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Sammanfattning 
 
Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att fastighetsägare outsourcar 
fastighetsförvaltningen, i stället för att bedriva den med egna resurser. Det talas om att 
outsourcing tillåter en mer flexibel organisation som möjliggör högre servicekvalitet till 
hyresgästerna. Samtidigt lyfts risken i att tappa kontakten med hyresgästerna och insynen 
i fastigheten fram som en av fördelarna med att bedriva fastighetsförvaltningen med egna 
resurser. 
 
Syftet med den här undersökningen var att undersöka hur servicekvaliteten i 
fastighetsskötseln kan påverkas av fastighetsägarens val av förvaltningsform. Genom att 
jämföra servicekvaliteten när den bedrivs med egna resurser och när den bedrivs 
outsourcad ville jag kunna peka på de för- och nackdelar som kännetecknar de olika 
förvaltningsformerna. 
 
Studien genomfördes i form av en jämförande fallstudie, och enligt kvantitativ metodik. 
De två bostadsföretag som valdes ut till studien var HFAB i Halmstad och AB Bostäder i 
Borås. Båda är kommunalägda företag som är marknadsdominerande på sina respektive 
orter. HFAB fungerar som en ren beställarorganisation och outsourcar hela 
fastighetsförvaltningen, och AB Bostäder bedriver fastighetsförvaltningen helt med egna 
resurser. 
 
Studien visade på att de signifikanta skillnaderna som kunde uppmätas företagen emellan 
gällde skillnader i den kvalitetsdimension som behandlar teknisk utkomst, och skillnader 
i den processuella rättsdimensionen – den kvalitetsdimension som behandlar själva 
felanmälningsprocessen. Skillnaderna i den tekniska utkomsten förklarades som förmodat 
företagsspecifika, och skillnaderna i den processuella kvalitetsdimensionen förklarades 
bero på den fördel i flexibilitet som utvinns genom outsourcing.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Under nittonhundratalet har fastighetsbranschen genomgått stora förändringar (Högberg 
& Högberg, 1999). Bostadsföretagen såg länge sin huvuduppgift som att bygga bort 
bostadsbristen och många företag var långt in på 80-talet fortfarande organiserade som 
stora byggherrar (ibid.). Fastighetsförvaltning sågs mest som en bisyssla och hanterades 
centralt (ibid.). Lägenhetsunderhåll genomfördes enligt bestämda intervall utan hänsyn 
till hyresgästens upplevda behov och hyresgästinflytandet var mycket begränsat (ibid.). 
Ändå hade marknaden redan sedan miljonprogrammets slutfas börjat visa tecken på att 
nytänkande var nödvändigt (Högberg & Högberg, 1999). Under 1970-talets första år hade 
det börjat bli allt svårare att få nyproducerade lägenheter i perifera områden uthyrda 
(ibid.). Beslutsfattare reagerade dock långsamt, då många hade svårt att tro att efterfrågan 
hade byggts ikapp (ibid.). 
 
Bostadsföretagen tvingas under 80-talet att anpassa sig efter marknadens villkor 
(Högberg & Högberg, 1999). Den funktionsuppdelade organisationen anses allt mer 
förlegad och många av de stora allmännyttiga bostadsbolagen organiserar om för att möta 
de nya marknadskraven (ibid.). Företagen inser att de måste tillåta hyresgästen ett ökat 
inflytande och större möjlighet att själv påverka underhållet i sin lägenhet (ibid.) Behovet 
av att ha lokalt ansvariga medarbetare som kan samverka med hyresgästerna blir allt 
tydligare och områdesförvaltning införs för att göra detta möjligt (ibid.). Detta 
sammanfaller med att specialistfunktioner i företagen försvinner allt mer, och 
fastighetsskötare eller team med mer varierande arbetsuppgifter kommer i deras ställe 
(ibid.). 
 
Decentraliseringstrenden fortsätter under 90-talet (Högberg & Högberg, 1999). Ett viktigt 
skäl är att företagen vill få ner kostnaderna för förvaltningen genom att göra 
organisationen effektivare (ibid.). Satsning på kärnverksamheten har blivit slagord inom 
fastighetsbranschen (ibid.). Följden har blivit en ännu plattare organisation i vilken vad 
som ofta kallas för ”husvärd” utgör företagens kontakt med hyresgäster (ibid.). Modellen 
innebär att befogenhet och ansvar har lagts närmare kunden, och är egentligen ganska 
enkel till sin struktur (ibid.).  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
En naturlig följd av decentraliseringen inom fastighetsbranschen är att det har blivit allt 
vanligare att olika funktioner outsourcats till en tredje part (Högberg & Högberg, 1999). 
Fastighetsägare som lägger ut delar eller hela sin verksamhet på underentreprenörer har 
utvecklats till en mycket vanlig företeelse inom fastighetsbranschen. Inom branschen 
motiveras Outsourcing ofta av kostnadsmässiga skäl (Hedström & Wik, 2008). 
Förvaltningsorganisationen blir flexiblare gentemot en ständigt föränderlig 
arbetsbelastning och företaget får bättre möjlighet att fokusera på kärnverksamheten 
(ibid.). Fastighetsföretagen vill genom outsourcing undvika klumpiga och kostsamma 
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organisationer (ibid.). Det har dock även talats om att det kan finnas en risk med att 
förlora kontakten med slutkunden (Wärenfeldt, 2006).  
 
Brask undersökte 2005 hur lokalhyresgäster såg på förvaltningen beroende på om den var 
utlagd på entreprenad eller utförd i egen regi. Brask kom inte fram till något entydigt svar 
men pekar på för- och nackdelar med båda förvaltningsformerna ((Brask, 2005). Med 
förvaltning i egen regi finns bättre förutsättningar för att komma närmre hyresgästerna, 
och fastighetsägaren får större kontroll över vad som händer i fastigheten (ibid.). En 
förvaltning i egen regi kan dock vara till nackdel i exempelvis de fall då försäljning av en 
fastighet kan komma på tal och även konsekvensen för personalen måste vara med i 
beräkningen, det är även svårare att få dålig personal utbytt och mindre organisationer 
kan ha problem med att hålla en hög kompetensnivå (ibid.).  
 
Brasks undersökning av lokalhyresgästers syn på outsourcing är mycket intressant på sitt 
sätt, men jag känner att en dimension går förlorad i och med att han inte tar upp vanliga 
boendehyresgästers uppfattning av servicekvalitet under de olika förutsättningarna. Jag 
vill i denna uppsats undersöka servicekvaliteten i fastighetsskötseln hos bostadsföretag 
och jämföra hur hyresgäster upplever denna beroende på om den är outsourcad eller 
bedrivs med egna resurser. 
 
1.3 Problemformulering 
 
Vilken förvaltningsform bör ett bostadsföretag välja för att uppnå högst servicekvalitet i 
fastighetsskötseln? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att jämföra fastighetsskötselns servicekvalitet när den 
bedrivs med egna resurser och när den bedrivs outsourcad. Syftet är även att beskriva och 
förklara de skillnader i fastighetsskötselns servicekvalitet som uppmäts.  
 
1.5 Definitioner 
 
Fastighetsskötsel: Med fastighetsskötsel avses i denna uppsats vardagligt inre och yttre 
fastighetsunderhåll samt enklare felavhjälpning.  

 
1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 
 
Kapitel 2: Teori 
I det här kapitlet presenteras den teoretiska grund på vilken denna uppsats vilar.  
Kapitlet behandlar inledningsvis outsourcing och dess för- samt nackdelar, och fokuserar 
sedan på teorier om servicekvalitet och mätning av denna. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning och utformning av ett antal hypoteser. 
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Kapitel 3: Metod 
Detta kapitel redovisar de metodiska val som har gjorts under uppsatsprocessens gång i 
syfte att svara på problemformuleringen. I kapitlet diskuteras även kring alternativa 
tillvägagångssätt och motiven för varför dessa har valts bort.  
 
Kapitel 4: Empiri 
I det här kapitlet presenteras studiens empiriska material. Det empiriska materialet har 
samlats in genom en enkätundersökning, och består av 127 respondenters svar ifrån de 
två bostadsbolagen HFAB i Halmstad och AB Bostäder i Borås. Materialet presenteras i 
form av tabeller för att göras överskådligt. 
 
Kapitel 5: Analys 
I det här kapitlet redovisas för hur det empiriska materialet har analyserats och kopplats 
med teorin. Det empiriska materialet genomgår både univariat och bivariat analys. I detta 
kapitel testas även de hypoteser som lades fram i teorikapitlet.  
 
Kapitel 6: Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som har kunnat dras utifrån studien, och förslag 
ges på vidare forskning som kan bedrivas inom ämnesområdet. 
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2. Teori 
 
2.1 Fastighetsförvaltning som tjänsteproduktion 
 
Bostadsföretagen såg länge på fastighetsförvaltning som en slaggprodukt av 
byggprocessen (Högberg & Högberg, 1999). Bostadsföretagen ansåg sin huvuduppgift 
vara att bygga nya bostäder, och ägnade lite fokus på det faktum att det som byggts 
sedermera även måste tas om hand (ibid.). Mot miljonprogrammets slut i början av 1970-
talet började bostadsmarknaden visa tecken på att fastighetsföretagen måste tänka om 
(ibid.). Det visade sig allt svårare att få nyproducerade lägenheter i perifera lägen uthyrda 
(ibid.). Under 80- och 90-talet organiserade många fastighetsföretag om för att möta de 
nya kraven på marknaden (ibid.) Bland annat infördes vid den här tiden 
områdesförvaltning och hyresgästen tilläts inflytande i sitt boende i en helt annan 
utsträckning än tidigare (ibid.). Idag utgör fastighetsförvaltning ett vidare begrepp som 
inte längre är synonymt med förfarandet att enbart underhålla en teknisk produkt (ibid.). 
De flesta fastighetsföretagen har insett att vad de tillhandahåller är en tjänst och att de 
måste sträva efter att skapa långvariga kundrelationer (ibid.). Målet för ett 
bostadsförvaltande företag måste vara att hjälpa sina hyresgäster att öka sin livskvalitet, 
och målet för ett företag som förvaltar lokaler måste på samma sätt vara att, med lokalen 
som utgångspunkt, hjälpa sina lokalhyresgäster att förbättra sin verksamhet (Högberg & 
Högberg, 1999). I takt med fastighetsbranschens anpassning mot dagens verklighet har 
begrepp som tidigare varit reserverade för mer renodlade tjänsteverksamheter tagit sin 
givna plats i branschvokabulären (ibid.). Nu talas det om service management och 
kundlojalitet även inom fastighetsbranschen (ibid.).  
 
 
2.2 Outsourcing inom fastighetsbranschen 
 
I boken Företag köper tjänster definierar Björn Axelsson outsourcing enligt följande: 
”Den process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som tidigare utförts 
internt inom företaget i och med denna förändring (outsourcingen) i stället köps från en 
extern leverantör” (Axelsson, 1998, s. 188).  Outsourcing delas ofta upp i integrerad 
respektive splittrad outsourcing (Axelsson, 1998). Integrerad outsourcing innebär att ett 
företag lägger ut en hel funktion till en leverantör, medan splittrad outsourcing innebär att 
endast en del av en sammansatt funktion läggs ut, och att styrningen av funktionen allt 
jämt hanteras av det köpande företaget (ibid.). Ofta brukar beslutet att outsourca en 
funktion motiveras med en ambition att fokusera på kärnverksamheten (Axelsson, 1998).  
 
Fastighetsföretagande kan delas in i fyra funktioner som delvis griper in i varandra 
(Högberg & Högberg, 1999). Dessa är företagarfunktionen, marknadsfunktionen, 
förvaltarfunktionen och byggherrefunktionen (ibid.). Förvaltarfunktionen innebär att 
svara för drift, skötsel, reparationer och underhåll av fastigheten (ibid.). Dessutom ingår 
uthyrning och service till boende och användare (ibid.). I förvaltarfunktionen ingår också 
att svara för löpande anpassningar till förändrade brukarkrav och behov, i den 
utsträckning dessa inte faller under byggherrefunktionen (ibid.). Valet av 
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förvaltningsform är en huvudfråga för varje fastighetsägare (Ramel, 2006). Det finns i 
allmänhet tre olika strategier: 
 

• Outsourcing: Denna strategi innebär att fastighetsägaren väljer att outsourca hela 
förvaltningen till en eller flera leverantörer (Ramel, 2006). Fastighetsägaren blir 
en beställarorganisation med huvudsyfte att arbeta för att utveckla riktlinjer för en 
kostnadseffektiv och optimal serviceleverans (ibid.).  

 
• Egna resurser: Denna strategi innebär att ingen funktion outsourcas (Ramel, 

2006). Den fastighetsägare som väljer denna strategi ser det som en 
konkurrensfördel att ha kvar många olika komponenter i den egna verksamheten 
(ibid.). Huvuduppgiften blir att på ett effektivt sätt samordna olika 
serviceområden och resurser för att kunna erbjuda kostnadseffektiv 
serviceleverans (ibid.). 

 
• Hybrid: Denna strategi innebär att de funktioner outsourcas vilka 

fastighetsägaren inte anser sig kunna leverera effektivt, medan egen personal 
sköter de effektiva områdena (Ramel, 2006). Huvuduppgiften för fastighetsägaren 
blir att kontinuerligt mäta de olika serviceområdenas effektivitet och kvalitet för 
att avgöra om de ska behållas internt eller läggas ut på entreprenad (ibid.). 

 
 

2.2.1 Fördelar med outsourcing 
 
Inom fastighetsbranschen har outsourcing kommit att bli vanligare, och en trend är att 
samarbetet mellan fastighetsägare och entreprenörer blir allt mer omfattande och 
involverar fler tjänster än innan (Ventovuori, 2007). Dels tillåter outsourcing 
fastighetsägaren att fokusera på kärnverksamheten, men oftast motiveras outsourcingen 
av ambitionen att kunna erbjuda bättre service till en lägre kostnad (Lehtonen & 
Ventovuori, 2006). Underentreprenörerna besitter stordriftsfördelar som fastighetsägaren 
saknar (ibid.). Förvaltningstjänster där fluktuationer i efterfrågan är hög blir väldigt 
kostsamma för fastighetsägaren att ha kvar med egna resurser (ibid.). Att outsourca 
funktioner som dessa lönar sig för både fastighetsägaren och entreprenören (ibid.). Dels 
slipper fastighetsägaren en onödigt hög personalkostnad, och entreprenören kan dessutom 
ganska enkelt hitta en uppgift på annat håll åt denna personal när den inte behövs (ibid.). 
Denna typ av flexibilitet är den största fördelen med outsourcing. (Lehtonen & 
Ventuvuori, 2006). Genom ett kontaktnät av samarbetspartners kan företagen relativt 
enkelt anpassa organisationens storlek efter skiftande marknadsvillkor och 
arbetsanhopning (Kakabadse & Kakabadse, 2000). Även fastighetsägarna i Brasks 
examensarbete lyfter fram flexibiliteten som den viktigaste faktorn för beslutet att 
outsourca förvaltningen (Brask, 2005).  
 
Ofta läggs fördelen av att kunna ta del av den kunskap, utrustning och erfarenhet som 
samarbetspartnern besitter fram som ett annat tungt motiv för outsourcing (Kakabadse & 
Kakabadse, 2000). Förvaltningstjänster karaktäriseras dock av att de över lag är ganska 
enkla till sin natur, och inte särskilt tekniskt krävande (Ventovuori, 2007). Av denna 
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anledning är det svårt att argumentera för att detta skulle utgöra en betydande fördel när 
det gäller outsourcing av förvaltningstjänster (Ventovuori, 2007). En entreprenör på 
förvaltningstjänstemarknaden kan heller sällan få marknadsfördelar gentemot sina 
konkurrenter av ett teknologiskt övertag (ibid.).  
 
 

2.2.2 Nackdelar med outsourcing 
 
En nackdel med outsourcing är att outsourcingen ökar beroendet av leverantörer 
(Kakabadse & Kakabadse, 2000). Det finns dessutom en risk i att uppföljningen av 
leverantörsrelationen kan bli både kostsam och tidskrävande (Axelsson, 1998). I själva 
verket finns det mycket som tyder på att outsourcing inte alls behöver innebära några 
kostnadsbesparingar, utan snarare kan visa sig vara ett mer kostsamt alternativ än att 
sköta en funktion internt (Kakabadse & Kakabadse, 2000). Tidigare forskning varnar 
även för att samarbetspartners har en benägenhet att prestera som bäst vid en 
kontraktsperiods inledning för att göra ett gott intryck, och att kvaliteten i 
tjänsteleveransen sedan tenderar att dala (Kremic, Tukel & Rom, 2006). Neil Usher 
försöker förklara misslyckade försök med outsourcing inom fastighetsbranschen med en 
slags agentteori (Usher, 2003). Han menar att det råder en intressekonflikt mellan 
fastighetsägaren och samarbetspartnern vilken innebär att de fördelar som 
fastighetsägaren kan se med outsourcing blir neutraliserade om samarbetspartnerns 
perspektiv även tas i beaktning (ibid.). Samarbetspartnern strävar naturligtvis efter största 
möjliga vinstmarginal, och det finns inga incitament för samarbetspartnern att leverera 
bättre service än vad som regleras enligt avtal (ibid.). Usher menar därför att kontraktets 
utformning och en väl etablerad relation med samarbetspartnern utgör de viktigaste 
faktorerna för framgångsrik outsourcing (ibid.).  
 
Det är viktigt att komma ihåg att kunden påverkas av outsourcing (Nordin, 2006). En 
nackdel med outsourcing är att kontakten med slutkunden riskerar tappas (ibid.). Det är 
därför mycket viktigt att kontinuerligt vårda kundrelationen och att hålla en dialog med 
kunden (ibid.). I Brasks examensarbete pekar fastighetsägarna på risken i att förlora 
viktig information om hyresgästerna då outsourcing gör länken mellan hyresgäst och 
fastighetsägare längre (Brask, 2005). Brask menar därav att en fördel med att bedriva 
fastighetsförvaltningen med egna resurser är att fastighetsägaren kommer närmare 
hyresgästerna och får bättre kontroll och över vad som händer i fastigheten (ibid.). 
 
 

2.3 Modell för upplevd servicekvalitet 
 
Kvalitet måste alltid definieras utifrån kundens synvinkel (Grönroos, 2002). En 
leverantör kan anse kvaliteten på en viss vara eller tjänst vara hur bra som helst utan att 
detta har någon egentlig betydelse, om kunden är av en annan uppfattning (ibid.). Ofta 
gör företag misstaget att enbart se till en vara eller tjänsts tekniska aspekter i 
kvalitetsbedömningen (ibid.). I själva verket uppfattar kunden kvalitet som ett mer 
vidsträckt begrepp, och det är ofta helt andra egenskaper än de rent tekniska som i 
slutändan avgör kundens kvalitetsupplevelse (ibid.). Av denna anledning måste kvaliteten 
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bedömas med utgångspunkt ifrån kunden (ibid.). När det gäller tjänster har dessa vissa 
egenskaper som gör att de särskiljer sig från fysiska varor, vilket har betydelse för 
kundens kvalitetsupplevelse (Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998):  
 

1. Immateriellitet: Tjänster är abstrakta och kan därmed svårligen bedömas innan de 
köps (Arnerud-Cooper & Edvardsson, 1998). Även om detta även torde vara fallet 
med många fysiska produkter är det ofta lättare att prova fysiska produkter före 
köp och skapa sig en uppfattning om kvaliteten (ibid.). 

2. Samproduktion: Tjänster produceras, levereras och konsumeras ofta samtidigt 
(Arnerud-Cooper & Edvardsson, 1998). Ofta är kunden delaktig som 
medproducent genom att bidra med information och utföra delar av 
tjänsteprocessen (ibid.).  

3. Heterogenitet: I en tjänsteleverans deltar kunden som medproducent (Arnerud-
Cooper & Edvardsson, 1998). Varje kund har sitt eget beteende och sina egna 
unika krav vilket gör att det blir variation både i process och resultat (ibid.). Av 
denna anledning är det mycket svårt att standardisera en tjänst (ibid.).  

4. Förgänglighet: Tjänster kan, till skillnad från varor, inre lagras då de produceras, 
levereras och konsumeras samtidigt (Arnerud-Cooper & Edvardsson, 1998).  

 
Tjänsters karaktäristiska egenskaper innebär att samspelet mellan kund och 
tjänsteleverantör spelar en avgörande roll i kundens kvalitetsupplevelse (Grönroos, 
2002). Det är mer eller mindre subjektivt upplevda processer som bestämmer en tjänsts 
kvalitet (ibid.). Interaktionen mellan kund och tjänsteleverantör är mycket viktig för hur 
en tjänst upplevs (ibid.). I Christian Grönroos modell för upplevd tjänstekvalitet har 
kundens upplevelse av servicekvalitet två dimensioner; en teknisk dimension och en 
funktionell dimension (ibid.).  
 
 

2.3.1 Den tekniska kvalitetsdimensionen 
 
Den tekniska kvalitetsdimensionen, eller 
resultatdimensionen som den även 
kallas, utgörs av den lösning som 
kunden erhåller i samspel med 
tjänsteleverantören (Grönroos, 2002). 
Detta kan exempelvis vara att 
taxiresenären blir körd till rätt 
destination, att hotellgästen får ett rum 
att sova i eller att restaurangbesökaren 
får en måltid att äta (ibid.). Den tekniska 
kvalitetsdimensionen består med andra 
ord av vad kunden får (ibid.). Ganska 
ofta kan denna kvalitetsdimension mätas 
någorlunda objektivt av kunden, i och 
med att den helt enkelt utgörs av en 
teknisk lösning på ett problem (ibid.).  
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2.3.2 Den funktionella kvalitetsdimensionen 
 
Den tekniska kvaliteten är bara en del i kundens bedömning av den totala 
servicekvaliteten (Grönroos, 2002). Kundens uppfattning av servicekvaliteten färgas 
nämligen även av på vilket sätt den tekniska kvaliteten överförs (ibid.). Den funktionella 
kvalitetsdimensionen representerar kundens upplevelse av interaktionen med 
tjänsteleverantören, något som är svårare att bedöma objektivt (ibid.). Om den tekniska 
kvalitetsdimensionen kan sägas vara svaret på vad för lösning kunden får är den 
funktionella kvalitetsdimensionen svaret på hur kunden får lösningen överförd till sig 
(ibid.). Trots att taxiresenären blir körd till rätt destination och restaurangbesökaren 
faktiskt får en god måltid att äta kommer taxichaufförens och restaurangpersonalens 
uppträdande och bemötande göra stort avtryck i kundernas helhetsupplevelse av 
kvaliteten (ibid.). I samspelet mellan köpare och säljare bestäms nivån på den 
funktionella kvaliteten (ibid.). Det finns indikationer på att den funktionella kvaliteten har 
större betydelse än den tekniska kvaliteten i den upplevda tjänstekvaliteten (James & 
Kang, 2004). Den funktionella kvaliteten har dessutom större påverkan på företagets 
image än vad den tekniska kvaliteten har (ibid.) Inom service management kallas 
situationerna när merparten av den tekniska kvaliteten överförs ofta för sanningens 
ögonblick (Grönroos, 2002). Med sanningens ögonblick avses just den tid och den plats 
där tjänsteleverantören har möjlighet att visa kunden vilken kvalitet tjänsten i fråga 
besitter (ibid.). Detta är ett gyllene tillfälle (ibid.). När ögonblicket är förbi har kunden 
gått sin väg och det finns inte längre någon enkelt sätt att ge mervärde till den upplevda 
tjänstekvaliteten (ibid.).  
 
Ibland argumenteras för att tjänsteupplevelsens fysiska rum i sig skulle utgöra en tredje 
kvalitetsdimension i vilken tjänsteupplevelsens var skulle tas i separat beaktning 
(Grönroos, 2002). Med detta menas att den miljö i vilken tjänstemötet utspelas utgör en 
kvalitetsdimension i sig (ibid.). Det går dock att argumentera för att den fysiska miljön 
påverkar den funktionella kvaliteten, vilket betyder att detta redan inryms i Grönroos 
modell (ibid.).  
 
 

2.3.3 Företagsimagens påverkan 
 
Tjänsters immateriella och abstrakta egenskaper innebär att tjänsteföretagets image har 
betydelse för kvalitetsupplevelsen (Grönroos, 1996). Imagen fungerar som en slags sil 
genom vilken servicekvaliteten filtreras (Grönroos, 2002). En positiv image kan göra att 
en kund har lättare att ursäkta smärre missar i tjänsteleveransen (ibid.). Den totala 
kvalitetsupplevelsen försämras då inte lika mycket som om det hade rört sig om ett 
företag med mindre positiv image (ibid.). En dålig image kan å andra sidan förstärka 
kanske helt tillfälliga komplikationer med den tekniska eller funktionella kvaliteten 
(Grönroos, 1996).  
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2.3.4 Kundens förväntningar 
 
I skapandet av den totalt upplevda servicekvaliteten spelar även kundens förväntningar in 
(Grönroos, 2002). Har en kund orealistiskt högt ställda förväntningar kommer den 
upplevda totalkvaliteten att kännas låg, även om den upplevda kvaliteten med något 
objektivt mått mätt är god (ibid.). Den förväntade kvaliteten är beroende av företagets 
marknadsföring, rykte, profil eller lokala image, pris, kundens behov och värderingar 
(ibid.). Med andra ord samspelar traditionell marknadsföring med de två 
kvalitetsdimensionerna i den totala upplevda tjänstekvaliteten (ibid.). Huruvida 
förväntningar är någonting som bör tas hänsyn till eller ej i mätandet av tjänstekvalitet 
har länge varit föremål för debatt (Carillat, Jaramillo & Mulki, 2007). I SERVQUAL, den 
modell för kvalitetsmätning som Berry, Parasuraman och Zeithaml utformade under 
åttiotalet, inkluderas förväntningar som en faktor (Berry, Parasuraman & Zeithaml, 
1990). SERVQUAL bygger på teorin om gapet mellan förväntningar och kundens 
faktiskt upplevda servicekvalitet (ibid.). SERVQUAL-enkäten inleds med en serie 
påståenden där respondenten på en femgradig skala skall skatta vad denna förväntar sig 
av ett ”förträffligt” företag enligt olika bedömningsgrunder (ibid.). Respondenten får 
sedan svara på samma påståenden igen, men nu får respondenten i stället skatta hur denna 
anser att det företag för vilket servicekvaliteten mäts faktiskt har skött sig enligt dessa 
bedömningsgrunder (ibid.). Gapet mellan förväntningarna på det ”förträffliga” företaget 
och den faktiskt upplevda kvaliteten visar enligt Berry, Parasuraman och Zeithaml på den 
verkliga servicekvaliteten (ibid.). Kritiken som riktats emot SERVQUAL är att enkäten 
blir för lång (Carillat, Jaramillo & Mulki, 2007). Cronin och Taylor utarbetade ett 
alternativt kvalitetsmätningsverktyg som de kallade SERVPERF (ibid.). I SERVPERF-
enkäten finns inga förväntningspåståenden vilket gör den avsevärt kortare än 
SERVQUAL-enkäten. Det har visat sig att SERVQUAL och SERVPERF är likvärdiga 
mätverktyg för servicekvalitet (ibid.). 
 
 
2.4 Att anpassa modellen för fastighetsbranschen 
 
Fastighetsförvaltning besitter som tjänsteverksamhet vissa egenheter vilket gör att 
Grönroos modell för upplevd tjänstekvalitet är olämplig att applicera rakt av (Gersberg & 
Rasila, 2007). Fastighetsförvaltande verksamhet bygger på att kunden påpekar brister hos 
produkten (Högberg & Högberg, 1999). I regel levereras inte några tjänster utan att 
hyresgästen först har reklamerat produkten via ett standardiserat program för felanmälan 
(ibid.). Detta betyder att det inom förvaltningsverksamhet inte är så enkelt att göra en 
missnöjd kund extra nöjd bara genom att åtgärda felet och kompensera för den olägenhet 
felet orsakat (ibid). En hyresgäst som fryser för att värmeväxlaren har gått sönder blir inte 
nöjd och lojal bara för att värmeväxlaren byts ut eller repareras (ibid.). I bästa fall blir 
denna hyresgäst endast lika nöjd som en hyresgäst som inte har haft något problem alls 
(ibid.). Gersberg och Siekkinen har tagit fasta på detta speciella förhållande och 
vidareutvecklat Grönroos modell för att den bättre skall passa fastighetsbranschen 
(Gersberg & Rasila, 2007). Gersberg och Siekkinen menar att för att anpassa Grönroos 
modell till förvaltningsverksamhetens särskilda förhållanden bör den tekniska 
kvalitetsdimensionen ersättas med vad de kallar Observed Maintenance Quality, och den 
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funktionella kvalitetsdimensionen bör ersättas med Service Recovery Quality (Gersberg 
& Rasila, 2007). I Gersbergs och Siekkinens modifierade modell representerar Observed 
Maintenance Quality den av hyresgästen bevittnade tekniska utkomsten, och Service 
Recovery Quality representerar servicekvaliteten i felavhjälpningsprocessen (ibid.). 
 
 
2.4.1 Observed Maintenance Quality 
 
Förvaltningsverksamheten utförs till 
största del utanför hyresgästens synfält 
(Gersberg & Rasila, 2007). Även om 
hyresgästen skulle uppmärksamma varje 
enskild del i tjänsteprocessen saknar 
denna ofta nödvändig kunskap för att 
kunna bedöma den tekniska kvaliteten 
rättvist (ibid.). Hyresgästen är inte, på 
samma sätt som i annan 
tjänsteverksamhet, en aktiv part i 
tjänsteprocessen och kan därför inte 
värdera processen till sin helhet (ibid.). 
Hyresgästen får dock viss insyn i 
tjänsteprocessen (ibid.). Kanske ser 
hyresgästen förvaltningspersonal som klipper gräset eller lägger märke till att 
trappuppgången har blivit sopad (ibid.). Hyresgästen bedömer därför den tekniska 
kvaliteten utifrån dessa små inblickar i den fortlöpande tjänsteleveransen (ibid.). 
Observed Maintenance Quality behandlar den tekniska utkomsten av tjänsteleveransen 
och är därmed nära kopplad till den tekniska kvalitetsdimensionen (ibid.). En av de 
viktigaste faktorerna för hyresgästens uppfattning av kvaliteten i fastighetsskötseln är att 
det hålls rent och snyggt i boendeomgivningen (Högberg & Högberg, 1999). Hyresgästen 
är mycket mån om att städning av gemensamma utrymmen som tvättstuga och 
trappuppgång sköts på ett tillfredsställande sätt (ibid.). I fastigheter där hyresgästerna 
tycker att städningen är eftersatt utgör önskemål om bättre städning ofta den framtida 
åtgärd som hyresgästerna värderar högst (ibid.). Renhållningen av den yttre närmiljön är 
även den mycket viktig för hyresgästens bedömning av kvaliteten (ibid.). Att 
bostadsföretaget städar och håller efter i hyresgästernas närmiljö tar hyresgästerna som 
ett tecken på att företaget uppskattar dem (ibid.). 
 
 
2.4.2 Service Recovery Quality 
 
Hyresgästens kontakt med fastighetsskötaren begränsas till att nästan enbart förekomma i 
felavhjälpningssituationer (Gersberg & Rasila, 2007). Endast när någonting inte står rätt 
till är hyresgästen i kontakt med fastighetsskötaren (ibid.). Detta betyder att hyresgästen i 
normalfallet först uttryckt missnöje innan någon tjänst levereras (ibid.). Den funktionella 
kvalitetsdimensionen är av denna anledning inte applicerbar på fastighetsförvaltande 
verksamhet (ibid.). De speciella omständigheter som råder innebär nämligen att det inte 
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längre kan antas vara en tjänst som bedöms av hyresgästen, utan snarare bedömer 
hyresgästen vad som inom service management har kommit att kallas för service 
recovery (Gersberg & Rasila, 2007). Med service recovery avses tjänsteleverantörens 
hanterande av klagomålssituationer (Grönroos, 2002). Service recovery kallas ibland 
även för ”rättelse” i svenskspråkig litteratur (ibid.). Det är mycket viktigt att förstå 
skillnaden mellan service recovery och vanlig tjänsteleverans då dessa av kunden 
uppfattas väldigt olika (Gersberg & Rasila, 2007). Vid service recovery har kunden 
negativa erfarenheter med sig från en misslyckad tjänsteleverans (ibid.). Kunden kan 
mycket väl ha upplevt obehag som en följd av tjänstemisslyckandet (ibid.). Detta skapar 
naturligtvis helt andra förutsättningar för kundens inställning till den tjänst som skall 
utföras (ibid.). Om inte kunden får hjälp snabbt, effektivt och på ett smidigt sätt kommer 
dennes reaktion att bli starkare än vad den hade varit i en normal tjänstesituation (ibid.). 
 
 
2.4.3 Service Recovery 
 
När en tjänst inte kunnat levereras som planerat måste leverantören omgående ta tag i 
situationen och ta på sig ansvaret för att finna en tillfredsställande lösning åt kunden 
(Grönroos, 2002). Forskning har visat att det ofta finns en andra chans för företag att 
skapa en positiv kvalitetsupplevelse för kunden, även om fel uppstått i tjänsteprocessen 
(ibid.). Det är sättet på vilket företaget sköter sin service recovery som lägger grunden för 
om kundrelationen blir förstärkt eller försvagad (ibid.). Traditionellt har företag i 
klagomålshanteringssammanhang ofta arbetat enligt intern kostnadseffektiv princip 
(ibid.). Med detta menas att kostnaderna skall hållas så låga som möjligt och kunden 
endast skall kompenseras i de fall det av juridiska skäl är absolut nödvändigt (ibid.). En 
följd av detta är missnöjda kunder och förlorade affärer (ibid.). Syftet med service 
recovery är att göra kunder nöjda trots problem i tjänsteleveransen och bevara, helst 
förbättra, kvaliteten på den långsiktiga relationen (ibid.). Detta för att en långsiktig 
kundrelation är lönsammare än att uppnå kortsiktiga kostnadsbesparingar (ibid.). Det 
finns dessutom forskning som visar på att en väl utförd service recovery -process har 
goda förutsättningar att göra kunden mer nöjd och lojal än vad en normal tjänsteprocess 
har (Gersberg & Rasila, 2007).  
 
 

2.4.4 Kundnöjdhet vid Service Recovery 
 
Hur tjänsteleverantören skall skapa kundnöjdhet genom service recovery har varit ämne 
för mycket forskning genom åren (Mattila & Wirtz, 2004). Den teori som har kommit att 
bli den starkast etablerade på området kallas för rättviseteorin (ibid.). Enligt rättviseteorin 
avgörs kundnöjdheten av hur rättvist behandlad kunden känner sig enligt tre olika 
rättvisedimensioner (ibid.). Den distributiva rättvisedimensionen hör samman med den 
kompensation kunden erhåller i utbytet (Mattila & Wirtz, 2004). Till den distributiva 
rättvisedimensionen hör med andra ord den tekniska utkomsten, men forskning har visat 
att det som kanske värdesätts högst av kunden i den distributiva rättvisedimensionen är 
faktiskt att kunden får en ursäkt (ibid.). Den processuella rättvisedimensionen hör 
samman med själva klagomålsprocessen i sig och regler som företaget har gällandes 
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felanmälan (Mattila & Wirtz, 2004). Viktiga element i den processuella 
rättvisedimensionen är att en felanmälan är enkel att göra och att kunden får hjälp snabbt 
och på ett för kunden bekvämt sätt (Brown, Chandrashekaran & Tax, 1998). Den 
interaktionella rättvisedimensionen rör slutligen själva mötet mellan kunden och 
företagets personal (Mattila & Wirtz, 2004). Det är viktigt att kunden känner sig trevligt 
bemött, och att personalen uppträder hjälpsamt och korrekt under service recovery-
processens gång (ibid.). 
 
Brown, Chandrashekaran och Tax identifierar i sin artikel ett antal faktorer med 
avgörande betydelse för kundens nöjdhetskänsla i de olika rättvisedimensionerna (Brown 
et al. 1998):  

Faktorer i den distributiva rättvisedimensionen 
 

• Kompensation: Den kompensation som erbjuds måste vara tillfredsställande för kunden 
(Brown et al. 1998).  

 

• Ursäkt: Kunden förväntar sig en ursäkt från tjänsteleverantören (Brown et al. 1998). 

 
Faktorer i den processuella rättvisedimensionen 
 

• Ansvar: Kunden förväntar sig att tjänsteleverantören tar sitt ansvar för att problemet har 
uppstått och gör vad den kan för att lösa detta (Brown et al. 1998) 

 
• Kvickhet: Processen får inte dra ut på tiden (Brown et al. 1998) 

 
• Komfort: Det måste vara enkelt för kunden att göra en felanmälan (Brown et al. 1998). 

 
• Uppföljning: Kunden ser gärna att tjänsteleverantören följer upp processen i efterhand för att 

försäkra att kunden verkligen är nöjd (Brown et al. 1998). 
 

• Kontroll: Kunden vill kunna påverka beslut som fattas under processens gång (Brown et al. 
1998). 

 
• Flexibilitet: Tjänsteleverantören måste kunna anpassa processen efter olika situationer och 

individer (Brown et al. 1998). 
 

• Insyn: Kunden vill fortlöpande ha information om vad som händer under processens gång 
(Brown et al. 1998).  

 
Faktorer i den interaktionella rättvisedimensionen 
 

• Artighet/Attityd: Personalen måste uppträda artigt (Brown et al. 1998).  
 

• Empati: Det är viktigt att personalen förstår kundens problem (Brown et al. 1998).  
 

• Ansträngning: Det är viktigt att personalen visar ansträngning för att vilja lösa det problem som 
kunden har (Brown et al. 1998).  

 

• Information: Kunden vill få en förklaring till varför felet har uppstått, och svar på sina frågor 
(Brown et al. 1998).  

 

• Pålitlighet: Kunden måste uppfatta personalen som ärlig och att lita på (Brown et al. 1998).  
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2.5 Sammanfattning och utformning av hypoteser 
 
Valet mellan att outsourca förvaltningen eller att sköta förvaltningen med egna resurser är 
en huvudfråga för varje fastighetsägare (Ramel, 2006). Den viktigaste fördelen med 
outsourcing är att företaget tillåts bli mer flexibelt, och att organisationen då lättare kan 
anpassas till sin storlek efter behov (Ventovuori, 2007). En nackdel med outsourcing är 
att kontakten kan tappas med slutkunden (Nordin, 2006). Fastighetsägare ser en risk i att 
outsourcing leder till att kontakten tappas med hyresgästerna och att fastighetsägaren får 
sämre kännedom om vad som händer i fastigheten (Brask, 2005).  
 
Servicekvalitet definieras utifrån kundens perspektiv (Grönroos, 2002). I Grönroos 
modell för upplevd servicekvalitet bestäms den upplevda tjänstekvaliteten enligt två 
kvalitetsdimensioner (Grönroos, 2002). Den tekniska kvalitetsdimensionen representerar 
tjänstens vad, och den funktionella dimensionen representerar tjänstens hur (ibid.). 
Gersberg och Siekkinen har vidareutvecklat Grönroos modell för att bättre passa de 
speciella förhållanden som råder i fastighetsförvaltande verksamhet (Gersberg & Rasila, 
2007). Enligt den modifierade modellen är den tekniska kvalitetsdimensionen ersatt med 
Observed Maintenance Quality, och den funktionella kvalitetsdimensionen är ersatt med 
Service Recovery Quality (ibid.). Observed Maintenance Quality är närbesläktad med den 
tekniska kvalitetsdimensionen och representerar den tekniska utkomst som hyresgästen 
faktiskt bevittnar, och Service Recovery Quality representerar servicekvaliteten i 
felavhjälpningsprocessen (Gersberg & Rasila, 2007).  
 
 
Hypotes 1: Bostadsföretag som bedriver fastighetsskötsel med egna resurser upplevs ha 
bättre kännedom om fastigheten än bostadsföretag som outsourcar fastighetsskötseln. 
 
Hypotes 2: Bostadsföretag som outsourcar fastighetsskötseln upplevs snabbare avhjälpa 
fel än bostadsföretag som bedriver fastighetsskötseln med egna resurser. 
 
Hypotes 3: Bostadsföretag som outsourcar fastighetsskötseln upplevs som mer flexibelt 
än bostadsföretag som bedriver fastighetsskötseln med egna resurser. 
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3. Metod 
 
3.1 Undersökningens upplägg 
 
Det är viktigt att välja den utformning på undersökningen som passar problemställningen 
bäst (Jacobsen, 2002). De två metoder som det brukar talas om är det intensiva upplägget 
och det extensiva upplägget (ibid.). Jag har valt att angripa min problemställning med ett 
intensivt metodupplägg. Den intensiva utformningen kännetecknas av att forskaren väljer 
att gå på djupet med enstaka enheter eller med några få fall (Jacobsen, 2002). Ett 
extensivt upplägg hade varit svårt att genomföra på detta problemområde då 
bostadsföretag knappast kan ses som homogena enheter. Hyresgästens upplevda 
servicekvalitet kan förstås bero på annat än huruvida bostadsföretaget väljer att outsourca 
förvaltningen eller ej. Av denna anledning skulle en extensiv undersökning få låg 
validitet och reliabilitet.  
 
 

3.1.1 Jämförande fallstudie 
 
Undersökningen har jag valt att bedriva i form av en jämförande fallstudie. Genom att 
välja två fall som i alla avseenden är lika varandra utom när det gäller en oberoende 
variabel kan forskaren förklara ett beroende utfall (Teorell & Svensson, 2007). Denna 
metod kallas för method of difference (ibid.). Forskaren kan även utgå ifrån den 
oberoende variabeln och i stället undersöka effekten, tanken är då att forskaren genom 
skillnaden i den oberoende variabeln skall kunna förklara skillnaden i den beroende 
variabeln (ibid.). Den kritik som kan riktas emot method of difference är att det i 
praktiken kan vara mycket svårt att hitta två fall som följer denna stränga urvalslogik 
(Teorell & Svensson, 2007). Oftast är verkligheten alldeles för komplex för att tillåta att 
två analysenheter endast skiljer sig åt på en enskild förklaringsvariabel (ibid.). I detta fall 
är ändå den jämförande fallstudien den metod som lämpar sig bäst. Alternativet hade 
kunnat vara att genomföra en tidsseriestudie på ett bostadsföretag som övergår från att 
bedriva förvaltningen med egna resurser till att outsourca förvaltningen, eller tvärtom. 
Jag skulle då möjligen kunna se effekter på servicekvaliteten över tid. Detta skulle dock 
inte vara möjligt att genomföra under den period som är avsatt för detta uppsatsarbete, då 
det sannolikt skulle ta alldeles för lång tid för några effekter att bli urskiljbara. 
 
 

3.1.2 Val av fall 
 
Tanken med method of difference är att de fall jag väljer helst skall skilja sig åt endast på 
den oberoende förklaringsvariabeln (Teorell & Svensson, 2007). För den här 
undersökningen sökte jag därför två bostadsföretag vilka var likvärdiga i det mesta 
förutom formen de valt att bedriva sin fastighetsförvaltning på. De bostadsföretag jag 
slutligen valde att använda mig av i undersökningen är HFAB i Halmstad och AB 
Bostäder i Borås. Båda företagen är etablerade i medelstora svenska städer, och har ett 
likartat fastighetsbestånd och ägarstruktur. Båda företagen är även marknadsdominerande 
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på sin respektive ort. HFAB outsourcar hela sin fastighetsförvaltning, och AB Bostäder 
bedriver sin fastighetsförvaltning med egna resurser. 
 
 

3.2 Val av forskningsmetod  
 
Jag har valt en kvantitativ utformning på min undersökning. Detta är ett naturligt val när 
fenomenet som forskaren undersöker kan mätas i siffror (Jacobsen, 2002). Den 
kvantitativa metoden är deduktiv, vilket innebär att den bygger på att forskaren 
kategoriserar informationen innan den samlas in (Jacobsen, 2002). En nackdel med den 
deduktiva ansatsen är att de teorier som forskaren utgår ifrån kan bli skygglappar som gör 
att forskaren missar viktig information (ibid.). En fördel med den kvantitativa 
undersökningsmetoden är att distansen mellan forskare och respondenter ger forskaren 
bättre förutsättningar att förhålla sig objektiv till det fenomen som undersöks (Jacobsen, 
2002). Den kvantitativa metoden ger även forskaren, om den är rätt utförd, bättre 
förutsättningar att generalisera för den population som undersöks (ibid.). Ett alternativ 
hade varit att i stället utföra intervjuer enligt kvalitativ utformning. Ett kvalitativt 
utförande hade sannolikt kunnat förse mig med mer nyansrik och utförlig information om 
hyresgästernas uppfattning av servicekvaliteten (Jacobsen, 2002). Dessutom hade jag 
kunnat ha fått reda på varför respondenterna egentligen tycker som de tycker. Dock har 
jag varken den tid eller de resurser som krävs för att genomföra den mängd intervjuer 
som skulle behövas för att ge en rättvisande bild av fenomenet. Jag hade behövt ha 
mycket god kunskap om populationerna jag undersöker för att kunna välja ut de 
respondenter som kan spegla verkligheten bäst. Detta är kunskap som jag i detta fall 
saknar. Risken jag då tar är att undersökningsresultatet blir färgat av hur urvalet ser ut. 
Ett kvalitativt undersökningsresultat är som följd av ovanstående även generaliserbart i 
mindre utsträckning än ett kvantitativt undersökningsresultat (Jacobsen, 2002).  

 
 
3.3 Urval av respondenter 
 
Mitt mål är att kunna uttala mig för hyresgästernas uppfattning av servicekvaliteten i de 
bostadsföretag min studie omfattar. Den teoretiska populationen utgörs därmed av 
samtliga hyresgäster i dessa bostadsföretag (Jacobsen, 2002). Det är för mig dock 
omöjligt, både ur ett resurs- och tidsmässigt perspektiv, att inbegripa hela den teoretiska 
populationen i min undersökning. Detta innebär att jag måste göra ett stickprov i den 
teoretiska populationen. Målet är att det stickprov jag gör är så representativt som möjligt 
för den teoretiska populationen (ibid.). Mitt val föll på att göra ett slumpmässigt urval. 
Av de olika urvalsmetoder som finns utlovar det rena slumpurvalet det mest 
representativa urvalet (Jacobsen, 2002). För att kunna få tillgång till listor med 
hyresgäster tog jag kontakt med respektive företag och presenterade mig och den 
undersökning jag genomför. Båda företagen visade intresse för att hjälpa mig och försåg 
mig med listor på 150 hyresgäster slumpgenererade i Excel, vilka jag sedan använde för 
min undersökning. Enligt Jacobsen kan forskaren aldrig räkna med att slumpurvalet 
representerar en perfekt spegelbild av hela populationen, men tanken är ändå att 
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undersökningsresultatet med viss sannolikhet skall kunna generaliseras för hela den 
teoretiska populationen (Jacobsen, 2002).   
 
 
3.4 Val av litteratur 
 
Min teoretiska grund vilar till stor del i Christian Grönroos modell för upplevd 
tjänstekvalitet. Grönroos är ett högt ansett namn inom tjänste- och 
relationsmarknadsföring och hans modell är väl akademiskt etablerad. Det går knappast 
att sätta sig in i tjänstemarknadsföring utan att stöta på hans modell för upplevd 
tjänstekvalitet. I syfte att fånga den vetenskapliga frontlinjen inom mitt ämnesområde 
gjordes sökningar i artikeldatabaserna Emerald och ABI Inform. De sökord som 
användes främst var facilities management, outsourcing, contracting out, in-house, 
service quality, och service recovery i olika kombinationer. Gersberg och Rasilas artikel 
presenterar en vidareutveckling av Grönroos modell, och bygger på de egenskaper vilka 
särskiljer fastighetsförvaltande verksamhet från annan tjänsteverksamhet. Jag menar 
därför att deras vidareutveckling av Grönroos modell är bättre lämpad att forma min 
enkät utifrån än exempelvis Berrys, Parasuraman och Zeithamls SERVQUAL-modell 
som är utformad som ett mer standardiserat verktyg för att branschöverskridande mäta 
servicekvalitet. En annan artikel som jag i teoriavsnittet har använt mig mycket av är 
Brown, Chandrashekaran och Tax artikel. Detta är en artikel som är flitigt refererad till i 
annan litteratur på området vilket jag menar motiverar dess användande.  
 
 
3.5 Operationaliseringsprocessen 
 
I en kvantitativ undersökning är själva förarbetet till den empiriska datainsamlingen 
avgörande för hur god information forskaren sedan kan samla in (Jacobsen, 2002). 
Anledningen är att den kvantitativa undersökningsmetoden karaktäriseras av att 
kategorisering och precisering av begrepp görs innan empiriinsamlingen (ibid.). När en 
forskare väljer den kvantitativa datainsamlingsmetoden måste abstrakta begrepp 
operationaliseras för att göras mätbara (ibid.). Operationalisering innebär att de begrepp 
som skall mätas bryts ned i beståndsdelar (ibid.). Mitt syfte med denna undersökning är 
att mäta hyresgästers upplevda servicekvalitet i fastighetsskötseln. För att kunna göra 
detta utgår jag ifrån Rasila och Gersbergs modell som delar upp fastighetsskötsel i 
Observed Maintenance Quality (teknisk utkomst) och Service Recovery Quality 
(fastighetsföretagets respons på en felanmälan). I operationaliseringen av Observed 
Maintenance Quality har jag utgått ifrån de faktorer som Högberg och Högberg menar 
vara de som hyresgästen främst lägger märke till och värdesätter i sitt boende. Observed 
Maintenance Quality har jag då uttolkat främst bestå av att det är rent och städat i 
fastigheten och dess närmiljö. Till Observed Maintenance Quality har jag även valt att 
inkludera en faktor som jag kallar för kännedom. Tanken är att denna skall fånga 
hyresgästens uppfattning om vilken insyn företaget har i fastigheten och dess gårdsmiljö. 
Service Recovery Quality har till största del operationaliserats utifrån de faktorer som 
Brown et al. identifierar i sin artikel. Även Berry, Parasuraman och Zeithamls arbete har 
varit till god hjälp i operationaliseringsprocessen. 
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3.5.1 Utformning av studiens enkät 
 
Enkäten utformades utifrån de begrepp som identifierades i operationaliseringsprocessen. 
För att tillåta en vidare analys av min data valde jag också att inkludera frågor som förser 
mig med mer bakgrundsinformation om mina respondenter. Dessa frågor rör 
hyresgästens tid som hyresgäst och antalet felanmälningar hyresgästen gjort under det 
senaste året. Då det till största del rör sig om åsikter jag syftar att mäta lämpar det sig väl 
att använda sig av påståenden med svarsalternativ enligt instämmer helt – instämmer inte 
alls-modellen (Jacobsen, 2002). Jag valde att använda mig av en femgradig skala i 
enkäten. En fördel med den femgradiga skalan är att den är väl beprövad och välkänd för 
respondenter (Wärneryd, 1993). Det finns dessutom anledning att tvivla på att människor 
över huvud taget kan differentiera mellan mycket mer än fem kategorier (ibid.). 
Mittkategorier och ”vet ej” - alternativ bör inte tas med per automatik utan bör föregås av 
noggrant övervägande (Jacobsen, 2002). Jag valde att infoga både en mittkategori och en 
”vet ej” – kategori då jag inte ville tvinga respondenten att ta ställning i de olika 
påståendena. Somliga forskare menar att mittkategorier och ”vet ej” - kategorier riskerar 
att uppmuntra respondenter till att inte svara på frågor som kan kännas besvärliga 
(Jacobsen, 2002). Det är helt enkelt lättare att kryssa i ”vet ej” – alternativet än att 
uttrycka sin egentliga mening (ibid.). ”Vet ej” – alternativet blev ändå nödvändigt då 
flera av frågorna utgår ifrån att respondenten faktiskt har haft erfarenhet av felanmälning 
och kontakt med servicepersonal. En respondent som varken har felanmält eller haft 
kontakt med servicepersonal måste naturligtvis även denna kunna kryssa i ett 
svarsalternativ.  
 
För att uppnå en så hög svarsfrekvens som möjligt har jag medvetet försökt hålla nere 
enkätens längd. Frågor som inte kan bedömas vara helt väsentliga har av anledning därav 
sållats bort. Mitt mål var att enkäten inte skulle bli längre än att den kunde rymmas på två 
A4-sidor. Jacobsen menar att det finns en tydlig koppling som visar på att svarsprocenten 
sjunker i takt med att enkätens längd växer (Jacobsen, 2002). Det är mycket viktigt att 
pröva enkäten innan utskick (Jacobsen, 2002). Under enkätutformningsprocessens gång 
har enkäten prövats frekvent på personer i min omgivning för att få in olika perspektiv.  
 
 
3.6 Bortfallsanalys 
 
150 enkäter vardera skickades ut till hyresgäster hos HFAB och AB Bostäder. Av dessa 
kom 127 stycken tillbaka. 70 enkäter kom tillbaka från HFAB:s hyresgäster och 57 
enkäter kom tillbaka från AB Bostäders hyresgäster. Detta ger en sammanlagd 
svarsfrekvens på 42 %, och en svarsfrekvens på 46 % för HFAB:s hyresgäster och 38 % 
för AB Bostäders hyresgäster. Enligt Jacobsen brukar en svarsfrekvens på 50 % ofta ses 
som tillfredsställande (Jacobsen, 2002). Dock är det egentligen inte hur många som faller 
bort som i sammanhanget är det mest intressanta, utan vilka som faller bort (ibid.). Det 
viktiga är att bortfallet inte är systematiskt (ibid.). I mitt fall försvåras bortfallsanalysen 
av att min information om respondenterna är relativt begränsad. Förutom att jag vet att de 
alla är hyresgäster hos bostadsföretagen i min undersökning har jag inte så mycket mer 
information. I och med att jag kodade enkäterna innan jag skickade ut dem kan jag i alla 
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fall konstatera att bortfallet inte verkar vara geografiskt systematiskt. Enkäter har 
inkommit ifrån alla olika områden i de båda städerna. 
 
 
3.7 Validitet 
 
Med validitetsbegreppet avses undersökningens interna giltighet, att det som forskaren 
avser mäta verkligen är det som faktiskt också mäts (Jacobsen, 2002). När det gäller 
mätande av servicekvalitet finns en stark kunskapsgrund etablerad av tidigare forskare 
vilket har underlättat operationaliseringen av de variabler som behandlas i enkäten. I en 
kvantitativ undersökning blir kvaliteten på enkäten helt avgörande för validiteten 
(Jacobsen, 2002). Tanken är naturligtvis att frågorna i enkäten inte skall kunna misstolkas 
eller kunna tolkas olika av olika personer. Av denna anledning har jag varit noggrann 
med att testa enkäten innan utskick. Några av frågorna i enkäten har ändå mottagit en 
ganska hög grad ”vet ej”-svar. Detta kan vara en indikator på att respondenterna har haft 
svårt för att förstå dessa frågor, vilket skulle vara negativt för undersökningens validitet.  
 
 
3.8 Reliabilitet 
 
Reliabilitetsbegreppet avser forskningsresultatets externa giltighet; huruvida det 
forskaren har kommit fram till är generaliserbart eller inte (Jacobsen, 2002). Hög 
reliabilitet innebär att samma resultat skall kunna uppnås en gång till om studien görs om 
(ibid.). En fallstudie är i regel inte generaliserbar utan resultatet gäller enbart för det 
specifika fall som undersökningen behandlar (ibid.). Av denna anledning kan inte heller 
resultatet i den här fallstudien generaliseras, utan det jag kommer fram till gäller endast 
för de två företagen som är med i undersökningen. I jämförande syfte kan dock resultatet 
möjligen ändå användas som en slags indikator. Min bristande information om 
respondenterna ifrågasätter reliabiliteten i min undersökning då jag har ett förhållandevis 
stort bortfall. Det kan exempelvis vara på det viset att de som har valt att inte svara är de 
som är mest missnöjda med servicekvaliteten, vilket skulle innebära att resultatet blir 
missvisande. Ett annat problem är att jag egentligen inte vet vem eller vilka som har fyllt 
i enkäterna, även om enkäten har skickats till en namngiven person kan forskaren inte 
vara säker på att det är just denna person som faktiskt också har svarat (Jacobsen, 2002). 
Det kan vara så att någon annan person har fyllt i enkäten, eller att flera personer har gjort 
det tillsammans (ibid.).  
 
 

3.9 Val av analysmetod 
 
Den enklaste formen av analys på kvantitativa data kallas för univariat analys (Jacobsen, 
2002). Denna analysmetod beskriver en variabel i taget med hjälp av olika statistiska mått 
(ibid.). Jag använder mig i denna studie både av univariat och bivariat analys. Den 
bivariata analysen är en mer avancerad analysteknik som används för att mäta samband 
mellan variabler (Jacobsen, 2002). Den data jag har att arbeta med utgörs nästan 
uteslutande av ordinaldata. Data på ordinal mätnivå kännetecknas av att forskaren kan 
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placera svarsalternativen i en stigande eller sjunkande ordningsföljd, rangordningen 
mellan alternativen är nämligen känd (Jacobsen, 2002). Forskaren kan dock inte säga 
någonting om hur långt det är mellan de olika svarsalternativen (ibid.). Det är egentligen 
felaktigt att räkna medelvärde på ordinaldata (Jacobsen, 2002). Detta är dock någonting 
som i praktiken ofta görs ändå (ibid.). Jag har även i denna studie valt att presentera både 
medelvärden och standardavvikelsen för de olika variablerna. Detta gör jag i ett 
illustrerande syfte. Jag bedömer det vara intressant att diskutera kring och jämföra 
medelvärdena bostadsföretagen emellan. Att göra signifikanstester baserade på 
medelvärden hade dock varit inkorrekt och statistiskt irrelevant, av viken anledning jag 
för min bivariata analys i stället använder mig av icke-parametriska tester. Icke-
parametriska tester utgår inte ifrån antagandet om normalfördelning vilket gör dem ideala 
att använda i de fall forskaren har data på ordinal mätnivå (Pallant, 2001).   
 
Det test jag har valt att använda mig av för att analysera det empiriska materialet är 
Mann-Whitney-testet. Mann-Whitney-testet är ett icke-parametriskt test som används för 
att pröva skillnader mellan två oberoende grupper (Pallant, 2001). Jag har valt att 
använda mig av konfidensgraden 95 % i mina tester. En konfidensgrad på 95 % betyder 
att forskaren riskerar att dra en felaktig slutsats en gång på tjugo (Jacobsen, 2002). Det 
ofta använda begreppet femprocentig signifikansnivå är samma sak som en 95-procentig 
konfidensgrad (ibid.). 
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4. Empiri 
 

4.1 Presentation av företagen 
 
HFAB 
HFAB grundades 1942. Företaget ingår i koncernen Halmstad Rådhus AB som till sin 
helhet ägs av Halmstad kommun (HFAB, 2009). HFAB äger cirka 9800 hyresrätter och 
300 lokaler runt om i Halmstad (ibid.). HFAB är den dominerande aktören på 
bostadsmarknaden i Halmstad (ibid.). Enligt Lars Petersson, verksamhetsutvecklare på 
företaget, har HFAB sedan mitten av nittiotalet outsourcat hela fastighetsförvaltningen, 
och företaget fungerar idag som en ren beställarorganisation som endast har tjänstemän 
anställda (personlig kommunikation, 29 april, 2009). Petersson uppger att förvaltningen 
sköts av underentreprenörer och att HFAB använder sig av ett antal olika 
underentreprenörer på olika områden i Halmstad (personlig kommunikation, 29 april, 
2009). 
 
AB Bostäder 
AB Bostäder grundade 1923. Företaget ägs till sin helhet av Borås kommun (AB 
Bostäder, 2009). AB Bostäder äger cirka 7100 hyresrätter och drygt 420 lokaler runt om i 
Borås (ibid.). AB Bostäder är den dominerande aktören på bostadsmarknaden i Borås 
(AB Bostäder, 2009). Enligt Cecilia Hallström, informatör på AB Bostäder, bedriver AB 
Bostäder sin fastighetsförvaltning helt med egna resurser (personlig kommunikation, 23 
april, 2009). Hallström menar att företaget har som mål att den personal som arbetar 
närmast hyresgästerna i längsta mån möjligt skall vara egen anställd personal (personlig 
kommunikation, 23 april, 2009).  

 
 
4.2 Observed Maintenance Quality 
 
Nedan och på följande två sidor presenteras respondenternas svar på de påståenden som 
behandlar Observed Maintenance Quality. Svarsalternativen har kodats för att möjliggöra 
uträkning av medelvärde, standardavvikelse och medianvärde. Detta innebär att 
svarsalternativet Instämmer helt tilldelats siffran fem och svarsalternativet Instämmer inte 
alls tilldelats siffran ett. Svarsalternativen där i mellan har kodats enligt samma logik. Det 
totala antalet respondenter är 127. Uteblivna svar och ”vet ej”-svar är inte medräknade i 
sammanställningen. 
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4.3 Service Recovery Quality 
 
Service Recovery Quality utgörs av den distributiva rättvisedimensionen, den 
processuella rättvisedimensionen och den interaktionella rättvisedimensionen. Precis som 
för påståendena i Observed Maintenance Quality har svaren kodats för att möjliggöra 
uträkning av medelvärde, standardavvikelse och median. Det påstående i den distributiva 
rättvisedimensionen som fångar Ursäkt är det påstående som drabbats av störst andel ”vet 
ej”-svar i studien. Tre respondenter har valt att kommentera sina ”vet ej”-svar i 
marginalen. Deras samstämmiga åsikt är att de inte förväntar sig en ursäkt av 
servicepersonalen, och därför menar att påståendet är irrelevant. 
 

Den distributiva rättvisedimensionen 
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Den processuella rättvisedimensionen 
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Den interaktionella rättvisedimensionen 
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5. Analys 
 

5.1 Observed Maintenance Quality 
 
Hypotes 1: Bostadsföretag som bedriver fastighetsskötsel med egna resurser upplevs ha 
bättre kännedom om fastigheten än bostadsföretag som outsourcar fastighetsskötseln. 
 
En av de risker som förknippas med att outsourca fastighetsförvaltningen är att 
fastighetsägaren tappar kontroll och insyn i vad som händer i fastigheten (Brask, 2005). 
Det intressanta i sammanhanget är att av de åtta påståenden som behandlar Observed 
Maintenance Quality, är faktiskt det som rör Kännedom om fastigheten det enda som AB 
Bostäder har högre medelvärde på än HFAB. Även standardavvikelsen är här lägre för 
AB Bostäder än för HFAB vilket indikerar en mindre spridning bland svaren från AB 
Bostäders hyresgäster. 
Mann-Whitney testet 
visar förvisso att 
respondenterna hos AB 
Bostäder har tenderat att 
svara högre upp på 
skattningsskalan än de på 
HFAB, men till den låga 
signifikansgraden av 
0,24. Det går därmed inte 
att utesluta att resultatet 
enbart beror på slumpen, 
och av denna anledning 
förkastas denna hypotes. 
 
När det gäller de övriga 
faktorerna i Observed 
Maintenance Quality visar HFAB kategoriskt högre medelvärden än AB Bostäder. 
Mann-Whitney testet visar en signifikant skillnad mellan hur hyresgästerna i de båda 
bostadsföretagen har svarat i tre av faktorerna; Trappuppgång, Tvättstuga och i det ena 
av de två påståenden som behandlar faktorn Gångbanor (se bilaga). Observed 
Maintenance Quality utgörs som bekant av fastighetsskötselns tekniska utkomst 
(Gersberg & Rasila, 2007). Enligt Kakabadse och Kakabadse är en av de stora fördelarna 
med outsourcing att företaget får tillgång till samarbetspartnerns fulla kunskap, utrustning 
och erfarenhet (Kakabadse & Kakabadse, 2000). Enligt Ventovuori gäller dock denna 
fördel inte förvaltningstjänster då dessa utmärks av att vara ganska enkla (Ventovuori, 
2007). Varken städning av trappuppgång, tvättstuga, eller renhållning av gångbanor kan 
knappast anses utgöra några avancerade tjänster, vilket innebär att Ventovuoris 
kategorisering av förvaltningstjänster bör appliceras på dessa. Då det på det teoretiska 
planet saknas belägg för att den tekniska utkomsten skulle vara typiskt bättre hos ett 
outsourcande företag är det troligt att skillnaderna här är företagsspecifika, och att de inte 
representerar karaktäristiska skillnader i servicekvalitet mellan outsourcande 
bostadsföretag och bostadsföretag som bedriver fastighetsförvaltning med egna resurser. 
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5.2 Service Recovery Quality 
 
I den distributiva rättvisedimensionen har AB Bostäder högre medelvärde än HFAB för 
faktorn Kompensation, och tvärtom har HFAB högre medelvärde än AB Bostäder för 
faktorn Ursäkt. Skillnaderna är dock hårfina. Enligt Mann-Whitney testet finns inte heller 
några signifikanta skillnader mellan företagen på dessa faktorer (se bilaga). Av den 
anledningen får vi anta att bostadsföretagen ändå är likvärdiga när det gäller den 
distributiva rättvisedimensionen. 
 
Ursäkt utgör den faktor som drabbats av det största bortfallet i studiens enkät. Enligt 
Mattila och Wirtz är ursäkten kanske det som kunden tycker är allra viktigast i en service 
recovery-situation (Mattila & Wirtz, 2004). Av det höga bortfallet på denna faktor att 
döma, och med tanke på de respondenters svar vilka valt att kommentera påståendet i 
enkätens marginal, kan det tänkas att ursäkten inte har riktigt samma tunga betydelse som 
Mattila och Wirtz tillskriver den när det gäller fastighetsskötande verksamhet. 
 
Hypotes 2: Bostadsföretag som outsourcar fastighetsskötseln upplevs snabbare avhjälpa 
fel än bostadsföretag som bedriver fastighetsskötseln med egna resurser. 
 
Hypotes 3: Bostadsföretag som outsourcar fastighetsskötseln upplevs som mer flexibelt 
än bostadsföretag som bedriver fastighetsskötseln med egna resurser. 
 
Dessa hypoteser vilar båda i 
den teori som säger att 
outsourcing ger en mer 
flexibel 
förvaltningsorganisation som 
är mer anpassningsbar för 
upp- och nedgångar i 
arbetsbelastningen 
(Ventovuori, 2006). 
Ventovuori menar att 
stordriftsfördelarna som 
underentreprenörerna besitter 
möjliggör att en högre 
servicenivå kan uppnås till 
lägre kostnad. HFAB bör då 
ha bättre förutsättningar för 
att kunna avhjälpa fel snabbt, 
och på ett sätt som upplevs 
som smidigt för hyresgästen. 
Hypotes 2 prövades med 
faktorn Kvickhet och hypotes 3 prövades med faktorn Flexibilitet. HFAB uppvisar högre 
medelvärde än AB Bostäder för båda faktorerna. HFAB har dessutom högre medianvärde 
på faktorn Flexibilitet. Mann-Whitney testet visar på en signifikant skillnad mellan 
bostadsföretagen för båda faktorerna. På Kvickhet är signifikansgraden 0,019 och för 
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Flexibilitet är signifikansgraden 0,042. Båda är under gränsvärdet 0,05 av vilken 
anledning hypoteserna kan accepteras. 
 
För de andra faktorerna i den processuella rättvisedimensionen har HFAB högre 
medelvärde än AB Bostäder på Komfort och Insyn, medan AB Bostäder har högre 
medelvärde än HFAB för faktorerna Kontroll och Ansvar. Mann-Whitney testet visar inte 
på någon signifikant skillnad i något av fallen, men vad som ändå är intressant är att 
Mann-Whitney testets utfall på Komfort uppfyller kravet för en 90-procentig 
konfidensgrad (se bilaga). Då den processuella rättvisedimensionen i huvudsak fångar 
själva hjälpprocessen som sätts igång vid felanmälan skulle en signifikant skillnad även 
för Komfort kunnat utgöra ett belägg för de fördelar outsourcingen ger i form av ökad 
flexibilitet.  
 
I den interaktionella rättvisedimensionen är medelvärdena genomgående högre för HFAB 
än för AB Bostäder förutom för faktorn Pålitlighet. Mann-Whitney testet visar dock inte 
på någon signifikant skillnad i hur hyresgästerna från de båda bostadsbolagen har svarat 
på några av påståendena, av vilken anledning vi måste utgå ifrån att medelvärdena ändå 
kan vara lika (se bilaga). 

 
 
5.3 Sammanfattning av hypotesprövning 
 
Hypotes 1: Bostadsföretag som bedriver fastighetsskötsel med egna resurser upplevs ha 
bättre kännedom om fastigheten än bostadsföretag som outsourcar fastighetsskötseln. 
Hypotesen förkastas 
 
 
Hypotes 2: Bostadsföretag som outsourcar fastighetsskötseln upplevs snabbare avhjälpa 
fel än bostadsföretag som bedriver fastighetsskötseln med egna resurser. 
Hypotesen accepteras 
 
 
Hypotes 3: Bostadsföretag som outsourcar fastighetsskötseln upplevs som mer flexibelt 
än bostadsföretag som bedriver fastighetsskötseln med egna resurser. 
Hypotesen accepteras 
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6. Slutsatser 

6.1 Slutsatser 
 
Syftet med denna undersökning var att jämföra fastighetsskötselns servicekvalitet när den 
bedrivs med egna resurser och när den bedrivs outsourcad. Syftet var även att beskriva 
och förklara de skillnader i fastighetsskötselns servicekvalitet som uppmättes.  
 
Studien visar att det mellan bostadsföretaget HFAB, som outsourcar fastighetsskötseln, 
och AB Bostäder, som bedriver fastighetsskötseln med egna resurser, råder skillnader i 
hur servicekvaliteten upplevs för faktorer som beskriver själva felavhjälpningsprocessen, 
samt för faktorer som beskriver fastighetsskötselns tekniska utkomst. Servicekvaliteten i 
övrigt upplevs vara likvärdig av hyresgäster från de båda företagen. 
 
Studien har utgått ifrån den teoretiska ståndpunkt som tillskriver flexibiliteten som en 
viktig fördel med outsourcing. Enligt Lethonen och Ventovuori innebär outsourcingen att 
det köpande företaget kan tillgodogöra sig stordriftsfördelar, vilket tillåter att bättre 
service kan erbjudas till lägre kostnad (Lethonen & Ventovuori, 2006). Då 
organisationens storlek enklare kan anpassas efter rådande arbetsbelastning bör ett 
outsourcande bostadsföretag därmed ha ett övertag i flexibilitet gentemot ett 
bostadsföretag som bedriver fastighetsskötseln med egna resurser (ibid.). Dessa 
skillnader företagen emellan skulle i så fall visa sig i den processuella 
rättvisedimensionen i Service Recovery Quality, vilken är den kvalitetsdimension som 
behandlar själva processen vid felanmälan. Studien visar mycket riktigt också på 
skillnader i hur hyresgästerna upplever företagens prestation för faktorerna Kvickhet och 
Flexibilitet i denna kvalitetsdimension. HFAB, som outsourcar fastighetsskötseln, 
uppvisar här signifikant högre värden än AB Bostäder. Outsourcingen ger HFAB bättre 
förutsättningar att kunna avhjälpa fel snabbt, och att anpassa sig efter hyresgästernas 
olika individuella behov. Denna studie stödjer därmed antagandet att outsourcing gör 
företag mer flexibla, vilken är den fördel som Lethonen och Ventovuori framhäver som 
den främsta med outsourcing (Lethonen & Ventovuori, 2007). 
 
HFAB:s hyresgäster är nöjdare än AB Bostäders hyresgäster när det gäller flera faktorer 
inom Observed Maintenance Quality, vilken är den kvalitetsdimension som beskriver 
fastighetsskötselns tekniska utkomst. Det finns teori som menar att tillgången till 
samarbetspartnerns fulla kunskap och tekniska utrustning skulle utgöra en fördel med 
outsourcingen som kan stärka servicekvaliteten, men förvaltningstjänsternas enkla art gör 
applicerandet av denna tvivelaktig (Ventovuori, 2007). Ett saknat teoretiskt stöd innebär 
därmed att dessa skillnader företagen emellan troligen får förklaras som 
företagsspecifika, snarare än att de utgör typiska olikheter i servicekvaliteten som beror 
på företagets val av förvaltningsform. Något som kan spekuleras i är huruvida den 
fördefinierade nivå på teknisk utkomst som kontraktsskrivning innebär möjligen 
underlättar att en jämnare kvalitetsnivå upprätthålls vid outsourcing, något som skulle 
kunna förklara utfallet. Detta är dock en teori som framtida forskning får ta ställning i. 
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Teorin lyfter fram förlusten av kundkontakt som en risk med outsourcing (Nordin, 2006). 
Brask menar att den starkare relationen med hyresgästerna medför att bostadsföretaget 
kan få bättre kännedom om vad som händer i fastigheten, och att detta skulle utgöra ett av 
de främsta argumenten för att bedriva fastighetsskötseln med egna resurser (Brask, 2005). 
Denna studie visar inte på några signifikanta skillnader företagen emellan när det rör 
företagens kännedom om fastigheten. Hyresgästerna för HFAB och AB Bostäder 
upplever att bostadsföretagen har en likvärdig insyn i fastigheten och dess gårdsmiljö. 
Det bör dock ändå nämnas att faktorn Kännedom om fastigheten är en av de få i studien 
som AB Bostäder faktiskt har högre medelvärde på än HFAB, vilket ändå kan ses som en 
indikation på att problematiken faktiskt existerar. Det kan därmed tänkas att det 
outsourcande bostadsföretaget kan behöva vara mer medvetet och aktivt i sitt arbete med 
kunden för att vidmakthålla en god kundrelation, än ett bostadsföretag som bedriver 
fastighetsskötseln med egna resurser. 
 
Med ovanstående insikter som grund kan således uppsatsens problemformulering 
slutligen besvaras: 
 
Vilken förvaltningsform bör ett bostadsföretag välja för att uppnå högst servicekvalitet i 
fastighetsskötseln? 
 
Utöver de skillnader som uppmättes företagen emellan i Observed Maintenance Quality 
och i den processuella rättvisedimensionen i Service Recovery Quality upplevs 
servicekvaliteten i fastighetsskötseln vara ganska likvärdig bland HFAB:s hyresgäster 
och AB Bostäders hyresgäster. Studien visar därmed att ett bostadsföretag för att uppnå 
högst servicekvalitet i fastighetsskötseln bör välja förvaltningsformen outsourcing. 
Företaget tillskansar sig med outsourcingen fördelar i en mer flexibel organisation som på 
ett snabbare och för hyresgästen smidigare sätt kan avhjälpa fel, samt en möjlig fördel i 
att den tekniska utkomsten faktiskt kan bli bättre. Risken i att förlora kontakten med 
slutkunden och kontroll över vad som händer i fastigheten kan inte helt uteslutas genom 
studien. Det empiriska materialet stödjer dock inte heller en sådan utveckling, av vilken 
anledning risken får antas vara hanterbar.  
 

 

6.2 Förslag på vidare forskning 
 
Undersökningen har väckt en del frågor och funderingar som kunde vara intressanta att 
följa upp i vidare forskning. För det första finns det i den här studien, trots att signifikanta 
skillnader inte kunde uppmätas, det som antyder att kontakten med slutkunden kan bli 
lidande vid outsourcing. Detta är en infallsvinkel som vore väl motiverad att följa upp i 
en kvalitativ undersökning för att få en djupare förståelse för problematiken. Det kunde 
även vara tänkvärt att vidare forska i orsaksfaktorer bakom de skillnader som uppmättes 
företagen emellan i kvalitetsdimensionen Observed Maintenance Quality. Den här 
studien gör gällandes att skillnaderna troligen är företagsspecifika, men lägger fram den 
fördefinierade kvalitetsnivå som kontraktsskrivning innebär som en möjlig 
förklaringsfaktor. Till sist definieras servicekvalitet utifrån kundens synvinkel, av vilken 
följden blir att den här uppsatsen helt uteslutande är vinklad utifrån hyresgästens 
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perspektiv. Det kunde naturligtvis vara intressant att vända på perspektivet och i stället 
utforska outsourcing-problematiken utifrån företagens synvinkel.  



 37 

Referenser 
 
AB Bostäder (2009) Årsredovisning 2008. Hämtad 2009-03-25 från 
http://www.bostader.boras.se 
 
Arnerup-Cooper, B. & Edvardsson, B. (1998). Tjänstemarknadsföring i teori och praktik. 
Lund. Studentlitteratur. 
 
Axelsson, B. (1998). Företag köper tjänster. Stockholm. SNS Förlag. 
 
Berry, L., Parasuraman, A., & Zeithaml, V. (1990). Delivering Quality Service. New 
York. The Free Press. 
 
Brask, P. (2005). Fastighetsförvaltning i egen regi eller på entreprenad – Hur påverkar 
valet fastighetsägare och hyresgäster? Opublicerad examensuppsats, Kungliga Tekniska 
Högskolan, Stockholm, Sverige. 
 
Brown, S., Chandrashekaran, M., & Tax, S. (1998). Customer Evaluations of Service 
Complaint Experiences: Implications for Relationship Marketing. Journal of Marketing, 
62 (2), 60-76. 
 
Carrillat, F., Jaramillo, F., & Mulki, J. (2007). The validity of the SERVQUAL and 
SERVPERF scales. International Journal of Service Industry Management, 18 (5), 472-
490. 
 
Gersberg, N-F. & Rasila, H-M. (2007). Service quality in outsourced facility maintenance 
services. Journal of Corporate Real Estate, 9 (1), 39-49. 
 
Grönroos, C. (2002). Service management och marknadsföring. Malmö. Liber Ekonomi. 
 
Grönroos, C. (1996). Marknadsföring i tjänsteföretag. Malmö. Liber-Hermods. 
 
Hallström, Cecilia. Informatör, AB Bostäder, Borås. Personlig kommunikation 2009-04-
23. 
 
Hedström, K. & Wik, J. (2008). Trenden för outsourcing samt faktorer som påverkar 
valet av outsourcing i fastighetsförvaltning. Opublicerad examensuppsats, Högskolan i 
Gävle, Sverige. 
 
HFAB (2009) Årsredovisning 2008. Hämtad 2009-03-25 från http://www.hfab.se 
 
Högberg, A., & Högberg, E. (1999). Kunddriven fastighetsförvaltning. Malmö. Liber 
Ekonomi.  
 
Jacobsen, D-I. (2002). Vad, hur och varför? Lund. Studentlitteratur. 
 



 38 

James, J. & Kang, G-D. (2004). Service quality dimensions: an examination of 
Grönroos’s service quality model. Managing Service Quality, 14 (4), 266-277. 
 
Kakabadse, A., Kakabadse, N. (2000). Critical review – Outsourcing: a Paradigm shift. 
Journal of Management Development, 19 (8), 670-728. 
 
Kremic, T., Tukel, O., & Rom, W. (2006). Outsourcing decision support: a survey of 
benefits, risks, and decision factors. Supply Chain Management: An International 
Journal, 11 (6), 467-482. 
 
Lehtonen, T. & Ventuvuori, T. (2006). Alternative models for the management of FM 
services: An empirical investigation. Journal of Corporate Real Estate, 8 (2), 79-90. 
 
Mattila, A., & Wirtz, J. (2004). Consumer response to compensation, speed of recovery 
and apology after a service failure. International Journal of Service Industry 
Management, 15 (2), 150-166. 
 
Nordin, F. (2006). Outsourcing services in turbulent contexts. Leadership & 
Organization Development Journal, 27 (4), 296-315. 
 
Pallant, J. (2001). SPSS Survival manual. Philadelphia. Open University Press.  
 
Petersson, Lars. Verksamhetsutvecklare, HFAB, Halmstad. Personlig kommunikation 
2009-04-29. 
 
Ramel, C. (2006). Mer än bara fyra väggar och tak. Stockholm. Sveriges kommuner och 
Landsting. 
 
Teorell, J. & Svensson, T. (2007). Att fråga och att svara. Malmö. Liber AB. 
 
Usher, N. (2003). Outsource or in-house facilities management: The pros and cons. 
Journal of Facilities Management, 2 (4), 351-359. 
 
Ventovuori, T. (2007). Analysis of supply models and FM service market trends in 
Finland – implications on sourcing decision-making. Journal of Facilities Management, 5 
(8), 37-48. 
 
Wärenfeldt, N. (2006). Risk förknippad med outsourcing inom fastighetsförvaltning. 
Opublicerad examensuppsats, Högskolan i Gävle, Sverige. 
 
Wärneryd, B. (1993. Att fråga. Örebro. Statistiska Centralbyrån. 
 
 
 



 39 

BILAGA 1 – Mann-Whitney testet i SPSS 
 

Observed Maintenance Quality 
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Service Recovery Quality 
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BILAGA 2 – Följebrev och enkät 
Hej! 
  
Jag heter Emil Åsedal och går Bygg och fastighetsekonomprogrammet på 
Högskolan i Halmstad. 
  
Jag skriver nu min c-uppsats, och som ett led i detta utför jag en undersökning 
om hyresgästers syn på servicen i kommunala bostadsbolag.  
  
Jag skulle vara mycket tacksam om Ni skulle vilja ta några minuter av er tid, för 
att fylla i medföljande enkät. 
  
Er medverkan i undersökningen är helt anonym, och uppgifterna kommer bara 
att användas för statistik. 
 
Jag ber er vänligen att skicka tillbaka enkäten i det bifogade svarskuvertet 
senast fredagen den åttonde maj. 
  
Än en gång Stort tack för besväret. 
  
Med Vänliga Hälsningar 
Emil Åsedal 
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