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Abstract 

The purpose of this thesis was to investigate how the distance between real estate manager 

and the managed item influenced the real estate management process. The overall real estate 

management within Lantmännen Fastigheter AB was investigated to give suggestions on how 

to improve the quality of the real estate management within the company. To do this, 

questionnaires, interviews and observations was performed within the Lantmännen 

Fastigheter AB organization. Real estate managers answered questions about their role as real 

estate manager, maintenance planning, decision processes, leasing and strategies within the 

company.  

 

The analysis of the questionnaires, interviews and observations showed that the real estate 

managers wants to rearrange their spent working hours around on working tasks to spend 

more time on the tasks that brings income and spend less time on tasks that are unsatisfying 

and unnecessary. The analysis also shows in which areas the real estate managers want more 

support and education and that they mostly work with unplanned maintenance. The real estate 

managers are very much dependent on that the caretaker of the property to provide 

information about the property itself and maintenance work. 

 

The questionnaires also shows that there is a lack of a clear strategy and direction on how to 

work with real estate management within the organization which leads to troubles with 

budgeting for individual properties and to that the real estate managers work very individually 

within the organization. 

 

This thesis gives propositions to how the organization can work more efficiently with their 

real estate management when the distance between the manager and the managed object is 

large.  
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Sammanfattning 

 

Syftet med examensarbetet var att undersöka om och hur avståndet mellan fastighetsförvaltare 

och förvaltningsobjekt påverkar förvaltningen inom Lantmännen Fastigheter AB. Utöver detta 

så undersöktes även förvaltningen inom företaget i stort för att kunna ge förslag till 

effektivitetsförbättringar. Detta gjordes genom att med hjälp av enkäter, intervjuer och 

observationer inom Lantmännen Fastigheter AB. Fastighetsförvaltarna fick i enkäten besvara 

frågor om sin roll som förvaltare, om underhållsplanering, beslutsfattandet inom 

organisationen, uthyrning samt strategier inom bolaget.  

 

Analysen av enkäterna, intervjuerna och observationerna visade att fastighetsförvaltarna i 

organisationen till stor del vill omfördela spenderad arbetstid kring de olika arbetsuppgifterna 

som tillhör fastighetsförvaltningen och därmed minska tiden man lägger ned på uppgifter som 

är otillfredsställande och onödiga. Analysen visar också inom vilka områden som 

fastighetsförvaltarna själva anser att de vill ha mer stöd och utbildning och att man inom 

organisationen mestadels arbetar med oplanerat underhållsarbete. För information om 

fastigheten i sin helhet eller nödvändiga underhållsåtgärder är fastighetsförvaltarna till stor del 

beroende av att fastighetsskötarna på plats på fastigheten tillhandahåller denna information.  

 

Enkäten påvisar också tydligt att det inom organisationen saknas en tydlig riktning och 

strategi kring hur beståndet i portföljen ska förvaltas. Detta leder till att budget för enskilda 

fastigheter inte speglar verkligheten och att det därför är svårt att leva upp till mål och 

framförallt att fastighetsförvaltarna inom organisationen arbetar väldigt olika och med olika 

principer.  

 

I denna uppsats ges förslag på hur man inom organisationen kan arbeta mer effektivt med ett 

fokus på att avståndet mellan förvaltare och fastighet är stort.  
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Förord 

 

Detta examensarbete har utförts under våren 2013 på uppdrag av Lantmännen Fastigheter AB. 

Detta examensarbete avslutar min magisterexamen inom Real Estate Management på 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.  

 

Först och främst vill jag tacka samtliga medarbetare inom Lantmännen Fastigheter AB som 

både hjälpt till att initiera detta arbete men också bidragit med all värdefull information som 

behövts för att genomföra detta arbete.  

 

Sist, men inte minst, vill jag tacka min handledare på Kungliga Tekniska Högskolan, Hans 

Lind, för värdefulla insikter och konstruktiv kritik under genomförandet av denna uppsats.  

 

Stockholm, 2013-05-17 

Frida Karlsson 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund och introduktion 

Fastighetsförvaltningen är komplex och väldigt mångsidig eftersom den innefattar 

totalansvaret för de fastigheter som förvaltas. Förvaltningen av ett objekt kan innebära allt 

ifrån hyresförhandlingar med nya hyresgäster till att ansvara för projekt som ska förhöja 

fastighetens värde vid projektets avslut, till att ta emot felanmälningar om till exempel trasiga 

dörrhandtag. Allt detta försvåras ytterligare av att förvaltaren ofta är stationerad på ett kontor 

som ofta ligger på ett relativt stort avstånd från det objekt som förvaltas. Därför är det 

intressant att ställa sig frågan hur förvaltaren egentligen ska arbeta för att få förvaltningen 

kring objekten att fungera på ett så bra sätt som möjligt?  

 

Detta arbete kommer förhoppningsvis att kunna ge värdefulla synpunkter på hur förvaltningen 

ska optimeras – även när avstånden mellan förvaltningsobjekt och förvaltare är stora. Detta 

har gjorts genom att undersöka hur man på Lantmännen Fastigheter AB, som är en del av den 

stora Lantmännenkoncernen, förvaltar sina objekt som ofta ligger på stora avstånd.  

 

Lantmännen Fastigheter AB förvaltar drygt 1 300 000 kvadratmeter fördelat på 250 

fastigheter på omkring 80 orter i Sverige, spritt från Ystad i söder till Luleå i norr. 

Fastighetsbeståndet är en blandning av kommersiella lokaler såsom kontor, butiker, 

verkstäder, produktionslokaler och lager. Beståndet är koncentrerat till framförallt orter i 

Skåne, Halland, Stor-Stockholm, Västmanland, Uppland och Närke. Det finns totalt 4 

förvaltningskontor i Malmö, Norrköping, Örebro och Stockholm strategiskt placerade utifrån 

den geografiska spridningen på beståndet.  Lantmännen Fastigheter bedriver förvaltning, 

utveckling och försäljningar av fastigheter. 

 

Lantmännen Fastigheter AB är en del av Lantmännenkoncernen som är en av Nordens största 

aktörer inom livsmedel, maskin, energi och lantbruk. Koncernen ägs av 35 000 svenska 

lantbrukare och har över 10 000 anställda i 22 länder.  

 

1.2 Syfte 

Denna uppsats undersöker hur man idag arbetar med fastighetsförvaltning inom Lantmännen 

Fastigheter AB. Uppsatsen syftar till att ge förslag till hur man inom organisationen skulle 

kunna förbättra sitt arbetssätt och på så vis arbeta på ett mer effektivt sätt. Fokus sätts också 

på hur avståndet mellan fastighetsförvaltare och det förvaltade objektet påverkar hur man 

förvaltar ett objekt.  

 

Detta arbete har relevans eftersom uppsatser som berör ämnet förvaltning och framförallt 

förvaltningsstrategi är mycket begränsade. Av de få uppsatser som berör samma ämne så 

fokuserar ingen kring avståndet mellan förvaltare och förvaltat objekt.  
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1.3 Frågeställningar 

Frågeställningen i denna uppsats är hur man optimerar fastighetsförvaltningen på avstånd 

utifrån Lantmännen Fastigheter ABs förutsättningar. För att kunna besvara den frågan behövs 

även andra frågor besvaras.  

- Hur arbetar Lantmännen Fastigheter AB med förvaltning idag? 

- Finns en tydlig strategi kring förvaltningen? 

- Hur insamlas information? 

- Vem tar beslut? 

- Och slutligen, hur påverkas detta av avståndet mellan förvaltat objekt och förvaltare? 

 

Dessa frågor besvaras för att i analysen av uppsatsen kunna ge förslag på förbättringar i 

arbetssättet kring fastighetsförvaltningen inom organisationen. 

1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till Lantmännen Fastigheter och organisationens arbetssätt eftersom att 

de utförda enkäterna och intervjuerna samt observationerna är utförda på förvaltare inom 

organisationen. Men, även om studien är avgränsad till att enbart vara applicerbar på 

Lantmännen Fastigheter, så kan även de förbättringsåtgärder som föreslås i kapitel 7 och 8 

appliceras till andra fastighetsförvaltningsorganisationer.  

1.5 Disposition 

I kapitel 2 Metod, beskrivs den analysmetod som används för att utforma och utföra denna 

studie.  

 

I kapitel 3 Fastigheter och fastighetsförvaltning ges en kort introduktion till fastigheters 

betydelse på den svenska marknaden och vad yrket som fastighetsförvaltare innebär. Kapitlet 

ger också en inblick i hur osäkerheter kring fastigheten påverkar besluten kring underhåll, 

men att denna beslutsteori även kan appliceras på andra aspekter inom 

fastighetsförvaltningen.  

 

I kapitel 4 Informationsinsamling, effektivitet och strategi presenteras diverse teorier som kan 

appliceras till problemet och även teorier om incitament och management på distans.  

 

I kapitel 5 Företagspresentation så presenteras Lantmännenkoncernen och Lantmännen 

Fastigheter som berörs utav uppsatsen närmare.  

 

I kapitel 6 Resultat presenteras resultatet från enkäterna. Resultaten berör hur förvaltningen 

fungerar idag vad gäller bland annat planering, uppföljning, beslutsfattande, 

informationsinsamling och strategier.  

 

I kapitel 7 Analys analyseras resultaten från kapitel 6 och ger förslag till förbättringsåtgärder. 
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I kapitel 8 Slutsats dras slutsatserna utifrån analyserna som gjorts i kapitel 7. 
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2. Metod  

2.1 Använd metod 

Eftersom inga tidigare studier utförts på den frågan som undersöks i denna uppsats krävdes 

det en utforskande ansats för att besvara frågan. På grund av det faktum att inga tidigare 

studier utförts på området passar en kvalitativ metod bäst till detta arbete. Genom att anta en 

kvalitativ ansats ges i arbetet en förklarande bild av både fastighetsförvaltningen i stort samt 

arbetet som fastighetsförvaltare vilket är nödvändigt för att få förståelse för syftet av detta 

arbete. Intervjuer, enkäter och observationer inom organisationen Lantmännen Fastigheter AB 

har genomförts för att spegla dagens fastighetsförvaltning inom organisationen. En enkät 

förenklar analysen eftersom samma frågor ställs till samtliga deltagare och hjälper till att ge 

klarare slutsatser. Intervjuerna har utförts löpande och öppna frågor har använts, vilket medför 

att ingen bilaga med fasta intervjufrågor finns i denna uppsats. 

2.2 Analysmetod och datainsamling 

I denna uppsats har både egen insamlad information från de ovan nämnda intervjuerna, 

enkäterna och observationerna använts och också sekundär data från källor som erbjuder 

relevant information som hjälper till att förklara det berörda studieområdet samt ge relevant 

information som sedan kan appliceras till slutsatserna. Den sekundära datan återfinns i kapitel 

3, 4 och 5 och bildar den teoretiska referensramen för detta arbete. Den teoretiska 

referensramen ger en introduktion och överblick av det område som berörs i denna uppsats.  

 

Den egen insamlade informationen återfinns i kapitel 6 och kommer som tidigare nämnt från 

intervjuer, enkäter och egna observationer från Lantmännen Fastigheter AB. Frågorna i 

intervjuer och enkäter är utformade på ett sådant sätt att de ska återspegla den teoretiska 

referensramen som presenterats i de tidigare kapitlen och på så sätt skapa ett sammanhang 

mellan de olika kapitlen.  

2.3 Enkät och intervjuer 

Enkäterna har genomförts på hela populationen vilket innebär att samtliga förvaltare inom 

förvaltningsorganisationen hos Lantmännen Fastigheter AB har besvarat enkäten. Enkäten har 

utformats både med hjälp av att ledningen fått påvisa vilka frågor som kan vara av relevans, 

men också genom att fria och öppna intervjuer, det vill säga utan strikta frågor, med 

förvaltarna för att frågorna skulle utformas på rätt sätt.  

 

Med hjälp av ledningsgruppen skickades enkäten ut, vilket i sin tur medförde den höga 

svarsfrekvensen på enkäten. Enkäten har gjorts anonymt för att förvaltarna skulle svara så 

sant som möjligt på enkäten trots att denna skulle redovisas till ledningsgruppen.  

 

Två enkäter har använts för denna uppsats. Den första utfördes innan uppsatsen påbörjades, 

hösten 2012. Denna enkät besvarades av nio förvaltare och redovisas i början av avsnitt 6.1. 

Den andra enkäten utfördes specifikt för denna uppsats och besvarades av 8 förvaltare då 
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organisationen mellan hösten 2012 och våren 2013 förlorat en förvaltare. Detta påverkar dock 

inte resultatet då merparten av den insamlade informationen som ligger till grund för 

uppsatsen och dess slutsatser kommer från den senare enkäten.  

 

Kompletterande intervjuer har utförts med förvaltarna på de frågor som behövt tydliggöras 

under enkätens gång för att uppsatsen ska spegla verkligheten så bra som möjligt. Även dessa 

intervjuer har utförts ostrukturerat vilket medför att inga frågor redovisas i bilagor och medför 

också att inga specifika intervjupersoner redovisas. Intervjupersonerna är däremot desamma 

som besvarat enkätfrågorna, vilket gör att de inte kommer att redovisas i uppsatsen. 

 

2.4 Tillförlitlighet av metod 

Tillförlitligheten på metoden är väldigt hög då enkäterna är utförda på hela populationen, det 

vill säga, samtliga fastighetsförvaltare inom Lantmännen Fastigheter AB. Därmed påverkas 

inte tillförlitligheten av denna uppsats av att enkäten har besvarats av en liten målgrupp då 

denna grupp utgör hela den berörda populationen för detta arbete.  

 

När man använder sig av sekundär data är det väldigt viktigt att genomföra en kritisk 

granskning av de källor som man använder sig av i informationsinsamlingsprocessen. En 

sådan granskning har genomförts inför denna studie då enbart källor som är kända inom det 

undersökta området. Böcker, tidigare examensarbeten och publicerade artiklar har använts för 

att utforma den teoretiska referensramen för denna uppsats.  
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3. Fastighetsförvaltning 

Tak över huvudet är för de allra flesta en naturlig beståndsdel i det moderna samhället. Alla 

kommer dagligen i kontakt med fastigheter – vare sig det gäller ett hem eller en arbetsplats. 

Om man inte förvaltar dessa fastigheter på ett bra sätt så förfaller de, men hur gör man detta?  

 

För att få en större förståelse till ämnesområdet samt frågeställningen följer nedan en 

introduktion till fastighetsmarknaden i Sverige och till fastighetsförvaltningen och hur beslut 

inom fastighetsförvaltningen påverkas av osäkerheter. 

 

3.1 Fastigheter och dess betydelse på den svenska marknaden 

Fastigheter är en stor tillgång på den svenska marknaden. Fastigheter som tillgångsslag står 

för en stor del av Sveriges nationella förmögenhet (Lindgren, 1998).  Lind och Lundström 

(2009) identifierar två separata segment på den svenska fastighetsmarknaden där den ena 

identifieras som investeringsmarknaden och den andra som privatbostäder, det vill säga 

småhus och bostadsrätter. Investeringsmarknaden omfattar i huvudsak kontor, butiker och 

hotell (Lundström, Nordlund, 2011) men Lind och Lundström (2009) räknar också in det 

bestånd som ägs och förvaltas av industrin och kommun och stat, främst kommunernas 

bostadsföretag.  

 

Lind och Lundström (2009) uppskattar marknadsvärdet på investeringsmarknaden i Sverige 

till ungefär 1 000 miljarder medan marknadsvärdet på privatbostadsmarknaden uppskattas till 

lite drygt 5 000 miljarder. Detta ger ett totalt fastighetsvärde på den svenska marknaden som 

uppgår till 6 000 miljarder. Fastigheter som faller under investeringsmarknaden är mer 

känsliga för variationer i konjunkturen eftersom värdet på fastigheter på 

investeringsmarknaden påverkas av hyresnivåerna vilka i sin tur påverkas mycket av den 

rådande konjunkturen (Lundström, Nordlund, 2011).  

3.2 Fastighetsförvaltning historiskt 

3.2.1 Synen på fastighetsförvaltning över tid 

 

Synsättet på och betydelsen av begreppet fastighetsförvaltning har förändrats under de senaste 

decennierna. Under 1970-talet preciserades fastighetsförvaltningen som ”handhavande av fast 

egendom under juridiskt ansvar” (Lind, Lundström, 2010). Därför förvaltades fastigheter i 

största mån av jurister och tekniker. I början av 1980-talet började synsättet så sakteliga 

förändras mot ett mer ekonomiskt men framförallt finansiellt tänkande. Denna förändring mot 

ett mer ekonomiskt förvaltande av fastigheter på den svenska marknaden medförde en 

intensiv värdestegring på hela det svenska fastighetsbeståndet. Denna värdestegring medförde 

dock att den långsiktiga och löpande fastighetsförvaltningen eftersattes på grund av att det var 

lätt att tjäna pengar snabbt på att handla med fastigheter (Lind, Lundström, 2010). Priserna på 

kommersiella fastigheter på den svenska marknaden ökade med 200 procent under denna 
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period och ledde till en överhettning av marknaden under början av 1990-talet och den 

stundande ekonomiska krisen var ett faktum när ett flertal konkurser till följd av överbelånade 

fastigheter uppdagades (Englund, 1998). Det faktum att marknaden överhettats på grund av 

över belåning och en överoptimism om fastigheter medförde att fastighetsförvaltningen i 

Sverige professionaliserades vilket i sin tur innebar en ökad effektivitet och en större kunskap 

inom fastighetsfrågor och därmed introduktionen till termen fastighetsföretagande (Lind, 

Lundström, 2010). 

 

Termen fastighetsföretagande växte, som sagt i tidigare stycke, fram parallellt med att 

fastighetsverksamheterna på marknaden har professionaliserats. Termen företagande initierar 

att man ska vara effektiv, optimera sin förvaltning samt att man ska fokusera på intäktssidorna 

där fastigheterna bidrar med intäkter genom inkommande hyror från användningen av dessa. 

Fastighetsförvaltningen handlar om allt från mediaförsörjning, underhåll och andra tekniska 

frågor till ekonomiska frågor som kan innebära förhandlingar med potentiella hyresgäster och 

investeringar. Eftersom arbetet som fastighetsförvaltare är så diversifierat är planering en 

nyckelfråga för att allt ska fungera (Lind, Lundström, 2010). 

 

3.2.2 Fastighetsförvaltarens roll 

 

Fastigheter har stora ekonomiska värden. Ett fastighetsbolags intäkter kommer från driftnettot 

som en fastighet producerar, det vill säga intäkterna minus kostnaderna för en fastighet. 

Fastighetsförvaltarens uppgift är att optimera driftnettot, vilket i sin tur betyder att 

fastighetsförvaltaren ansvarar för att optimera hyresintäkterna. Driftnettot optimeras genom 

att uppnå ett positivt resultat, vilket innebär att man mäter kostnaderna gentemot intäkterna i 

monetära termer. Detta innebär att man på ett effektivt sätt måste minska kostnaderna och ta 

investeringar som möjliggör optimeringen av hyresintäkterna och därmed driftnettot 

(Fastighetsnytt Förlags AB, 2008). 

 

För att kunna optimera hyresintäkterna behöver en fastighet bibehålla en viss standard (Lind, 

Lundström, 2010). Betalningsviljan hos en hyresgäst påverkas till stor del utav fastighetens 

egenskaper, vilket kan likställas med dess skick (Knutsson, 2008). Eftersom 

fastighetsförvaltaren har huvudansvaret för en fastighets driftnetto, så äger denna också 

ansvaret för skicket eftersom detta påverkar både kostnader och intäkter hos en fastighet. 

Därmed kan fastighetsförvaltningen sammanfattas som det samlade begreppet över de 

tekniska, ekonomiska och administrativa tjänster och åtgärder en fastighet behöver för att 

optimera sitt driftnetto (Lind, Lundström, 2010).  I slutändan betyder detta att 

fastighetsförvaltningen innebär att man förvaltar ett kapital, alltså det kapital och värde som 

finns i fastigheterna man förvaltar (Knutsson, 2008). 

 

Detta innebär att fastighetsförvaltningen är ett väldigt varierat arbete som kräver goda 

kunskaper i såväl teknik, ekonomi, juridik och kundvård. Detta gör att man ofta delar in 

förvaltningen i två delar, teknisk och ekonomisk förvaltning. Den tekniska förvaltningen 

innefattar drift och underhåll samt tillsyn tillsammans med fastighetsskötaren, det vill säga, 
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hantering av kostnaderna hos en fastighet medan den ekonomiska förvaltningen hanterar allt 

som har med en fastighets intäkter att göra, det vill säga uthyrning, avtalshantering, 

budgetering, bokföring och fakturering (Fastighetsnytt Förlags AB, 2008). 

 

Eftersom värdet på en fastighet bestäms av dess rörelseresultat, vilket i detta fall innebär vilka 

hyresnivåer en fastighet kan inbringa, innebär detta att en fastighet som kan generera högre 

hyresnivåer också genererar ett högre ekonomiskt värde om man jämför två fastigheter med 

varandra och hyresnivåerna är det enda som skiljer dem åt. Hyresnivåerna i sin tur är 

beroende av utbud och efterfrågan (Knutsson, 2010). När efterfrågan är större än utbudet 

innebär detta också att hyresnivåerna för det som efterfrågas kommer att vara högre och vice 

versa (Geltner, Miller, Clayton, Eicholtz, 2007). 

 

En förutsättning för att man ska kunna optimera sin förvaltning och sitt beslutsfattande är att 

man är väl informerad om förvaltningsfastigheternas egenskaper. Dessa egenskaper innefattar 

fastighetens och markens värde, kostnader för drift och underhåll och grundläggande teknisk 

information som berör fastigheten. All den nödvändiga informationen om fastigheten kan 

sedan utvärderas genom att jämföras mellan olika fastigheter och organisationer för att få ett 

kvitto på om något fungerar eller om det finns plats för förbättring (Lind, Lundström, 2010). 

Att jämföra nyckeltal med andra företag kallas benchmarking, eller på svenska riktmärkning 

eller framgångsanalys. Dessa jämförelser kan göras, förutom mot andra företag, också på 

tidigare perioder, uppsatta mål eller annat dylikt. Om man som företag utför benchmarking 

mot andra företag så gör man oftast det mot de företag som anses vara bäst inom just det 

området man undersöker (van Dijck, Widlund, 2003).  Lind och Lundström (2010) menar att 

nyckeltalen i en benchmarking situation främst har tre funktioner: en alarmfunktion som helt 

enkelt indikerar att något inte fungerar på ett optimalt sätt, en diagnosfunktion som ger en 

anvisning om vad som kan förbättras samt en prognosfunktion där konsekvenser kan 

förutspås med hjälp av dessa nyckeltal. Benchmarking fungerar bäst om man använder det för 

att förbättra företagets individuella resultat istället för att använda det som en källa till 

information (van Dijck, Widlund, 2003). 

 

3.2.3 Förvaltningsplan 

 

En förvaltningsplan innebär i korthet att man för en specifik fastighet presenterar analyser och 

prognoser som ger förvaltaren och ledningen i företaget möjlighet att utifrån rådande 

marknadsklimat kunna ta strategiska beslut som rör fastigheten. Dessa strategiska beslut kan 

innefatta till exempel förvaltningen av fastigheten, framtida försäljning eller förädling och 

utveckling av fastigheten. Förvaltningsplanen bör därefter användas som ett verktyg när man 

ska sätta budget för den aktuella fastigheten och behöver därför vara långsiktig. I 

förvaltningsplanen uppskattar man potentiella kostnader och intäkter på fastigheten genom att 

både se bakåt i tiden men ger också, på grund av marknadsbedömningar, möjligheten att 

upptäcka och uppskatta möjligheterna till potentiella hyresökningar eller förändringar i den 

rådande vakansgraden (Fastighetsägarna Sverige, 2002). 
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Förvaltningsplanen är individuell för en specifik fastighet och erbjuder därför information om 

en fastighet och dess marknadsförhållanden som ger fastighetsägaren och framförallt 

förvaltaren möjlighet att undvika felinvesteringar och felaktigt underhåll eftersom man redan 

innan dessa åtgärder kan ske har en tydlig plan för hur fastigheten ska förvaltas för att 

optimera sitt värde och betydelse i fastighetsbolagets fastighetsportfölj (Fastighetsägarna 

Sverige, 2002). 

 

I och med införandet av en förvaltningsplan i en fastighetsorganisation kommer också att man 

följer upp drift- och underhållskostnaderna för varje fastighet vilket också ger möjligheten att 

sammanställa en nyckeltalsbank för hela beståndet i fastighetsportföljen (Fastighetsägarna 

Sverige, 2002). Nyckeltalsbanken ger då möjlighet att benchmarka nyckeltalen på hela 

fastighetsbeståndet mot varandra men också mot marknadsmässiga nyckeltal vilket 

underlättar analysen av vilka nyckeltal som kan förbättras hos en specifik fastighet eller 

portföljen i stort (van Dijck, Widlund, 2003). Fastighetsägarna Sverige (2002) menar att 

förvaltningsplanen måste uppdateras årligen för att kunna vara ett hjälpmedel för strategiska 

beslut samt budgeteringen av fastigheten. 

 

3.3 Underhåll, osäkerheter och beslut 

Underhållet av en fastighet motsvarar till stor del kostnaderna i ett driftnetto. Eftersom 

fastighetsförvaltningen innebär att man ska optimera driftnettot kräver detta att man måste 

hantera sina beslut om underhåll på rätt sätt så att man inte utför onödigt eller felaktigt 

underhåll för en fastighet. Osäkerheten kring att förvalta en fastighet torde vara större ju 

längre bort en fastighet ligger från förvaltaren. Därför är planering av yttersta vikt, särskilt när 

man talar om underhåll och reparationer.  

3.3.1 Underhåll 

 

I denna studie kommer underhåll för enkelhetens skull att definieras på samma sätt som de 

gör i AFF som ”med underhåll återställs vanligen funktionen till den ursprungliga nivån”. 

Ofta skiljer man på underhåll och investering genom att definiera underhåll som något där 

man återställer en existerande funktion och investering som något där någon form av 

förbättring utförs (Lind, Muyingo 2012).  

 

Svenska studier (ex. Lind och Hellström, 2006; Muyingo, 2009) visar att många företag på 

den svenska fastighetsmarknaden planerar sitt underhåll genom att upprätta 3-5 års planer. 

Samma studier visar också att dessa planer som man upprättar för att underlätta planeringen 

sällan eller aldrig fullföljs, utan fallerar under tidens gång. En studie utförd av Muyingo 

(2009) visade att enbart 50 % av det totala underhåll som utförts på en fastighet under 1 år 

faktiskt fanns med i den underhållsplanering som upprättats för samma år. 
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Studier som undersökt fastighetsunderhållet i Sverige (ex. Lind och Hellström, 2006; 

Muyingo, 2009) sammanfattar underhållet på den svenska marknaden som följande: 

 

- En stor del av underhållet som uträttas, utförs först när fel plötsligt upptäcks. Med 

andra ord så är den största delen av underhållet på den svenska marknaden oplanerat. 

 

- Underhåll utförs också till stor del ”när man får chansen”, till exempel när man utför 

hyresgästanpassningar för den specifika lokalen eller fastigheten.  

 

- Den detaljerade planeringen av underhåll som utförs görs på så korta tidsspann att 

specifika underhållsåtgärder skjuts upp hela tiden.  

 

- Den rådande budgetsituationen påverkar underhållet för en specifik fastighet mycket. 

När man ser att budgeten börjar sina är det underhållet man i första hand drar ned på 

eller i vissa fall helt slår av på. När det istället är goda ekonomiska tider utförs istället 

mer underhåll på fastigheterna.  

 

På grund av dessa fakta anser Lind och Muyingo (2012) att planeringen och strategierna kring 

underhåll av fastigheter är underutvecklade och att man bör satsa på att bygga upp ett system 

där detaljerade planer över underhållet upprättas och att dessa följs upp.  

 

3.3.2 Osäkerheter kring fastigheter 

 

Kring fastigheter och dess underhåll finns mycket osäkerheter som tidigare nämnts. Lind och 

Muyingo (2012) identifierar ytterligare några osäkerheter kring fastighetsunderhåll som 

försvårar den redan besvärliga situationen i att hantera underhållet. Det är inte bara beslut 

kring underhållet som påverkas utav dessa identifierade osäkerheter, utan alla beslut som rör 

fastigheten påverkas av dessa. Osäkerheterna som Lind och Muyingo (2012) identifierar är: 

 

- Osäkerheter kring konstruktionen av objektet. Denna osäkerhet uppkommer eftersom 

man ofta saknar information om byggnadens konstruktion och byggnation. Detta 

försvårar planeringen kring underhållet eftersom att man inte är medveten om 

byggnadens verkliga konstruktion och uppbyggnad vilket påverkar underhållet och 

dess planering.  

 

- Osäkerhet kring livslängden på fastigheten. Om det inte finns en bestämd, planerad 

livslängd på en fastighet uppstår en osäkerhet eftersom det då är svårt att ta beslut om 

underhåll som går att räkna hem under fastighetens livslängd. Om man istället vet att 

inom en 5-årsperiod ska fastigheten rivas, så vet man också att man bara kan utföra 

åtgärder som kan räknas hem på denna 5-årsperiod. 

 

- Osäkerheter kring kostnaderna för specifika underhållsåtgärder. Skicket och vilka 

åtgärder som måste utföras för att upprätthålla detta uppbringar oftast inga osäkerheter 



 

16 

 

i fastighetsförvaltningen. Däremot är det svårt, ibland omöjligt, att uppskatta hur 

mycket de nödvändiga åtgärderna kommer att kosta. Kostnaderna påverkar företagets 

budget, vilket gör att om kostnaderna för en specifik åtgärd blir för höga, skjuts de 

istället upp på framtiden. I annat fall får man istället dra ned på övriga 

underhållsåtgärder för fastigheten om det tilltänkta underhållet blir dyrare än planerat.  

 

- Värdet på optionen att vänta. När det uppstår en osäkerhetssituation kring en specifik 

åtgärd kan det enligt Lind och Muyingo (2012) vara både klokt och rationellt att 

invänta mer information som kan användas för att fatta ”rätt” beslut vid ett senare 

tillfälle.  

 

Lind och Muyingo (2012) avslutar också med att påstå att de ovan presenterade osäkerheterna 

påverkas både av strikta budgetar, teknikens framfart och framförallt av planering och vilken 

information som finns tillgänglig om en fastighet.  

 

3.3.3 Planering och beslut 

 

Lind och Muyingo (2012) presenterar åtgärder som kan minska och motverka osäkerheterna 

kring underhållet av en fastighet. Dessa åtgärder kan också appliceras på andra typer av beslut 

och innebär att man förebygger osäkerheten genom att ha ett väl fungerande 

informationssystem där data som behövs för att kunna väga kostnaderna för en specifik åtgärd 

mot fördelarna som samma åtgärd inbringar. Lind och Muyingo (2012) fortsätter genom att 

föreslå en strategi som underlättar planeringen av underhållsåtgärder. Denna strategi innebär 

att man klassificerar fastigheterna i portföljen som ”kärnfastigheter” och ”övriga”, där 

kärnfastigheterna representerar de fastigheter som har en större betydelse i portföljen och där 

övriga har en lite mindre betydelse i portföljen. Genom att klassificera fastigheterna på detta 

sätt menar Lind och Muyingo (2012) att man då kan fokusera underhållsplaneringen till 

kärnfastigheterna och sedan utföra oplanerat underhåll på de övriga fastigheterna.  

 

Fastighetsföretagets underhållsplanering kan indelas i tre olika nivåer, menar Fastighetsägarna 

Sverige (1999). Den första, mest grundliga nivån, innebär att man bara upprättar en 

översiktlig bedömning av fastighetens framtida drift- och underhållskostnader och använder 

sig sedan av denna som en grundpelare till den budget som upprättas för den specifika 

fastigheten.  

 

Den andra, lite mer omfattande nivån innebär att man mer tydligt inför budgetplaneringen 

preciserar vilka olika åtgärder och mängder av underhåll som behövs under budgetåret 

samtidigt som man specificerar vid vilken tidpunkt dessa ska ske. Därefter tar man in anbud 

på dessa åtgärder så att man närmare kan uppskatta kostnaderna för dessa.  

 

Den tredje, mest omfattande nivån, innebär att man även ytterligare preciserar 

underhållsåtgärderna för att implementera ordentlig erfarenhetsåterföring. På så sätt skapas en 

bild av hur material och dylikt förändras över tidsperioden.  
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Vilken nivå av underhållsplanering som ska användas för en specifik fastighet bestäms enligt 

Fastighetsägarna Sverige (1999) utifrån fastighetstyp och användning, men också av hur 

fastighetsägaren ställer sina mål för fastigheten eller beståndet i sin helhet (Fastighetsägarna 

Sverige, 1999).
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4. Informationsinsamling, effektivitet och strategi 

4.1 Informationsinsamling 

En förutsättning för att man ska kunna ta väl motiverade och rationella beslut kring en 

fastighet är att man ska vara väl informerad om den specifika fastigheten och dess egenskaper, 

menar Lind och Lundström (2010). De fortsätter vidare och menar att den grundläggande 

informationen om en fastighet bör samlas i någon form av fastighetsregister som är 

konsekvent över hela organisationen. Den information som författarna föreslår att man samlar 

i registret är: 

 

- övergripande information om fastigheten och de tekniska system som finns på plats 

 

- mer detaljerad information om lokalerna, till exempel om vilken typ av material som 

använts och när den senaste renoveringen genomförts 

 

- detaljerad information om hyresavtalen som finns på fastigheten 

 

- information om de hyresgäster som finns på fastigheten 

 

- information om hyror, hyresnivåer och hyresbetalningar 

 

- information om felanmälningar och hur dessa skall eller har åtgärdats 

 

Ett register fungerar bara när det är relevant, menar Lind och Lundström (2010). Därför måste 

registret uppdateras regelbundet så att den information som finns i registret är den information 

som faktiskt gäller. Omfattningen av informationsinsamlingen för en fastighet beror till stor 

del på hur viktig den aktuella fastigheten är i fastighetsägarens portfölj. Detta eftersom det 

inte finns någon mening att utföra kostsamma inspektioner och dokumentation på en fastighet 

där planerna till exempel är att riva inom en överskådlig framtid (Lind, Lundström, 2010). 

 

Lind och Lundström (2010) fortsätter och presenterar 4 olika vägar att samla in relevant 

information om en fastighet där alla vägar är olika omfattande. Det första, och minst 

omfattande sättet, innebär att förvaltaren inte aktivt insamlar information systematiskt, utan 

istället väntar på att hyresgästen som huserar i lokalen ska åberopa ett fel eller något som 

behöver åtgärdas. Det andra sättet är lite mer omfattande och innebär att man regelbundet för 

dokumenterade inspektioner av fastigheten och dess status. Vissa av dessa inspektioner är 

reglerade i lagtexten, såsom inspektioner av hissar och ventilation. Författarna Lind och 

Lundström (2010) menar att det här finns en viss subjektivitet eftersom inspektionerna till stor 

del är beroende av besiktningsmannens bedömning. På grund av denna subjektivitet finns det 

enligt författarna mening i att låta samma besiktningsman göra samtliga besiktningar så att 

samtliga besiktningar får samma subjektivitet.  
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Det tredje, ännu lite mer omfattande, innebär att man systematiskt samlar in information med 

hjälp av fastighetsskötaren som regelbundet befinner sig på plats på fastigheten. Detta kan 

göras genom checklistor eller andra dokument som visar vad som är relevant från förvaltarens 

sida. Det fjärde och mest omfattande sättet att samla information innebär att man regelbundet 

har möten mellan förvaltare, fastighetsskötare och hyresgäst på plats på fastigheten. På så vis 

kan samtliga parter underrätta varandra om saker som behöver åtgärdas eller undersökas 

(Lind, Lundström, 2010). 

 

4.2 Incitament och effektivitet 

Om man till stor del är beroende av att få information från en annan part är det viktigt att man 

ger denna part rätt incitament till att ge korrekt och relevant information. Vad händer när detta 

inte uppfylls? 

4.2.1 Principal-agentteorin 

 

White (2011) menar att man måste ha tillgång till korrekt information och data om en 

fastighet för att kunna ta snabba och korrekta beslut om en fastighet. En fastighetsförvaltare är 

ofta beroende av att en tredje part som befinner sig på plats på fastigheten konsekvent bidrar 

med den typen av information och data. Ju större avståndet blir, desto större blir osäkerheten 

kring om all relevant information blir kommunicerad. Vid fallet med en fastighetsförvaltare 

och den tredje parten, förslagsvis fastighetsskötaren, uppstår fallet med principal-agentteorin. 

Fastighetsförvaltaren agerar i det fallet som principal medan fastighetsskötaren agerar som en 

agent i principalens (förvaltarens) ställe. Detta innebär i detta fall att agenten förser 

principalen med relevant information som rör principalens egendom.  

 

Anglin och Arnott (1991) beskriver att principal-agentteorin uppstår när en agent är anlitad 

för att handla i principalens ställe. Ett principal-agent problem uppstår först när det föreligger 

asymmetrisk information mellan agenten och principalen, vilket innebär att agenten besitter 

mer information än vad principalen gör. Detta ger agenten möjlighet att undanhålla 

information som skulle kunna gynna principalen för att gynna sig själv (Anglin, Arnott, 

1991). Det finns två vanliga typer av principal-agent problem som beskrivs nedan.  

4.2.1.1 Moral Hazard 

 

Moral hazard är en typ av principal-agent problem som utvecklats utifrån 

försäkringsbranschen. Därför beskrivs fenomenet med problemet också bäst med ett exempel 

från just försäkringsbranschen. När en person tecknar en försäkring hos ett försäkringsbolag 

lämnar denne också över sin risk till den andra parten, försäkringsbolaget. Detta innebär att 

den försäkrade personen har lite eller inga incitament att vara försiktig och undvika att ta 

risker man annars inte skulle ta, eftersom all risk nu är överflyttad till försäkringsbolaget. Det 

kostar med andra ord inte den försäkrade personen något att ta risk (Boatwright, 2008). 
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Försäkringsbolagen minimerar sina risker för att stöta på moral hazard genom kontrakten 

mellan parterna skrivs på ett sådant sätt att risken fördelas mellan den försäkrade och 

försäkringsbolaget, med hjälp av till exempel självriskpremier. Trots detta är det mest 

fördelaktigt för försäkringsbolaget att aktivt söka efter pålitliga och försiktiga 

försäkringstagare som sällan eller aldrig behöver använda sig av sin försäkring (Boatwright, 

2008). 

 

Ett annat sätt att minska risken för att moral hazard ska uppstå är att övervaka och kontrollera 

agenten. På så sätt ”hindras” försäkringstagaren att ta större risk än vad man kan hantera då 

man vet att man övervakas eller kontrolleras (Boatwright, 2008). Detta kan sedan appliceras 

på exemplet med fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren där övervakning och 

kontrollering hindrar fastighetsskötaren att utföra större och mer kostsamma åtgärder än vad 

som är nödvändigt för fastighetsförvaltarens räkning.  

 

Moral hazard kan alltså sammanfattas som att en part i en överenskommelse som innebär att 

denne agerar i en annan parts ställe har incitament att agera på ett sätt som kan skada den 

andra parten och dess intressen, som beskrivet i exemplet ovan. Detta är bara möjligt när de 

olika parterna (till exempel fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren) inte kan observera 

varandras agerande, vilket leder oss till nästa problem, adverse selection (Boatwright, 2008). 

 

4.2.1.2 Adverse selection 

 

När medarbetare försöker se upptagna istället för att agera produktivt har potentiella 

medarbetare starka incitament att agera på ett sätt som får dem att se ut som de perfekta 

kandidaterna oavsett vad kvalifikationer som krävs. Detta resulterar i att kandidaterna till 

anställningen inte presenterar sin verkliga personlighet utan istället det som anställaren vill se 

för att framställa sig själv som den perfekta kandidaten. Om inte anställaren lyckas med att 

identifiera vilka som visar sitt riktiga jag och vilka som agerar på ett visst sätt för att få 

anställningen uppstår ett adverse selection problem. Detta innebär att man selekterar 

medarbetare som inte är de bäst passande för jobbet på grund av att man misslyckats med att 

läsa av de ”rätta” signalerna, det vill säga dem som agerar på ett sätt som korrekt presenterar 

dem själva (Boatwirght, 2008).  

 

4.2.2 Effektivitet 

 

Effektivitet innebär i enlighet med Milgrom och Roberts (1992) att när ett genererat utfall inte 

har ett möjligt alternativ som skulle vara mer fördelaktigt i termer av mål och preferenser för 

de personer som varit inblandade i utfallet. Författarna fortsätter och menar att om man i en 

organisation ständigt söker effektivitet i alla aktiviteter man utför så blir det ett positivt 

begrepp som bidrar med både förklarande egenskaper och förutsägbarhet i aktiviteterna.  
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Milgrom och Roberts (1992) fortsätter och identifierar ett antal karaktärsdrag hos en aktivitet 

som påverkar effektiviteten i utförandet i just den aktiviteten: 

 

- Hur komplex och osäker uppgiften är att utföra, det vill säga, hur tydlig är uppgiften 

och lösningen till denna? 

 

- Likheter med andra åtgärder, det vill säga hur mycket som går per automatik när man 

utför åtgärden. Om det finns stora likheter mellan åtgärder, vet man hur man ska lösa 

den ena åtgärden med hjälp av verktygen från den andra åtgärden utan att ha utfört den 

specifika åtgärden. 

 

- Frekvens och varaktighet av åtgärden, hur ofta utför man åtgärden? 

 

- Hur svårt det är att mäta prestationen, går det att mäta resultatet från åtgärden så att 

man kan identifiera om den utförs mer effektivt på ett sätt än ett annat om man 

jämför? 

 

4.3 Strategi och management 

4.3.1 Strategi 

 

Eriksson-Zetterquist (2006) definierar en strategi som en rad planerade handlingar som 

genomförs för att ett företag ska nå sina uppsatta mål. En strategi till hur man når uppsatta 

mål är en förutsättning för att dessa ska kunna nås. Strategier är lika viktiga för små som stora 

bolag och innebär att medarbetarna tillsammans arbetar med rätt saker så att mål nås i 

slutändan. Luecke (2004) menar att genom formuleringen av en strategi så eftersöks en plan 

som identifierar företagets starka sidor som skiljer dem från sina konkurrenter. Vidare menar 

författaren att man enbart genom att vara annorlunda från sina konkurrenter inte räcker för att 

skapa ett företag. Istället, som i mycket annat, gäller det att leverera värden. Dessa värden kan 

enligt Luecke (2004) variera eftersom alla kunder definierar värden olika. Vissa definierar 

värden som lägre kostnader, mer bekvämlighet eller en större tillförlitlighet, medan andra 

definierar det som till exempel snabba leveranser. Listan på hur olika människor definierar 

värden kan göras oändligt och därför är det väldigt viktigt att definiera vilket värde man vill 

leverera och sedan utforma en strategi som följer detta (Luecke, 2004). 

 

Affärsklimatet på marknaden förändras ständigt. Detta innebär att ingen strategi fungerar för 

evigt, utan måste uppdateras när marknaden svänger. Luecke (2004) menar att det därför är 

viktigt att regelbundet skanna marknaden för nya hot och möjligheter för att företaget sedan 

ska kunna uppdatera och anpassa sin strategi utifrån de rådande förutsättningarna på 

marknaden. Ansoff och McDonnel (1990) menar att en strategi därmed kan vara ett kraftfullt 

verktyg för företag för att hantera en turbulent marknad. En strategi som anpassar sig efter 

nya förutsättningar underlättar för ett företag för att kunna möta marknadens nya villkor och 

de förändringar som skett där.  
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4.3.1.1 Strategier inom fastighetsförvaltningen 

 

Fastighetsägarna Sverige (2002) presenterar tre huvudsakliga teorier som ett 

fastighetsförvaltningsföretag kan applicera för att utvinna konkurrensfördelar. Dessa 

definieras som att man inom fastighetsförvaltningen väljer ett fokus, att erbjuda 

lågprisprodukter, kvalitetsprodukter eller specialprodukter.  

 

Om ett bolag inom fastighetsförvaltningen väljer att fokusera på att erbjuda lågprisprodukter 

ligger fokus som man kan ana utifrån definitionen på att erbjuda lokaler till det lägsta priset 

på marknaden. För att göra det möjligt att erbjuda de allra billigaste lokalerna måste 

fastighetens drift- och underhållskostnader i allra största mån minimeras för att ett liknande 

driftnetto ska kunna utvinnas från en lågprisfastighet och en där en högre hyra genereras. 

Lågprisstrategin fungerar bäst på kunder som inte prioriterar service i sitt avtalsförhållande 

(Fastighetsägarna Sverige, 2002). 

 

Den andra strategin som Fastighetsägarna Sverige (2002) presenterar är att erbjuda 

kvalitetsprodukter. För att kunna göra det måste företaget undersöka vad kunderna vill ha och 

erbjuda dem just det. Detta innebär att service är viktigare i denna strategi än i lågprisfallet 

eftersom det för att kunna erbjuda kvalitetsprodukter är viktigt att förstå hur kunden definierar 

kvalitet och vad som krävs för att uppnå det. Kostnaden för att upprätta denna strategi är 

därför högre än vid den föregående strategin eftersom man tvingas ta större kostnader för att 

ha möjlighet att erbjuda kunderna kvalitet. Detta betyder på samma gång att man kan kräva en 

högre ersättning för ytan om denna anpassas till kundens behov (Fastighetsägarna Sverige, 

2002). 

 

Den sista strategin Fastighetsägarna Sverige (2002) presenterar är att erbjuda 

specialprodukter. Detta innebär att fastighetsägaren fokuserar på att erbjuda något unikt på 

marknaden. Vad detta unika är kan variera mycket, från annorlunda arkitektur eller 

miljövänliga lokaler till specifika kringtjänster runt fastigheten. Det unika ett fastighetsbolag 

väljer att inrikta sig på anpassas utifrån den kompetens organisationen besitter och inriktar sig 

på en väldigt specifik kundgrupp och skapar en förståelse för denne grupps behov för att 

skapa lönsamhet (Fastighetsägarna Sverige, 2002).  

 

4.3.2 Ledarskap på distans 

 

Beslutsfattandet kring en fastighet försvåras av att avståndet mellan förvaltare och förvaltat 

objekt vilket kan likställas med att beslutsfattandet försvåras inom en organisation om det är 

stora avstånd mellan management och övriga organisationen. DeRosa (2009) genomförde en 

studie som visar hur management ska agera för att förbättra resultatet inom organisationen på 

stora avstånd.  
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DeRosa (2009) identifierade vilka unika utmaningar som uppstår på grund av att avståndet 

mellan management och de övriga i organisationen. Dessa identifierades som: 

 

- Inga eller icke frekventa fysiska möten mellan management och organisationen 

 

- Svårigheter att skapa gemenskap 

 

- Svårigheter att stötta varandra 

 

- Svårigheter att manövrera förändring 

 

 

Studien resulterade också i att DeRosa (2009) identifierade sex framgångsfaktorer för 

management på avstånd. Den första var hur man hanterar förändring eftersom detta är extra 

svårt på avstånd. För att framgångsrikt kunna hantera förändring på avstånd krävs det att man 

involverar samtliga inom organisationen i förändringsprocessen eftersom detta ökar 

effektiviteten på implementeringen samtidigt som det ökar kvaliteten på beslut som tas genom 

förändringsprocessen.  

 

Management måste främja samarbete mellan medarbetare som är placerade på olika orter för 

att skapa en gemenskap och kultur som genomsyrar hela organisationen. Det krävs också i 

enlighet med DeRosas (2009) studie att management sätter en tydlig målsättning och riktning 

som organisationen kan arbeta mot gemensamt, även om avstånden är stora. Detta för att hela 

organisationen ska arbeta som en enhet istället för att arbeta som flera små enheter utan 

gemenskap. Författaren identifierade också att det på avstånd är viktigt att management för en 

dialog med sina anställda eftersom management optimeras genom konstruktiv kritik från 

organisationen.  

 

Att delegera arbete är också en viktig framgångsfaktor enligt DeRosa (2009) som också 

menar att avståndet försvårar kontrollen eller övervakningen av utförandet av den delegerade 

uppgiften fortskrider. Detta innebär att författaren menar att det är viktigt att utveckla 

processer för uppföljning och bevakning av delegerade uppgifter utan att dessa innebär att den 

som utför den delegerade uppgiften känner sig för övervakad och trängd.  

 

Slutligen identifierar DeRosa (2009) att den sista faktorn för framgång för management på 

avstånd är att dela rätt information i rätt tid. Information som rör samtliga i organisationen ska 

också kommuniceras till samtliga, men viss information lämpar sig bara för en del av 

organisationen. För att effektivisera informationsspridningen krävs det enligt DeRosa (2009) 

att informella och formella kommunikationsverktyg som säkerställer korrekt 

informationsspridning utvecklas så att rätt information når rätt mottagare vid rätt tid. Detta 

medför att medarbetarna inom organisationen känner sig uppdaterade och med i gemenskapen 

(DeRosa, 2009).  
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4.3.3 Decentralisering och centralisering av beslut 

 

För att uppnå ett effektivt arbetssätt krävs det att en organisation specificerar hur beslut ska 

tas och av vem. Mintzberg (1983) menar att det finns två olika tankesätt för att uppnå detta, 

decentralisering och centralisering av beslut. När beslut inom en organisation centraliseras, 

koordineras samtliga beslut genom en specifik person som sedan ger direkt ledning för 

verkställande av det specifika beslutet. Mintzberg (1983) menar att centralisering av beslut är 

den absolut striktaste formen av beslutsfattande för en organisation. Milgrom och Roberts 

(1992) menar att det finns två olika vägar att uppnå ett centraliserat beslutfattande inom en 

organisation, en när beslutsfattandet sker genom en enda person och en annan där 

beslutsfattandet sker av en grupp av människor gemensamt.  

 

Vid ett decentraliserat beslutsfattande inom en organisation har varje individ makten att ta 

beslut enligt Milgrom och Roberts (1992). Decentraliseringen ökar medarbetarnas kompetens 

och påvisar också att ledningen litar på individernas förmåga att fatta rätt beslut. 

Decentraliseringen minskar också enligt Worthington (2001) den hierarkiska ordningen inom 

organisationen och fördelar därmed makten mer jämt mellan individerna inom organisationen.  

 

Mintzberg (1983) påvisar att det finns tre fördelar med att använda sig av en mer 

decentraliserad approach när det kommer till beslut. Den första av dessa är att författaren 

menar att alla beslut omöjligen kan tas av en och samma person då denne inte kan besitta all 

relevant information kring samtliga beslut. Den andra fördelen är att decentraliseringen ger 

möjlighet till snabbare beslut och därmed snabbare svar på förändringar i lokala förhållanden 

eftersom beslutsvägarna är kortare. Den tredje och sista fördelen som Mintzberg (1983) 

presenterar är att genom att decentralisera beslut stimulerar man organisationen och får 

individerna att känna sig behövda och betydelsefulla.  

 

Mintzberg (1983) fortsätter och menar att det finns två vanliga typer av decentralisering, 

vertikal decentralisering och horisontell decentralisering. Vertikal decentralisering innebär att 

beslutsfattandet delegeras från högst upp i hierarkin till dem som är längst ned medan 

horisontell decentralisering innebär att beslutsmakten delegeras till individer som inte besitter 

en chefsposition.  

 

Fortsättningsvis menar Mintzberg (1983) att beslutsmakten kan spridas, vilket gör att 

ytterligare två typer av decentralisering uppstår, selektiv och parallell decentralisering. 

Selektiv decentralisering innebär att olika beslut sprids till olika personer i organisationen 

medan parallell decentralisering innebär att beslut inom ett område tas av en grupp och en 

annan grupp tar beslut inom andra områden. 

 

Milgrom och Roberts (1992) avslutar med att påvisa att beslutsfattandet av komplexa problem 

varken optimeras av fullkomlig decentralisering eller centralisering. Mintzberg (1983) i sin 

tur menar att centralisering och decentralisering inte ska utesluta varandra utan kan även 

kombineras.  
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5. Företagspresentation 

5.1 Om Lantmännen 

Lantmännenkoncernen ägs gemensamt av ungefär 35 000 bönder och har drygt 10 000 

anställda. Verksamheter bedrivs i 22 länder på den internationella marknaden och Sverige 

utgör basen för koncernens samtliga verksamheter. Koncernen omsätter drygt 40 000 MSEK 

exklusive omsättningen från Lantmännens intressebolag Skandinavien Farmers, där 

ägandeandelen är 50 %, och Hage Kiel där ägandeandelen är 35 %. 

 

Lantmännen har många olika verksamhetsområden och består därför av 4 olika divisioner och 

1 affärsområde. Divisionerna utgörs av Lantmännen Lantbruk, Lantmännen Maskin, 

Livsmedel och Lantmännen Energi medan det enda affärsområdet består av Lantmännen 

Fastigheter AB. Divisionerna presenteras närmare i kapitel 5.1.1-5.1.4 medan Lantmännen 

Fastigheter som är av intresse för denna uppsats presenteras i kapitel 5.2 

 

5.1.1 Lantmännen Lantbruk 

 

Lantmännen Lantbruk är en division inom Lantmännenkoncernen och utgör koncernens 

huvudsakliga kärnverksamhet och arbetar aktivt med att utveckla och erbjuda tjänster och 

produkter som skapar förutsättningar för kunderna att skapa ett lönsamt och 

konkurrenskraftigt lantbruk. Kunderna är lantbrukare, både växtodlare och 

animalieproducenter, samt köpare av spannmål både i Sverige och utomlands.  Divisionen har 

lite drygt 1 100 anställda runt om i landet.  

 

Division Lantbruk är marknadsledande inom Sverige och arbetar ständigt med att förädla, 

utveckla och marknadsföra olika produkter inom växtodling, foder, utsäde och uppför också 

olika former av lantbruksbyggnader med hjälp av dotterbolaget Lantmännen ByggLant. 

Divisionens olika produkter marknadsförs under varumärken som Fårfor, Nötfor, Piggfor, 

Pullfor, Protect och Krafft som är olika typer av foder, samt SW som är divisionens 

varumärke för växtförädling.  

 

Division Lantbruk köper också in stora volymer av spannmål och oljeväxter årligen som 

sedan säljs vidare till olika producenter av livsmedel, energi och foder vilket gör Lantmännen 

Lantbruk till en stor aktör på spannmålsmarknaden (www.lantmannenlantbruk.se/, 2013-03-

04). 

 

 

 

 

 

http://www.lantmannenlantbruk.se/
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5.1.2 Lantmännen Maskin 

 

Lantmännen Maskin är en annan av Lantmännenkoncernens divisioner och arbetar med att 

importera, marknadsföra och sälja allt från traktorer till redskap och skördetröskor under 

välkända varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Detta medför att divisionen 

representerar några av de starkaste varumärkena inom lantbruksmaskiner och man finner här 

ett brett utbud som passar både stora och små gårdar samt skogsbruk och entreprenader.  

Divisionen arbetar både med att hantera nya och begagnade maskiner för att erbjuda brukarna 

olika valmöjligheter.  

 

 

Även om hela Skandinavien är divisionens marknad så är Sverige basen för verksamheten. 

Man har på den svenska marknaden ett ansvar för hela kedjan från import till försäljning av 

maskiner och är verksam på cirka 50 orter runt om i landet, från Kiruna i norr till Skurup i 

söder. På dessa platser erbjuder man anläggningar som bedriver maskinförsäljning, verkstad 

och reservdelar. Utöver dessa tillkommer ett antal orter för reservdelsutlämning som är 

utspridda över hela landet. Huvudkontoret är placerat i Malmö där även centrallagret för 

reservdelar är placerat. Divisionen har lite drygt 900 anställda runt om i landet 

(www.lantmannenmaskin.se , 2013-03-04). 

5.1.3 Division Livsmedel 

 

Lantmännen är kanske mest kända för sin slogan ”Bra mat från Lantmännen” och under 

division Livsmedel samlas verksamheterna inom frukostprodukter, pasta, mjöl, fryst och 

färskt bröd, kyckling, färdiga måltider och även hund- och kattmat. Inom division Livsmedel 

finns 4 affärsområden som bedriver olika typer av verksamheter inom livsmedelsindustrin.  

 

- Lantmännen Unibake som erbjuder världens största sortiment av bröd och 

bageriprodukter. Inom Lantmännen Unibake presenterar och lanserar man årligen över 

150 produkter. Detta genomförs på verksamhetens sammanlagt 30 bagerier i 16 

länder, bland annat i Sverige och de övriga skandinaviska länderna, Polen, Ryssland, 

USA, Japan och Sydkorea. Lantmännen Unibake har 4 100 anställda och några av 

varumärkena under Lantmännen Unibake är Schulstad, Hatting och 

Korvbrödsbagaren.  

 

- Lantmännen Cerealia arbetar med att utveckla, tillverka och marknadsföra 

huvudsakligen spannmålsbaserade produkter under välkända varumärken såsom AXA, 

Start, Kungsörnen och GoGreen. Frukostprodukter, mjöl, pasta, pannkakor, bönor och 

linser samt färdigrätter utgör basen till sortimentet och säljs genom dagligvaruhandeln 

i norra Europa.  

 

 

http://www.lantmannenmaskin.se/
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- Lantmännen Kronfågeln har marknadsledande positioner både i Sverige och Danmark 

och är med sina fyra slakterier och sin förädlingsanläggning på båda dessa marknader 

Nordens största kycklingproducent.  

 

- Lantmännen Doggy är Sveriges största hund- och kattmatsproducent och agerar på den 

internationella marknaden genom dotterbolag som Lantmännen Bozita i Tyskland, 

men även i Norge, Finland, Storbritannien och Tyskland förutom den svenska 

marknaden. Inom Lantmännen Doggy marknadsför man egna produkter men också 

”private label”. Tillverkningen sker i Vårgårda där även huvudkontoret är placerat  

(http://lantmannen.com/sv/, 2013-03-04). 

 

5.1.4 Lantmännen Energi 

 

Divisionen Energi utgör ett av de ledande bioenergibolagen på den svenska marknaden och 

tillverkar förnybar energi samt gröna industriprodukter. Drivmedelsetanol, stärkelse, finsprit, 

fjärrvärme och värmepellets är några exempel på produkter som verksamheten erbjuder och 

kunderna finns huvudsakligen i norra Europa och representerar allt från enskilda konsumenter 

till stora internationella företag (www.lantmannen.com/, 2013-03-04). 

 

5.2 Lantmännen Fastigheter AB 

Lantmännen Fastigheter AB är ett relativt nytt företag inom Lantmännenkoncernen och 

bildades 2009. Med sina ca 250 fastigheter på 80 orter som tillsammans motsvarar en lokalyta 

på dryga 1 300 000 kvm är bolaget ett av Sveriges största fastighetsbolag. Drygt hälften av 

lokalerna hyrs ut internt till bolag inom koncernen medan den andra halvan av beståndet hyrs 

ut externt. Några av bolagets större externa hyresgäster är DHL, SVT, LRF Media, 

Granngården och BYGGmax. Lantmännen Fastigheter erbjuder 3 olika affärsområden: 

Fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och fastighetstransaktioner.  

 

Inom affärsområdet för Fastighetsförvaltning, som också är det område som berörs i denna 

uppsats, finns i dag 4 stycken förvaltningskontor utplacerade i Malmö, Norrköping, 

Stockholm och Örebro. I dagsläget finns 4 förvaltare i Malmö, 1 i Norrköping, 4 stycken i 

Stockholm och 1 i Örebro. Dessa arbetar under fastighetschefen som fördelar sin tid mellan 

Stockholm och Örebro. Som stöd till förvaltarna finns även 2 stycken hyresadministratörer 

som är placerade i Stockholm och som ligger under chefen för fastighetstransaktioner. 

Förvaltningsverksamhetens samordning av fastighetstekniska installationer sköts från kontoret 

i Malmö för landets samtliga fastigheter av en av förvaltarna.  

 

Förvaltningsverksamheten omfattar bolagets samtliga 250 fastigheter på de 80 orterna runt om 

i Sverige, från Ystad i söder till Luleå i norr. Beståndet är dock koncentrerat till Skåne, 

Halland, Stor-Stockholm, Västmanland, Uppland och Närke vilket har bestämt hur 

placeringen av förvaltningskontor gjorts. Merparten av de cirka 1 300 000 kvm som 

fastigheterna omfattar utgörs av produktionsanläggningar för interna verksamheter, butiks- 

http://lantmannen.com/sv/
http://www.lantmannen.com/
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och kontorslokaler samt lager- och verkstadslokaler. Lantmännen Fastigheter har som vision 

att med hjälp av långsiktigt ägande och förvaltning skapa ett mervärde för kunden 

(www.lantmannenfastigheter.se/sv/, 2013-03-04). 

 

Affärsområdet inom Fastighetstransaktioner arbetar aktivt med att ytterligare koncentrera och 

förädla det befintliga fastighetsbeståndet vilket i sin tur innebär att de fastigheter som inte 

längre passar in i förvaltningsstrategin säljs eller byts ut mot något som passar verksamheten 

bättre. Fastigheter som har begränsade utvecklingsmöjligheter säljs för att ge plats åt sådana 

fastigheter som bättre kan optimeras och utvecklas. Därutöver arbetar affärsområdet aktivt 

med utvecklingsprojekt som kan säljas i olika stadier av utvecklingsprocessen. I dagsläget 

består affärsområdet fastighetstransaktioner av en transaktions- och analyschef samt en 

nyligen rekryterad analytiker och strategisk uthyrare samt även de två hyresadministratörer 

som tidigare nämnts som stöd för förvaltningsorganisationen 

(www.lantmannenfastigheter.se/sv/, 2013-03-04). 

 

Under affärsområdet för Fastighetsutveckling utövar Lantmännen Fastigheter utveckling av 

fastigheter för kommersiella lokaler för kontor, handel, verkstäder och också även 

bostadsprojekt. Projekten anpassas efter slutprodukten och i många fall är det nedlagda 

industrier inom den egna verksamheten inom koncernen som utvecklas och förvandlas till en 

annan verksamhet och användning (www.lantmannenfastigheter.se/sv/, 2013-03-04).  

 

Eftersom avståndet mellan förvaltare och förvaltat objekt ofta är stora använder 

förvaltningsorganisationen fastighetsskötare lokalt för att sköta det dagliga arbetet på plats på 

fastigheten. Dessa fastighetsskötare är lokala entreprenörer som specialiserar sig på 

fastighetsskötsel. Fastighetsskötaren anställs ofta till Lantmännen Fastigheter AB genom att 

bolaget skriver ett serviceavtal mellan Lantmännen Fastigheter och den lokala 

fastighetsskötarens eget bolag.  

 

Serviceavtalet fungerar på så sätt att till en viss premie ingår vissa specifika åtgärder på en 

fastighet, till exempel inspektion varje vecka. Övriga åtgärder, som inte ingår enligt 

serviceavtalet, debiteras separat till fasta summor som också är specificerade i det specifika 

avtalet. För åtgärder som inte ingår i det fasta arvodet i avtalet finns i avtalet specificerat hur 

stor en åtgärd får vara ekonomiskt för att fastighetsskötaren får utföra den utan tillstånd från 

fastighetsförvaltaren. Summan för vad som får utföras utan tillstånd är vanligtvis 5 000 kronor 

för en enskild åtgärd.  

 

 

 

http://www.lantmannenfastigheter.se/sv/
http://www.lantmannenfastigheter.se/sv/
http://www.lantmannenfastigheter.se/sv/
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6. Resultat 

Resultaten i detta avsnitt kommer dels från en enkät utförd hösten 2012 med svar från nio 

förvaltare, dels från en enkät utförd under våren 2013 specifikt utförd för denna uppsats. På 

den senare enkäten återfinns enbart åtta svarande förvaltare då det under perioden varit ett 

underskott på förvaltare.  

6.1 Förvaltarens roll 

Resultatet i denna del kommer till stor del ifrån enkäten som utfördes hösten 2012 med nio 

svarande. I denna enkät fick förvaltarna svara på hur de såg på sin arbetssituation och svara på 

generella frågor om arbetsfördelningen.  

 

För enkelhetens skull utformades enkäten på så sätt att förvaltarens arbetsuppgifter delades in 

i sex kategorier; projektledning, uthyrning/förvaltning, ekonomi, teknisk förvaltning, 

felanmälningar och övriga uppgifter. Projektledningen här definieras som att förvaltaren 

agerar projektledare för diverse projekt på de fastigheter som denne ansvarar för; dessa 

projekt är ofta om-, ny- och tillbyggnader på fastigheterna. Uthyrning/omförhandling posten 

definieras som den tid som förvaltaren aktivt lägger ned på att leta nya hyresgäster och 

förvalta de befintliga hyresgästerna på en fastighet och ekonomi posten definieras som allt 

som handlar om den ekonomiska delen kring en fastighet, det vill säga budgetuppföljning, 

planering för att hålla budget, fakturor och dylikt. Posten för teknisk förvaltning innefattar alla 

åtgärder som påverkar den tekniska statusen på fastigheten. Detta innefattar både att åtgärda 

problem med den tekniska statusen samt åtgärder som upprätthåller den tekniska statusen på 

fastigheten. Denna post går hand i hand med posten för felanmälan som innebär att man tar in 

felanmälningar kring fastighetens tekniska status. Detta innebär oftast att en hyresgäst eller 

fastighetsskötare, antingen via mail eller telefon, kontaktar förvaltaren och påvisar ett 

nyuppkommet fel på fastigheten som förvaltaren sedan får besluta om det ska åtgärdas eller 

inte. Posten övrigt innefattar åtgärder som inte faller under någon av de andra posterna och är 

mestadels administrativa åtgärder men också restid till och från sina fastigheter, vilket 

påverkar hur långt avstånd det är mellan förvaltare och berörd fastighet. 

 

Den första frågan som förvaltarna fick svara på var, i procent, hur stor del av sin arbetstid som 

de lade ned på respektive arbetsuppgift. Förvaltarnas svar på enkäten gav ett genomsnitt på 13 

% av arbetstiden fördelades på projektledning, 17 % på uthyrning och omförhandling, 23 % 

på ekonomiska åtgärder, 19 % på teknisk förvaltning, 10 % på felanmälningar och 18 % på 

posten övrigt.  

 

På efterföljande fråga fick förvaltarna beskriva hur de skulle vilja att deras arbetstid 

fördelades mellan de olika arbetsuppgifterna. De största skillnaderna mellan faktisk och 

önskad arbetsfördelning finner man för posterna uthyrning och omförhandling samt 

felanmälningar. Uthyrning och omförhandling är den post som förvaltarna vill ska uppta mer 

av den totala arbetstiden, medan felanmälningar önskas minskas. Uthyrning och 
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omförhandling vill förvaltarna enligt enkäten uppta närmare 30 % av arbetstiden, jämfört med 

17 % idag, medan felanmälningar önskas uppta 5 % jämfört med 10 % idag.  

 

Nästa fråga i enkäten frågade vilken av arbetsuppgifterna som förvaltarna tyckte att de 

behövde mest stöd och utbildning i. Här svarade majoriteten av förvaltarna att den 

arbetsuppgift man behövde mest stöd i var ekonomi men att de även önskade utbildning och 

stöd i förhandlingar, som faller under punkten uthyrning och omförhandling.  

 

Den sista frågan i enkäten var en fråga där förvaltarna på en skala 1-10, där 1 är lägst, fick 

värdera hur stimulerande varje arbetsuppgift var. Uthyrning och omförhandling fick det 

högsta genomsnittet på den 10-gradiga skalan efter enkäten. Genomsnittet av stimulansnivån 

blev 8,6 efter ett resultat där den förvaltare som svarade lägst gav posten en 5:a och de (tre 

stycken) som svarade högst gav posten 10 av 10.  

 

Projektledning fick ett genomsnitt på 7,4 där den som svarade lägst gav posten en 5:a medan 

den som gav posten det högsta betyget gav en 10:a. Ekonomiposten fick ett genomsnitt på 7,1 

trots att svaren på enkäten hamnade som lägst på betyget 4 och som högst på betyget 10. 

Felanmälningar var posten som fick det lägsta genomsnittet efter enkäten, 4,3. En förvaltare 

gav posten betyget 0, medan två förvaltare gav posten betyget 7.   

 

Svarande____________ 

Arbetsuppgift 

A B C D E F G H J Genom-

snitt 

Projektledning 8 5 7 7 8 10 8 7 7 7,4 

Uthyrning/ 

omförhandling 

10 10 7 5 9 9 8 9 10 8,6 

Ekonomi 9 10 4 7 9 4 7 9 5 7,1 

Teknisk 

förvaltning 

8 2 5 8 8 10 7 7 3 6,4 

Felanmälningar 7 0 6 6 4 7 4 4 1 4,3 

Övrigt 7 5 6 10 0 8 5 7 7 6,1 

 

Figur 1: Figur över stimulans på de olika arbetsuppgifterna skala 1-10.  

 

I den efterföljande enkäten som utfördes under våren 2013 ställdes en kompletterande fråga 

där förvaltarna besvarade frågan om hur frekvent en fastighet besöktes. Majoriteten, sex av 

åtta, svarade att de besökte en specifik fastighet 1-2 gånger i månaden. De fick också svara på 

ungefär hur många timmar i månaden som man spenderade på att resa till och från fastigheter. 

Här svarade majoriteten, sex av åtta, att man reste mer än 10 timmar i månaden, och där man i 

genomsnitt reste ca 20 timmar i månaden. Detta faller mycket under posten övrigt i den 

föregående enkäten.  
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6.2 Förvaltningsplan och uppföljning 

Från och med detta avsnitt kommer resultatet enbart från enkäten utförd våren 2013. I detta 

avsnitt besvarade förvaltarna ett antal frågor som berör förvaltningsplaner och uppföljning.  

 

Förvaltarna uppgav samtliga att de förstod vad en förvaltningsplan innebär, tre ansåg sig 

förstå mycket väl, medan fem ansåg sig förstå delvis. När de fick besvara frågan vad en 

förvaltningsplan innebar för dem så gick åsikterna isär. Fyra av de svarande ansåg att en 

förvaltningsplan var en långsiktig handlingsplan för en specifik fastighet, medan tre stycken 

ansåg att en förvaltningsplan är en plan över hur man inom Lantmännen Fastigheter AB 

förvaltar sitt bestånd.  

 

En förvaltningsplan är.. Antal svarande 

En handlingsplan för specifik fastighet 4 

En plan för förvaltningen av beståndet 3 

 

Figur 2: Figur över svar om vad en förvaltningsplan innebär 

 

När förvaltarna senare fick svara om de använde sig av en förvaltningsplan svarade 

majoriteten, sex svarande, att de delvis använde sig av en förvaltningsplan medan två 

svarande inte använde sig av en förvaltningsplan. Av de som svarade att de använde sig av en 

förvaltningsplan svarade fyra att det var en långsiktig handlingsplan för en fastighet och en att 

det var en plan över förvaltningen inom koncernen på den tidigare frågan.  

 

Nästa fråga behandlade hur man utformade sin förvaltningsplan, om man använde en sådan. 

Tre stycken svarade att man utformade den med hjälp av den satta budgeten, en svarade att 

man utformade den efter hur föregående år såg ut, en att management utformade 

förvaltningsplanen och två använder sig inte av förvaltningsplan, vilket specificerats i tidigare 

frågor. En av de svarande specificerade sig mer än vad frågan krävde och svarade att man 

utformade förvaltningsplanen efter ett långsiktigt mål för fastigheternas utveckling.  

 

På frågan hur man följer upp sin förvaltningsplan svarade 50 %, eller fyra svarande, att de inte 

alls följde upp medan tre jämförde med utfall och en analyserade tillsammans med 

management. 

6.3 Underhållsplanering 

Förvaltarna fick i enkäten beskriva sitt arbete med underhåll. Där framgick att samtliga 

förvaltare ansåg att de helt eller delvis enbart släckte bränder, det vill säga, arbetade med 

oplanerat underhåll eller delvis förebyggande/planerat underhåll. Det framgår också att 

underhållet och dess planering till stor del är beroende av vilken fastighet man pratar om.  

 

Det framgår också att förvaltarna i sin underhållsbudget arbetar väldigt brett, då de helt eller 

delvis sätter budget efter att identifierat och uppskattat (och i vissa fall även offererat) 

planerade åtgärder utöver att sätta budgeten efter föregående år. 
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Enkäten påvisar också att dokumentationen av felanmälningar sker främst genom att man 

sparar mail från den som gjort felanmälan, men också delvis genom att upprätta listor per 

fastighet där man specificerar felanmälan och åtgärd. 

6.4 Informationsinsamling 

I enkäten fick förvaltarna svara på vilken typ av information som man besitter om respektive 

fastighet. Det som framkom i resultatet av enkäten var att majoriteten av de svarande hade 

övergripande information om fastigheternas tekniska egenskaper, såsom system, material och 

status, övergripande information om lokalerna, såsom typ av lokal, alternativ användning, 

dagens användning och övergripande information om de befintliga hyresgästerna, såsom 

vilken typ av verksamhet de bedriver, kontaktpersoner, omsättning.  

 

För information om de befintliga hyreskontrakten så använder sig majoriteten, sju av åtta, av 

FastNet regelbundet, som är det fastighetssystem som man inom organisationen använder sig 

av. I FastNet kan man se information om respektive fastighet och kontrakt på denne. Man kan 

här se hyresbelopp, vilka tillägg som finns till avtalet, kontraktsförhållandet, alltså hur länge 

förhyrningen pågått, när man måste omförhandla eller säga upp ett avtal, faktureringsadress 

och dylikt. Fem stycken använder också utöver FastNet också listan för omförhandlingsbara 

kontrakt. Denna lista skrivs ut av den systemansvariga analytikern och skickas ut till samtliga 

i organisationen i början på varje kalenderår. Den specificerar vilka avtal i portföljen som kan 

omförhandlas under året och vilka belopp dessa kontrakt motsvarar. En svarande använder sig 

och fem delvis av en egen sammanställning för respektive fastighet och dess kontrakt.  

 

Resultatet i enkäten visar också att förvaltarna samlar information om hyresnivåer via 

fastighetsanalysverktyget Datscha. Denna information insamlas när nya kontrakt på en 

specifik fastighet ska upprättas.  

 

Insamlingen av information som rör specifika fastigheter beskrivs enligt resultatet från 

enkäten som en blandning av att hyresgästen rapporterar in fel som behöver åtgärdas, att 

fastighetsskötaren regelbundet rapporterar och att man regelbundet har möten på plats mellan 

förvaltare och fastighetsskötare. Informationsinsamlingen på en specifik fastighet påverkas 

helt eller delvis också på avståndet mellan förvaltare och fastighet, enligt fyra av svaranden 

medan tre inte instämde på det och en inte hade någon åsikt. Däremot var samtliga överens 

om att man helt eller delvis var beroende av att någon närmare fastigheten hjälpte till att 

samla in information om fastigheten. 
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Fråga / Svar Instämmer Instämmer inte 

Avståndet påverkar 

vilken information som 

finns tillgänglig 

4 3 

Beroende av att någon 

närmare fastighet samlar 

in information 

8 0 

 Figur 3: Redovisning av svar om informationsinsamlingen där siffrorna representerar hur många 

svarande som instämde och inte. 

 

Den person som man var beroende av att den hjälpte till att samla in information var enligt 

enkäten i huvudsak fastighetsskötaren, men också hyresgästen. Fyra svarande svarade enbart 

fastighetsskötaren medan övriga fyra svarade både hyresgäst och fastighetsskötaren.  Denna 

fastighetsskötare är i alla fall utom ett anställd via serviceavtal med Lantmännen Fastigheter, 

likt det som beskrivs om serviceavtal i avsnitt 5.2, och enligt enkäten är det denne som 

påvisar åtgärder på fastigheten. Åtgärden som påvisas av fastighetsskötaren utförs av 

fastighetsskötaren utan kontroll på plats från förvaltaren så länge åtgärdens ersättning 

motsvarar mindre än 10 000 kronor. Fyra svaranden anser att för åtgärder över 10 000 kronor 

åker man på plats, medan 4 stycken anser att det räcker vid över 20 000 kronor.  

6.5 Uthyrning 

Uthyrning är det som majoriteten av förvaltarna i enlighet med den första enkäten som 

utfördes under hösten 2012 anser är den mest stimulerande arbetsuppgiften. Tre av förvaltarna 

arbetar aktivt med uthyrning 1-5 timmar i månaden, två arbetar 6-10 timmar aktivt medan tre 

stycken uppger att de arbetar mer än 10 timmar aktivt i månaden med uthyrning och en 

specificerar att denne arbetar ca 30 timmar i månaden med att aktivt arbeta med uthyrning.  

 

Sex stycken svarande uppger att de ibland använder sig av extern hjälp när det kommer till 

uthyrning, medan två uppger att de aldrig använder extern hjälp. Denna externa hjälp kommer 

ifrån kommersiella mäklare lokalt, närmare fastigheten. Uthyrningar med hjälp av extern hjälp 

från kommersiella mäklare motsvarar ungefär 10 % av det totala årsvärdet av nya uthyrningar 

under 1 år uppger sex stycken av de svarande.  

 

Hur man utvärderar när man ska använda sig av extern hjälp för uthyrning varierar kraftigt 

mellan de olika förvaltarna som uppgett att de ibland använder sig av extern hjälp. En baserar 

beslutet på antalet kvadratmeter som behöver hyras ut, en baserar det på det totala årsvärdet 

som uthyrningen kan innebära, en baserar det på avståndet till fastigheten och tre stycken gav 

ett annat kriterium. Två utav dessa uppgav att svårigheten i att hyra ut den aktuella lokalen 

avgjorde om man skulle anlita hjälp eller inte medan en uppgav att möjligheten med 

uthyrningen avgjorde om man skulle anlita extern hjälp för den aktuella vakansen.  

 

Observationer från företaget visar också att förvaltarna har liten eller ingen uppfattning om 

övriga förvaltares vakanser, vilket medför att samarbete kring vakanser är näst intill 

obefintligt.  
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6.6 Strategi och målsättning 

I denna del av enkäten undersöktes om Lantmännen Fastigheter AB har en konkret och 

uttalad strategi som genomsyrar organisationen. Därav berörde den första frågan om 

förvaltarna ansåg att organisationen har en uttalad tydlig strategi och/eller plan för hela 

fastighetsportföljen. Resultatet från enkäten visade att samtliga förvaltare bara delvis eller inte 

alls ansåg att det fanns en tydlig strategi inom organisationen. Tre svarande ansåg att det 

delvis fanns en tydlig strategi och fem ansåg att det inte alls fanns en tydlig strategi för 

organisationen. Följdfrågan var sen om man ansåg att budgeten för fastigheterna speglade den 

strategin och där svarade fyra att budgeten delvis speglades av strategin, medan fyra svarade 

att budgeten inte speglade strategin för specifika fastigheter. Detta överensstämmer också 

med de observationer som gjorts av företaget.  

 

Som nämnt tidigare i arbetet så presenterar Fastighetsägarna Sverige (2002) tre huvudsakliga 

strategier inom fastighetsförvaltningen, lågprisprodukter, kvalitetsprodukter och 

specialprodukter. Därför undersöktes i enkäten om Lantmännen Fastigheter AB följer någon 

av dessa strategier och förvaltarna fick därför beskriva Lantmännen Fastigheter ABs strategi 

genom att besvara om det är inte så viktigt, ganska viktigt eller mycket viktigt att vara 

billigast, erbjuda kvalitet och något unikt respektive. Enbart en svarande beskrev en av 

kategorierna som mycket viktigt, och det var att vara unik. Övriga svarade att samtliga 

kategorier var ganska viktigt eller inte så viktigt med relativt jämn svarsfördelning.  

 

Vad förvaltarna själva enligt enkäten önskade från en strategi i Lantmännen Fastigheter AB 

var att man skulle fokusera på att erbjuda kvalitet till kunden. Fem stycken ansåg att det borde 

vara mycket viktigt att erbjuda kvalitet, medan resterande tre svarande ansåg att det borde 

vara ganska viktigt. Resultatet från enkäten visade också att vara billigast ansågs vara inte så 

viktigt av sju svarande, medan den sista svarande ansåg det vara ganska viktigt. Resultatet 

visade också att förvaltarna önskade i huvudsak en tydligare utformning av strategin och 

bättre planering av denna.  

6.7 Beslutsfattande 

Enligt enkäten är majoriteten av förvaltarna i organisationen nöjd med hur beslutsfattandet 

inom organisationen fungerar. Samtliga känner sig helt eller delvis delaktiga i beslut som 

berör deras arbete, budget, strategier, planer och investeringar rörande fastigheterna de 

förvaltar.  

Även om man känner sig helt eller delvis delaktig i besluten, vill de flesta ha mer inflytande 

på samtliga punkter, det vill säga, budget, strategier, planer och investeringar för de 

fastigheter man förvaltar.  

Beslutsfattandet i organisationen beskrivs som en blandning mellan hierarkiskt, det vill säga 

att en/några fattar beslut, och platt, vilket innebär att många kan fatta beslut inom 

organisationen.  
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7. Analys 

7.1 Förvaltarens roll 

Den slutsats som kan dras genom resultatet från enkäten är att förvaltarna spenderar stor del 

av sin arbetstid på att arbeta med saker som inte stimulerar dem. Därför kan slutsatsen dras att 

det är viktigt att skapa processer som underlättar och automatiserar de arbetsuppgifter som är 

tidskrävande och administrativa, som utifrån enkäten är de som förvaltarna anser är minst 

tillfredsställande. Posten felanmälningar är den som förvaltarna själva anser är mest 

otillfredsställande i sitt dagliga arbete och ändå lägger de ned 10 %, eller 4 timmar i veckan, 

på att arbeta med just felanmälningar. Därför bör det utvärderas ifall denna post kan 

behandlas av någon annan än fastighetsförvaltaren själv.  

 

Ett förslag är att felanmälningarna istället för att gå direkt till fastighetsförvaltaren går via 

fastighetsskötaren som är ansvarig på plats på fastigheten. På så sätt så slipper förvaltaren att 

ta emot samtalen från dem som utför felanmälan. Istället uppstår ett problem med hur man ska 

kontrollera att fastighetsskötaren inte fakturerar mer än vad denne faktiskt åtgärdat på 

fastigheten. Fastighetsskötaren ska förstås inte få fria händer att göra vilka åtgärder som helst 

utan man bör sätta en regel på hur stor åtgärd denne får utföra utan förvaltarens tillåtelse, 

förslagsvis 5 000 kronor. Kontroller kan göras utifrån att fastighetsskötaren varje vecka får 

rapportera vilka felanmälningar som inkommit på en specifik åtgärd, vad som gjorts åt denna 

och hur mycket kostnaden uppskattas till. På så sätt får förvaltaren kontroll på vilka åtgärder 

som utförts, samtidigt som denne får en skriftlig indikation på hur mycket åtgärden kommer 

att kosta.  

 

Genom att nästan helt lyfta bort felanmälningarna från förvaltarens arbetsbörda torde 

arbetsbelastningen från den punkten kunna åtminstone halveras från 10 % av tiden till 5 %, 

vilket är den tid som förvaltarna enligt enkäten skulle kunna tänka sig att lägga på 

felanmälningar. Genom att frigöra 5 % av förvaltarens arbetstid, kan denne då välja att lägga 

mer tid på till exempel uthyrning och omförhandling vilket var det förvaltarna enligt enkäten 

helst ville arbeta mer med.  

 

Avståndet mellan fastighet och förvaltare visar sig vara ett problem eftersom posten övrigt 

innefattar förvaltarens resor till och från förvaltningsobjekten. Den senare enkäten visar att 

majoriteten av förvaltarna reser 20 timmar i månaden till och från sina förvaltningsobjekt. På 

denna post kan man genom att planera sina arbetsresor på ett mer effektivt sätt, till exempel 

besöka flera fastigheter under samma resa, bara åka till en specifik fastighet för mer än ett 

möte eller dylikt, kunna minimera denna spenderade tid.  

 

Enkäten visar även att förvaltarna önskar mer utbildning i ekonomi och förhandling. Dessa 

två poster är de poster som genererar pengar till företaget som helhet, vilket gör att det torde 

vara en prioritet att ge förvaltarna utbildning och stöd i dessa poster. Förvaltarna är erfarna 

och utbildade inom olika områden, vilket gör att de ofta kan lära av varandra. Därför är ett 

förslag att vid varje bolagsmöte, eller annan tidpunkt då samtliga är samlade, utföra 
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workshops inom olika områden. Ofta har varje förvaltare ett eget specialområde, till exempel 

ekonomi eller teknisk förvaltning, och då kan ett sätt att få samtliga individer inblandade och 

engagerade vara att låta 1-2 förvaltare per workshop tillfälle få bestämma vilket område som 

workshopen ska beröra tillsammans med management. Detta medför både att man får en 

variation i vad workshopen berör samt att samtliga känner sig inblandade och engagerade i 

organisationen.   

 

7.2 Förvaltningsplan och uppföljning 

De svarande förvaltarna svarade väldigt olika under denna sektion vilket är väldigt intressant. 

De flesta, sex av åtta, ansåg sig använda sig av en förvaltningsplan. Detta till trots att man 

definierade förvaltningsplan olika och där vissa ansåg att en förvaltningsplan var en 

handlingsplan för en specifik fastighet, precis som Fastighetsägarna Sverige (2002) vilket 

presenterats i kapitel 3.2.3, medan de andra ansåg att det var en plan över hur man inom 

koncernen förvaltar beståndet. Det finns egentligen inget ”rätt” och ”fel” men påvisar att 

förvaltarna har ett behov att man konkretiserar både handlingsplaner för specifika fastigheter 

och för hur förvaltningen ska skötas för hela beståndet. Det påvisar också att förvaltarna i 

dagsläget arbetar mycket olika med fastighetsförvaltningen. 

 

Om koncernen utformar en förvaltningsplan per fastighet och för koncernen och beståndet 

som helhet, kommer man få en bättre och mer enhetlig förvaltning. En enhetlig förvaltning 

kommer att uppnås eftersom alla förvaltare då kommer att arbeta på ett likartat sätt vilket 

också kommer innebära att man lätt kan utföra varandras arbetsuppgifter, eftersom man då 

redan är bekant med dennes arbetsuppgifter på grund av att man arbetar på samma sätt själv. 

Om förvaltarna också applicerar ett liknande arbetssätt blir det lättare att samarbeta och 

kommunicera en riktning och målsättning både internt och externt. Därav finns ett behov från 

förvaltningsorganisationen att finna ledord för hur förvaltningen inom organisationen ska ske 

vilket kommer bidra till en kommunicerad enad front utåt till kunderna på marknaden.   

 

Genom att utforma en förvaltningsplan för respektive fastighet får man en större förståelse för 

fastigheten och dess specifika egenskaper. I enlighet med Fastighetsägarna Sveriges (2002) 

definition innebär detta att man gör en analys och prognos för fastigheten vilket möjliggör de 

rätta strategiska besluten för en specifik fastighet och kan innebära allt från försäljning eller 

förädling. Genom dessa analyser anser jag att man underlättar sitt eget arbete då man håller 

sig uppdaterad om de rådande förhållandena på den lokala marknaden. Är hyrorna på väg att 

öka eller minska i området? Hur ser det ut med vakansgraderna i området? Hur ser 

kommunens planer ut för det aktuella området? Allt detta underlättar det dagliga arbetet i 

förvaltningen av den specifika fastigheten då man får en större förståelse för hur området 

utvecklas och förändras. Vet man att hyresnivåerna i området ökar så vet man också att man 

kan omförhandla befintliga kontrakt till dessa nivåer vid nästa omförhandling.  

 

Analyserna medför alltså att man är väl informerad om fastigheten och dess egenskaper, 

vilket i enlighet med Lind och Lundström (2010) är en förutsättning för rationella och 

motiverade beslut. För att förvaltningsplaner för fastigheterna i Lantmännen Fastigheters 
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bestånd ska vara genomförbart krävs det att dessa är korta och koncisa och utformas på ett 

effektivt sätt. Eftersom beståndet består av ca 250 fastigheter på 80 orter är det en nästan 

omöjlig uppgift för förvaltarna att göra omfattande analyser på samtliga fastigheter. Ett första 

steg till att skapa möjligheter till att utföra förvaltningsplaner är att minimera antalet genom 

att utföra analyser per ort istället för per fastighet. Detta medför att antalet analyser minskas 

från ca 250 till ca 80 stycken. Detta antal kan minimeras ytterligare genom att skilja mer 

betydelsefulla fastigheter i portföljen från mindre betydelsefulla, och därefter utföra analyser 

på de fastigheter som har en större betydelse i den samlade portföljen. På så sätt så minskas 

antalet orter och fastigheter som behöver analyseras.  

 

För att underlätta förvaltningsplanerna för fastigheterna anser jag att en standardiserad rapport 

bör utformas som innebär att förvaltarna utför analyserna på samma sätt. Min åsikt är att 

management tillsammans med förvaltarna ska specificera vad som är viktigt att veta om en 

specifik fastighet och marknaden både lokalt och nationellt. Därefter kan management 

utforma en ”mall” för förvaltningsplanen som förvaltarna senare fyller i. Eftersom förvaltarna 

då svarar på samma frågor, eller analyserar samma sak, blir det då lättare att ”benchmarka” 

fastigheterna med varandra och därmed underlättar jämförelsen fastigheter emellan.  

 

Av observationer och enkäten kan slutsatsen att det är viktigare med förvaltningsplaner för 

vissa fastigheter än andra dras. Det är inte effektivt att skriva rapporter och analyser för 

fastigheter som man vet ska till exempel avvecklas eller avyttras. Därför dras slutsatsen att 

management ska specificera vilka fastigheter i portföljen som man ser en långsiktig potential 

och utvecklingsmöjlighet i och sedan utföra förvaltningsplaner på dessa, vilket ytterligare 

minskar arbetsbördan för förvaltarna.  

 

När man utformar en förvaltningsplan bör man tänka på att utforma den på ett så effektivt sätt 

som möjligt. Detta gör man mycket genom att management utformar en ”mall” eller frågor 

som förvaltarna ska svara på eftersom detta minskar komplexiteten och osäkerheten inför 

uppgiften, vilket är en av Milgrom och Roberts (1992) karaktärsdrag för ett effektivt arbete. 

De nämner också att effektiviteten påverkas av hur svårt det är att mäta prestationen, vilket 

underlättas i detta fall av att förvaltarna har ”fasta” punkter de måste besvara, vilket gör att de 

besvarar samma frågor vilket underlättar jämförelsen mellan olika förvaltare. Effektiviteten 

påverkas också av hur frekvent man utför åtgärden enligt Milgrom och Roberts (1992). En 

förvaltningsplan har i enlighet med Fastighetsägarna Sverige (2002) en livslängd på ungefär 1 

år, vilket också verkar rimligt för Lantmännen Fastigheter. Om sedan förvaltningsplanen ser 

ungefär likadan ut år efter år på grund av att samma ”mall” används, så kommer den senare gå 

per automatik för förvaltarna.  

 

Detta avsnitt i enkäten påvisar alltså behovet av utformningen av en generell plan och 

målsättning över hur organisationen ska och vill förvalta sitt bestånd. Vad är det som man 

inom organisationen vill prioritera? På vilket sätt vill man arbeta? Dessa frågor är viktiga och 

är avgörande för att skapa en enhetlighet genom hela organisationen och hur man visar sig 

utåt mot kunder och konkurrenter. Denna plan är också något som organisationen ska 

utveckla tillsammans eftersom det är något som berör hela organisationen.  
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7.3 Underhållsplanering 

Resultatet i enkäten påvisar att liten eller ingen planering i princip appliceras på underhållet i 

portföljen. Detta överensstämmer också med egna erfarenheter och observationer från arbetet 

i organisationen. Detta gör att det är i princip omöjligt att göra en budget som man kan hålla. 

En förvaltningsplan skulle i stora drag underlätta denna process eftersom det tvingar fram ett 

större framåt tänk, både vad gäller fastighetens fysiska status och på marknaden som 

fastigheten är lokaliserad på. Om förvaltaren redan när året börjar har en bra uppfattning om 

vilka åtgärder som kan komma att bli aktuella under året är det också lättare att planera inför 

dessa och därmed få en förståelse för vad åtgärderna kommer att innebära för kostnader. På 

grund av att fastighetsbeståndet i organisationen är så pass stort, är det omöjligt att utföra 

omfattande utredningar på samtliga fastigheter. Därför blir ämnet med klassificering av 

fastigheterna åter aktuellt.  

 

Klassificeringen bör återigen grundas på vilka fastigheter som är av störst betydelse i 

portföljen som helhet. Fastighetsägarna Sverige (1999) presenterar tre olika 

underhållsstrategier i avsnitt 3.3.3 som kan appliceras in i organisationen. Detta skulle 

innebära att fastighetsbeståndet delas upp i tre kategorier där underhållet planeras olika. Detta 

skulle innebära att på de minst betydelsefulla fastigheterna i portföljen utförs enbart 

oplanerade underhållsåtgärder, det vill säga, förvaltaren väntar tills något fel påvisas och 

”släcker bränderna” därefter medan underhållet sedan blir mer och mer planerat ju mer 

betydelsefull fastigheten är i portföljen. Att konkretisera en sådan klassificering skulle 

innebära en större tydlighet i hur arbetet med underhåll ska skötas på respektive fastighet 

utifrån att riktlinjer sätts i och med klassificeringen.  

 

Dokumentationen av felanmälningar kan förbättras inom organisationen utifrån resultatet av 

enkäten. Samtliga fastigheter bör ha en specifik lista, vilket några förvaltare enligt enkäten 

använder sig av, där man specificerar med datum, anmälare och fel samt vilken åtgärd som 

utförts för att lösa problemet. Genom att göra detta kan man förmodligen finna mönster i vilka 

felanmälningar som anmäls på en fastighet och därmed också finna planerade åtgärder som 

kan förhindra att dessa uppstår igen. Ofta är det, enligt observationer, samma typ av fel som 

anmäls och åtgärdas flera gånger, och det är svårt att hålla reda på dessa om man inte samlar 

dessa på samma ställe, vilket man inte gör om man enbart sparar mailen från den som anmält 

felet. En hypotes som kan dras är att om ett system där felanmälningar specificeras upprättas 

kan det identifieras när en investering krävs vid upprepade felanmälningar på samma sak samt 

också kontrollera om felanmälningarna är rimliga och ger ett verktyg som hjälper till att 

granska fakturor från underleverantörerna.  

 

7.4 Informationsinsamling 

I enlighet med enkäten och egna observationer så skiljer det sig ganska mycket vilken typ av 

information som man insamlar på en fastighet mellan förvaltarna. Det som inte framkommer 

av enkäten är dock att det också skiljer sig mellan olika fastigheter i beståndet. Det är naturligt 

att mer information insamlas på mer betydelsefulla fastigheter i portföljen än andra.  
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Fokusen på detta avsnitt är att man helt eller delvis är beroende av att en fastighetsskötare 

samlar in information som rör en specifik fastighet. Denne är då anställd genom serviceavtal, 

som beskrivs tydligare i avsnitt 5.2. Detta innebär i sin tur att denne fakturerar förvaltaren, 

alltså Lantmännen Fastigheter AB, utefter det arbete som denne utför på den specifika 

fastigheten. Eftersom det också är denne som påvisar när något behöver åtgärdas behöver man 

ställa sig frågan ”Vilka incitament ger jag till fastighetsskötaren att ge mig som förvaltare den 

korrekta informationen om en specifik åtgärd?”.  

 

För att vara realistisk, så kan fastighetsskötaren, särskilt om avståndet mellan förvaltare och 

fastighet är stort, kräva större och dyrare åtgärder än nödvändigt på en fastighet eftersom detta 

genererar mer pengar till dennes egen verksamhet. Anledningen till att detta problem också är 

större när avståndet är stort mellan förvaltare och fastighet är att det är mycket mer otroligt att 

förvaltaren åker ut och kontrollerar den aktuella åtgärden innan den utförs om avståndet är 

långt än om avståndet är kort. Detta innebär alltså att det finns en stor risk för att ett moral 

hazard problem, som beskrivs i avsnitt 4.2.1.1, uppstår. Risken för att moral hazard uppstår 

minimeras genom att principalen, i detta fall förvaltaren, övervakar agenten, i detta fall 

fastighetsskötaren, eftersom risken att ”bli upptäckt” då är större, vilket också gör att 

motparten, alltså fastighetsskötaren har en bättre fördel att utföra ”rätt” åtgärd än att chansa 

och göra en åtgärd som inte är nödvändig och bli upptäckt och därmed förlora hela 

serviceavtalet.  

 

Ett sätt att försöka reglera så att inte orimliga åtgärder sker på en fastighet är att dokumentera 

vilka åtgärder som utförs på en fastighet, precis som med felanmälningarna i avsnittet ovan. 

På så sätt får man en större överblick över vad som faktiskt görs på en fastighet och det är då 

lättare att skapa sig en uppfattning om det är rimligt eller inte och underlättar också 

bevakningen av fakturor som fastighetsskötaren fakturerar förvaltaren.  

 

7.5 Uthyrning 

Slutsatsen som kan dras efter observationer och enkät är att uthyrning är svårt – framförallt 

när den vakanta lokalen är placerad på ett långt avstånd ifrån förvaltaren som ska hyra ut den. 

När avstånden är stora så har förvaltaren svårt att hålla sig uppdaterad om lokala förhållanden 

på lokalmarknaden på den aktuella orten då förvaltaren har obefintlig eller lite regelbunden 

kontakt med orten i fråga. För att underlätta detta faktum finns det stora fördelar med att mer 

frekvent använda sig av kommersiella mäklare på lokal nivå. Enkäten visade att merparten av 

förvaltarna använder sig av hjälp från mäklare då och då, men detta kan göras mer frekvent. 

Därför dras slutsatsen att ett nationellt avtal med en kommersiell mäklare som har 

franchisetagare på (eller åtminstone i närheten av) de orter som fastigheterna i beståndet finns 

för att underlätta samarbetet mellan mäklare och förvaltare. Med hjälp av en kommersiell 

mäklare kan hypotesen sättas att vakanserna i beståndet kommer att hyras ut snabbare på 

grund av att den lokala mäklaren har mer kontakt med den aktuella marknaden och uppfattar 

möjligheter till uthyrning snabbare än vad förvaltaren gör.  
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Observationerna inom företaget påvisar också att förvaltarna har svårt att samarbeta med 

varandra när det kommer till uthyrning. Detta beror till stor del på att förvaltarna inte är 

medvetna om varandras vakanser vilket omöjliggör möjligheten att erbjuda en potentiell 

hyresgäst fler lägen när en förvaltare förhandlar om ett kontrakt på en ort.  

 

Ett förslag är att även vakanserna ska klassificeras, eller snarare prioriteras. Denna 

klassificering eller prioriteringslista bör samköras med de övriga klassificeringarna, vilket 

innebär att vakanserna i kärnfastigheterna, det vill säga de mest betydelsefulla, bör prioriteras 

högst. Detta kan också ge slutsatsen att de mest betydelsefulla vakanserna i portföljen bör 

prioriteras när det gäller extern hjälp från mäklare. Genom att management kommunicerar 

vilka vakanser som är prioriterade kan förvaltarna på ett bättre sätt samarbeta med varandra 

för att hyra ut den prioriterade vakansen när de förhandlar om kontrakt på sina egna 

fastigheter genom att föreslå för motparten att de ska etablera på fler orter och ge konkreta 

exempel. Dessa prioriterade vakanser bör kommuniceras under bolagsmöten eller via mail så 

att samtliga i organisationen är medvetna om vilka vakanser som är prioriterade för just denna 

period.  

 

7.6 Strategi och målsättning 

Vid genomgången av strategiavsnittet i enkäten blir problematiken inom detta område ganska 

tydlig. När förvaltarna skulle beskriva organisationens strategi, svarade de nästan alla olika. 

Detta innebär i sin tur att strategin, trots att 3 svarande ansåg att strategin delvis var tydlig, 

inte är det. I enlighet med det som nämns tidigare i uppsatsen, anser Luecke (2004) att en 

strategi ska identifiera organisationens starka egenskaper som gör att denne sticker ut i 

mängden. Det viktiga när man formulerar en strategi är att tillsammans inom organisationen 

definiera vad det är man vill kommunicera utåt till kunderna och konkurrenterna. När man 

sedan identifierat just detta är det såklart otroligt viktigt att budgeten speglar den strategin 

som just uttalats. Det finns inget värde i att utforma en strategi som man inte kan upprätthålla, 

utan det finns istället ett större värde i att kunna leverera det man lovar. Observationerna från 

företaget speglar just otydligheten, att strategierna för individuella fastigheter är otydliga, eller 

ligger så långt bort i tiden eller är så vaga att de blir svåra att planera inför. Observationerna 

innefattar också, precis som förvaltarna i stort sätt är eniga om, att budgetarna inte motsvarar 

de ”förväntningarna” som strategierna för en fastighet uttalas, vilket gör att förvaltaren ställs 

inför två val: gå över budget, eller att fastigheten inte ska möta de utvecklingsmål som är 

satta.  

 

I företagets vision säger man att man med hjälp av långsiktigt ägande och förvaltning skapa 

ett mervärde för kunden. Eftersom man just vill kommunicera ett långsiktigt ägande och 

förvaltning av fastigheter kan slutsatsen dras att detta är något som ska fokuseras på och 

kommuniceras utåt eftersom det är något som gör Lantmännen Fastigheter relativt unika 

jämte sina konkurrenter, eftersom många konkurrenter fokuserar på snabba pengar snarare än 

långsiktigt ägande. Slutsatserna som kan dras utifrån resultatet av enkäten är att förvaltarna 

anser att det är viktigt att erbjuda sina kunder kvalitet, vilket också samspelar väl med en 

strategi med långsiktig förvaltning.  
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Eftersom förvaltarna inom organisationen anser att det är viktigt att erbjuda kvalitet kan 

slutsatsen dras att organisationen bör följa riktlinjerna som Fastighetsägarna Sverige (2002) 

presenterar i sin kvalitetsstrategi. För att kunna göra detta krävs det att det skapas en 

förståelse för vad kunderna har behov av och önskar utifrån ett lokalperspektiv. Därför torde 

den naturliga frågan vara: ”Vad värdesätter våra kunder?”. Detta besvaras på enklaste sätt 

genom att undersöka vad befintliga och potentiella kunder värdesätter genom en enkät. 

Intervjuer kan även utföras för att undersöka vad som värdesätts och vad som saknas på 

marknaden idag. På så sätt ges företaget möjlighet att se på vilka punkter förbättring krävs 

och vilka affärsmöjligheter som finns på det som kunderna saknar i dagsläget. Även om 

kostnaderna för denna approach är högre än vid de andra två som presenteras av 

Fastighetsägarna Sverige (2002) så ger den möjlighet till att generera högre hyror eftersom 

kunden är villig att betala mer för något som är anpassat precis efter vad denne efterfrågar.  

 

Även i detta avsnitt så kan tanken om klassificering av fastigheterna vara av betydelse 

eftersom en kvalitetsstrategi kan vara svår att applicera på samtliga fastigheter i en portfölj. 

En kvalitetsstrategi är svår att upprätthålla om planerna för fastigheten talar emot detta, på 

grund av till exempel avveckling eller utveckling i ett senare skede. En klassificering av 

fastigheterna utifrån just detta ger både möjligheter till olika underhållsplanering för olikt 

klassificerade fastigheter som nämnt tidigare, och även möjlighet att applicera olika strategier 

för olikt klassificerade fastigheter. Detta innebär att vissa fastigheter inte alls ska följa 

kvalitetsstrategin, utan kanske istället ska följa lågprisstrategin. Dessa fastigheter bör också få 

den lägsta klassificeringen för underhållsplanering. Detta innebär också att man minimerar 

kostnaderna för fastigheten, men erbjuder ett billigt alternativ för kunden vilket genererar ett 

godtagbart driftnetto tills de planerade planerna för en fastighet sätts igång på allvar. 

 

7.7 Beslutsfattande 

Som nämnts redan i resultatet från enkäten, så uttrycker förvaltarna i enkäten att de över lag är 

nöjda med hur beslut fattas inom organisationen. Majoriteten uttrycker dock en vilja att ha 

mer inflytande i beslut om budget, strategier och planer samt investeringar som rör deras 

förvaltningsobjekt. Detta kan ses även i andra avsnitt i enkäten, till exempel där förvaltarna 

uttrycker att strategier kring fastigheterna är otydliga och att budget inte speglar strategin. Om 

förvaltarna istället skulle involveras mer i beslut som rör just strategier och budget, skulle 

denna uppfattning minimeras eftersom förvaltarna involveras mer i sådana beslut.  

 

7.8 Sammanfattningsvis 

Nästan samtliga föreslagna förbättringsåtgärder grundas på att fastigheterna i portföljen 

klassificeras utifrån vilken betydelse och vikt dessa har i den sammanlagda portföljen. Därför 

föreslås en klassificering med 3 klasser: 
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- Kärnfastigheter: under denna klassificering hamnar de fastigheter som strategiskt 

kommer att generera ett långsiktigt värde, det vill säga, de fastigheter som är av störst 

betydelse i portföljen. Dessa fastigheter bör prioriteras i förvaltningen och därmed få 

lite mer omsorg och omtanke än de övriga fastigheterna.  

 

- Utvecklingsfastigheter: Lantmännen Fastigheter har många fastigheter i portföljen 

som ska utvecklas över tid. Men, detta måste konkretiseras och få en tydligare 

utformning och riktlinjer för hur fastigheterna ska förvaltas fram tills det bestämda 

datum som fastigheterna ska utvecklas. Därför bör denna klassificering indelas i två 

kategorier: 

 

a. Fastigheter som utvecklas inom en 3 årsperiod 

b. Fastigheter som utvecklas på längre sikt 

 

- Övriga fastigheter, eller avvecklings fastigheter: under denna klassificering faller de 

fastigheter som inte hör till kärnfastigheterna och som inte kommer att utvecklas inom 

överskådlig tid eller rent av avvecklas. Därmed kan förvaltningen av dessa fastigheter 

anpassas till just dessa förhållanden och detta medför att inga pengar slösas på att 

förvalta ett objekt som organisationen inte har några framtidsplaner eller framtida 

värden i.  

 

En intressant observation i slutet av analysen är att nästan samtliga svårigheter med 

management på avstånd som DeRosa (2009) redovisar i kapitel 4.3.2 också framkommer som 

svårigheter i förvaltningen på avstånd i enkäten som utförts för att genomföra denna uppsats. 

Dessa kan sammanfattas som ingen eller mindre frekvent kontakt med fastigheten, bristfälliga 

verktyg för att uppnå mål, hög arbetsbelastning och svårigheter att samarbeta. Det kan också 

konstateras att mycket av det som DeRosa (2009) identifierar som framgångsfaktorer för 

management på avstånd också kan appliceras som förbättringsåtgärder för förvaltningen på 

avstånd. De åtgärder som i huvudsak presenteras i analysen är att tillsammans inom 

organisationen skapa en målsättning med förvaltningen för hela beståndet och även för 

individuella fastigheter för att skapa en tydlig riktning på hur förvaltningen inom 

organisationen ska bedrivas och att även utveckla processer i hur organisationen på ett bättre 

sätt ska kunna övervaka åtgärder som utförs på stora avstånd.  
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8. Slutsats 

 

Slutsatsen till denna uppsats kan sammanfattas som att organisationen måste tillsammans 

skapa gemensamma mål och riktlinjer som därefter efterföljs och uppdateras över tid. Ett steg 

till att nå detta är att utveckla en klassificering för samtliga fastigheter i beståndet där 

klassificeringen av en fastighet också bestämmer hur och på vilket sätt den specifika 

fastigheten ska förvaltas, både vad gäller underhåll och uthyrning.  

 

Därefter föreslås att riktlinjer för respektive klassificering konstrueras tillsammans inom 

organisationen så att samtliga förvaltare arbetar på samma sätt för fastigheter inom samma 

klassificering. Genom att göra detta utvecklar organisationen samtidigt ett förenat arbetssätt 

som gör att en enhetlighet kommuniceras utifrån Lantmännen Fastigheter, både internt och 

externt. Riktlinjerna ska beröra samtliga områden i förvaltningen, det vill säga 

förvaltningsplan, underhåll, uthyrning, beslutsfattande, informationsinsamling och vad för typ 

av strategi fastigheten berörs av.  
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Appendix 
Bilaga I 

Frågor enkät “Förvaltarens roll” 

Fråga 1: Hur ser din arbetsfördelning mellan arbetsuppgifterna nedan ut idag i 

procent? 

  

Arbetsuppgift Projektledning Uthyrning/ 

Omförhandling 

Ekonomi Teknisk 

Förvaltning 

Felanmälningar Övrigt 

Procentsats       

 

Fråga 2: Hur skulle du vilja att din arbetsfördelning mellan arbetsuppgifterna nedan 

såg ut i procent? 

  

Arbetsuppgift Projektledning Uthyrning/ 

Omförhandling 

Ekonomi Teknisk 

Förvaltning 

Felanmälningar Övrigt 

Procentsats       

 

Fråga 3: Inom vilket arbetsområde känner du att du behöver mer stöd?  

Arbetsuppgift Projektledning Uthyrning/ 

Omförhandling 

Ekonomi Teknisk 

Förvaltning 

Felanmälningar Övrigt 

Vill ha mer 
stöd 

      

 

Fråga 4: Hur stimulerande tycker du att respektive arbetsuppgift är? (Skala 1-10) 

Arbetsuppgift Projektledning Uthyrning/ 

Omförhandling 

Ekonomi Teknisk 

Förvaltning 

Felanmälningar Övrigt 

Skala 1-10       
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Bilaga II – enkät 

1. Förvaltningsplan 

1.1 Vet du vad en förvaltningsplan är? 

( ) Ja, mycket väl ( ) Ja, delvis ( ) Nej 

 

1.2 Vad innebär en förvaltningsplan för dig?  

( ) En långsiktig handlingsplan för en fastighet 

( ) En plan över hur vi förvaltar fastigheterna i vårt bestånd 

( ) Diagnoser och prognoser över en fastighet 

( ) Vet ej 

  

1.3 Använder du dig av en förvaltningsplan? 

( ) Ja ( ) Ja, delvis ( ) Nej 

 

1.4 Hur utformas din förvaltningsplan? 

( ) Utifrån budget ( ) Utifrån föregående år ( ) Management sätter den ( ) Vet ej 

 

1.5 Följer du upp din förvaltningsplan? 

( ) Ja, mycket väl ( ) Ja, delvis ( ) Nej ( ) Ingen uppfattning 

 

1.6 Hur följer du upp förvaltningsplanen? 

( ) Jämför med utfall ( ) Analyserar tillsammans med management 

( ) Följer inte upp ( ) Ingen uppfattning, använder mig inte av en förvaltningsplan 

 

 

2. Strategi 

2.1 Känner du att det inom Lantmännen Fastigheter finns en tydlig strategi och plan 

för samtliga fastigheter? 

( ) Ja ( ) Ja, delvis ( ) Nej 

 

2.2 Anser du att budgeten för fastigheterna speglar denna strategi eller plan? 

( ) Ja ( ) Ja, delvis ( ) Nej 

 

2.3 Hur skulle du beskriva Lantmännen Fastigheters strategi vad gäller uthyrning? 

 Mycket viktigt Ganska viktigt Inte så viktigt 

Att vara billigast är    
Att erbjuda kvalitet är    
Att erbjuda något unikt    
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2.4 Om du fick bestämma, hur skulle då Lantmännen Fastigheters strategi kring 

uthyrning se ut? 

 Mycket viktigt Ganska viktigt Inte så viktigt 

Att vara billigast är    
Att erbjuda kvalitet är    
Att erbjuda något unikt    

 

2.5 Hur skulle Lantmännen Fastigheter enligt dig uppnå en bättre strategi? 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer inte 
alls 

Vet ej/Ingen åsikt 

Tydligare utformning     
Bättre planering     
Mer omfattande 
analyser 

    

Det är bra som det 
är 

    

 

3. Underhållsplanering 

3.1 Hur skulle du beskriva ditt arbete med underhåll? 

3.1.1 Släcker bränder 

( ) Instämmer helt ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer inte alls ( ) Vet ej 

3.1.2 Delvis förebyggande (planerat) underhåll 

( ) Instämmer helt ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer inte alls ( ) Vet ej 

3.1.3 Mest förebyggande (planerat) underhåll 

( ) Instämmer helt ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer inte alls ( ) Vet ej 

 

3.2 Hur skulle du beskriva din budgetering av underhållet? 

3.2.1 Sätter budget efter föregående år 

( ) Instämmer helt ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer inte alls ( ) Vet ej 

3.2.2 Sätter budget efter att ha identifierat och uppskattat vilka åtgärder 

som krävs 

( ) Instämmer helt ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer inte alls ( ) Vet ej 

3.2.3 Sätter budget efter att ha identifierat och tagit in offerter på 

åtgärder som krävs 

( ) Instämmer helt ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer inte alls ( ) Vet ej 
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4. Information 

4.1 Hur ofta är du på plats på en fastighet? 

( ) 1 gång i månaden ( ) 2 gånger i månaden 

( ) 3 gånger i månaden ( ) Mer/mindre: __________ 

 

4.2  Vad är den största anledningen till att befinna sig på plats på en fastighet inom 

förvaltningsorganisationen? 

4.2.1 Hålla mig uppdaterad med hyresgäster och fastighetsskötare 

( ) Instämmer helt ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer inte alls ( ) Vet ej 

4.2.2 Uppföljning av tekniska åtgärder 

( ) Instämmer helt ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer inte alls ( ) Vet ej 

4.2.3 Planerade möten 

( ) Instämmer helt ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer inte alls ( ) Vet ej 

 

4.3 Hur lång restid skulle du uppskatta att du har för arbetsresor per månad? 

( ) 1-3 timmar ( ) 4-7 ( ) 8-10 timmar ( ) Mer än 10 timmar, ca:___________________ 

 

4.4 Vilken typ av information om dina fastigheter har du? 

4.4.1 Teknisk information (tex om system, material, teknisk status mm) 

( ) Detaljerad ( ) Övergripande ( ) Ritningar, det som finns ( ) Vet ej 

4.4.2 Information om lokaler (tex om typ av lokal, alternativ användning, 

användning idag mm) 

( ) Detaljerad ( ) Övergripande ( ) Ritningar, det som finns ( ) Vet ej 

4.4.3 Information om hyresavtal 

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer inte 
alls 

Vet ej/Ingen 
åsikt 

Använder listan för 
omförhandlingsbara 
kontrakt 

    

Kollar FastNet 
regelbundet 

    

Egen sammanställning 
med löptider mm 

    

Insamlar ingen 
information 

    

 

4.4.4 Information om hyresgäster (tex typ av verksamhet, omsättning, 

kontaktpersoner mm) 

( ) Detaljerad ( ) Övergripande ( ) Mindre övergripande ( ) Vet ej 

4.4.5 Upprättar du en lista på potentiella hyresgäster? 

( ) Instämmer helt ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer inte alls ( ) Vet ej 
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4.5 Samlar du in information om hyresnivåer? 

( ) Stämmer helt ( ) Stämmer delvis ( ) Stämmer inte alls ( ) Vet ej 

4.5.1 Hur samlar du in information om hyresnivåer på lokalnivå? 

( ) Via Datscha eller dylikt ( ) Via hyresnivåerna för övriga hyresgäster 

( ) Uppskattning ( ) Vet ej 

4.5.2 Hur ofta samlar du in information om hyresnivåer på lokalnivå? 

( ) En gång om året ( ) Vid tecknande av nya hyresavtal ( ) Aldrig ( ) Vet 

ej 

 

4.6 Information om felanmälningar 

4.6.1 Sparar mail från anmälare 

( ) Instämmer helt ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer inte alls ( ) Vet ej 

4.6.2 Separat lista per fastighet med anmälning och åtgärd 

( ) Instämmer helt ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer inte alls ( ) Vet ej 

 

 

4.7 Hur bestäms vilken information som insamlas per fastighet? 

 Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Stämmer inte 
alls 

Vet ej/Ingen 
åsikt 

Beroende på fastighetens 
storlek 

    

Beroende på ort/avstånd     
Beroende på hur väl 
fastighetsskötaren 
rapporterar 

    

Beroende på hur viktig 
fastigheten är i portföljen 

    

 

 

4.8 Hur skulle du beskriva informationsinsamlingen?  

 Instämmer 

helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer inte 
alls 

Vet ej/Ingen 
åsikt 

Hyresgästen rapporterar 
in fel 

    

Regelbundna 
dokumenterade 
inspektioner 

    

Fastighetsskötaren 
rapporterar regelbundet 

    

Regelbundna möten på 
plats mellan förvaltare 
och fastighetsskötare 

    

Annan (ange 

vad):__________________________________________________________________ 

4.9 Påverkar avståndet mellan fastighetsförvaltare och fastighet vilken information 

som finns tillgänglig? 

( ) Instämmer helt ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer inte alls ( ) Vet ej 
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4.10 Är du beroende av att någon närmare fastigheten samlar in denna 

information om fastigheten? 

( ) Instämmer helt ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer inte alls ( ) Vet ej 

4.10.1 Vem är i så fall denna person? 

( ) Hyresgästen ( ) Fastighetsskötaren 

 ( ) Annan: ______________________ 

4.10.2 Är  den personen anställd inom Lantmännenkoncernen? 

( ) Ja ( ) Ja, delvis på grund av serviceavtal ( ) Nej 

4.10.3 Är det den personen som påpekar om något behöver åtgärdas på 

fastigheten? 

( ) Instämmer helt ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer inte alls ( ) Vet ej 

4.10.4 Hur stor behöver åtgärden vara för att du som förvaltare själv ska 

åka ut på platsen innan åtgärd? 

( ) 0-5 000 kr ( ) 5 001-10 000 kr ( ) 10 001-20 000 kr  

( ) > 20 000 kr ( ) Åker ej ut vid åtgärd 

 

 

 

 

5. Beslutsfattande 

5.1 Hur skulle du beskriva beslutsfattandet inom Lantmännen Fastigheter? 

 Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte 
alls 

Vet ej 

Hierarkiskt 
(en/några tar 
beslut) 

    

Platt (många har 
befogenhet att ta 
beslut) 

    

 

5.2 Känner du dig delaktig i beslut som rör ditt arbete? 

( ) Ja, helt ( ) Ja, delvis ( ) Nej ( ) Ingen uppfattning 

 

5.3 Känner du dig delaktig i  

5.3.1 Budget för ”mina” fastigheter 

( ) Ja, helt ( ) Ja, delvis ( ) Nej ( ) Ingen uppfattning 

5.3.2 Framtida planer och strategier kring mina fastigheter 

( ) Ja, helt ( ) Ja, delvis ( ) Nej ( ) Ingen uppfattning 

5.3.3 Beslut rörande investeringar på mina fastigheter 

( ) Ja, helt ( ) Ja, delvis ( ) Nej ( ) Ingen uppfattning 

 

5.4 Skulle du vilja ha mer inflytande över 

5.4.1 Budget för mina fastigheter 

( ) Instämmer helt ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer inte alls ( ) Vet ej 

5.4.2 Framtida planer och strategier kring mina fastigheter 
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( ) Instämmer helt ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer inte alls ( ) Vet ej 

5.4.3 Beslut rörande investeringar på mina fastigheter 

( ) Instämmer helt ( ) Instämmer delvis ( ) Instämmer inte alls ( ) Vet ej 

 

5.5 Känner du att du får tillfredställande uppföljning på budget? 

( ) Ja, helt ( ) Ja, delvis ( ) Nej ( ) Ingen uppfattning 

 

6. Uthyrning 

6.1 Hur mycket arbetar du aktivt med nya uthyrningar per månad? 

( ) Inget ( ) 1-5 timmar ( ) 6-10 timmar ( ) Mer än 10 timmar, ungefär hur mycket____ 

 

6.2 Använder du någon extern hjälp för uthyrning? 

( ) Ja ( ) Ja, delvis ( ) Nej, aldrig 

 

6.3 Hur stor andel av uthyrningar görs med hjälp av extern hjälp? (Procent av totalt 

årsvärde) 

( ) Inga ( ) ca 10 % ( ) ca 30 % ( ) ca 50 % ( ) Mer än 50 %, ungefär hur mycket _____ 

 

6.4 Hur utvärderar du om du ska ta in extern hjälp för uthyrning? 

( ) Kvadratmeter ( ) Årsvärde  

( ) Avstånd till fastigheten ( ) Annat kriterium: ______________________________ 

 

 

 

Tack för din tid! 

Frida 
 


