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Förord 
 

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla som hjälpt till och gjort denna uppsats möjlig att 

genomföra. Framför allt vill vi tacka respondenterna som tagit sig tid att ställa upp på intervjuer. 

Vi vill även tacka vår handledare Ingrid Svetoft för stöd och inspiration. 
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Sammanfattning 

 

Synen på förvaltningen har ändrats ganska kraftigt under 1900-talet och med uppkomsten av 

externa förvaltningsbolag började vi fundera kring vad det kunde ha för betydelse för 

förvaltningsprocessen. Därför blev vår problemformulering; Finns det några organisatoriska och 

strategiska skillnader mellan förvaltning i egen regi kontra outsourcing som kan få effekter för 

förvaltningen? Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur fastighetsförvaltningen 

påverkas av de organisatoriska och strategiska skillnader som finns mellan olika typer av 

fastighetsförvaltningsbolag. Vi har arbetat med ett uppdragsförvaltande bolag, ett bolag med 

fastighetsförvaltning i egen regi samt ett företag som står för hela processen från mark och 

byggande till förvaltning. Information har samlats in från relevant teori och via intervjuer med 

berörda företag. Vi har använt oss av en kvalitativ metod med intensiv utformning för att skapa 

en öppenhet och helhetsbild av företagen. 

 

Slutsatsen vi gjorde av studien är att de inte finns några större organisatoriska skillnader mellan 

bolagen. Däremot finns det vissa strategiska skillnader men de beror inte på typ av företag utan 

grundas på andra orsaker. 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet så ger vi en bakgrund hur fastighetsförvaltning har förändrats över tiden. 

Därefter kommer en problemdiskussion som leder fram till vår frågeställning och syfte med 

studien. 

 

1.1 Problembakgrund 

Uppbyggnaden av infrastrukturen i Sverige tog ordentlig fart under 1960-talet i och med 

miljonprogrammet, då en miljon lägenheter skulle byggas under en tioårs period. Följden av 

denna uppbyggnad av Sverige var att det skapades ett förvaltningsbehov av fastigheterna då 

byggtakten avtog. När kunderna under 1980 och 1990-talet började ställa högre krav på sitt 

boende och konkurrensen hårdnade ställdes även krav på förvaltningen. Detta medförde att 

förvaltningsföretag uppstod med specialisering på att förvalta andras fastigheter.1 

 

1.2 Problemdiskussion 

Synen på förvaltningen har ändrats ganska kraftigt under 1900-talet och med uppkomsten av 

externa förvaltningsbolag började vi fundera kring vad det kunde ha för betydelse för 

förvaltningsprocessen. Vi ville undersöka vad det fanns för likheter respektive skillnader mellan 

uppdragsförvaltande bolag, fastighetsförvaltning i egen regi samt företag som står för hela 

processen från mark och byggande till förvaltning.  

 

Företagen som vi intresserat oss för är Crendo Fastighetsförvaltning AB i Halmstad som driver 

uppdragsförvaltning, Wallenstam Bostad AB i Göteborg vilka har förvaltning i egen regi och 

Derome Fastighetsförvaltning AB i Derome som utför allt från mark till förvaltning. 

 

                                                
1 Anna-Lena Högberg & Erik Högberg, Kunddriven fastighetsförvaltning, (1999), 39-51 
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1.3 Problemformulering 

Finns det några organisatoriska och strategiska skillnader mellan förvaltning i egen regi kontra 

outsourcing som kan få effekter för förvaltningen? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att beskriva och analysera hur fastighetsförvaltningen påverkas av att skötas 

av ett externt förvaltningsföretag, ett företag som äger och förvaltar eller ett som bygger, äger och 

förvaltar. Kommer de organisatoriska och strategiska skillnaderna att visa sig i förvaltningen och 

i så fall hur?  

 

1.5 Avgränsningar 

Vi valde fastighetsförvaltning som ämne men insåg ganska snabbt att det är ett väldigt brett ämne 

och därför gjordes begränsningen till enbart de frågor som påverkar förvaltningen organisatoriskt 

och strategiskt. För att ytterligare avgränsa oss kommer vi enbart beröra förvaltning av 

flerbostadsfastigheter. Mindre fastigheter och villor bortser vi helt från då de inte är intressanta i 

sammanhanget. Lokal- och bostadshyresgäster har olika juridiska avtalsformer och därför har vi 

bortsett även från lokaler. 

 

Derome är ett företag som är indelat i många dotterbolag men vi kommer endast att beröra 

förvaltningsdelen, Derome Fastighetsförvaltning AB. Inom företaget Wallenstam avgränsar vi 

oss till Wallenstam Bostad AB i Göteborg. Avslutningsvis är det bara Crendo 

Fastighetsförvaltning AB i Halmstad som kommer att behandlas. De ovan namngivna företagen 

som vi arbetar mot kommer under uppsatsens gång enbart benämnas Crendo, Wallenstam och 

Derome för att underlätta läsningen. 

 

1.6 Definitioner 

Uppdragsförvaltande bolag är ett bolag som enbart utför fastighetsförvaltning och inte äger några 

fastigheter. Hädanefter kommer de att benämnas externt bolag. 
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2 Metod 
 

I det här kapitlet ska vi redogöra för vald undersökningsmetod och tillvägagångssätt. Därefter 

kommer vi att beskriva hur vi samlat och bearbetat data. Vi redogör och presenterar vårt urval 

och till sist tar vi upp och diskuterar studiens trovärdighet. 
 

 

2.1 Metodval 

För att svara på vår problemformulering, om det finns några organisatoriska och strategiska 

skillnader mellan förvaltning i egen regi kontra outsourcing som kan få effekter för förvaltningen, 

så har vi valt upplägget intensiv komparativ inriktning. Intensiv utformning har sin styrka i att få 

fram relevant data. Med intensivt upplägg menas att få enheter undersöks på en djupare nivå för 

att få en så fullständig bild av helheten som möjligt. Detta gör vi för att den tidigare 

informationen är bristfällig.2 

 

En kvalitativ uppsats kännetecknas av att den bygger på det skrivna eller talade i ord, inte i 

siffror. En kvantitativ uppsats däremot kännetecknas av numeriska observationer såsom 

exempelvis enkäter och experiment.3 Vi valde kvalitativ ansats på grund av dess öppenhet. 

Öppenhet innebär i detta fall att intervjuaren i ringa utsträckning har bestämt vad han ska leta 

efter. Detta bidrar till att frågor som vi tidigare inte tänkt på blir besvarade allt eftersom 

intervjupersonen utvecklar sina svar. Kvalitativa ansatser får ofta en hög intern giltighet eftersom 

frågorna inte är fasta med givna svarsalternativ. En annan fördel med kvalitativa ansatser är att de 

är väldigt flexibla då de låter oss gå tillbaka, och ändra problemformuleringen och 

datainsamlingsmetoden under undersökningens gång, allt eftersom vi får fram mer relevant 

information.4 

 

                                                
2 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför?, (2002), 102 
3 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser, (1998), 31 
4 Jacobsen, Vad, hur och varför?, 142-143 
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2.2 Datainsamlingsmetod 

Följande avsnitt beskriver uppsatsens datainsamling, både gällande primär- och sekundärdata. 

Observation och öppna individuella intervjuer är det viktigaste typerna av primärdata. Insamling 

av sekundärdata kan kallas källgranskning. Sekundärdata är information som samlats in av andra 

personer, forskare och institutioner.5  

 

Den sekundärdata vi använt oss av kommer från biblioteket på Högskolan i Halmstad, 

kurslitteratur från tidigare relevanta kurser inom Bygg- och Fastighetsekonomprogrammet (BFE). 

Viss litteratur kommer även direkt från Ingrid Svetoft, studierektor för BFE programmet på 

Högskolan i Halmstad. Information inhämtad från Internet har erhållits via sökmotorn 

www.google.se. Informationen som vi använt oss av kommer från kända företags hemsidor och 

informationen har behandlats med försiktighet. Vi har i övrigt varit restriktiva med användningen 

av information från Internet på grund av svårigheterna att verifiera deras tillförlitlighet. 

 

För att samla in primär data började vi med att skapa intervjuguider till stöd för våra intervjuer 

(se bilaga 1-3). Dessa intervjuguider skiljer sig lite mellan de olika företagen på grund av att det 

är svårt att applicera exakt samma frågor på olika typer av företag och samtidigt få relevant och 

jämförbar data att hantera. Intervjuguiderna är uppbyggda efter de frågor som vi ansåg var 

relevanta efter att ha arbetat med teorin. Flera kompletterande frågor ställdes under intervjuerna 

och mycket ny relevant information framkom. Vi har dock valt att inte ta med dessa frågor i 

intervjuguiderna då de enbart använts som stöd för intervjuerna. Vi har använt oss av en 

halvstrukturerad intervjuteknik. Detta innebär att vi har ställt våra frågor i en strukturerad följd.6 

  

                                                
5 Jacobsen, Vad, hur och varför?, 152-153 
6 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (1997), 117 
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2.3 Intervjuns kvalitet och reliabilitet 

2.3.1 Intervjuns kvalitet 

För att hålla hög kvalitet hos den senare analysen krävs det att kvaliteten på intervjun är hög. 

Detta är råmaterialet för den senare meningsanalysen. Förslag till kriterier för bedömning av 

intervjuns kvalitet är:7  

 

• Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från den intervjuade. 

• Ju kortare intervjufrågor och längre intervjusvar, desto bättre. 

• Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta aspekterna 

av svaren. 

• Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun. 

• Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under intervjuns 

förlopp. 

• Intervjun är �självkommunicerande� � den är en historia i sig som knappast kräver 

mycket extra beskrivningar och förklaringar. 

 

I den mån det har varit möjligt har vi försökt följa dessa kriterier. 

 

2.3.2 Reliabilitet 

Intervjuerna har genomförts individuellt på respektive företag. Vid alla intervjuer närvarade 

minst två av oss. Vi säkerställde att ingen viktig information föll bort genom att banda allt som 

sades och kompletterade i viss mån med anteckningar.8 För att ytterligare stärka reliabiliteten och 

för att verifiera att vi uppfattat intervjupersonerna rätt skickades en sammanställning av intervjun 

till respektive intervjuperson för godkännande. Ytterligare kompletterande frågor och 

förtydliganden bifogades. 

 

                                                
7 Följande avsnitt avser: Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 134 
8 Jacobsen, Vad, hur och varför?, 166 
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2.4 Urval 

Vi började söka efter intressanta företag efter att ha formulerat vår problemformulering och vårt 

syfte. De företag som framstod som mest intressanta och relevanta samt låg inom ett rimligt 

geografiskt område var Crendo Fastighetsförvaltning AB i Halmstad, Derome 

Fastighetsförvaltning AB i Derome och Wallenstam Bostad AB i Göteborg. 

 

De krav vi ställde på personerna vi skulle intervjua var att de hade en mycket god insikt och 

kännedom om företaget som helhet. De personer som vi kom i kontakt med, via telefon, på 

respektive företag var: 

 

� Alf Sandberg, VD, Crendo Fastighetsförvaltning AB i Halmstad 

� Peter Mossbrant, VD, Derome Fastighetsförvaltning AB i Derome 

� Jonny Friberg, huvudansvarig ekonomisk förvaltare, Wallenstam Bostad AB i Göteborg 

 

2.5 Metod för analys  

Den information vi fick fram under våra intervjuer överfördes från band till text. I ett första steg 

fördes allt över för att minimera risken att något skulle falla bort. I ett andra steg var allt tvunget 

att struktureras och reduceras för att få det mer lätthanterligt inför analysen. Detta kallas 

meningskoncentrering.9 Denna reducering skedde väldigt restriktivt i början för att vi inte skulle 

plocka bort information som skulle kunna visa sig vara relevant och därefter begränsade vi oss 

mer och mer under arbetets gång. När denna systematisering var klar påbörjades analysen. Syftet 

var att se vilka skillnader och likheter som fanns mellan de olika bolagen. En jämförelse gjordes 

mellan teorin och empirin.  

 

2.6 Metodkritik 

Viktigt att tänka på när följande upplägg används är att det inte går att generalisera. Vissa 

fenomen som kan påverka både organisation och strategier kan vara företagsspecifika och inte 

alls fungerar på samma sätt i andra bolag. Det är svårt att dra paralleller mellan företags 

                                                
9 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, 174 
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organisatoriska och strategiska val mot teorin. Oftast så använder företag delar av eller olika 

varianter av �erkända teorier�. 

 
I ett tidigt skede kan det vara svårt att skaffa information om vem på respektive företag som har 

bäst kunskap om ämnet. Vi har efter bästa förmåga försökt komma i kontakt med den person på 

företagen som vi ansett ha rätt kompetens. Problem uppstod också delvis under intervjuerna 

genom att intervjupersonen inte alltid kunde eller ville ge oss informationen som efterfrågades. 

Detta kan ha resulterat i att vissa följdfrågor blev ledande och därmed vinklade. Därmed hade det 

varit bra att ha en kortare kompletterande intervju i ett senare skede för att erhålla erforderlig 

information, allt för att företagen skulle representeras på ett så korrekt sätt som möjligt. 
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3 Referensram 
 

Här presenteras de befintliga teorier vi använt oss av. Vi inleder med att beskriva vad som ingår 

i begreppet förvaltning. Därefter förklaras vilka olika strategier som företagen kan välja mellan. 

Avslutningsvis beskrivs organisationsteorin.  

 

3.1 Förvaltning 

3.1.1 Inledning 

Fastighetsförvaltning är ett begrepp som har förknippats framförallt med drift, underhåll och 

reparationer av fastigheter. Men fastighetsförvaltning är betydligt bredare än så, 

fastighetsförvaltning kan sammanfattas enkelt med frågan, hur kan vi tillföra fastigheten mer 

värde och göra den mer attraktiv? Nyckelord såsom kundfokus, service, kvalitet, tillgänglighet, 

mervärde, styrning, uppföljning och utveckling är bara exempel på vad som blivit viktigt för en 

framgångsrik förvaltning i dagens samhälle. En effektiv fastighetsförvaltning är av central 

betydelse för företagens resultat. Sköts fastighetsförvaltningen på ett korrekt och effektivt sätt 

ökar företagens avkastning och konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna skapas. 10  

 

3.1.2 Historik om fastighetsförvaltning 

Fastighetsförvaltning var en underordnad uppgift för bostadsbolagen under början av 1900-talet. 

Den primära uppgiften var att bygga bort bostadsbristen i Sverige. Ansvaret för detta hade staten 

och kommunerna och de skulle �förse folket med goda och sunda bostäder som inte var 

trångbodda�. (Kunddriven fastighetsförvaltning, 1999:33) Under mitten av 1960- och början av 

70-talet skulle en miljon lägenheter byggas under en 10 års period, det så kallade 

miljonprogrammet. 11 

 

                                                
10 http://www.joneslanglasalle.se/sv-SE/services/MangServ/ 2007-02-14 
11 Högberg & Högberg, Kunddriven fastighetsförvaltning, 33-51 
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Fastighetsförvaltning blev inget större begrepp förrän under den senare delen av 1900-talet och 

då var det fortfarande en syssla som var underordnad byggandet. Förvaltning under denna 

tidsperiod innebar mestadels att se till att fastigheten fungerade och att inkassera hyror. 

Fastighetsförvaltning fick med tiden allt större betydelse och företagen decentraliserades mer mot 

hur dagens organisationer ser ut och kraven på planering och samordning blev viktigare. 

Miljonprojektet slog inte ut som tänkt och ett bostadsöverskott uppträdde som under slutet av 70-

talet ledde till att företagen var tvungna att börja annonsera och marknadsföra sina lägenheter 

istället för att �dela ut� dem.12 

 

Under 1980-90 talet började det bli kritiskt för företagen att hyra ut sina lägenheter och 

hyresgästerna kunde själva börja påverka sitt boende. Fastighetsägarna blev tvingade att fokusera 

på hyresgästerna på grund av att konkurrensen om kunderna hårdnade. Hyresgästernas behov 

blev allt viktigare istället för uppställda underhållsintervall. Områdesförvaltning och mer 

kvalificerad service infördes centralt för att underlätta servicen och behålla rimliga 

kostnadsnivåer.13 

 

80-talets avregleringar och 90-talets fastighetskris ledde till att företagen var tvungna att skära ner 

på kostnaderna även för förvaltningen. Företagen decentraliserades och plattades till genom bland 

annat införandet av fastighetsskötare och på så sätt kunde personalstyrkan skäras ner. Företagen 

satsade på detta sätt att komma �närmare� hyresgästen och kundfokus blev än viktigare. I och 

med fastighetsskötaren underlättades också hyresgästens vardag då de enbart hade en person att 

vända sig till vid felanmälan. Tjänster som städning och byggservice köptes in externt under 

konkurrens istället för att utföras i egen regi.14 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att fastighetsbranschen har gått från statligt subventionerad bygg- 

och produktionsbransch till en decentraliserad servicebransch med hård konkurrens, 

kostnadseffektivitet, kundfokus och mervärde som ledord.15 

 

                                                
12 Högberg & Högberg, Kunddriven fastighetsförvaltning, 33-51 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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3.1.3 Traditionell förvaltning   

Den traditionella förvaltningen handlade om att se till att fastigheten fungerade. Förvaltningen 

fram till slutet av 1940-talet var vad vi i dagens mening närmast skulle kalla fastighetsskötsel. 

Detta sköttes dessutom som en bisyssla av många deltidsanställda portvakter, maskinister och 

vicevärdar. Allt eftersom fastighetsbestånden ökade och blev mer tekniskt avancerade och 

automatiserade så krävdes förändringar. Under senare delen av 1900-talet gick förvaltningen mer 

och mer mot vad vi idag kallar kunddriven fastighetsförvaltning.16 

 

3.1.4 Kunddriven förvaltning 

Kunddriven förvaltning är en utveckling av den traditionella förvaltningen, fokus ligger inte bara 

på att underhålla fastigheten utan tyngden ligger på service och kvalitet på arbetet. 

Fastighetsbolagen har börjat se hyresgästerna som kunder istället för hyresgäster och därmed gått 

mer mot servicebranschen. Kunderna ställer högre krav på sitt boende och fastighetsbolagen 

tvingas bidra med värdeskapande processer för att locka och behålla dem. Kunddriven 

fastighetsförvaltning handlar om att maximera värdet för sina kunder. Det gäller även att med alla 

medel bygga upp en vilja hos samtliga medarbetare att medverka till att maximera värdet.17 

 

Med kunden i fokus ställs höga krav på att förvaltaren är lyhörd och utvecklar sin kompetens och 

är villig att vara tillmötesgående. De måste ta hänsyn till kundens önskemål och krav för att bli 

framgångsrika förvaltare. Egenskaper som söks hos en förvaltare är att de är närvarande och 

synliga. Förtroende är viktigt och även den allmänna inställningen att inget är omöjligt! Servicen 

ska vara snabb vid fel. Personal med befogenheter att fatta egna beslut, för effektivaste 

avhjälpning, är viktig samt att de följer upp felen. Andra aspekter som är viktiga är att förvaltaren 

prioriterar sina nuvarande hyresgäster och tar egna initiativ till kontakt och utveckling inom 

områden som är viktiga för hyresgästen.18 

 

                                                
16 Högberg & Högberg, Kunddriven fastighetsförvaltning, 51 
17 Ibid. 12-16 
18 Ibid. 
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3.1.5 Extern kontra intern förvaltning 

Förutsättningar och kostnadseffektivitet är avgörande för om ett företag väljer att sköta 

förvaltningen själv eller outsourca den. Förvaltningen kan skötas helt externt eller så väljer man 

att outsourca delar av förvaltningen. Det finns olika typer av tjänstepaket gällande extern 

förvaltning, exempel är ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, fastighetsskötsel och 

totalåtagande. Vilket alternativ som är lämpligast är individuellt och beror bland annat på vad 

företaget har för mål, resurser, affärsidé och långsiktighet. 19 

 

Att förvalta sina egna fastigheter har sina fördelar med en nära och direkt kontakt med 

hyresgästerna. Reparationer och underhållsåtgärder går snabbt att omfördela och ändra. Företaget 

väljer själv personen som ska representera företaget gentemot kunderna. En annan fördel är att 

direkt kunna påverka priser på material och underentreprenader.20 

 

Fördelarna med outsourcing är att det är kunnighet och erfararenhet som borgar för effektiv 

förvaltning. Det kan vara stordriftfördelar som mängdrabatter, marknadsföringskontakter och 

datasystem med välutvecklade ekonomi- och driftrapporter. Som fastighetsägare kan du ändra 

storleken på ditt fastighetsbestånd utan att behöva öka eller minska din personal.21 

 

3.1.6 Olika typer av förvaltning 

3.1.6.1 Ekonomisk fastighetsförvaltning 

�Alla tecken visar att en seriös förvaltning och en drift och underhåll som bygger på 

en utvecklad egenkontroll, förebyggande åtgärder och en regelbunden 

kvalitetsuppföljning är en ekonomisk fastighetsförvaltning.� (Förvaltarstegen, 2002:1) 

 

                                                
19 Fastighetsägarna Sverige, Förvaltarstegen � Ledning av fastighetsföretag, (2002), 25-26 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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Den ekonomiska förvaltningen handlar om att skapa en kostnadsmedveten och lönsam 

förvaltning. I praktiken innebär det att sätta upp mål för att gå från en förvaltning inriktad på 

resurser till en förvaltning inriktad på resultat.22 

 

3.1.6.2 Teknisk fastighetsförvaltning 

 Teknisk fastighetsförvaltning innefattar drift och underhåll och att förvalta fastigheten i övrigt 

såsom sophämtning och att sköta administrativa uppgifter som hyresförhandlingar, besiktning 

och felanmälan. Målet är att kunna erbjuda bra bostäder och god service till hyresgästerna.23  

 

3.2.6 Underhåll och planer 

3.2.6.1 Drift och underhåll 

För att byggnaden inte ska brista i dess funktion och tekniska egenskap bör underhållsåtgärder 

utföras vid rätt tidpunkt. De perioder när driftnettot är lågt gör ibland att underhållet blir eftersatt. 

Underhållskostnaderna är i princip de enda som går att avvakta med. Men det är viktigt att inte 

detta sker eftersom det kan leda till att hyresgästerna börjar klaga i kombination med att 

reparationskostnaderna längre fram blir ännu högre. En annan viktig orsak till att inte halka efter 

med underhållet är att det finns en koppling mellan fastighetens värde och underhållsstandard. 

Sist men inte minst så kräver lagen att underhållet hålls på en bra nivå, vilket kan följas upp med 

en underhållsplan.24 

 

3.2.6.2 Underhållsplan 

Underhållsplaner har bara tagits fram sedan slutet av 1960-talet. Innan dess lät fastighetsägaren 

bara göra årliga besiktningar där felen noterades som sedan en entreprenör fick åtgärda. Det finns 

tre nivåer av underhållsplaner som kan skiljas åt. 25 

 

                                                
22 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l34015.htm 2007-02-14 
23 Fastighetsägarna Sverige, Förvaltarstegen - Särskilt om bostadsrätt, 17 
24 Fastighetsägarna Sverige, Kunskap för fastighetsföretag � Drift och underhåll av fastigheter, (1999), 9.9-9.10 
25 Fastighetsägarna Sverige, Kunskap för fastighetsföretag - Drift och underhåll av fastigheter, 9.10 
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Nivå 1: Endast översiktlig bedömning av framtida underhållskostnader som ligger till grund för 

årsbudget och femårsplan. 

 

Nivå 2: När underhållsåtgärder ska utföras måste en precisering av åtgärder, mängder och årtal 

göras för att anbud ska kunna lämnas från entreprenörer. 

 

Nivå 3: Preciseringen är ännu större för att relevant och noggrann erfarenhetsåterföring ska 

erhållas. Information inhämtas på fabrikatsnivå för att få en uppfattning om hur material och 

konstruktioner förändras över tiden.  

 

Eftersom tidsåtgången att ta fram underhållsplanen på skiljer mycket mellan nivåerna kan det bli 

kostsamt för den som har ett stort bestånd av fastigheter. Skillnaden mellan första och tredje 

nivån kan vara så stor som tio gånger. Vilken nivå som väljs på underhållet styrs till viss del av 

fastighetens typ och användning samt målet som fastighetsägaren har med sitt innehav. Med hjälp 

av en förvaltningsplan kan fastighetsägaren samordna underhållsplaneringen utifrån de mål som 

är uppsatta.26  

 

3.2.6.3 Förvaltningsplan 

Förvaltaren har huvudansvaret vid upprättandet av förvaltningsplanen. Planen sammanställs i ett 

koncentrerat skick för att utifrån den kunna fatta strategiska beslut om förädling, försäljning, 

långsiktig förvaltning eller mer ingående utredning. Sammanställningen byggs upp av diagnoser 

och prognoser de senaste tre till fem åren. Diagnoser tas fram av förbrukning och kostnader. 

Prognoser finns för hyror, driftskostnader, underhållskostnader och investeringar. Resultatet av 

prognoserna för bostäder ställs mot en marknadsbedömning av framtida hyresnivåer och 

vakansgrader. 27 

 

En förvaltningsplan arbetas fram till varje fastighet. Planen bör vara långsiktig för att ligga till 

grund för en ettårsplanering i budgeten. Genom att ställa upp dessa planer för de olika 

                                                
26 Fastighetsägarna Sverige, Kunskap för fastighetsföretag - Drift och underhåll av fastigheter, 9.10 
27 Fastighetsägarna Sverige, Förvaltarstegen � Ledning av fastighetsföretag, 23 
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fastigheterna kan man undvika att göra felaktiga investeringar, reparationer och underhåll om 

denna åtgärd skulle strida mot planen.28 

 

Genom att följa upp vilka drift- och underhållskostnader de egna fastigheterna har, bygger man 

upp en nyckeltalsbank inom företaget. Utöver uppföljningen av fastigheterna så läser man av 

marknadens uppfattning om nyckeltal. Det är särskilt viktigt att läsa av resultat i nyckeltalen vid 

investeringar i sparåtgärder. Slutligen måste förvaltningsplanen omarbetas för att vara ett bra 

hjälpmedel till budgetering och andra strategiska beslut för fastigheten.29 

 

3.3 Strategi  

3.3.1 Inledning 

Begreppen mål, strategi, affärsidé och vision har det gemensamt att de samtliga beskriver 

organisationens förväntade framtid. Begreppen skiljer sig åt såtillvida att mål är det angivna 

sluttillståndet; strategin beskriver huvudriktningen dit; affärsidén anger vilka kunderna är samt 

vilka produkter och tjänster företaget skall erbjuda; vision är en relativt oprecis men mer 

fantasifull beskrivning av framtiden.30 

 

Ett mål är ett tillstånd som önskas eller föredras av någon person eller grupp av personer. Två 

aktuella teorier beskriver på olika sätt utgångspunkten för mål. Systemteorin ser organisationen 

som starkt omgivningsberoende och mål som en beroende variabel snarare än en oberoende 

variabel. Omgivningen bestämmer organisationens inriktning och då blir också målfokuseringen 

problematisk. I den rationalistiska teorin är målfokuseringen relativt enkel och tydlig genom 

koncentrationen på organisationens huvudman och hans syften. I denna teori uppfattas målen som 

en huvudsakligt styrande faktor för organisationens verksamheter.31 

 

                                                
28 Ibid. 
29 Fastighetsägarna Sverige, Förvaltarstegen � Ledning av fastighetsföretag, 23 
30 Bengt Abrahamsson & Jon Aarum Andersen, Organisation � Att beskriva och förstå organisationer, (1996), 148-
165 
31 Ibid. 
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3.3.2 Tre grundläggande strategier 

Inom fastighetsförvaltning finns det tre stycken grundläggande strategier för att skapa 

konkurrensfördelar. Dessa är uppdelade i lågpris-, kvalitets- och specialprodukter.32 

 

- Lågpris 

Allt handlar om att vara billigast! Det gäller att arbeta med standardiserade produkter i så stor 

grad som möjligt för att hålla nere kostnaderna. Underhållskostnader och driftskostnader måste 

ligga på ett minimum. Företagen måste inrikta sig på kunder som inte kräver allt för stor service. 

 

- Kvalitetsprodukter 

Vad är det kunderna vill ha hög standard på och hur mycket vill de betala för det? Här handlar det 

om att känna sina kunder. Förutsättningar för att använda sig av denna strategi är att visa att man 

har högre standard än sina konkurrenter, tradition, utveckling och god marknadsföring. 

Kostnaderna är högre på grund av låg standardisering och företagen är tvingade till att anpassa 

sig efter kundernas behov på en helt annan nivå än de övriga strategierna. 

 

- Specialprodukter 

Erbjuder marknaden något som är speciellt. Kan vara speciella kringtjänster, annorlunda 

arkitektur, miljövänligt boende med mera. Dessa företag inriktar sig till en speciell kundgrupp 

som det är oerhört viktigt för dessa företag att känna väl för att skapa lönsamhet. Vad de inriktar 

sig på avgörs av resurser och kompetens. 

 

3.3.3 Olika underhållsstrategier för fastighetsförvaltning 

För att kunna göra en kalkyl för underhållsutgifternas utveckling på en detaljerad nivå krävs att 

en underhållsstrategi fastställs. Med utgångspunkt från den strategi som valts görs sedan en 

underhållsplan där man prissätter kvantiteter till fasta priser. Ett alternativ kan vara att 

underhållsarbeten läggs in med reala prisförändringar. Eftersom en fastighet med tiden slits och 

                                                
32 Fastighetsägarna Sverige, Förvaltarstegen � Ledning av fastighetsföretag, 9 
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högre funktionskrav ställs kommer troligtvis underhållskostnaderna att öka ju äldre fastigheten 

blir.33 

 

En strategi bör väljas för det planerade eller periodiska underhållet. Exempel på tre förenklade 

underhållsstrategier är behovsstyrd, felavhjälpande och förebyggande.34 

 

Behovsstyrd strategi påverkas av flera olika parametrar, bland annat tekniska och 

marknadsmässiga. Vilken av dessa som väger tyngst vid underhållsbehovet beror helt och hållet 

på hur företaget prioriterar. För att utforma en behovsstyrd strategi kan man använda sig av de 

underhållsrekommendationer som ges ut. Rekommendationerna är uppfattningen av den 

gemensamma erfarenheten och ambitionsnivån för en del av fastighetsförvaltningen som 

bransch.35 

 

För att välja den felavhjälpande strategin krävs att man har stor kunskap om byggnaders och 

byggnadsdelars felfrekvenser. Problemet är att det i princip bara finns tillräckligt stor kunskap 

om de vanligaste felen för installationer, maskinell utrustning, dörrar och fönster. Skador av 

denna typ står ofta för huvuddelen av underhållsutgifterna.36 

 

Även den förebyggande strategin måste ha sin grund i kunskap om felfrekvenser men det krävs 

också en riskbedömning. Det måste finnas ett negativt samband för sannolikheten av ett haveri 

eller funktionsnedsättning inträffar i förhållande till insatsen av underhåll. Detta förhållande är 

inte uträknat för alla delar av en byggnad. För elektroniska komponenter kan uthållighetstest 

göras men för exempelvis ytskikt är det inte klarlagt. Att simulera en förebyggande strategi för en 

hel byggnad eller ett system är omöjligt dels för att relevant data saknas och dels för att det skulle 

kosta enormt mycket.37  

 

                                                
33 Håkan Bejrum, Se om sitt hus, (1999), 45-48 
34 Ibid. 
35 Bejrum, Se om sitt hus, 45-48 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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3.3.4 Kostnadsutveckling för fastigheter 

En utveckling som leder till ökade kostnader kan beskrivas med den så kallade badkarskurvan. 

Den visar förloppet av felfrekvenser och kostnader för enskilda byggnadsdelar under brukstiden. 

Första fasen i kurvan, inkörning, kan ses som ett tillägg till grundinvesteringen. Under fas två, 

normaldrift, som varar under stor del av brukstiden ligger kostnaderna på en relativt jämn och låg 

nivå. I den avslutande fasen, tilltagande slitage, ökar kostnaderna för underhållet gradvis.38 

 
Källa: Bejrum (1999). 

 

För att beskriva en hel byggnads utgiftsförlopp beträffande underhåll är det lämpligare att likna 

det vid den så kallade kamelkurvan. Bakgrunden till dess namn är att flera olika typer av utgifter 

sammanträffar under vissa perioder. Den första puckeln kommer under perioden 15-25 år då 

ytskikt och vitvaror behöver bytas ut och resulterar i höga utgifter under en begränsad period. 

Puckel nummer två uppkommer under åren 35-50. Under dessa år är det inte bara ovanstående 

som behöver åtgärdas utan även exempelvis rör- och elsystem. Följden blir att puckeln blir högre 

än den första. I slutet av byggnadens ekonomiska livslängd är det vanligt att minska på 

underhållet.39   

 

                                                
38 Ibid. 
39 Bejrum, Se om sitt hus, 45-48 
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Källa: Bejrum (1999). 

 

3.3.5 Styr- och informationssystem 

Styrning inom ekonomi handlar om att påverka beteende och beslutsfattande så att personal 

verkligen arbetar i enlighet med valda mål och strategier. För att syftet med styrning ska bli 

meningsfullt krävs att hela företaget vet i vilken riktning de ska sträva åt och att planerna 

verkligen sätts i konkret arbete.40 

 

Med styrsystem menas de formella rutiner och standard som anger hur man ska hantera olika 

frågor. Styrsystemen används för att underlätta och effektivisera återkommande frågor/problem 

och de vanligaste styrsystemen inom fastighetsbranschen är verksamhetsplaner, 

kvalitetsledningssystem, miljöledningssystem och system för budgetering, kalkylering och 

redovisning. Det finns ingen generell �bästa� styrning utan den påverkas av interna och externa 

faktorer såsom storlek på företag, situation, strategi med mera. Informationssystem existerar för 

att fylla de behov av information som finns. Det kan gälla allt från att ha tillräckligt underlag till 

att fatta rätt beslut till att lägga upp prognoser.41 

 

3.3.6 Kvalitet och miljö 

Inom förvaltning finns det olika typer av kvalitet som är värd att ta upp, dels kvalitet hos 

produkten och tjänsten dels kvalitetsutveckling som innebär att sträva efter effektivare styrning 
                                                
40 Fastighetsägarna Sverige, Förvaltarstegen � Ledning av fastighetsföretag, 21 
41 Ibid. 
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för att få nöjdare kunder och bättre lönsamhet. För att kunna kontrollera kvaliteten som utlovas 

kunderna införs ett kvalitetsledningssystem.42 

 

Kvalitetsledningssystem har kommit att innefatta miljöledningsfrågor och för företagen har detta 

blivit något att diversifiera sig med och skapa konkurrensfördelar. Standarder för kvalitet och 

miljö har skapats och den mest kända inom kvalitet är ISO 9001 och för miljö ISO 14001. För att 

kunna certifiera sig med ISO 9001 krävs att vissa krav är uppfyllda. En kvalitetspolicy måste 

utarbetas med mål och planer, dokumentation av företagets olika processer måste genomföras. 

Organisationen måste ha en tydlig struktur med ansvarsfördelning, resurser och kvalitetsansvar. 

Regler och rutiner och uppföljningsmetoder för att se att ställda krav uppfylls måste finnas.43  

 

3.3.7 Datorisering 

Genombrottet för fastighetsbranschen kom mellan 1994 och 1997 då även mindre 

fastighetsföretag kunde ta del av utvecklingen för att rationalisera sin verksamhet. Innan hade 

program och system varit alldeles för dyra och krävde för hög datateknisk kunskap för att det 

skulle vara lönsamt. De ekonomiadministrativa rutinerna var de första som kom att datoriseras 

och fortfarande idag är det intäktssidan som till största del är datoriserad. Kostnadssidan är 

svårare att datorisera då det fortfarande idag finns få och bristfälliga manuella rutiner för att hålla 

koll på drift- och underhållskostnader. Den största bromsklossen för utveckling som finns idag 

inom fastighetsbranschen och dess datorisering är i stor omfattning en generationsfråga.44 

 

Behov och förutsättning är två nyckelord för att datorisera inom fastighetsbranschen. Syftet med 

datorisering är att de ska medverka till effektivare och billigare drift och underhåll på 

fastigheterna. Datorisering blir också ett viktigt informationssystem för företaget. Effekter såsom 

direkta inkomstökningar på grund av de ekonomiadministrativa uppgifter går snabbare, striktare 

påminnelserutiner och ett mindre personalbehov är andra faktorer som talar för datorisering. Allt 

detta måste sättas i förhållande mot kostnaden för datoriseringen. Personalens kompetens och 

vilja att förnya måste också tas i beaktning. Vilken nivå av datorisering som ska väljas beror på 

                                                
42 Ibid. 32-41 
43 Fastighetsägarna Sverige, Förvaltarstegen � Ledning av fastighetsföretag, 32-41 
44 Ibid. 27-29 
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faktorer som fastighetsbeståndets omfattning, dess sammansättning, vilken verksamhet som 

bedrivs och den tekniska komplexiteten hos installationerna. Huvudtesen är att det måste löna sig 

att datorisera.45 

 

3.4 Organisation 

Begreppet organisation kan definieras som:  

 

�En samling människor med avgränsade arbetsmoment vars arbetsinsats koordineras 

på något sätt i syfte att uppnå en gemensam målsättning.� (Mintzberg, 1983:2) 

 

3.4.1 Koordineringsmekanismer 

Fem olika koordineringsmekanismer kan förklara de grundläggande sätt organisationer 

samordnar sitt arbete på. Dessa bör ses som de mest elementära i strukturen, klistret som håller 

ihop organisationen. Den första koordineringsmekanismen är Ömsesidig anpassning. Denna sker 

i samordningen genom informell och direkt kommunikation med de anställda. Kontrollen av 

arbetet ligger i händerna på dem som gör jobbet. Denna organisationsstruktur påträffas i mycket 

små organisationer samt vid mycket kunskapsintensiva organisationer.46 

 

Den andra koordineringsmekanismen kallas för Direkt ledning. När organisationerna har vuxit ur 

sitt enklaste tillstånd, tenderar den att övergå till direkt ledning. Denna uppnår samordning genom 

att en person tar ansvar för andras arbete, utfärdar instruktioner till dem och övervakar deras 

arbete. �En hjärna styr flera händer�.47 

 

Standardisering av arbetsprocessen är den tredje koordineringsmekanismen. Denna förekommer 

när arbetsinnehållet är specificerat eller programmerat, det vill säga man följer en viss 

förutbestämd arbetsordning. Denna koordineringsmekanism är endast möjlig då ett arbetsmoment 

kan förutbestämmas i detalj, till exempel vid massproduktion.48 

                                                
45 Ibid. 
46 Henry Mintzberg, Structure in fives, (1983), 2-9 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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Den fjärde koordineringsmekanismen är Standardisering av output/resultat och sker när 

resultatet av arbetet är förutbestämt och specificerat. Exempel på detta kan vara precisering av en 

divisions lönsamhetsmål. Man bryr sig inte om hur man kommer till resultatet, så länge man gör 

det. Detta är vanligt då en organisation är uppdelad i olika divisioner samt då arbetsprocessen är 

svår att förutbestämma.49  

 

Till sist förekommer en standardiseringsform som kallas för Standardisering av kunskaper och 

färdigheter. Detta innebär att de som ska samarbeta har lärt sig hur vissa saker ska utföras, innan 

de börjar arbeta. Ett typexempel är en kirurg som ska operera. Vid styrning genom 

standardisering av kunskaper och färdigheter behövs ofta inte särskilt mycket kommunikation. 

Medarbetarna vet vad den andre gör och detta är vanligt då arbetsprocessen är mycket krävande 

och omöjlig att standardisera.50 

 

3.4.2 Organisationsmodeller  

En organisation kan se ut på fem olika sätt. Den första av dessa organisationsmodeller är en enkel 

struktur. Denna modell karakteriseras av att den strategiska ledningen dominerar och att 

koordineringen sker genom direkt tillsyn. Maskinbyråkrati innebär att teknostrukturen dominerar 

och koordineringen sker med hjälp av standardisering. Om koordineringen sker genom 

standardisering av personalens kunskaper och den operativa kärnan dominerar används termen 

professionell byråkrati. Modellen divisionaliserad form kännetecknas av att linjeledningen 

dominerar och genom att koordination sker genom standardisering av produkter. Om stöd- och 

serviceenheten dominerar och koordinering sker genom ömsesidig anpassning har vi adhocrati.51 

 

3.4.3 Decentralisering 

När all beslutmakt ligger i händerna hos ett fåtal personer i organisationen, är strukturen 

centraliserad och i den utsträckning makten är spridd bland många personer är strukturen 

                                                
49 Ibid. 
50 Mintzberg, Structure in fives, 2-9 
51 Abrahamsson & Andersen, Organisation � Att beskriva och förstå organisationer, 66 
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decentraliserad. Centralisering är det striktaste sättet att koordinera beslutsfattandet i 

organisationen. Alla beslut tas av en person och genomförs sedan genom direkt ledning. Det finns 

tre orsaker att decentralisera en struktur. Den första är om inte alla beslut kan tas av en individ. 

Den andra orsaken till decentralisering är för att kunna svara snabbt mot lokala förhållanden. Det 

sista skälet är för att stimulera motivationen. 52  

 

Centralisering och decentralisering bör inte behandlas som om det är absoluta, det vill säga 

varandra uteslutande, utan som två ändar på en skala där man kan hamna var som helst emellan. 

De två vanligaste sätten att använda termen decentralisering är vertikal och horisontell 

decentralisering. Genom vertikal decentralisering delegeras beslutsmakten ner längs hierarkin, 

från den strategiska ledningen till linjeledningen, med fokus på formell makt. Horisontell 

decentralisering innebär en delegering av beslutsfattande till icke-chefer, det vill säga 

teknostrukturen, stöd- och serviceenheten och den operativa kärnan. All beslutsmakt behöver 

dock inte spridas till ett och samma ställe i organisationen. Detta leder till att vi får ytterligare två 

typer av decentralisering. Selektiv decentralisering innebär att beslutsmakten över en rad olika 

beslut befinner sig på olika ställen i organisationen. Den andra som är parallell decentralisering 

medför att beslutsmakten över många olika beslut befinner sig på samma ställe i organisationen.53 

 

På samma sätt som beslutsmakten kan decentraliseras kan även arbetet specialiseras i två 

dimensioner, på bredden eller djupet, det vill säga horisontellt eller vertikalt. Horisontell 

arbetsspecialisering avgör hur skiftande arbetsuppgifter som tillåts. Kraftig horisontell vidgning 

innebär att de anställda får vara med i många steg av arbetsprocessen. Kraftig horisontell 

spridning har visat sig leda till en mycket god tillverkningseffektivitet och medger placering av 

personalen där de gör bäst nytta. Vertikal arbetsspecialisering avgör hur stor frihet de anställda 

har att själva bestämma och planera sitt arbete. Kraftig vertikal vidgning medför mycket fria 

arbetsroller där styrningen ovanifrån inte är lika markant medan vertikal specialisering leder till 

hårt styrda arbetsuppgifter där de anställda får svårt att påverka sin egen arbetssituation.54     

  

                                                
52 Mintzberg, Structure in fives, 97-105 
53 Mintzberg, Structure in fives, 97-105 
54 Ibid. 26-33 
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3.4.4 Struktur och funktion  

Vad som bestämmer en viss struktur i en organisation bygger på fem förklaringar. Det är strategi, 

organisationens storlek, teknologi, omgivningen samt makt och kontroll. Dessa faktorer kallas 

imperativ och uppfattas som orsak till att vissa strukturer uppstår i vissa situationer.55  

 

Begreppet organisationsform avser den vertikala och den horisontella strukturen av positioner i 

organisationen, det vill säga dess skelett. Genom att använda sig av organisationsscheman kan 

man visa hur de olika positionerna förhåller sig till varandra. Organisationsscheman visar de 

olika enheterna inom organisationen samt vem som är överordnad och underordnad.56  

 

Organisationer har alltid en hierarkisk form och är därför uppbyggda som en pyramid med en 

ledarposition överst och därunder en eller flera nivåer av underordnade. Det diskuteras en del om 

hierarkibegreppet. Grunden till detta är att hierarki uppfattas ofta som en parallell till byråkrati 

och som motsättning till demokrati. Man menar att avskaffa hierarkin blir därmed ett led i att 

åstadkomma en bättre organisation.57   

                                                
55 Abrahamsson & Aarum, Organisation � Att beskriva och förstå organisationer, 67-72 
56 Abrahamsson & Aarum, Organisation � Att beskriva och förstå organisationer, 67-72 
57 Ibid. 
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4 Empiri 
 

Här redogörs det empiriska materialet som ska uppfylla studiens syfte. Vi inleder med en 

presentation av de olika företagen. Därefter redogörs deras strategiska och organisatoriska 

uppbyggnad.   

 

4.1 Företagspresentation 

4.1.1 Crendo Fastighetsförvaltning AB 

Företaget grundades i Halmstad år 2003 och året efter öppnade de verksamhet i Linköping och 

året därpå även i Helsingborg. Totalt är de 170 anställda. I Linköping och Helsingborg finns det 

enbart teknisk förvaltning och i Halmstad både teknisk- och ekonomisk förvaltning. Långsiktigt 

ska de olika bolagen se ungefär likadana ut men de anpassar bolagen efter vad kunderna 

efterfrågar på de olika geografiska platserna.  

 

I Halmstad har de cirka 60 privata kunder, en del bostadsrättsföreningar samt det kommunala 

bolaget HFAB. För HFABs räkning utför Crendo enbart reparationsarbeten på cirka 5000 

lägenheter. Dessutom förvaltar de cirka 3000-4000 lägenheter på den privata sidan med 

varierande åtaganden. Fastigheterna som Crendo förvaltar varierar åldersmässigt, den äldsta 

byggdes på 1600-talet. Var dessa fastigheter är belägna beror helt på vilka kunder de har avtal 

med. Fastighetsbeståndet som förvaltas i dagsläget består till 80 % bostäder och 20 % lokaler. 

 

4.1.2 Wallenstam Bostad AB 

Wallenstam grundades 1944 av byggmästare Lennart Wallenstam och är idag ett renodlat 

fastighetsbolag. Wallenstam är organiserat i två affärsområden, Bostad och Företag. 

Affärsområde Företags verksamhet bedrivs i två regioner i Göteborg: City och Storgöteborg. 

Affärsområde Bostad med cirka 300 fastigheter finns i de tre storstadsregionerna Göteborg, 

Stockholm och Helsingborg.58 

                                                
58 Wallenstams Årsredovisning 2005 
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Wallenstam började med att bygga enstaka villor, men utökade snabbt med att bygga 

flerfamiljshus. Under 50-och 60-talet växte byggverksamheten, och bolaget hade som mest 500 

anställda, de flesta var byggarbetare. Lennart Wallenstam drevs av visionen att bygga med god 

kvalitet. I slutet av 70-talet avvecklades byggverksamheten, och bolaget gick över till att i 

huvudsak äga, förvalta och förädla bostadsfastigheter.59 

 

Wallenstam börsintroducerades 1984 och under 80-talets senare hälft expanderade verksamheten 

genom fastighetsförvärv och byggnationer. 1991 tog Hans Wallenstam över VD-skapet och det 

blev också starten för en koncentration av fastighetsbeståndet till tre regioner: Göteborg, 

Stockholm och Helsingborg. År 2005 förvaltade Wallenstam 10 700 lägenheter varav 2 800 av 

dessa fanns i Göteborg. Fastighetsbeståndet finns framförallt i centrum och i attraktiva 

närområden och består i huvudsak av äldre ombyggda fastigheter samt 60- och 70-talshus.60 

 

Wallenstam är bland det största privata bostadsföretagen i Sverige. Vid årsskiftet 2005/2006 hade 

Wallenstam totalt 125 anställda, en ökning med 18 personer sedan förra årsskiftet. Detta är en 

effekt av de stora fastighetsförvärv som genomförts under de senaste åren samt satsningen på 

nyproduktion.61 

 

4.1.3 Derome Fastighetsförvaltning AB 

Derome är ett familjeföretag som startades 1947 som ett sågverk. Idag är Derome Västsveriges 

ledande träindustri. Koncernen arbetar med allt från skog till färdiga fastigheter. Det finns inget 

företag som har så lång förädlingskedja som Derome. 730 personer är anställda inom 

Deromegruppen. Idag består Deromegruppen av två koncerner. Industri- och handelskoncernen 

Derome AB och fastighetskoncernen Derome Förvaltning AB som är en mindre koncern med 

dotterbolaget Derome Förvaltning AB. Bolaget har 27 anställda. Derome Förvaltning AB arbetar 

med att förädla exploateringsmark och driva projekt för alla upplåtelseformer; bostadsrätt, 

äganderätt och hyresrätt. Det speciella med Derome Förvaltning är att de har mycket kunskap om 

                                                
59 Wallenstams Årsredovisning 2005 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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hela processen, allt från råmark till husproduktion. Området de är aktiva inom är från Malmö i 

söder till Stenungsund i norr. De skapar även ett långsiktigt ägande av hyresfastigheter i tätorter 

mellan Helsingborg och Göteborg.62 

 

Idag har de 830 lägenheter och bygger just nu 220 nya. Av Deromes totala fastighetsbestånd har 

de byggt hälften medan den andra hälften är köpt. Ur förvaltningssynpunkt ser de ingen skillnad 

mellan att förvalta de fastigheter som de byggt själva jämfört med de som har förvärvats. 

Fördelningen är 80% bostäder och 20% lokaler är. Total uthyrningsbar yta är 15000 kvm. De har 

både äldre och nyare fastigheter. Merparten är dock byggda under 1980-talet.  

4.2 Strategier 

4.2.1 Crendo Fastighetsförvaltning AB 

De mål Crendo arbetar mot är ett omsättningsmål och ett vinstmål som VD:n Alf Sandberg sätter 

upp varje år. Även en 3-årig affärsplan läggs upp. Där ser de över marknaden, konkurrenter, 

förutsättningar och gör en återanalys. Efter att den är klar sätts målen. Det är den budget Crendo 

arbetar utefter. De har även ett bonussystem ifall de klarar målen. Det bygger på att allt över de 

satta målen delas upp 50 % till bolaget och 50 % till de anställda, alla får lika stor del av bonusen 

oavsett lön. 

 

Crendos affärsidé är att de genom partnerskap ska erbjuda fastighetsägare och deras kunder en 

komplett supportorganisation för fastighetsförvaltning. Någon uttalad vision har inte Crendo 

enligt Sandberg. De arbetar och redigerar affärsplanen allt eftersom och det viktigaste är att de är 

en flexibel organisation som fort kan ställa om och följa kundernas utveckling och behov.  

 

För att följa upp sina mål så mäter de hur de ligger till varje månad och sen kommunicerar ut dem 

i hela organisationen. Det är viktigt enligt Sandberg att alla ska veta hur det går. Detta 

tillsammans med bonussystemet fungerar väldigt effektivt ihop påpekar Sandberg. Varje månad 

har de även möten med all personal. 

                                                
62 http://www.derome.se/Templates/Article1.aspx?PageID=1cfec344-3f4b-4476-ab97-5e28b40608f6 
2007-02-17 
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Crendo har ingen budget på grund av att Sandberg har god uppsikt på overheadkostnaderna 

resten är ett spel med lönekostnader +/-. Det är en avpassning, vid större behov så köper de in 

tjänsterna som till exempel under april och maj då gröntjänsterna kräver mycket personal. 

Tidsperspektivet och behovet styr vad de gör själva respektive vad de köper in. Sandberg håller 

med om att kostnadsutvecklingen för fastigheter följer teorins badkars- och kamelkurva. 

 

Det mesta av arbetet sköter Crendo själva. Ungefär 85-90 % utförs av egen personal. Sandberg 

har filosofin att finns det arbete för elva personer så har de tio anställda och resten köper de in. På 

så sätt håller Crendo ordning på kostnaderna då mängden arbete kan variera över tiden. Sandberg 

vill att alla på företaget ska arbeta produktivt hela tiden. Det ligger stora besparingar i att undvika 

överdimensionering av personalen. HFAB i Halmstad är ett mycket bra exempel på detta som 

sparade 20 miljoner kronor på att lägga ut förvaltningen på entreprenad. Arbetet sköts fortfarande 

av samma personal men betydligt bättre och billigare. Detta beror på inställningen, påpekar 

Sandberg. Han anser att i egen regi så har man fel synsätt. Externa bolag är mer konkurrenssatta 

vilket bidrar till en bättre syn på arbetet. Detta beror på att i ett externt bolag är inställningen att 

alla utförda arbeten ger intäkter och alla hyresgäster är kunder. I egen regi ser man problem och 

fel som måste åtgärdas. 

 

I de avtal Crendo själva kan styra har de fast pris på administration, städning, grönytor, teknisk 

tillsyn, ventilation och undercentraler. Löpande priser används till snöröjning, reparationer och 

löpande ombyggnadsprojekt. Oförutsedda händelser hanteras olika från kund till kund. Vissa har 

givit Crendo fria händer upp till 5000 kr medan andra upp till 200 000 kr. Överstiger kostnaden 

denna summa så måste kunden kontaktas innan arbetet påbörjas. Men Sandberg påpekar att det 

inte blir någon större begränsning. 

 

Konkurrenterna i Halmstad är ISS och Riksbyggen. Dessa anser Sandberg är viktiga för de håller 

bolaget på alerten. Samtidigt skiljer sig Crendos arbetssätt från många andra då de flesta skriver 

tre- till femårs kontrakt medan Crendo enbart skriver ett årskontrakt. Sköter de inte sitt arbete så 

går kunden över till en konkurrent. Genom kortare kontrakt menar Sandberg att spänsten behålls 

och att detta bidrar till en högre kvalitet på arbetet. Han anser att tryggheten som längre avtal 
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bidrar med kan leda till att kvaliteten och motivationen minskar hos de anställda. 

Förvaltningsplanen lägger Crendo tillsammans med kunderna. Planeringen görs i femårs 

horisonter. De diskuterar även strategier, framtiden med mera. Att planera längre än kontrakten 

löper är en affärsrisk som Crendo tar. Crendo anser att om arbetet sköts korrekt så finns det ingen 

anledning att avsluta samarbetet. 

 

De tjänster som efterfrågas mest är teknisk förvaltning. Ekonomin vill kunderna oftast hålla i 

själva. Den förekommer mest i totalåtaganden och till bostadsrättsföreningar. Vid den tekniska 

förvaltningen är Crendo ansiktet ut mot hyresgästen men Sandberg menar att hyresgästerna 

märker oftast ingen skillnad på om deras fastighet sköts av ägaren eller ett externt bolag. Crendos 

koncept bygger till stor del på att agera rätt och hedersamt. Samtidigt påpekar han att kvalitet på 

arbetet givetvis är oerhört viktigt. Sandberg lägger större vikt på personlighet vid anställning än 

på vad de har för kvalifikationer. De måste passa i organisationen. Detta är särskilt viktigt då 

fastighetsförvaltning är ett yrke som bygger på kontaktnät. Crendo har inte marknadsfört sig på 

ett och ett halvt år och får stadigt nya kunder. Anledningen till att så många nuförtiden väljer att 

lägga ut förvaltningen på externa bolag säger Sandberg är på grund av att det är för dyrt att ha det 

i egen regi.  

 

En fördel ett externt bolag har enligt Sandberg är att de inte är konjunkturberoende då företagen 

behöver tjänsterna oavsett konjunktur. Tvärtom kan märkas under lågkonjunktur att det ökar, då 

bolagen behöver spara pengar. Under lågkonjunkturer kan det hända att bostadsbolagen måste 

�fräscha till� för att locka kunder och att detta leder till mer arbete för Crendo. 

 

Crendo har valt att inte arbeta med ISO-certifieringen. Men de har en miljöpolicy av enklare slag 

för att kunna klara kraven på offentlig upphandling. Crendos kunder har inga krav på ISO- 

certifiering. Sandberg menar att kraven från kund på kvalitetssystem börjat minska. Miljö är det 

fortfarande fokus på men samtidigt är denna bransch ganska snäll ur den aspekten. Viktigast 

enligt Sandberg är att kunna efterleva och anpassa policyn till arbetet annars känns det 

överflödigt och blir en onödig kostnad. Han påpekar även att produktblad är viktiga för att kunna 

handla upp på bästa sett ur miljöperspektiv. 
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Datoriseringen ligger medvetet på en ganska låg nivå inom företaget. Sandberg är inte emot 

systemen men anser att de är svåra att anpassa till verksamheten. Vid ett större fastighetsbestånd 

kan felanmälan anpassas men för Crendo skulle det i dagsläget innebära att kostnaden skulle 

överstiga nyttan. Viss ekonomisk administration och en del uppföljningsarbete är datoriserat i 

branschanpassade program. Uppföljningen är oerhört viktig för att kunna jämföra olika uppdrag, 

prissättningen och dimensioneringen av arbetsinsatsen för nya uppdrag. Även styr- och 

reglersystem är datoriserade. 

 

Crendo strävar efter att ha ett liknande grundupplägg på sina tjänster men de stora variationerna 

mellan kunderna gör att det är svårt att standardisera. På exempelvis städningsarbete och teknisk 

tillsyn läggs det istället upp frekvenser för att detta ska kunna följas upp. Det görs även 

körscheman för att säkerställa kvaliteten. 

 

4.2.2 Wallenstam Bostad AB 

Wallenstams affärsidé är att förvärva, förvalta, förädla och försälja fastigheter. Allt i syfte att 

förse en föränderlig marknad med ändamålsenliga bostäder och lokaler i utvalda 

storstadsregioner. Wallenstams vision är att vara en branschledande samt marknadsledande privat 

fastighetsägare i utvalda storstadsregioner. 

 

För att dessa ska uppnås och visionen ska uppfyllas förvärvar eller producerar Wallenstam 

fastigheter till ett värde där de kan generera värdetillväxt. Värdetillväxt skapas dels genom att 

varje specifik fastighets förutsättning tillvaratas och utvecklas, dels genom en lönsam och 

effektiv förvaltning. Lönsam förvaltning uppnås tack vare välutbildad personal som har lokal 

marknadskännedom och sätter kunden i fokus. Wallenstam avyttrar fastigheter när de inte längre 

förväntar sig någon värdetillväxt. 

 

Fastighetsbeståndet finns framför allt i centrum och i attraktiva närområden och består i huvudsak 

av äldre ombyggda fastigheter samt 60- och 70-talshus. Wallenstam har valt dessa områden på 

grund av att centralt belägna fastigheter utgör en mindre risk och är säkrare. 
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Inom förvaltningen arbetar Jonny Friberg, huvudansvarig ekonomisk förvaltare, och hans 

kollegor utefter en budget som måste följas. Målet är att även få gjort så mycket som möjligt med 

fastigheterna och få så många nöjda kunder som möjligt. Att ständigt ha en bra förvaltning och 

ligga steget före kunden är andra saker som är viktiga anser Friberg. Men detta går inte alltid då 

de måste följa budgeten. Mycket av arbetet med förvaltningen av fastigheterna är behovsstyrt 

eftersom förvaltarna inte arbetar efter årsintervaller. Istället ser de på de olika objekten för sig 

och gör en bedömning vilket renoverings- och förbättringsbehov de har. Det ska vara bra kontakt 

mellan personalen och kunden så att det inte blir spänningar. Wallenstam anser även att deras 

miljöarbete ytterligare är en möjlighet för att kunna nå företagets mål.  

 

En stor del av arbetet inom förvaltningen sitter i ryggraden på de olika förvaltarna. Det är alltså 

inte så styrt och bara en viss del av förvaltningsarbetet är standardiserat. Vissa perioder är det 

mycket prognosarbete och periodiseringar. Här används inga färdigskrivna mallar men det löper 

på automatiskt. Vissa dagar i månaden sitter alla förvaltare och lägger in prognoser i en databas 

på vad de håller på med i fastigheterna och i vilken omfattning. 

 

En viss del av förvaltningen köper Wallenstam in på entreprenad. Dessa delar är 

fastighetsskötare, byggare, elektriker, rörläggare, målare och städare. Fastighetsskötseln började 

köpas in i början av 90-talet. Dessa olika entreprenörer kallas för �Wallenstam partners� och 

arbetar under Wallenstams logotyp. Flera olika företag delar på fastighetsskötseln och de andra 

tekniska delarna som Wallenstam köper in. Det är väldigt viktigt för Wallenstam att det är rätt 

person på rätt plats och att individen gör ett bra arbete, inte lika viktigt vilket företag som utför 

det. Fastighetsskötarna och de andra entreprenörerna arbetar under förtroende och vet hur 

Wallenstam vill att de ska arbeta samt har blivit tilldelade arbetsinstruktioner. Utöver detta 

arbetar de ganska självgående. Arbetsinstruktionerna visar sig som mappar och böcker där det 

står vad som ska göras varje vecka/månad. 

 

Wallenstam har inte märkt någon nämnvärd skillnad på hyresgästernas krav då deras höga hyror i 

sina centralt belägna fastigheter automatiskt leder till höga krav på förvaltningen och standarden i 

fastigheten. Hyresgästerna kommer med önskemål om renovering och förbättringsarbete men det 
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krävs mer än att några enstaka hyresgäster har dessa behov då det inte finns någon ekonomi i att 

förbättra separata lägenheter. Hyran är satt efter den standarden som erbjuds.  

 

Förvaltning har länge förknippats med drift, underhåll och reparationer av fastigheter. Under 

senare år har nyckelord som service, kundfokus och mervärde fått större tyngd. Friberg tycker att 

dessa mjuka värden har fått större betydelse de senaste två till tre åren. Kundservice öppnades för 

tre år sedan. Hyresgästen gör en felanmälan till kundservice som tar kontakt med aktuell 

hantverkare för att åtgärda problemet. Kundservice följer i efterhand upp ärendet. Det stäms även 

av hur mycket felanmälningar det kommer in för varje objekt. 

 

Wallenstam har precis gjort om alla sina arbetsinstruktioner för fastighetsskötsel och städ. 

Förvaltningen lägger stor vikt vid dessa delar då dessa personer alltid är i fastigheten och är 

Wallenstams ansikte utåt. Förvaltningen har skrivit om alla avtal och SF-delar, regler som alla 

arbetar utefter. Detta och kundservice är de största förbättringar som gjorts på senare år. 

 

Wallenstam använder sig av krav definierade i miljöledningsstandarden ISO 14001. Wallenstams 

miljöarbete är en integrerad del av strategin för värdetillväxt och dessa miljöförbättrande åtgärder 

bidrar till att minska affärsriskerna och sänka kostnaderna. Wallenstam jobbade under föregående 

år intensivt med en strategisk kartläggning av företagets miljöpåverkan och de miljökrav som 

omger verksamheten. SF-delarna innehåller mycket av miljöfrågorna och företagets miljöpolicy, 

speciellt de områdena rörande fastighetsskötseln och städ.  

 

Företaget har startat Wallenstam Energi AB för ett år sedan och de bygger egna vindkraftverk för 

att framställa sin egen elektricitet. De bedriver ett målmedvetet arbete med att optimera företagets 

energianvändning, däribland ingår arbetet med att byta ut oljepannor mot fjärrvärme. Dessa och 

andra miljöprestationer gynnar både värdetillväxten då energikostnaderna minskar samt skapar en 

positiv bild av företaget. 

 

Ett av de styrsystem Wallenstam arbetar mycket med i dagsläget är ett system för 

bränsleförbrukningen. De försöker att i samtliga fastigheter över 2000 kvm ha DUC:ar i 

fjärrvärmecentralen, vilket är datorer som finns på plats i varje fastighet. Förvaltarna kan koppla 
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upp sig mot dessa från kontoret för att styra fastighetens värme, ventilation och framledning med 

mera. Det är även mycket tidsbesparande då de styr allt från kontoret och slipper åka ut till 

fastigheterna. Wallenstam har på senare år förbättrat sina datasystem. De har ett system som heter 

Restate som visar underhållsstatusen för varje lägenhet. Utöver Restate använder de sig också av 

Vitec som sköter vatten, el och fjärrvärme.  

 

Mycket av arbetet med förvaltningsplanerna bygger på den informationen som fås in från de 

ronderingar som görs en gång per månad i fastigheterna. Då skrivs allt ner som iakttas och som 

behöver åtgärdas direkt, under nästa års budget eller under en femårs period. Detta anser 

Wallenstam vara ett bra underlag för en effektivare förvaltning. I ronderingsmallarna lagrar man 

all information som kommit in under året och även hyresgästernas önskemål registreras. 

 

De underhållsplaner som Friberg och hans kollegor arbetar fram används när de lägger budgeten. 

Dessa underhållsplaner innehåller vad varje förvaltare anser behöver göras med respektive 

fastighet under den närmsta tiden. Friberg anser att kostnadsutvecklingen för fastigheter inte 

skiljer sig från teorins badkars- och kamelkurva. 

 

4.2.3 Derome Fastighetsförvaltning AB 

VD Peter Mossbrant berättar att visionen för Derome Förvaltning AB är att vara ett självklart 

alternativ när kommunen ska dela ut markoptioner. För att uppnå denna vision måste de 

producera bostäder som är attraktiva och blir omtalade. Detta lyckas de med genom att vara 

flexibla och rita huset efter tomten och inte tvärtom. Det krävs även att deras mål om att vara en 

bättre fastighetsförvaltare än snittet uppfylls. Att förädla exploateringsmark och driva projekt för 

bostadsrätt, äganderätt eller hyresrätt samt att utföra effektiv förvaltning av fastigheter är 

affärsidén som gäller för hela koncernen. 

 

Derome använder sig av en mix av tre förvaltningsstrategier. Till att börja med används 

kundenkäter för att se vilka behov som i största möjliga mån kan tillgodoses. Förebyggande 

strategi har de genom att göra besiktningar av fastigheterna för att se vad som behövs utföras. Till 

sist använder de sig av en felavhjälpande strategi vid akuta händelser som måste åtgärdas 
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omgående. Allt som utförs läggs in i en databas för att i efterhand kunna följa upp arbetet som 

utförts. 

 

För att ha en bra kontakt med kunderna använder sig Derome av ett kundcenter där kunderna kan 

få svar på diverse frågor. De skickar också ut kundenkäter för att få information om vad kunderna 

tycker. De har även en kundtidning som skickas ut tre gånger om året samt riktad information via 

brev då det krävs. Derome följer också hyresgästföreningarnas kundenkäter för att se hur de 

ligger till jämfört med andra fastighetsbolag. Allt för att kontrollera att de når upp till sitt mål att 

vara en bättre fastighetsförvaltare än snittet. Mossbrant förklarar att de följer den databas som 

finns för exempelvis tapetsering av lägenheterna men att de inte arbetar aktivt med att skapa 

mervärde för kunden. Detta gör att de har ett affärstänk men ändå möter kunden. För att få ett 

gott rykte måste de vara tillmötesgående samtidigt som kunden förstår att allt inte är 

genomförbart. 

 

Rent teoretiskt är underhållet väldigt standardiserat i och med att de lagt in allt i en databas vad 

och när reparations- och rutinmoment ska utföras. Men behovet är det avgörande och därför är 

det viktigt med okulära besiktningar. Sen har de även ett system där förvaltaren mejlar in om de 

upptäcker något när de är ute vid en fastighet. Derome har all förvaltning i egen regi med 

undantag av fastighetsskötsel. Kontrollen och besiktningen vill de däremot ha kvar i den egna 

rörelsen. 

 

Mossbrant berättar att de på förvaltningen inte har diversifierat sig på något speciellt sätt men att 

de enligt målet ska vara en bättre förvaltare än snittet. Att vara bäst skulle medföra allt för stora 

kostnader som Derome inte är beredda att lägga ner. Under de senaste åren har kundernas krav 

ökat. Mossbrant tror att det är konsekvensen av att fel och brister tolereras i mindre utsträckning 

idag än tidigare. Det är framför allt yngre personer som påpekar mindre fel.  

 

Derome är inte certifierade enligt ISO vare sig för miljö- eller kvalitetssystem. Detta innebär 

dock inte att de bortser från dessa viktiga områden. När det gäller miljöarbete så är det självklart 

för Derome att arbeta med dessa frågor då det ligger i deras affärer. Däremot märker de inte av att 
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det är ett konkurrensmedel. Alla talar om det men det händer inte så mycket. Kostar det mer så 

väljer kunden något annat och hoppas på att någon annan väljer det miljövänliga. 

 

Mossbrant säger att de valt att ha ett eget kvalitetssystem för att de vill spara pengar och inte för 

att bli certifierade. Det viktiga är inte att vara certifierad utan att arbeta efter det. Genom att 

bygga upp checklistor och mallar för produktionen, upphandling, byggmöten, protokollföring 

samt arbetsmiljön kan Derome kvalitetssäkra varje projekt vid nyproduktion. För att 

kvalitetssäkra förvaltningen så lägger de in allt i sina databaser och följer upp med besiktningar. 

Intervaller läggs även in för underhållet. På så sätt säkerställer de också kvaliteten. Resultatet är 

att de får bättre uppföljning. De kan göra upphandlingen mycket mer rationellt när de vet vad 

som ska göras och i vilken omfattning för en hel fastighet. Innan gjordes del för del vilket gjorde 

att upphandlingarna blev dyrare. Nu sparar de inte bara pengar utan också tid. 

 

Det styrsystem som Derome använder sig av är Vitec. Det är ett system som är utvecklat för 

fastighetsförvaltare. Derome använder sig av grundstommen men har sedan fått göra om vissa 

delar för att det ska passa just deras verksamhet. Fördelarna med systemet är att de kan analysera 

allt från en hel fastighet ner till enskild lägenhet. Detta medför att planeringen av förvaltningen 

blir lättare. Det krävs dock lika mycket personal som tidigare men de sparar pengar på det genom 

smidigare upphandlingar och bättre framförhållning. Man får klarare planer för hur det ska se ut 

och hur arbetet ska skötas. Genom datoriseringen och samma personalstyrka har de kunnat bygga 

på sin förvaltning vilket är en effektivisering. 

 

I underhållsplaneringen använder de sig av sin databas med utförlig information om de olika 

fastigheterna. Via databasen ser de vad och när underhåll ska utföras.  Datorn talar om vilka 

underhållsintervaller som ligger för varje fastighet. De besiktigar alla fastigheter varje år och 

förvaltningsplanerna revideras vid behov. Kring dessa knyter Derome sedan sin budget. 

Mossbrant håller med om att kostnadsutvecklingen för fastigheter stämmer väl överens med 

teorins badkars- och kamelkurva. 
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4.3 Organisation 

4.3.1 Crendo Fastighetsförvaltning AB 

Organisationsstrukturen i Crendo är platt och mycket decentraliserad (se bilaga 4). Personalen 

ska kunna fatta egna beslut snabbt. Gäller det högre belopp behöver en förfrågan göras uppåt i 

organisationen. Detta är ett arbetssätt som Sandberg menar skapar motivation och gör att arbetet 

flyter på bättre. Inom Crendo har varje fastighetsförvaltare ett antal kunder som de är ansvariga 

över. Kraven kan variera stort mellan de olika kunderna och det är oerhört viktigt att personalen 

kan känna av kunderna så de vet vilken nivå de ska arbeta på. 

 

En nackdel som Sandberg tar upp med att ha en decentraliserad organisation är att den blir sårbar. 

Dels att företagshemligheter kommer ut till fler personer inom bolaget och att man på så vis 

öppnar sig mer mot marknaden, men även att bolaget blir mer beroende av specifika individer. 

Fördelen är den höga motovationen bland de anställda. Crendo har en nästan obefintlig 

omsättning på personal och kunder. 

 

4.3.2 Wallenstam Bostad AB 

Organisationsstrukturen har ganska nyligen förändrats inom Wallenstam (se bilaga 5). Strukturen 

bygger på kundnärhet. Indelningen i regioner med lokala förvaltningskontor, ger bra möjligheter 

att tidigt uppfatta tendenser och förändringar på respektive marknad. Fastighetsförvaltningen 

omfattar uthyrning, miljö samt teknisk- och ekonomisk förvaltning. Fastighetsförvaltningen 

bedrivs i egen regi, medan fastighetsskötseln och underhållet i de allra flesta fall är upphandlade 

tjänster, via konceptet Wallenstam Partner. De har även valt att dela upp förvaltningen i 

ekonomisk och teknisk förvaltning och detta gjordes för ett år sedan. Anledningen var att de 

tekniska förvaltarna skulle få mer tid ute på fältet. Innan Wallenstam delade upp förvaltningen i 

dessa två delar låg allt arbete på en och samma förvaltare som var ansvarig för ett område. Detta 

fungerade inte så bra för vissa förvaltare hade en mer teknisk bakgrund medan andra hade en mer 

ekonomisk bakgrund. Uthyrarna och kundservice är också ute och ronderar och detta anses vara 

väldigt positivt då alla ser det med så olika ögon. Eftersom alla ronderar tror de att man får med 

sig mycket och skapar sig en egen uppfattning om fastigheterna. Förvaltningsavdelningen har 

sedan stor frihet med den budget de har, att förvalta och förädla så effektivt som möjligt.  
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Wallenstam försöker så långt det är möjligt bereda möjligheter till utveckling inom företaget. 

Under våren 2005 genomförde Wallenstam undersökningen, NöjdMedarbetarIndex (NMI). Den 

ger viktig information om hur medarbetarna upplever sin dagliga arbetssituation och hur det står 

till med trivsel och motivation. Ledningen har vid vissa tillfällen olika optionsprogram för att 

motivera personalen. 

 

4.3.3 Derome Fastighetsförvaltning AB 

Genom att arbeta med hela processen från mark till förvaltning får de en gedigen återföring av 

det som de håller på med. Denna återföring får normalt inte ett bolag som inte har förvaltningen i 

egen regi. Information om vad som händer med fastigheterna inhämtas från förvaltningen 

eftersom de har fastigheterna långsiktigt i sina ägor. Dessutom vet de vilka material som finns i 

fastigheten samt vad som behöver förändras inom förvaltningsarbetet. 

 

För att få personalen motiverad är det enligt Mossbrant viktigt att de har en platt organisation 

med ansvar långt ner i organisationen (se bilaga 6). Hela Deromegruppen är uppbyggd på att vara 

mycket jordnära. Det gör att mycket ansvar kan delegeras ner i organisation vilket i sin tur gör att 

medarbetarna växer som människor. Därför är frihet och ansvar två viktiga ord för Mossbrant. 

För att engagera medarbetarna ytterligare har de också en resultatpremie som baseras på olika 

mål som är uppsatta för året. Premien betalas till hälften ut via lönen. Den andra hälften används 

till gemensamma aktiviteter för att öka teamkänslan. 
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5 Analys 
 

I analysen presenteras den bearbetade empirin. Likheter och skillnader mellan de olika 

respondenternas svar analyseras utifrån vår teoretiska referensram. 
  
 

 

5.1 Fastighetsförvaltning 

Valet mellan förvaltning i egen regi och extern förvaltning beror på vad företaget har för mål, 

resurser, affärsidé och långsiktighet.63 Sandberg påpekar att de som externa förvaltare är mer 

konkurrensutsatta och att detta gör dem effektivare, billigare och flexiblare. Mossbrant menar att 

det finns flera fördelar i egen regi och att lägga ut tjänsterna externt bidrar till förlorad kontroll. 

Wallenstam vill hela tiden ligga steget före hyresgästen och enligt dem görs det enklast i egen 

regi. Friberg säger att de vill få gjort så mycket som möjligt med fastigheterna vilket ofta leder 

till många nöjda kunder. Alla bolagen arbetar efter vad som i teorin benämns som kunddriven 

förvaltning. Både Wallenstam och Derome påtalar dock att de lägger ut valda delar av sin 

förvaltning på externa bolag. 

 

Förvaltningsplaner ska upprättas till varje fastighet.64 Dessa planer ligger till grund för 

budgeteringen för två av respondenterna. Crendo skiljer sig i detta fall då de lägger 

förvaltningsplanerna i samråd med sina kunder och inte utgår från någon budget. 

 

Underhållsplaner kan läggas på olika nivåer.65 Nivån bestäms av vilket mål fastighetsägaren har 

med sitt innehav.  Här har alla respondenter svarat att de preciserar vilka åtgärder som skall 

vidtas för att upphandlingarna ska göras smidigare. Detta resulterar i att alla ligger på nivå två, 

det vill säga när underhållsåtgärder ska utföras måste en precisering av åtgärder, mängder och 

årtal göras för att anbud ska kunna lämnas från entreprenörer.  

                                                
63 Fastighetsägarna Sverige, Förvaltarstegen � Ledning av fastighetsföretag, 25-26 
64 Ibid. 23 
65 Fastighetsägarna Sverige, Kunskap för fastighetsföretag - Drift och underhåll av fastigheter, 9.10 
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5.2 Strategier 

Ett mål som är tydligt och relativt enkelt att fokusera på är rationalistiskt. Målet är också styrande 

för verksamheten.66 Crendo och Wallenstam har mål som stämmer överens med detta synsätt. 

Derome däremot har ett mål som gör att följer de det systemteoretiska synsättet. Det innebär att 

organisationen är beroende av omgivningens inriktning.67  

 

Alla respondenter är samstämmiga i att kvalitet är viktigt i deras arbete. Kvalitet är en av tre 

grundläggande strategier för att skapa konkurrensfördelar. Ett krav för företagen, när de väljer 

kvalitet som strategi, är att de måste anpassa sig efter kundernas behov.68 Derome påpekar att 

kvalitet är viktigt men att det inte har något uttalat sätt att diversifiera sig. Wallenstam har 

kvalitet som diversifiering medan Crendo menar att de utöver kvalitet måste agera rätt och 

hedersamt för att möta kundernas krav.  

 

Fördelar med att förvalta i egen regi är en nära och direkt kontakt med hyresgästerna.69  Enligt 

Crendo så märker inte hyresgästerna någon skillnad på vem som utför arbetet. Wallenstam 

påpekar att det viktigaste inte är vilket företag som representerar Wallenstam utan att företaget 

kan sin sak och gör ett bra arbete. 

 

En strategi bör också väljas för det planerade och periodiska underhållet.70 Både Derome och 

Wallenstam vill arbeta efter en förebyggande strategi, men bland annat budget och akuta ärenden 

gör att även felavhjälpande och behovsstyrd strategi kommer ifråga. Derome säger också att 

utförda arbeten följs upp genom deras databas. För Crendos del avgörs strategin helt och hållet 

efter vad kunden vill. Samtliga företag anser också att kostnaderna för underhållet stämmer väl 

överens med den utveckling som badkars- respektive kamelkurvan visar.71 

 

                                                
66 Abrahamsson & Aarum Andersen, Organisation � Att beskriva och förstå organisationer, 148-165 
67 Ibid. 
68 Fastighetsägarna Sverige, Förvaltarstegen � Ledning av fastighetsföretag, 9 
69 Ibid. 25-26 
70 Bejrum, Se om sitt hus, 45-48 
71 Ibid. 
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För att underlätta och effektivisera återkommande frågor och problem i företagen är styrsystem 

ett bra hjälpmedel.72 Samtliga företag använder sig i varierande utsträckning av branschanpassade 

program för ekonomi, uppföljning, styr- och reglersystem. Crendo menar dock att ett styrsystem 

för felanmälan för dem skulle innebära att kostnaden överstiger nyttan. Genom styrsystemen och 

datoriseringen har Derome effektiviserats då de kan förvalta fler fastigheter med samma 

personalstyrka. Wallenstam har DUC:ar i ett flertal fastigheter som styrs från deras kontor. 

Genom detta arbetssätt sparar de mycket tid då de inte behöver åka till fastigheten för att göra till 

exempel värmejusteringar. Alla företagen har en enhet dit kunderna kan ringa för att göra 

felanmälan vilket gör att kunderna får snabba svar på sina frågor. Wallenstam och Derome 

skickar också ut en kundtidning för att hålla alla kunderna underrättade om vad företagen gör för 

dem. 

 

Crendo har svårt för att standardisera sina tjänster. De strävar efter ett liknande grundupplägg, 

men variationen på vad kunderna kräver är stor vilket gör att det skiljer sig mellan kunderna. På 

Wallenstam säger de att mycket av arbetet sitter i ryggraden hos förvaltarna detta medför att 

enbart en mindre del är standardiserat. Derome har ett mycket standardiserat underhåll då allt 

finns i deras databas, men de okulära besiktningarna avgör ändå om ett vist underhåll måste 

genomföras. 

 

För att säkerställa kvaliteten inom ett företag kan olika typer av kvalitetsledningssystem 

användas. Detta gäller även för miljöfrågor.73 Wallenstam har valt att ISO-certifiera sig medan de 

andra tagit fram egna system. Orsaken till framtagandet av egna system är att respondenterna 

tycker att de är lättare att arbeta efter och framför allt sparar företagen mer pengar. En annan 

anledning som Crendo nämner är att det krävs för att klara kraven vid offentlig upphandling. 

Däremot anser varken Crendo eller Derome att de är ett konkurrensmedel. 

 

                                                
72 Fastighetsägarna Sverige, Förvaltarstegen � Ledning av fastighetsföretag, 21 
73 Fastighetsägarna Sverige, Förvaltarstegen � Ledning av fastighetsföretag, 32-41 
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5.3 Organisation 

Fastighetsförvaltningen har ändrats genom åren. Den traditionella förvaltningen har gått över mot 

kunddriven förvaltning.74 Detta visar sig i de olika organisationsstrukturerna oavsett om det är i 

egen regi eller extern förvaltning. Alla respondenterna är överens om att förvaltning är ett arbete 

som fungerar effektivare om stor del av besluten och kontrollen ligger långt ner i organisationen. 

De är även överens om att det är motivationshöjande för personalen att få arbeta självständigt och 

ta ansvar.  

 

Vid en jämförelse av respondenternas svar mot de fem olika koordineringsmekanismer ser vi att 

de tre företagen faller under ömsesidig anpassning. Kriterierna för ömsesidig anpassning är att 

kontrollen av arbetet ligger i händerna på dem som gör arbete och är vanlig vid 

kunskapsintensiva organisationer.75 Även valet av organisationsstruktur är liknande för alla tre 

bolagen. De är platta och decentraliserade organisationer. Decentralisering kan definieras som 

�makten är spridd bland många personer i organisationen�.76 Crendo vill att personalen snabbt 

ska kunna fatta egna beslut, så mycket som möjligt ska kunna lösas direkt. Sandberg nämner 

dock att det finns ett par nackdelar med decentraliserad organisation. Fler personer får ta del av 

företagshemligheter och företaget blir mer beroende av specifika individer. Detta medför att 

företaget blir sårbart. Derome menar att valet av organisationsstruktur beror på att de vill ha en så 

�jordnära� organisation som möjligt. Wallenstam bygger sin förvaltningsorganisation på filosofin 

rätt kompetens på rätt ställe.  

 

Orsakerna till att ha en decentraliserad struktur är att alla beslut inte kan tas av en individ, snabbt 

kunna svara mot lokala förhållanden och för att stimulera motivationen. Ytterligare indelningar 

kan göras av decentralicering, antingen horisontell eller vertikal.77 Den horisontella indelningen 

innebär en delegering av beslutsfattande till icke chefer och även här går det relatera till 

respondenterna. Arbetet kan enligt teorin specialiseras på bredden och djupet. Genom en kraftig 

horisontell spridning och en vertikal vidgning är personalen placerade där de gör bäst nytta samt 

                                                
74 Högberg & Högberg, Kunddriven fastighetsförvaltning, 51 
75 Mintzberg, Structure in fives, 2-9 
76 Ibid. 97-105 
77 Ibid. 
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har mycket fria arbetsroller med begränsad styrning.78 Denna teori ligger helt i linje med den 

strukturen som återfinns i samtliga företag. 

 

 

                                                
78 Mintzberg, Structure in fives, 26-33 
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6 Slutsats 
 

I det här kapitlet redovisar vi våra slutsatser från vår undersökning. Resultatet återkopplas till 

frågan som besvaras i studien. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatta studier inom ämnet.   
 

 

6.1 Slutsatser 

Målet med den här uppsatsen är att besvara vår frågeställning om det finns några organisatoriska 

och strategiska skillnader mellan förvaltning i egen regi kontra outsourcing som kan få effekter 

för förvaltningen? Vi ska även uppfylla syftet att beskriva och analysera hur 

fastighetsförvaltningen påverkas av att skötas av ett externt förvaltningsföretag, ett företag som 

äger och förvaltar eller ett som bygger, äger och förvaltar. Kommer de organisatoriska och 

strategiska skillnaderna att visa sig i förvaltningen och i så fall hur?  

 

Genom att knyta samman uppsatsens problemformulering med analysen har vi kommit fram till 

följande svar;  

 

Det finns organisatoriska och strategiska skillnader som påverkar förvaltningen. Vi antog från 

början att dessa skulle vara tydliga att urskilja om förvaltningen jämfördes mellan ett 

uppdragsförvaltande bolag, ett som äger och förvaltar samt ett företag som står för hela processen 

från mark och byggande till förvaltning. De bolag vi arbetat med hade förvånansvärt lika 

strategier och organisationsstruktur. Detta trots att de är olika typer av bolag som skiljer sig i 

både storlek, fastighetsbestånd, mål och affärsidé. Vi upptäckte ganska fort att andra faktorer än 

typ av bolag hade större påverkan på förvaltningen.  

 

De slutsatser som vi har kunnat dra av denna uppsats är följande: 

 

• Vilken typ av förvaltning som är bäst lämpad att använda beror helt på företagets 

förutsättningar, mål och affärsidé. 
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• De organisatoriska skillnaderna mellan företagen är små då detta är en bransch som är 

kunskapsintensiv. 

• För att få en kostnadseffektiv förvaltning som fungerar på ett tillfredställande sätt så 

verkar det som att det krävs en decentraliserad organisationsstruktur.  

• Den största skillnaden vi sett är att ett externt bolag arbetar mer proaktivt, detta genererar 

intäkter, men har alltid kunden att rätta sig efter. Bolag med förvaltningen i egen regi har 

själva kontrollen men för dem är förvaltning något som handlar om problemlösning. 

• Vi antog att strategierna och till viss mån även att organisationen skulle påverkas av hur 

pass standardiserat och datoriserat förvaltningen i företaget var. Efter intervjuerna har vi 

insett att det var stora variationer mellan de olika företagen hur stora effektiviseringar och 

besparingar som de gjort. 

• Samtliga bolag är överens om att det är viktigt att motivera personalen. Motivationen är 

det avgörande för om ett företag fungerar som det ska eller ej. 

• De befintliga teoretiska modellerna verkar stämma väl överens med verkligheten även om 

de används i modifierade former av bolagen. 

 

6.2 Avslutande diskussion 

Som vi nämnt tidigare trodde vi att skillnaderna skulle vara stora mellan de olika bolagen. Istället 

har vi kunnat se många likheter, både organisatoriskt och strategiskt. Det som förvånade oss är att 

Derome säger att de inte anser att ett externt bolag inte gör det �lilla extra�. Crendo säger tvärtom 

att de letar efter förbättringar hela tiden då det ger nya intäkter. Detta tyder på att det kan vara 

stora variationer mellan hur externa bolag arbetar. 

 

Det är intressant att alla är rörande överens om att förvaltning fungerar som bäst med en 

decentraliserad organisation. De tror alla att det är svårt att få en förvaltningsorganisation att 

fungera kostnadseffektivt med en centraliserad struktur. Decentraliseringen gör också att 

kunderna får bra och snabb service. 

 

Vi trodde innan att outsourcing skulle vara en dyr tjänst men uppfattningen vi fått efter denna 

uppsats är att kostnaderna för att sköta allt i egen regi är högre än vad de externa bolagen tar ut, 
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trots att de har sitt vinstpålägg. Detta tror vi beror på att externa bolag har lättare att hålla nere 

bland annat personalkostnaderna. Vi har även upplevt det som om de arbetar mer aktivt med att 

effektivisera sitt arbetssätt för att hålla nere kostnaderna. Man bör ha i åtanke att det är enklare 

för mindre bolag att kontinuerligt effektivisera inom bolaget. 

 

Vi trodde att många företag lade ut förvaltning av anledningar så som att de inte hade de 

förutsättningarna att själva sköta det, bristande kunskap eller att annat prioriterades högre inom 

företaget. Det förvånade oss att stora besparingar kunde göras genom outsourcing. Vi tror också 

att det kan vara mycket individuellt mellan vilket externt bolag som väljs. Precis så som 

Mossbrant påpekade så förloras lite av kontrollen över fastigheterna. Som fastighetsägare blir 

man genast ganska utsatt då det kan bli väldigt höga kostnader ifall det externa bolaget inte sköter 

arbetet ordentligt. Vi tror att Derome själva kan få kostnadseffektiv förvaltning beroende på att de 

har hela kedjan från mark till förvaltning. En annan aspekt som påverkar valet av förvaltning i 

egen regi eller outsourcing är det geografiska avståndet på fastighetsbeståndet. Därav är externa 

bolag ett mycket bra komplement för de som har förvaltningen i egen regi. 

 

Skillnader vi uppfattat mellan de olika bolagen är att de arbetar efter olika tidsperspektiv. Bolag i 

egen regi arbetar mer långsiktigt då de ofta behåller fastigheterna under längre perioder. Externa 

bolag kan ha kortare perspektiv genom att de själva inte äger fastigheterna. De får en flexiblare 

organisation eftersom de inte behöver avpassa personalstyrkan efter antalet fastigheter på samma 

sätt som ett bolag i egen regi. 

  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi tror att det hade varit givande att göra en kvantitativ uppsats om egen regi kontra externa 

bolag för att kunna dra mer generella slutsatser. En annan intressant vinkling hade varit att se de 

kostnadsmässiga skillnaderna mellan de olika typerna av bolag. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide Crendo 

 

INLEDNING/ORGANISATION 

•  Kort presentation av intervjuperson/företag. 

•  Vad har ni för: 

 -mål 

 -affärside 

 -vision 

Hur arbetar ni för att följa upp och uppnå dessa? 

•  Hur ser �ert fastighetsbestånd� ut? 

-antal 

-typ av fastigheter 

-åldersmässigt 

-belägna, särskild anledning till valda områden/objekt? 

Hur påverkar dessa faktorer er förvaltning? 

•  Hur ser er förvaltningsorganisation ut? 

-     Varför och av vilka anledningar, har ni valt den organisationsstruktur ni har? 

-     I vilken utsträckning delegeras ansvar ner i organisationen? 

-     Hur stor del av förvaltningsarbetet är standardiserat? 

- Är det något inom förvaltningen som ni köper in? 

FÖRVALTNING/STRATEGIER 

•  Hur kommer det sig att ni valt att arbeta som ett externt förvaltningsbolag och helt bortse från 

eget ägande?  

- Får det följder för förvaltningen? 

•  Vilken typ av fastighetsägare vänder sig till er? 

•  Vad tror ni är största anledningen idag är att anlita ett externt förvaltningsbolag? 

- Arbetar ni med proaktiv förvaltning? 

- Fördelar/nackdelar? 

•  Vilka är svårigheterna med att agera som ett externt bolag? 
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- Är fastighetsägaren en begränsande faktor i det löpande arbetet? 

- Hur hanteras oförutsedda händelser som inte är avtalsreglerade? 

•  Är det någon typ av tjänst som efterfrågas mer än övriga? (ekonomisk el. teknisk förvaltning) 

•  Vad har ni för förvaltningsstrategier?  

•  Hur märker ni av hyresgästernas krav på sitt boende? 

- Vad ställer de för krav på er? 

- Hur arbetar ni gentemot hyresgästen? 

- Tror ni att hyresgästen uppfattar någon skillnad jämfört med egen förvaltning? 

•  Hur har ni valt att diversifiera er/skapa konkurrensfördelar på marknaden?  

•  Arbetar ni med miljö- och kvalitetssystem, vilka? 

•  Använder ni några styrsystem i dagsläget, vilka?  

•  Hur stor del av förvaltningsverksamheten är datoriserad i dag? 

•  Vilka är grundtankarna innan ni lägger en förvaltningsplan? 

- Har ni några standarder, rutiner? 

•  Vad har ni för typ av underhållsplan av era fastigheter? 

•  Hur har dessa styr- informationssystem kommit att påverka er: 

- Organisation? 

- Strategier? 

•  Hur arbetar ni för att få personalen motiverad och sträva i �rätt� riktning? 
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Bilaga 2 Intervjuguide Wallenstam 

 

INLEDNING/ORGANISATION  

� Kort presentation av intervjuperson/företag.  

� Vad har ni för:  

-mål  

-affärside  

-vision  

Hur arbetar ni för att följa upp och uppnå dessa?  

� Hur ser ert fastighetsbestånd ut?  

-antal  

-typ av fastigheter  

-åldersmässigt  

-belägna, särskild anledning till valda områden?  

Hur påverkar dessa faktorer er förvaltning?  

� Hur ser er förvaltningsorganisation ut?  

- Varför och av vilka anledningar, har ni valt den organisationsstruktur ni har?  

- I vilken utsträckning delegeras ansvar ner i organisationen?  

- Hur stor del av förvaltningsarbetet är standardiserat?  

  - Är det något inom förvaltningen förutom fastighetsskötseln som ni köper in?  

- Delar flera företag på fastighetsskötseln?  

� Förvaltning har länge förknippats med drift, underhåll och reparationer av fastigheter. Under 

senare år har nyckelord som service, kundfokus och mervärde fått större tyngd. Har Er 

förvaltning förändrats över tiden?  

 

FÖRVALTNING/STRATEGIER  

� Idag finns möjligheten att lämna iväg förvaltningen på externa bolag som enbart arbetar med 

förvaltning. Har det varit något alternativ för er?     

 - Varför/varför inte?  

� Vad har ni för förvaltningsstrategier?  
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� Hur arbetar ni för att få personalen motiverad och sträva i �rätt� riktning?  

� Kundernas krav på sitt boende har ökat med åren, har ni märkt av det?  

 - Vad har det medfört för förändringar för er?  

- Vad ställer de för krav på er?  

- Hur ser ni på kunden?  

- Hur arbetar ni gentemot kund?  

- Förbättringsarbete? 

� Hur har ni valt att diversifiera er/skapa konkurrensfördelar på marknaden?  

� Arbetar ni med miljö- och kvalitetssystem, vilka?  

 - Använder ni ert miljöarbete som en strategi och ett konkurrensmedel och i så fall         

 märker ni att det ger utslag?  

� Använder ni några styrsystem i dagsläget, vilka?  

� Hur stor del av förvaltningsverksamheten är datoriserad i dag?  

 - Vad ser ni för vinster med det?  

� Hur har dessa styr- informationssystem kommit att påverka er:  

 - Organisation?  

- Strategier?  

� Vilka är grundtankarna innan ni lägger en förvaltningsplan?  

 - Har ni några standarder, rutiner?  

� Vad har ni för typ av underhållsplan av era fastigheter? 
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Bilaga 3 Intervjuguide Derome 

 

INLEDNING/ORGANISATION 

•  Kort presentation av intervjuperson/företag. 

•  Vad har ni för: 

 -mål 

 -affärside 

 -vision 

Hur arbetar ni för att följa upp och uppnå dessa? 

•  Hur ser ert fastighetsbestånd ut? 

-antal 

-typ av fastigheter 

-åldersmässigt 

-belägna, särskild anledning till valda områden? 

Hur påverkar dessa faktorer er förvaltning? 

•  Hur kommer det sig att ni valt att arbeta med hela processen från mark till förvaltning?  

- Får det följder för förvaltningen? 

•  Hur ser er förvaltningsorganisation ut? 

-     Varför och av vilka anledningar, har ni valt den organisationsstruktur ni har? 

-     I vilken utsträckning delegeras ansvar ner i organisationen? 

-     Hur stor del av förvaltningsarbetet är standardiserat? 

- Är det något inom förvaltningen som ni köper in? 

 

•  Förvaltning har länge förknippats med drift, underhåll och reparationer av fastigheter. Under 

senare år har nyckelord som service, kundfokus och mervärde fått större tyngd. Har Er 

förvaltning förändrats över tiden? 

 

FÖRVALTNING/STRATEGIER 

•  Idag finns möjligheten att lämna iväg förvaltningen på externa bolag som enbart arbetar med 

förvaltning. Har det varit något alternativ för er? 
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- Varför/varför inte? 

•  Vad har ni för förvaltningsstrategier? 

•  Hur arbetar ni för att få personalen motiverad och sträva i �rätt� riktning 

•  Kundernas krav på sitt boende har ökat med åren, har ni märkt av det? 

- Vad har det medfört för förändringar för er? 

- Vad ställer de för krav på er? 

- Hur ser ni på kunden? 

- Hur arbetar ni gentemot kund? 

- Förbättringsarbete? 

•  Hur har ni valt att diversifiera er/skapa konkurrensfördelar på marknaden? 

•  Arbetar ni med miljö- och kvalitetssystem, vilka? 

•  Använder ni några styrsystem i dagsläget, vilka?  

•  Hur stor del av förvaltningsverksamheten är datoriserad i dag? 

- Vad ser ni för vinster med det? 

•  Hur har dessa styr- informationssystem kommit att påverka er: 

- Organisation? 

- Strategier?  

•  Vilka är grundtankarna innan ni lägger en förvaltningsplan? 

- Har ni några standarder, rutiner? 

•  Vad har ni för typ av underhållsplan av era fastigheter? 
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VD 

Arbetschef Ekonomi/ 
uthyrning 

Ekonomi/ 
uthyrning 

Ekonomi/ 
uthyrning 

Kontrakts-
ansvarig  

Förvaltare 
VVS- 

ingenjör 

Arbetande 
förman 

Trädgårds- 
anläggning 

Uppback-
ningsgrupp 

Styr & 
Regler 

Fastighets- 
ansvarig El Snickeri Ventilation Vitvaru 

Fastighets- 
skötsel 

Fastighets- 
skötsel 

Fastighets- 
skötsel 

Fastighets- 
skötsel 

Fastighets- 
skötsel 

Fastighets- 
skötsel 

Fastighets- 
skötsel 

Fastighets- 
skötsel 

Bilaga 4 Organisationsschema Crendo Fastighetsförvaltning AB 
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VD 

VVD Controller Projekt- 
utvecklare 

Entreprenad- 
chef 

Adm. 
Ekonomi 

Fastighet 

Projektledare Personal Hyresavd./ 
Adm. 

Fastighet/ 
skötsel 

Bilaga 5 Organisationsschema Wallenstam Bostad AB 
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VD 

VVD Controller Projekt- 
utvecklare 

Entreprenad- 
chef 

Adm. 
Ekonomi 

Fastighet 

Projektledare Personal Hyresavd./ 
Adm. 

Fastighet/ 
skötsel 

Bilaga 6 Organisationsschema Derome Fastighetsförvaltning AB 
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