort några officiella 
eller genomgripande mätningar på detta. Han tror att det finns exempel på att de hjälpt kärn-
verksamheten bli effektivare, men att de kan vara svåra att mäta och de har helt enkelt inte 
lagt någon energi på det. Han menar att om de är effektiva och redovisar ett nollresultat, borde 
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det innebära en billigare och effektivare förbättring för bolagens kärnverksamhet. En av effek-
tiviseringarna är att Tetra Pak Business Support AB tar över mer och mer.  
 
4.10.3 Peter Humphreys, Trammell Crow Company 
 
Ja, det har de enligt Peter. Detta beror främst på att innan han kom in i bilden var inte servicen 
särskilt bra alls. Servicen är idag på en helt annan nivå både för kund och för de anställda. Det 
är idag meningen att ingen skall märka av fastighetsservicen, utan allt skall skötas i bakgrun-
den. Han ger exemplet att ingen någonsin behöver ringa till fastighetsservice och säga att det 
inte finns toalettpapper, för det skall aldrig kunna hända att toalettpappret tar slut. 
 
4.10.4 Thore Persson, Halmstads kommun 
 
Som Thore tidigare sagt var motivet till införandet av FM att de primära nämnderna inte ville 
ha ansvar för stödfunktionerna, utan man ville koncentrera sig på sin huvuduppgift, T.ex. 
Barn- och Ungdomsnämnden ville koncentrera sig på utbildning. Då detta nu har skett efter 
införandet av FM, har det enligt Thore gjort kärnverksamheten mer effektiv.   
 
4.10.5 Anders Forsell, Eslövs kommun 
 
Anders kan inte bevisa att det är FM-synsättet som gjort att kommunens kärnverksamhet bli-
vit bättre, men han anser att kommunen nu fokuserar på rätt saker. I och med att enheten kan 
avlasta de som arbetar inom kommunen, kan de anställda nu lägga all energi på kärnverksam-
heten istället. Detta medför bättre resultat. Men det är svårt att bevisa att det positiva resultatet 
har skapats enbart med hjälp av FM-konceptet.  
 
Anders säger att det känns som effektiviteten i organisationens kärnverksamhet borde ha 
kommit längre, men gamla traditioner lever kvar i kommunen. Han menar att det är lite svåra-
re, när de är en intern verksamhet att ändra attityd, än om det är en extern verksamhet som 
kommer in och tar över tjänsterna. 
 
4.10.6 Christer Ersson, Sundsvalls kommun 
 
Organisationen kan inte mäta alla delar, men de kan mäta ekonomiskt vad det kostar innan 
och efter implementeringen av en tjänst, och då säger Christer att de är effektivare. Han anser 
att de får en annan serviceinställning hos personalen. Kunden börjar behandlas som en kund, 
och inte bara som en mottagare av en tjänst. De blir mer effektiva på att hjälpa kunderna. Det-
ta i och med att all service är samlad på ett ställe vilket medför att det blir mer professionellt. 

4.11 Har ni märkt någon skillnad efter införandet av FM när det gäller in-
ställningen hos personalen?  
 
Det är intresserant att veta vad personalen i kärnverksamheten anser om införandet av FM –
konceptet, och förändringen som detta medförde. Frågan ställdes till FM-enheten om de hade 
någon uppfattning om vad personalen ansåg. 
 



  Empiri 

 43

4.11.1 Håkan Sundström, AstraZeneca 
 
Håkan säger att personalen ser skillnad i företaget. Dels märks det synligt – genom att de har 
moderna fräscha lokaler att utföra sitt arbete i. Dels genom att de vet vart de ska vända sig om 
något är fel – vilket förut var bristfälligt.  
 
4.11.2 Sture Karlsson, Tetra Pak Business Support AB 
 
Enligt Sture tycker personalen på Tetra Pak att det är mycket bättre efter införandet av FM. 
Kundnöjdheten har gått upp från 74-82 % till 90 %. På detta sätt får Tetra Pak Business Sup-
port en kvittens på att de gör ett bra arbete. 
 
4.11.3 Peter Humphreys, Trammell Crow Company 
 
Inställningen hos personalen är positiv. Peter säger att de är mycket nöjdare nu än när det var 
egen intern service.   
 
4.11.4 Thore Persson, Halmstads kommun 
 
Fastighetskontoret har frågat personalen i kommunen genom enkäter och har då fått bra resul-
tat på dessa både vad gäller fastighetsskötsel och tillsyn samt service i övrigt. De har fått en 
del negativa synpunkter på att det ibland har varit svårt att få besked från fastighetskontoret. I 
stort sett tror Thore att personalen är ganska nöjda   
 
I Halmstads kommun finns bestämmelser om att ingen får gå ut på marknaden utan alla kring-
tjänster skall skötas av fastighets- och servicekontoret. Enligt Thores uppfattning anser en del 
av personalen att detta är ganska underligt.  
 
4.11.5 Anders Forsell, Eslövs kommun 
 
Det finns både positiva och negativa inställningar hos personalen i kommunen. En del anser 
att det var bättre förr, då de förfogade över allt själv. Motståndet mot förändringen kan Anders 
beskriva såsom inställningen: ”man vet vad man har men inte vad man får”. Delar av persona-
len anser att det känns tryggt att stanna kvar i det gamla. Även om de inte har det så bra så vet 
de i alla fall vad de har.  
 
Det finns dock andra anställda som tycker förändringen är väldigt bra. Speciellt nu när de 
planerar att bygga upp en kundmottagning dit kunderna kan vända sig oavsett vilket ärende de 
har. Detta känns mycket positivt för många förvaltningar då detta är något som har eftersökts. 
Enligt Anders kan detta bli en svår uppgift för enheten då de måste tänka på alla servicetjäns-
ter som de levererar som en helhet.  
 
4.11.6 Christer Ersson, Sundsvalls kommun 
 
Genomgripande kan de se att specialistfunktioner blir bättre än generaliseringsfunktioner. 
Christer menar att FM-organisationen i och för sig kan ses som generaliserande för att de har 
många funktioner som de levererar, men menar att deras personal inte jobbar generellt utan är 
specialister inom sina områden och blir mycket duktiga inom sitt område. Detta göra att det 
blir en hög specialisering hos personalen.  
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4.12 Har Du någon uppfattning om hur kundernas kund upplevt någon 
skillnad i tjänsten/tjänsterna efter införandet av FM? 
 
Då det är kundernas kund som tillslut påverkas av hur FM-företaget beter sig så är det intres-
sant att se om företagen/organisationerna hade någon uppfattning om hur kundernas kund 
upplevde tjänsten/tjänsterna nu. 
 
4.12.1 Håkan Sundström, AstraZeneca 
 
Håkan kan inte svara på om AstraZenecas kunder är nöjda. Han nämner däremot att amerika-
narna var nöjda, så han antar att företaget tillfredställer sina kunder. 
 
4.12.2 Sture Karlsson, Tetra Pak Business Support AB 
 
Tetra Pak Business Support AB har liten kontakt/ingen relation alls med kundens kund, utan 
detta är ett internt servicebolag. Deras uppgift är att ge support åt de egna anställda. Sture 
anser att Tetra Paks kunder egentligen inte alls upplever Tetra Pak Business Support. Det 
enda sättet Tetra Paks kunder upplever dem är att de kan göra ett konstaterande vid ett besök 
på företaget – lokalerna är bra, de är välstädade, konferensen fungerar, receptionen fungerar 
smidigt, taxin finns på plats när de skall åka igen etc.   
 
4.12.3 Peter Humphreys, Trammell Crow Company 
 
Det enda sättet de kan uppleva någon skillnad i tjänsterna är enligt Peter om de märker att det 
har blivit bättre i receptionen. Han menar att egentligen är det bäst om de inte märker någon 
skillnad. De kan ha märkt det i att det inte har varit något avbrott i datorerna.  
 
Det är meningen att Trammell Crow Company skall vara osynliga. Kunder ska enbart märka 
att whiteboarden i ett konferensrum är ren, det är fräscht där inne, det finns inga gamla kaffe-
koppar som ligger skräpande överallt. Om tjänsterna inte fungerar som de ska, då kommer 
kundernas kund att märka av det men så länge allt fungerar tänker inte kunderna på det. Som 
det ser ut idag anser Peter att kundernas kund inte märker av FM-företaget, vilket alltså inne-
bär att det är som det ska vara. 
 
4.12.4 Thore Persson, Halmstads kommun 
 
Enligt vad Thore känner till är kunderna nöjda med hur fastighetskontoret stöder dem i deras 
uppgifter. 
 
4.12.5 Anders Forsell, Eslövs kommun 
 
Anders säger att om enheten till exempel skulle fråga eleverna på en skola så skulle de inte 
vara medvetna om att FM-konceptet finns. Om eleverna anser att skolan fungerar bra så skulle 
de inte säga att det är för att Service och Teknikenheten fungerar så bra. Däremot kan de ha en 
uppfattning om det är rent och snyggt eller ej. Då handlar det dock om en blandning av vad 
som enheten har utfört och vad kunden (kommunen, skolan) har beställt av enheten. Även om 
enheten gör ett utmärkt arbete utifrån den beställning som gjorts från kunden, så är det inte 
säkert att eleven är nöjd. Eleverna kanske vill ha det renare än vad rektorn anser att han har 
råd att ha, eller att eleven vill ha en annan mat än vad rektorn anser sig ha råd att köpa. 
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4.12.6 Christer Ersson, Sundsvalls kommun 
 
Eftersom kommunen omorganiserade de här tjänsterna, antar Christer att det förekom viss 
kritik. Det fanns förmodligen någon orsak till varför man organiserade om det. Enligt hans 
egen uppfattning, som han inte kan verifiera, så tror han att det har blivit bättre. 
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5. ANALYS 
 
Av metodkapitlet har det framgått att vi kombinerar ett induktivt med deduktivt angreppssätt. 
Eftersom teoribildningen inom vårt ämnesområde inte är särskilt utvecklad, bygger delar av 
vårt frågeformulär inte på någon grundläggande teori eller tidigare studier. Därav har denna 
induktiva ansats gjort att vi här i analyskapitlet ämnar jämföra och analysera respondenter-
nas svar för att vidareutveckla och rent av försöka utveckla ny teori inom FM. Vår uppsats är 
en pilotstudie. Det betyder att det inte finns någon tidigare studie som belyst samma ämne 
som vi har gjort. Vi påminner nedan om våra forskningsfrågor. 
 

5.1 Forskningsfrågor 
 

• Vad är FM enligt branschen, företagen och organisationerna? 
• Hur ser FM-strukturen ut i undersökningens företag och organisationer och vad 

har integrerats i FM hos dessa? 
• Varför har FM införts i undersökningens företag och organisationer? 
• Vad har studiens företag och organisationer för mål med FM efter införandet, samt 

hur mäts dessa mål? 
• Hur upplever studiens företag och organisationer själva att FM har mottagits av re-

spektive aktörs kärnverksamhets personal (aktörens egen kund), kundernas kund 
samt vilka för- och nackdelar det finns med FM? 

 
Vi har undersökt tre företag och tre organisationer. Denna uppdelning gjordes, då vi innan 
studien påbörjades, trodde att det skulle finnas stora skillnader i svaren mellan den privata och 
offentliga sektorn. Vi insåg att så inte var fallet, då svaren från privat och offentlig sektor i 
relativt stor utsträckning påminde om varandra. 

5.2 Vad FM är, enligt branschen, företagen och organisationerna 
 
Vid vår undersökning har vi kommit till insikt om att det finns många definitioner av vad FM 
är för något. Begreppet är, som tidigare sagts, ganska diffust och svårt att ta på.   
 
Enligt Grandin et al. (2002) är syftet med FM att organisera, sköta och samordna de stödfunk-
tioner som krävs för att kärnverksamheten skall kunna bedrivas. Detta kan ske antingen in-
ternt eller externt. Det här gör att ur produktivitets-, effektivitets- och kvalitetssynpunkt ska-
pas största möjliga mervärde för kärnverksamheten. 
 
IFMA (International Facility Management Association) Sverige beskriver FM som ett sätt 
(Linda Andersson ordf. IFMA Sverige): 

• Att få fastigheter, byggnader, lokaler, utrustning och tjänster att maximalt stödja kärn-
verksamheten med hjälp av disciplinerna arkitektur, ekonomi, ingenjörs- och beteen-
devetenskap. 

• Att samordna samtliga stödfunktioner för ökad total effektivitet. 
• Att koordinera den fysiska arbetsplatsen med människans arbete och organisationens 

produktiva processer. 
• Att samordna, styra, leda och producera supporttjänster. 
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Våra respondenter är alla överens om att FM handlar om olika stödtjänster eller servicetjäns-
ter, som en del kallar det, såsom städning, reception, måltider, transporter mm. Denna del är 
det primära för FM-företagen, mycket eftersom det är deras uppgift att ta hand om de här de-
larna. En annan uppfattning som delas av alla våra respondenter är att FM finns för att göra 
kärnverksamheten effektivare och produktivare. Det finns ingen anledning att behålla aktivite-
ter inom kärnverksamheten, när det finns någon annan som kan göra det bättre.   
 
Det finns dock ett område där respondenternas åsikter skiljer sig åt. Enligt tre av våra respon-
denter handlar FM främst om fastigheter. Enligt dessa är fastigheterna själva kärnan i begrep-
pet och det är runt dessa allt kretsar. Till skillnad från dessa tre tycker två av våra övriga re-
spondenter att fastigheterna har fått för mycket fokus. De ser fastigheterna enbart som en del i 
det som levereras, men inte som det primära. De menar att om inte hänsyn tas till det som 
finns runt omkring fastigheterna, så finns inte heller FM.    
 
Efter att ha pratat med våra respondenter har vi fått uppfattningen om att de alla sysslar med i 
stort sett samma saker, men att de definierar det på olika sätt. Vi anser att de stödtjänster som 
har integrerats i FM, speglar företagens/organisationernas bild av FM. Vi har fått uppfattning-
en att desto mer man har jobbat med FM, desto mer väger man in i begreppet. 
 
En respondent beskriver FM-begreppet med en ABC-modell. Där C handlar om kontorsservi-
ce som kopiering, reception osv. B handlar om byggnadsservice, där ingår allt som behövs för 
att sköta byggnaden som städning, blommor mm. A handlar om strategier och hyresförhand-
lingar. Enligt respondenten är det vanligast att företag lägger ut B och C delen på ett FM-
företag. Detta är en bild som även speglar vår uppfattning.  
 
FM sträcker sig över ett mycket stort område med många olika sorters tjänster. Det kan vara 
svårt att säga exakt vad som är FM, eftersom det inte finns någon standard klargjord. Just nu 
pågår ett europeiskt standardiseringsarbete när det gäller FM termer och definitioner, men 
denna är dock inte färdigställd i dagsläget. Den bild som vi har fått av FM, som ett ganska 
diffust begrepp, har visat sig stämma både i empiri och i teori. Huvudsakligen är teori och 
empiri överens om vad FM är, nämligen ett sätt att ta hand om stödtjänster för att kärnverk-
samheten skall kunna koncentrera sig på det som den gör bäst. Detta gör kärnverksamheten 
både effektivare och produktivare. Sedan finns vissa skillnader om vad som är stödtjänster 
och vad som egentligen skall ingå i dessa. Man kan även fråga sig om fastigheten skall vara i 
fokus eller inte? 

5.3 Struktur och det som integrerats i FM i företagen/organisationerna 
 
FM-enheter kan välja olika strukturer på sin verksamhet internt, externt eller en blandning. 
Även olika sorters stödtjänster integreras i olika företag/organisationer. Denna fråga har vi 
studerat hos våra respondenter för att se hur de har valt att göra i sin verksamhet. 
 
5.3.1 Hur FM-strukturen ser ut i företagen/organisationerna 
 
Stödfunktionerna i företag/organisationer har på många ställen samlats i ett internt servicebo-
lag, men kan också läggas i ett externt bolag. Uppgiften i bolagen är ändå den samma, att för-
bättra och effektivisera tjänsterna (FM konsulterna Löfvenberg et al., 2004). Det finns både 
likheter och skillnader mellan den interna och externa marknaden. Både den interna och ex-
terna marknaden kan utföra samma sorts tjänster, men det sker på olika villkor. På den externa 
marknaden träffas avtal mellan två juridiska personer och därmed är avtalen juridiskt bindan-
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de, vilket det inte är i den interna markanden, där det ses som en överenskommelse. Vad gäll-
er anbud är inte heller de civilrättsligt bindande på den interna marknaden (Sandgren, 1994). 
 
Hos de intervjuade företagen och organisationerna har endast en av respondenterna haft ex-
tern FM avdelning. De övriga fem har en intern FM-enhet. FM-enhetens uppgift är att sam-
ordna alla stödtjänster, så att kärnverksamheten bli så effektiv som möjligt. Vi ser att det kan 
finnas en möjlighet att man i en intern enhet hamnar i en jävsituation. Om anställda i kärn-
verksamheten ber om fler stödfunktioner än vad som behövs, ( tex. en exklusivare kaffebryg-
gare istället för en vanlig kaffebryggare) kan det bli svårare för den interna enheten, än för 
den externa, att säga nej, då de ser kärnverksamhetens anställda som sina kollegor.  
 
Företag/organisationer måste ta ett beslut om stödtjänsterna skall utföras i egen regi, eller om 
behovet finns att lägga ut delar på entreprenad, och därmed att komma i kontakt med den ex-
terna marknaden. FM konsulterna Löfvenberg et al. (2004) menar att den första frågan som 
företaget/organisationen måste ställa sig när de funderar på om tjänsterna ska läggas ut på 
entreprenad eller ej är; Vilka kunskaper måste finnas internt för att företaget ska kunna levere-
ra sina tjänster och produkter? (FM konsulterna Löfvenberg et al., 2004). Problem kan uppstå 
i den produktiva delen av företaget/organisationen, om tjänster utförs av personal som inte har 
kunskap om kärnverksamheten och vad som ingår i denna.  
 
När det gäller prissättning finns det svårigheter för den externa marknaden att konkurrera med 
den interna markanden. Den externa leverantören måste lämna ett så lågt pris att det blir lön-
samt för beställaren att välja dem framför att fortsätta utföra tjänsten internt, då omkostnader 
för omställning och avveckling tillkommer för beställaren. Vidare måste även den externa 
leverantören lämna ett pris som innefattar ett möjligt uttag för vinst, vilket inte den interna 
behöver göra då dessa inte har ett vinstsyfte (Sandgren, 1994).  
 
I de fem företagen/organisationer som har interna FM-enheter, upphandlas det mesta också 
internt, alltså övervägande del av stödtjänsterna sköts av egen personal. I de tre organisatio-
nerna finns olika bestämmelser för detta, dessa varierar mellan att kommunen fritt får upp-
handla externa stödtjänster från marknaden till att inga stödtjänster överhuvudtaget får upp-
handlas externt.   
 
”Viktigt att komma ihåg är, att det som blir billigt för en del av kommunen, kan bli dyrt för en 
annan.” (Anders Forsell Eslövs kommun) 
 
En respondent skiljer sig från de övriga, då denna har ett fullmäktigebeslut som säger att 
kommunen måste upp till 20 % vara konkurrensutsatt av en extern leverantör, som levererar 
samma tjänst som den interna. Enligt Sandgren (1994) kan inte interna enheter gå i konkurs. 
Vi tror att det borde vara viktigt att den interna enheten konkurrensutsätts. Det måste finnas 
en vetskap hur det ser ut på marknaden, så att överpriser inte tas ut. Vår rekommendation är 
att alla interna enheter borde konkurrensutsättas, för att säkerställa att största effektivitet er-
hålls  
 
5.3.2 Vad som integrerats i FM, i företagen/organisationerna 
 
Enligt Arnerup-Cooper (1998) kännetecknas en tjänst av att den är immateriell, heterogen, 
förgänglig och att den utförs i samproduktion. Tjänster som är till för att ge support och stöd 
till kärnverksamheten kallas för stödfunktioner eller stödtjänster. Det är svårt att benämna 
exakt vad som anses vara en stödtjänst. Detta beror på att gränsen mellan kärntjänst och stöd-
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tjänst är så pass otydlig. Ytterligare en anledning är att kärntjänsterna skiljer sig beroende på 
vilken verksamhet som studeras. Detta gör att stödtjänsten varierar kraftigt från verksamhet 
till verksamhet.  
 
FM konsulterna Löfvenberg et al. (2004) delar upp stödtjänsterna i två kategorier: Fastighets-
anknutna tjänster och verksamhetsanknutna tjänster. Denna typ av uppdelning har vi sett mer 
eller mindre tydligt hos våra respondenter. De fastighetsrelaterade tjänsterna innefattar: lokal-
planering, uthyrning, byggnation, fastighetsunderhåll, miljöarbete och mediaförsörjning. De 
verksamhetsrelaterade tjänsterna består av catering, konferensverksamhet, transport och logis-
tik samt växel och reception.  Även löneservice är en stödfunktion som har integrerats hos 
flera av våra respondenter. Spridningen på vad som har integrerats i FM hos företa-
gen/organisationerna är relativt stor. Vissa har lämnat över i princip alla stödtjänster (som 
t.ex. möblering av själva arbetsplatsen) till FM-enheten, medan andra enbart har några få 
stödfunktioner integrerade.   
 
Att låta FM-enheten till och med sköta möbleringen av arbetsplatsen grundar sig i den funk-
tionella flexibiliteten som Lundstöm (2002) skriver om. Funktionell flexibilitet handlar om 
hur den primära verksamheten använder ytorna. Vissa arbetsrum lämpar sig bättre till en viss 
typ av aktiviteter än andra. Upp till en viss gräns bör kärnverksamheten anpassa sig efter be-
fintliga lokaler, men när nyttan av nya funktioner är större än kostnaderna bör företa-
get/organisationen modernisera eller bygga nytt.  

5.4 Varför FM införs i företagen/organisationerna 
  
Enligt IFMA Sverige (1996) kan man läsa att FM främst införs i företag där resurserna är be-
gränsade eller där ett lönsamhetstänkande råder. Inom den här typen av företag finns alltid en 
strävan efter att öka effektiviteten. Vi har i vår empiri fått en bild av att effektivitet oftast är 
den grundläggande anledningen till varför företag/organisationer inför FM, men att även 
andra faktorer har spelat roll.  
 
Tre av våra respondenter menar att den primära anledningen till införandet av FM är effektivi-
tet. Detta stöder IFMA Sveriges bild om att effektivitet är ett nyckelord i sammanhanget. En 
av våra respondenter nämner ordet förtydligande i samband med införandet av FM. FM ska-
par enligt honom ett sätt att visa vad som levereras och vad detta kostar. I och med detta ska-
pas även en möjlighet att konkurrensutsätta stödtjänsterna.  
 
FM leder till att organisationer skapas då en sammanslagning av olika supportfunktioner ofta 
sker. Effektivitet är enligt Bruzelius & Skärvard (2004) ett grundläggande krav för en organi-
sation. En organisation finns till för att skapa värde för sina huvudmän dvs. aktörer som ska-
pat organisationen, och för sina intressenter. När en organisation uppnår sina mål och tillgo-
doser intressenternas krav, är detta ett mått på hög effektivitet.  
 
I de tre kommuner vi har undersökt har anledningen till införandet av FM varit ett politiskt 
beslut. Varför detta politiska beslut har tagits i kommunerna har lite olika grund. Två kom-
muner ville att specialkompetens och servicefunktioner skulle samlas på samma ställe.  
 
Den tredje kommunen skiljer sig från de övriga. Det var visserligen ett politiskt beslut som 
gjorde att flera enheter slogs samman, men själva FM-begreppet i sig är aldrig infört i kom-
munen. Kommunen jobbar efter ett FM-koncept, men själva begreppet använts inte. Anled-
ningen till detta är, att det enbart skulle skapa förvirring och onödiga frågor hos kunderna i 
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kommunen enligt respondenten. Ett införande av ett nytt begrepp innebär alltid en förändring 
i en organisation. Bruzelius & Skärvard (2004) hävdar att när anställda uppvisar ett motstånd 
mot förändringar är detta inte så konstigt. Det är ett naturligt psykologiskt tillstånd för männi-
skan att reagera negativt på det som är avvikande och oväntat, eller bedöms vara olämpligt 
eller orättvist. En förändring skapar ofta en osäkerhet och en känsla av förlorad kontroll hos 
människor. 
 
Det är antagligen med denna bild i bakgrunden som kommunen har valt att inte införa själva 
begreppet FM i sin organisation. För vår del känns dock inställningen att införa ett koncept, 
men inte själva begreppet något främmande. Tror kommunen starkt på konceptet och inför 
detta anser vi att det är lite underligt att inte ta med alla delar, som i detta fall själva begrep-
pet. Det känns lite som att kommunen motarbetar sig själv, när de gör på detta sätt.  

5.5 Företagens/organisationernas mål med införandet av FM samt hur de 
mäts  
 
När man inför ett koncept i en verksamhet brukar det finns uppsatta mål för vad implemente-
ringen ska bidra till. Då mål finns anses det viktigt att dessa mäts. Detta för att före-
tag/organisationer ska veta att de utför sitt arbete i rätt riktning mot målen.  
 
Vi har inte kunnat hitta någon utvecklad teori kring detta ämne, vilket gör att vi här kommer 
att göra en jämförelse mellan vad våra respondenter har för mål med FM, samt hur dessa mål 
mäts.  
 
5.5.1 Företagens/organisationernas mål med införandet av FM 
 
När ett företag väljer att integrera FM bör det finnas ett mål med själva integreringen. Detta 
för att FM-enheterna skall ha något att sträva mot. Effektivitet är enligt IFMA Sverige (1996) 
ett nyckelord i och med införandet. Detta borde leda till att effektivitet också kan ses som ett 
mål för företagen/organisationerna. När vi frågade företagen/organisationerna om mål med 
integreringen av FM kom ord som effektivitet, samordning och ökad kunskap på tal. 
 
Enligt Anders Forsell i Eslövs kommun är målet för hans enhet, att den ska vara aktiv och den 
bästa partnern för de övriga förvaltningarna i kommunen.  
 
Ett av Tetra Pak Business Supports mål är att bolaget inte skall gå med vinst, då de är ett in-
ternt bolag. De skall inte sälja mer support till Tetra Pak än vad bolaget behöver. Även i 
Sundsvalls och Halmstads kommuner finns samma synsätt. All service som fastighetskonto-
ren tillhandahåller skall göras till själkostnadspris. För Sundsvalls del är målet också samord-
ning av de olika delarna för att öka effektivitet och kunskap.  
 
Peter Humhreys pratar om effektivitet som det främsta målet. Trammell Crow Company skall 
bygga upp EDS verksamhet så att den blir mer effektiv. Enligt Peter är Trammell Crow Com-
panys mål att hjälpa EDS, så att företaget kan vara mer lönsamt och produktivt. Då Trammell 
Crow Company är en extern FM-enhet finns till skillnad mot de interna enheterna ett vinstin-
tresse. Detta förlorar dock inte EDS på enligt Peter utan detta är snarare en sporre för att ut-
veckla effektiviteten ytterligare. Även Anders Forsell i Eslövs kommun pratar om effektivitet. 
Han menar att om Service och Teknikenheten inte är effektiv så skall den inte finnas kvar. 
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”Det finns fördelar med att ha kompetens och kunskap i egen regi för då lär man känna vad 
kunden vill ha på ett bättre sätt.” (Thore Persson, Halmstad) 
 
Relationen mellan FM-företag och dess kund är mycket viktig. Enligt Gummesson (2002) 
förstärker relationsmarknadsföring de långsiktiga relationerna. Det är inom tjänsteföretag som 
relationsmarknadsföring har sin största genomslagskraft och betydelse (Grönroos, 1996). 
Thore pratar om kompetens och kunskap i egen regi och att detta stärker relationen mellan 
FM-företaget och kunden. Vi ställer oss frågande om inte detta likaväl kan göras i en extern 
enhet. Vi tror att en extern enhet kanske till och med bidrar till en bättre relation än vad en 
intern enhet gör. Detta då den externa enheten måste kämpa mer för att skapa en relation och 
sedan bibehålla denna till skillnad mot den interna enheten som redan finns på plats. Risken 
finns att relationen där tas förgiven. Detta borde eventuellt kunna leda till att den externa en-
heten bygger upp en starkare relation, och att detta därmed leder till större effektivitet i före-
taget/organisationen. 
 
5.5.2 Företagens/organisationernas sätt att mäta målen 
 
Ett mål som Tetra Pak Business Support har satt upp sedan två år tillbaka, är att de varje år 
skall leverera sina tjänster minst 5 % bättre eller billigare än tidigare. Den här typen av mål 
finns inte i något av de övriga företagen. Vi tror att denna typ av mål skapar ett incitament för 
företaget att hela tiden förbättra sig, och därmed bli mer effektivt. Vi finner det något förvå-
nande att inte fler av våra respondenter har utryckt att de här denna typ av konkreta mål.   
 
Företagen/organisationerna har valt att på olika sätt mäta ifall de uppfyller sina mål med FM. 
Tre stycken av våra respondenter pratar om att de mäter målen med hjälp av NMI och NKI. 
Detta är mått som visar hur FM-enheternas medarbetare och deras kunder upplever FM-
enheterna. Av de sex företagen/organisationerna är det dock bara två stycken som mäter NBI, 
alltså hur kundernas kund (kommunens kunder eller företagets kunder) upplever FM-
enheterna. 
 
Ett annat sätt att mäta hur FM-enheterna uppfyller sina mål är genom nyckeltal och bench-
marking. Genom att titta på hur företagets egna nyckeltal har förändrats över tid, eller jämföra 
med andra liknande företag får företagen/organisationerna fram en uppfattning om hur målen 
uppfylls samt hur effektiva de är.  
 
Enligt Peter på Trammell Crow Company genomförs benchmarking på all service i alla bygg-
nader. Detta görs för att se om snittkostnaderna har sänkts, om EDS fått ett bättre och effekti-
vare utnyttjande av byggnaden, och om EDS nu betalar för mindre yta per anställd. Enligt 
Grandin et al. (2002) leder FM till att fastigheten ses ur ett nytt perspektiv. Med hjälp av FM 
ses byggnaden med utgångspunkt i kärnverksamhetens behov av ändamålsenliga arbetsplat-
ser. Kan ett företag se över sina lokaler och utvärdera dessa utifrån kärnverksamhetens behov 
precis som Peter pratar om, kan kostnaderna minskas med 15-30 %.  
 
Ett tredje sätt för företagen att mäta sina mål är med hjälp av enkäter. Både Trammell Crow 
Company och Halmstads kommun använder sig av detta mätinstrument. 
 
För vår del är det svårt att avgöra vilket mätinstrument som är bäst. Teorin tar inte upp vilket 
mätinstrument som är att föredra när man skall mäta mål med FM. Det viktigaste torde vara 
att man överhuvudtaget konstaterar, och inte enbart tror, att man uppnår sina mål. Samt att det 
man vill mäta också är det som sedan mäts.  
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5.6 Attityder kring FM i företagen/organisationerna 
 
Införandet av FM kan innebära en stor förändring i företag/organisationer. Vi har undersökt 
vad våra respondenter har för inställning till FM-begreppet, hur personalen i företa-
get/organisationen upplever införandet samt var kundernas kund anser, efter att implemente-
ringen av FM-konceptet skett. 
 
5.6.1 För- och nackdelar med FM 
 
Vi har upplevt en mycket positiv inställning till FM-konceptet. Många av våra respondenter 
har haft svårt att överhuvudtaget hitta negativa aspekter med arbetssättet. Enligt responden-
terna leder FM till att rätt person hamnar på rätt plats, då inga under- eller överkvalificeringar 
sker för olika arbetsuppgifter, vilket annars kan leda till ett missnöje hos personalen. Även rätt 
fokus för kärnverksamheten skapas, då FM-enheten tar hand om allt som finns runt om kärn-
tjänsten, så att denna kan fokusera på det som är viktigt. Enligt respondenterna gör FM att 
företaget/organisationen blir centralt styrd. Detta gör att inblick fås i hela verksamheten och 
leder till kompetenta beställare av stödtjänsterna.    
 
Problem kan dock uppstå när företaget/organisationen inte själv förstått vad som är dess kärn-
verksamhet, och fokuserar på uppgifter som egentligen borde vara en stödtjänst. Enligt Gran-
din et al. (2002) är kärnverksamheten den primära verksamheten som gör att företag och or-
ganisationer når satta mål i enlighet med sin affärsidé. Svårigheten ligger i att styra de olika 
kärnverksamheterna, så att de går i samma takt och åt samma håll. Svårigheter finns även i att 
definiera kärnverksamheten i en kommun, då gränserna kan vara svårare att se i den offentliga 
sektorn, än om man jämför med den privata. 
 
Enligt FM konsulterna Löfvenberg et al. (2004) kan problem uppstå om före-
tag/organisationer lägger ut för mycket på entreprenad. Detta då kunskapen om viktiga delar i 
företaget efter ett tag kan försvinna. De menar att det inte finns några garantier för att den 
betydande företagskulturen kommer tillbaka om den en gång har gått förlorad. Detta stämmer 
överens med två av våra respondenters åsikter om stödtjänsterna skall läggas ut på entrepre-
nad eller ej. De menar att med intern personal finns kompetensen kvar i företaget och en för-
ståelse för verksamheten skapas på ett bättre sätt.  
 
Vi har som nämnt ovan, fått mycket positiva svar från respondenterna på hur de ser på FM-
konceptet. Respondenterna har till och med haft svårt att komma på negativa aspekter. Vi 
ställer oss därför frågan om detta kan bero på att vi inte har gjort urvalet av före-
tag/organisationer själva, utan att vi fått dem tilldelade från en representant för IFMA Sverige. 
Detta gör att vi måste granska denna ”mängd” fördelar kritiskt. Vi kan inte utesluta möjlighe-
ten att vi blivit tilldelade dessa sex företag/organisationer, för att de överlag är väldigt positivt 
inställda till FM. Vi har dock fått intrycket att de företag/organisationer som vi blivit tilldela-
de verkar spegla FM på ett rättvisande sätt, vilket gör att vi inte tror att dessa före-
tag/organisationer är valda, för att skapa en så positiv bild som möjligt utåt. Men det är ändå 
viktigt, särskilt i denna fråga, att komma ihåg att vi i vår studie inte kan generalisera. Vi har 
undersökt sex företag/organisationer, och deras inställning till FM, och vi kan inte säga att 
verkligheten ser ut så som de beskriver den. 
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5.6.2 Inställning hos personalen i företaget/organisationen efter införandet av 
FM-konceptet 
 
Att införa FM i en organisation/företag kan betyda en stor förändring. Angelöw (1997) hävdar 
att det finns flera anledningar till att en anställd kan ställa sig antingen positiv eller negativ till 
en organisationsförändring. Varför en anställd kan reagera negativt på en förändring kan 
grunda sig i att de flesta organisationsförändringar är toppstyrda. Den anställda får föränd-
ringen presenterad färdigpackad, och har därmed ofta mycket lite att säga till om. Som motpol 
till föregående resonemang menar Angelöw (1997) att människor även har ett behov av för-
ändringar, förnyelse, utveckling och nya utmaningar. Utförs förändringen med trygghet och 
med riktig information menar Angelöw (1997), att de anställda ofta ställer sig positivt till en 
organisationsförändrig. 
 
Två av våra respondenter har uttalat sig om att en viss negativ inställning finns hos persona-
len. Denna beror i ena fallet på att ingen får gå ut på marknaden utan alla kringtjänster skall 
skötas av FM-enheten. Att detta bemöts negativt av personalen tror vi kan bero på att be-
stämmelsen upplevs som toppstyrd, och svår att förstå för de anställda.  
 
I det andra fallet anser en del av de anställda att det var bättre förr. Enligt Anders Forsell beror 
detta på att: 
 
”Man vet vad man har men inte vad man får”. 
 
Människor rädda för att tappa kontrollen. Detta skapar en osäkerhet hos individen (Bruzelius 
& Skärvard 2004). Till viss del kan nog detta stämma, men vi undrar om den negativa inställ-
ningen inte till viss del även kan bero på att själva FM-begreppet i sin helhet inte är infört i 
organisationen. Detta då man valt att inte använda sig av ordet FM i sin verksamhet.     
 
Förutom dessa två negativa inställningar har vi överlag fått positiva svar på frågan hur perso-
nalen upplever förändringen som skapats efter införandet av FM-konceptet.  
 
5.6.3 Vad kundernas kund anser om FM införandet 
 
Lundström (2002) skriver att förutsättningarna för att en stödtjänst skall accepteras och fram-
stå som väsentlig, krävs att man tydligt kan beskriva de mervärden som skapas både för kärn-
verksamheten och för slutkunden. Det är alltså viktigt att ta reda på vad kundernas kund anser. 
Att mäta kundernas kunds inställning till FM är naturligtvis svårt, då det för denna upplevs 
som att FM-tjänsterna är integrerade i kärnverksamheten. Detta medför att mätning av slut-
kundens inställning är ett arbete för både kärnverksamheten och FM-enheten (Lundström, 
2002). 
 
På frågan om respondenterna har märks någon skillnad hos kundernas kund efter införandet 
av FM, har vi fått ett för oss, lite oväntat svar. Detta då ingen av de tillfrågande företa-
gen/organisationerna har någon egentlig uppfattning om vad slutkunden anser om FM-
verksamhetens arbete.  
 
Enligt Lundström (2002) kan det vara svårt att mäta vad kundernas kund anser, men det är 
ändå väldigt viktigt, och något vi anser de tillfrågade borde göra. FM-enheterna menar att de 
har liten eller obefintlig kontakt med kundernas kund och att denne enbart märker av deras 
närvaro indirekt. Detta då kundernas kund besöker företagen/organisationerna och upplever 
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FM-tjänsterna. Risken finns att kundernas kund påverkas i sin bild av slutprodukten, om den-
ne vid ett besök på företaget/organisationen möts av dåligt städade lokaler, eller om persona-
len i receptionen är otrevlig eller på något sätt inte tillmötesgående. Även det motsatta kan 
ske. Kundernas kund kan få en mycket positiv bild av slutprodukten p.g.a. den trevliga perso-
nalen som bemöter kunden i receptionen eller de tillfredställande lokalerna. När det är såhär 
fungerar FM som det ska, men om FM-enheterna inte mäter vad kundernas kund tycker kan 
de inte veta om det fungerar. 
 
Enligt oss borde det ligga i FM-enhetens intresse att mäta kundernas kunds uppfattning. Hell-
re än att vänta på att denne blir så missnöjd att han/hon klagar. Felet kanske inte var så stort 
från början utan en upptrappning kanske skett under en längre tid, och till slut har felet blivit 
så stort att kunden klagar. Det kan då vara för sent, och företaget kanske mister möjligheten 
att ha kvar sin kund.  
 
Två respondenter pratar om svårigheterna med mätningar av kundernas kunds uppfattning. De 
menar att vad kunden vill ha och vad som står i kontraktet inte alltid överrensstämmer. Om de 
frågar kundernas kund vad de tycker och får klagomål på FM-tjänsterna, så är det svårt att 
veta om det är FM-enheten som har misskött sig, eller om kundernas kunds klagomål beror på 
att de har krav som överstiger det kontrakt som FM-enheten och kärnverksamheten har teck-
nat. Som exempel kan nämnas att en rektor kan beställa en viss typ av skolmat som denne är 
mycket nöjd med, med tanke på det som betalas. När eleverna sedan tillfrågas om vad de 
tycker om maten kan de ge ett negativt svar. Detta behöver då inte innebära att FM-enheten 
gjort något fel, men i en undersökning kan det ändå upplevas som att de får kritik för sitt arbe-
te. Vid en eventuell mätning bör därför FM-enheten ta hänsyn till vad som står inom kontrak-
tets ramar, och väga detta mot kundernas kunds åsikter. Vi vill poängtera att vi tycker att des-
sa mätningar är något som alla FM-företag bör göra.   
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6. SLUTSATS  
 
Här presenteras de slutsatser som vi har dragit utifrån vår empiri och analys för att kunna 
uppnå uppsatsens syfte och besvara dess forskningsfrågor, avslutningsvis finns förslag om 
vidare studier. Slutsatsen är uppdelad efter de forskningsfrågor vi haft för att man som läsare 
enkelt skall kunna se de slutsatser som dragits.    

6.1 Vad är FM enligt branschen, företagen och organisationerna? 
 
FM sträcker sig över ett mycket stort område med många olika sorters tjänster. Det kan vara 
svårt att säga exakt vad som är FM eftersom det inte finns någon standard klargjord. Just nu 
pågår ett europeiskt standardiseringsarbete när det gäller FM-termer och definitioner. Denna 
är dock inte färdigställd i dagsläget. Den bild som vi har fått av FM som ett ganska diffust 
begrepp, har visat sig stämma både i empiri och i teori.  
 
Huvudsakligen är teori och empiri överens om vad FM är, ett sätt att ta hand om stödtjänster 
för att kärnverksamheten skall kunna koncentrera sig på det som den gör bäst, vilket gör den 
både effektivare och produktivare. Vissa skillnader finns dock, om vad som är stödtjänster 
och vad som egentligen skall ingå i dessa. Våra respondenters åsikter om FM går isär gällande 
om fastigheten skall vara det viktigaste eller enbart en del i FM.   

6.2 Hur ser FM-strukturen ut i undersökningens företag och organisationer 
och vad har integrerats i FM hos dessa? 
 
Hos de företag/organisationer som intervjuats har ett företag varit en extern FM-enhet, de 
övriga fem har varit interna enheter. Företagen/organisationerna har integrerat lite olika delar i 
FM. Vi har sett en uppdelning av FM-tjänsterna som fastighetsrelaterade tjänster som innefat-
tar: lokalplanering, uthyrning, byggnation, fastighetsunderhåll, miljöarbete, mediaförsörjning. 
Samt verksamhetsrelaterade tjänster som består av: catering, konferensverksamhet, transport 
och logistik samt växel och reception. Dessa saker är det vanligaste som företa-
gen/organisationerna har integrerat.  
 
I de fem företagen/organisationerna som har interna FM-enheter upphandlas det mesta internt, 
alltså en övervägande del av alla stödtjänster sköts med egen personal. Vad som upphandlas 
externt, skiljer sig något åt mellan de tre kommunerna som intervjuats. Det varierar mellan att 
kommunen fritt får upphandla externa stödtjänster från marknaden till att inga stödtjänster 
överhuvudtaget får upphandlas externt. En respondent skiljer sig från de övriga då denna har 
ett fullmäktigebeslut, som säger att kommunen måste upp till 20 % vara konkurrensutsatt av 
en extern leverantör, som levererar samma tjänst som den interna. 

6.3 Varför har FM införts i undersökningens företag och organisationer? 
 
Vi har i vår empiri fått en bild av att effektivitet oftast är den grundläggande orsaken till var-
för företag/organisationer inför FM, men att även andra faktorer såsom, förtydligande för fö-
retaget, och en samordning av olika supportfunktioner för att bygga upp specialkompetens 
spelat roll. I alla tre kommuner som undersökts har anledningen till införandet varit ett poli-
tiskt beslut. 
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I en kommun har själva FM-begreppet aldrig införts. Kommunen jobbar efter konceptet FM, 
men har valt att inte införa begreppet för att detta skulle skapa förvirring och onödiga frågor 
från kunderna i kommunen. För vår del känns dock inställningen att införa ett koncept, men 
inte själva begreppet något främmande. Tror kommunen starkt på konceptet och inför detta, så 
anser vi att det är lite underligt att inte ta med alla delar, som i detta fall själva begreppet.  

6.4 Vad har studiens företag och organisationer för mål med FM efter infö-
randet, samt hur mäts dessa mål? 
 
Orsaken till varför många företag/organisationer väljer att införa FM är för att de vill uppnå 
effektivitet. Att ökad effektivitet också är ett av målen med FM för företagen/organisationerna 
är därför föga förvånande. Exempel på andra mål med FM-integreringen är att FM-enheten 
ska vara den bästa och den mest aktiva partnern till kärnverksamheten samt att kunskapen om 
stödfunktionerna ska öka. 
 
Här fanns en stor skillnad mellan de interna FM-enheterna och den externa FM-enheten. Detta 
då målet för de interna enheterna är att producera till självkostnadspris och utan vinstintresse. 
Detta gäller inte den externa enheten.  
 
Enbart en av våra sex respondenter har satt upp ett konkret mål på att de varje år skall leverera 
sina tjänster minst 5 % bättre eller billigare än tidigare. Den typen av mål finns inte i något av 
de övriga företagen. Vi tror att denna typ av mål skapar ett incitament för företaget att hela 
tiden förbättra sig och därmed bli mer effektivt. Vi finner det något förvånande att inte fler av 
våra respondenter har utryckt att de har denna typ av konkreta mål. 
 
Företagen/organisationerna valde att mäta sina mål på olika sätt. En del använde sig av NKI, 
NBI, NMI, en del av enkäter och vissa jämförde sina nyckeltal via benchmarking.  
 
För vår del är det svårt att avgöra vilket mätinstrument som är bäst. Teorin tar inte upp vilket 
mätinstrument som är att föredra när mål med FM skall mätas. Det viktigaste torde vara att 
man överhuvudtaget konstaterar, och inte enbart tror, att man uppnår sina mål. Samt att det 
man vill mäta också är det som sedan mäts.  

6.5 Hur upplever studiens företag och organisationer själva att FM har 
mottagits av respektive aktörs kärnverksamhets personal (aktörens egen 
kund), kundernas kund samt vilka för- och nackdelar det finns med FM? 
 
Det finns främst positiva attityder angående FM-begreppet. FM leder till att rätt personer 
hamnar på rätt plats, att rätt fokus skapas på kärnverksamheten, att inblick fås i hela verksam-
heten, att stödtjänsterna blir mer professionella och att kompetenta beställare finns av stöd-
tjänsterna.  
 
Ett företag som skall integrera FM ställs alltid inför valet om de skall lägga ut stödtjänsterna 
på entreprenad, eller om dessa skall skötas i egen regi. Fördelar med att ha kvar stödtjänster 
internt i företaget är att kompetensen då finns kvar inom företaget. Det finns alltid en risk med 
att lägga ut för mycket på entreprenad, viktig företagskultur kan försvinna. 
 
Enligt våra respondenter har FM varit positivt för de som är anställda i kärnverksamheterna. 
Två av våra respondenter har uttalat sig om att en viss negativ inställning finns hos persona-
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len. Denna beror i ena fallet på att ingen personal får gå ut på marknaden och anlita externa 
leverantörer, utan alla kringtjänster skall skötas av FM-enheten. Att detta bemöts negativt av 
personalen tror vi kan bero på att bestämmelsen upplevs som toppstyrd, och svår att förstå för 
de anställda. I det andra fallet anser en del av de anställda att det var bättre förr. Vi undrar om 
den negativa inställningen inte till viss del kan bero på att själva FM-begreppet i sin helhet 
inte är infört i organisationen. Detta då man valt att inte använda sig av ordet FM i sin verk-
samhet. 
 
Hur kundernas kund alltså kärnverksamhetens kunder upplever FM, har vi inte vid vår under-
sökning fått reda på, detta då ingen av våra respondenter egentligen kunde svara på vår fråga. 
Det är svårt att mäta vad kundernas kund tycker om FM-företaget, då det kan upplevas som 
att dessa är lång ifrån varandra. Enligt oss borde det ligga i FM-enhetens intresse att mäta 
kundernas kunds uppfattning, istället för att vänta på att denne blir så missnöjd att han/hon 
klagar. Felet kanske inte var så stort från början utan en upptrappning kanske skett under en 
längre tid, och till slut har felet blivit så stort att kunden klagar. Det kan då vara för sent, före-
taget kanske mister möjligheten att ha kvar sin kund. Vi vill poängtera att vi tycker att dessa 
mätningar är något som alla FM-företag bör göra.   

6.6 Förslag till vidare studier 
 
Vi har i vår uppsats koncentrerat oss på FM-strukturen i privat och offentlig sektor och skill-
naden mellan hur dessa har påverkats av densamma. Ett förslag till en vidare studie är att kon-
centrera sig på samma ämne men istället se till skillnader mellan intern och extern FM-enhet. 
Här torde det finnas stora skillnader i FM-struktur. Det finns många fördelar och nackdelar 
med både intern och externt FM-enhet och ett intressant ämne skulle vara att undersöka dessa.     



   Referenser 

 58

7. KÄLLFÖRTECKNING 
 
Litteratur 
 
Abrahamsson, B & Aarum Andersen, J (2005): Organisation –att beskriva och förstå organi-
sationer, Liber, Malmö. 
 
Andersson, C (1994): Organisationsteori, Studentlitteratur, Lund. 
 
Angelöw, B (1997): Det goda förändringsarbetet –om individ och organisation i förändring, 
Studentlitteratur, Lund. 
 
Arnerup-Cooper, B & Edvardsson, B (1998): Tjänstemarknadsföring i teori och praktik, Stu-
dentlitteratur, Lund. 
 
Augustson, M & Bergstedt, S V (1999): Oustourcing av IT-tjänster, Industrilitteratur, Stock-
holm. 
 
Bruzelius, H L & Skärvad, P-H (2004): Integrerad organisationslära, Studentlitteratur, Lund. 
 
Christensen L, Andersson N, Carlsson C & Haglund L (1998): Marknadsundersökning-en 
handbok, Studentlitteratur, Lund. 
 
Eriksson, L T & Wiedersheim-Paul, F (2001): Att utreda, forska och rapportera, Liber eko-
nomi, Malmö. 
 
Ejvegård, R (1993): Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund. 
 
Facility Managementkonsulterna Löfvenberg, & Orsten och Yngve AB (2004): FM Fakta 
kontor 2004, Facility Managementkonsulterna Löfvenberg, & Orsten och Yngve AB, Göte-
borg. 
 
Goldkuhl, G & Östlinger, A (1988): Förändringsanalys –arbetsmetodik och förhållningssätt 
för goda förändringsbeslut, Studentlitteratur, Lund. 
 
Grandin, A C, Lindqvist, T & Sandgren, U (2002): Facility management Offentligt fastighets-
företagande i ett nytt perspektiv, Svenska kommunförbundet, Stockholm. 
 
Grönroos, C (1996): Marknadsföring i tjänsteföretag, Graphic System AB, Göteborg. 
 
Gummesson, E (1998): Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, Liber-Hermod, Malmö. 
 
IFMA Sverige (1996): Facilities management –ett sätt att öka effektiviteten i kärnverksamhe-
ter, IFMA Sverige, Göteborg. 
 
Jacobsen, D I (2002): Vad, hur och varför?, Studentlitteratur, Lund. 
 
Lundström, S (2002): Facility management i praktiken, Svenska kommunförbundet, Stock-
holm. 



   Referenser 

 59

 
Sandgren, U (1994): Det medvetna valet, Svenska kommunförbundet, Stockholm. 
 
Sjöstrand, S-E (1987): Organisationsteorier, Studentlitteratur, Lund. 
 
Wallén, G (1996): Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund. 
 
Internetkällor 
 
www.astrazeneca.se  06-05-08 
 
www.eds.se   06-05-12 
 
www.esolv.se  06-05-10 
 
www.halmstad.se 06-05-10 
 
www.sundsvall.se 06-05-03 
 
www.tetrapak.se 06-05-03 
 
 
 
 
 



  Bilaga 1 

 60

PRESENTATION AV STUDIENS RESPONDENTER (Bilaga 1) 
 
Här följer en presentation av undersökningens respondenter samt de företag och organisatio-
ner som dessa representerar.  

AstraZeneca 
 
AstraZeneca är ett ledande internationellt företag inom hälsovårdsområdet som bedriver 
forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda läkemedel och vissa  
hälsovårdstjänster. De är ett av världens främsta läkemedelsföretag.  
 
Huvudkontoret ligger i London men forskning och utveckling leds från Sverige. Företagets 
största marknad är USA. AstraZeneca har försäljning i över 100 länder, produktion i 19 och 
större forskningsenheter i sju. Företaget har över 65 000 medarbetare runt hela världen  
 
Målet för AstraZeneca är att vara först med nya idéer och nyskapande inom alla koncernens 
verksamhetsområden för att skapa värde för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i 
stort (www.astrazeneca.se).  
 
1999 slogs Astra ihop med det engelska företaget Zeneca och tillsammans bildade de Astra-
Zeneca. På grund av detta finns en stor del av företagets anläggningar i England. Astra Zene-
cas vinst uppgick förra året (2005) till 50 miljarder kr 
 
Vår respondent heter Håkan Sundström och är fastighetsförvaltare på Astra Zeneca. Han arbe-
tar på en avdelning där han och en person till jobbar med fastighetsförvaltning. Denna avdel-
ning kommer de närmaste veckorna att avvecklas och en sammanslagning ske så att all fastig-
hetsförvaltning, underhåll, support mm bildar en central enhet. Håkan kan inte i detalj förklara 
hur det kommer att se ut då han för tillfället står mitt i denna ombildning.  

Tetra Pak Business Support AB, dotterbolag till Tetra Pak AB 
 
Tetra Pak är ett av världens ledande företag inom process, förpackning och distribution av 
livsmedel. Med ca 20 250 anställda i mer än 165 länder arbetar Tetra Pak i strategiskt partner-
skap med leverantörer och kunder för att utveckla effektiva, innovativa och miljöanpassade 
produkter till miljontals människor världen över. Tetra Paks omsättning i Sverige var 2004 
13,5 miljarder kronor (www.tetrapak.se). 
 
 
Vår respondent heter Sture Karlsson och är VD för Tetra Pak Business Support AB, som är 
ett internt FM-företag som bland annat erbjuder funktions- och kostnadsanalyser för att hjälpa 
beställaren att sänka sina kostnader och effektivare kunna ge sina kunder bättre service. 
 
Deras affärsidé är att göra det enklare och effektivare för Tetra Pak att fokusera på sin kärn-
verksamhet genom att garantera att marknadens bästa support finns tillgänglig. 
 
Företaget har 200 anställda och omsätter 550 miljoner kronor. Ägaren är moderbolaget, AB 
Tetra Pak. De har 16 kundbolag som är Tetra Pak bolag, på dessa bolag finns 140 nyckelper-
soner som är beställare av Tetra Pak Business Supports tjänster. På kundbolagen finns sedan 
4 500 brukare som är användare av tjänsterna.     
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Trammell Crow Company, ett FM-företag för vilket EDS har outsourcat hela sin fastig-
hetsavdelning. 
 
EDS grundades 1962 och är ett världsomspännande företag inom outsourcing, EDS är en för-
kortning av Electronic Data Systems. Företaget har 116 000 anställda i 54 länder. I Norden är 
EDS representerat av 900 medarbetare, varav knappt 800 finns i Sverige, där huvudkontoret 
ligger i Solna. Under 2004 omsatte EDS 20,6 miljarder US dollar.  
 
EDS är ett kunskapsföretag som verkar inom IT-området. De arbetar med människor, för 
människor, med teknik och datorer som verktyg för att underlätta kommunikation mellan in-
divider. De utvecklar, genomför, underhåller och uppdaterar affärslösningar med hjälp av 
modern teknologi (www.eds.se). 
 
Vår respondent heter Peter Humphreys och jobbar för ett exernt FM-företag som heter Tram-
mell Crow Company, som är ett amerikanskt företag med ca 7000 anställda. Peter ansvarar 
för norra Europa, vilket innefattar Norden och Beneluxländerna (Belgien, Nederländerna och 
Luxemburg). Företaget jobbar med ett antal olika kunder, men den största är EDS.  
 
För ett år sedan outsourcade EDS på ett globalt sätt hela sin fastighetsavdelning till Trammell 
Crow Company. De som tidigare jobbade i fastighetsavdelningen på EDS gick över till 
Trammel Crow.  

Halmstads kommun 
 
Halmstads kommun har ca 88 000 invånare och är landets till storleken 17:e kommun. Verk-
samheten, med cirka 6 000 anställda, omsätter mer än 4 miljarder kronor årligen. Inom kom-
munen finns en mängd olika förvaltningar med olika uppgifter. En av dessa är fastighetskon-
toret. Det politiska ansvaret för verksamheten ligger till största delen på fastighetsnämnden.  
 
Vår respondent heter Thore Persson och arbetar som fastighetschef  på fastighetskontoret som 
är en intern FM-enhet vars huvuduppgift i första hand är att erbjuda kommunens verksamhe-
ter en så effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning och service som möjligt i kommunens 
egna eller  förhyrda lokaler.  
 
Kontoret äger och förvaltar flertalet av kommunens fastigheter, t.ex. förvaltningslokaler (ad-
ministration), skolor, förskolor, fritidsfastigheter samt fastigheter för särskilda boenden (vård 
och omsorg). De har närmare 100 anställda fördelade inom sex olika enheter, en förvaltaren-
het, en byggteknisk enhet, en driftteknisk enhet, en mark- och exploateringsenhet, en ekono- 
mienhet samt en stab (www.halmstad.se).  
   
Eslövs kommun 
 
I Eslövs kommun bor ca 30 000 invånare. Kommunen har en omsättning på cirka 1,3 miljar-
der kr per år. Kommunens organisation är uppbyggd av flera olika delar. Det finns en politisk 
organisation som består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Det finns 
även en förvaltningsorganisation. I förvaltningarna arbetar anställda i kommunen för att pla-
nera och genomföra politiska beslut (www.eslov.se). 
 
Vår respondent heter Anders Forsell och arbetar som förvaltningschef i Eslövs kommun. Där 
ansvarar han för enheten Service och Teknik (som kan ses som en intern FM-enhet). Service 
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och Teknikenheten har till uppgift att ge service åt de övrig förvaltningarna, som i sin tur ar-
betar med kommunens kärnverksamhet. Service och Teknik är som ett stöd för de andra för-
valtningarna och hjälper dem så att de enbart kan fokusera på kärnverksamheten.  
 
Verksamhetsområdena är kök för äldreomsorg och skola/barnomsorg, städverksamhet, entre-
prenad (gata/va, park, vaktmästeri), fastighetsförvaltning och administrativ service (ekonomi, 
löner, IT, växel/reception/post m.m.). 

Sundsvalls kommun.  
 
Sundsvalls kommun har ca 94 044 invånare. Kommunens omsättning 2004 var 4,3 miljarder 
kr. Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroen-
devalda politikerna. Kommunen har i dag drygt 8 000 anställda fördelade på nio förvaltningar.  
 
Vår respondent heter Christer Ersson och är förvaltningschef på Sundsvalls kommuns fastig-
hetskontor. Fastighetskontoret är kommunens serviceorganisation och levererar alla lokaler 
till verksamheterna som finns i kommunen. De levererar också de kringtjänster som behövs 
för att en verksamhet skall kunna fortgå i en lokal. Dessa kringtjänster består bl.a. av städning, 
växel, receptionstjänster samt ansvar för datorsupport m.m. De har även som uppgift att leve-
rera mat till skolor och socialförvaltningar i kommunen, samt att vara entreprenör för gatu- 
och vägunderhåll. Dessutom ansvarar fastighetskontoret för kommunens parker och träd. 
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INTERVJUMALL (Bilaga 2) 
 

• Presentation av uppsatsens författare, av själva uppsatsen, dess syfte, en förklaring om 
varför vi valt detta ämne samt en förfrågan om det går bra att intervjun spelas in. 

 
• Kan Du ge en kort presentation av ert företag/organisation? 
• Vad har Du för position i företaget/organisationen? 
• Vad är FM för Dig? 
• Varför infördes FM-begreppet i Ert företag/organisation? 
• Anser Du att Du har god inblick i FM frågorna i Ert företag/organisation? 
• När infördes FM hos Er? 
• På vilket sätt infördes FM, alltså skedde detta med hjälp av en extern konsult eller var 

det en kunskap som redan fanns intern inom företaget/organisationen?  
• Hur ser FM-strukturen ut hos Er (Hur är det uppbyggt, externt, internt eller bland-

ning)? 
• Vilka för- och nackdelar ser Du med FM-synsättet? 
• Vilka stödfunktioner har Ni integrerat i FM? 
• Vad vill Ni uppnå/vad har Ni för mål med er integration av FM? 
• Genomför Ni några mätningar av hur FM har påverkat Er verksamhet? 
• Har Ni märkt någon skillnad efter införandet av FM, vad gäller: 

- Effektivitet i företagets kärnverksamhet? 
- Inställning hos personalen? 

• Har Du någon uppfattning om kundernas kund upplevt någon skillnad i tjäns-
ten/tjänsterna efter införandet av FM? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


