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Sammandrag: 

Utlokalisering har under de senaste decennierna varit en av de mest påtagliga trenderna 
inom affärsvärlden. Från att traditionellt gälla produktion och stödfunktioner 
utlokaliseras allt oftare även intellektuellt krävande tjänster. Även den finska 
marknaden för transaktionsrelaterade tjänster i branschen för kommersiella fastigheter 
har genomgått en snabb utveckling efter sekelskiftet då internationaliseringen av den 
finska fastighetsmarknaden tog fart.  
 
Syftet med forskningen är att öka förståelsen för de branschspecifika säregenheterna 
förknippade med de underliggande sätten att resonera vid beslutet att utlokalisera 
försäljningen av kommersiella fastigheter till en förmedlare respektive genomföra 
försäljningen drivet av den egna organisationen. Vidare söker forskningen att förstå 
fastighetsinvesterares resonemang kring valet av förmedlare. 
 
Den empiriska undersökningen består av en kvalitativ studie där både 
fastighetsinvesterare och fastighetsförmedlare för kommersiella fastigheter intervjuats 
från ett brett spektrum av företag. På basis av analysen är orsaker bakom att 
fastighetsinvesterare använder sig av förmedlare för kommersiella fastigheter vid 
försäljning av fastigheter expertis, nätverk, fokus, flexibilitet, fastighetsinvesterarnas 
resursbrist, trovärdighet, redovisningsskyldighet, juridiska orsaker samt övriga orsaker. 
Studien visar vidare att orsaker bakom att fastighetsinvesterare väljer att sälja själva är  
egen aktivitet, nätverk, inbesparing av försäljningsprovision, expertis, tradition, 
köparrelaterade orsaker och övriga orsaker. Kriterier vid val av förmedlare är enligt 
empirin referenser, varumärke, personliga egenskaper, befintlig relation, rykte, syn på 
marknaden och provisionen.  
 
Baserat på tidigare forskning utvecklas i avhandlingen en modell som skapar ett 
ramverk för utvärderingen av utlokaliseringsprocessen genom att integrera samtliga 
svar på forskningsfrågorna i modellen. Processen börjar med att formulera strategiska 
målsättningar varpå interna förmågor utvärderas. Därefter utvärderas externa förmågor 
och konkurrens för att slutligen definiera företagets riktlinjer för utlokalisering.   
 

Nyckelord: Utlokalisering, utlokalisering av försäljning, fastighetstransaktioner  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

Under de senaste decennierna har utlokalisering varit en av de mest påtagliga trenderna 

inom affärsvärlden (Leavy, 2001). Från att företag till en början främst utlokaliserat 

produktion har utlokaliseringens omfattning breddats till att gälla ett brett spektrum av 

uppgifter, däribland även intellektuellt krävande tjänster (Quinn, 2009). Då en 

professionell fastighetsinvesterare står inför försäljningen av en investeringsfastighet 

finns det i stora drag två olika alternativ att tillgå. Antingen kan försäljningen skötas 

drivet av den egna organisationen eller så kan försäljningen av fastigheten utlokaliseras 

till en extern aktör: en förmedlare av kommersiella fastigheter. Frågan som trots allt 

uppstår är vilka de bakomliggande faktorerna är bakom att välja det ena alternativet 

framom det andra. 

 

Utvecklingen av de transaktionsbaserade tjänsterna på fastighetsmarknaden i Finland 

har under de senaste åren varit snabb i och med internationaliseringen av den finska 

fastighetsmarknaden och den ökade mängden tjänsteproducenter på transaktionssidan 

som sköter om försäljningen av kommersiella fastigheter (Falkenbach och Toivonen, 

2010). Detta har gått hand i hand med ett ökat antal aktörer på den finska 

fastighetsmarknaden samt ökade årliga transaktionsvolymer. Transaktionsvolymen för 

kommersiella fastigheter i Finland uppgick till 4,25 mrd € år 2014 (KTI, 2015). Denna 

utveckling gör fastighetsmarknaden till ett intressant forskningsområde som trots sin 

betydande storlek inte fått mycket uppmärksamhet då det gäller transaktionsprocessen 

(Ginström, 2011). 

 

Det finns ett flertal forskningar som tar upp orsaker bakom utlokalisering (bl.a. 

Alexander & Young, 1996; Gilley & Rasheed, 2000; Kakabadse & Kakabadse, 2002; 

Lonsdale & Cox, 1998). Kremic et al (2006) påstår att 40% av undersökningarna som 

relaterar till utlokalisering delar samma huvudkategorier bakom beslutet att utlokalisera 

oberoende av typ av organisation, läge eller motiv. För att förstå de marknadsspecifika 
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säregenheterna för fastighetsbranschen krävs det alltså en djupare inblick för att förstå 

bakomliggande motiv och orsaker bundna till besluten i denna fråga.  

 

1.2 Problemområde 

Allt eftersom utbudet på sofistikerade tjänster har ökat och värdekedjorna blivit mera 

kunskapsintensiva har möjligheterna till ökad konkurrenskraft, innovation och tillväxt 

vuxit, vilket i sin tur befrämjat argumenten för utlokalisering (Leavy, 2001). En 

liknande utveckling går att skönja på marknaden för kommersiella fastigheter där 

utvecklingen av de transaktionsbaserade tjänsterna har genomgått en snabb evolution 

parallellt med att internationella aktörer samt nya förmedlingsbyråer har kommit in på 

marknaden (Falkenbach och Toivonen, 2010).  

 

Trots detta ser man fortfarande en tudelning då det kommer till utlokalisering av 

försäljningen av kommersiella fastigheter. En del aktörer säljer fortfarande 

huvudsakligen sina fastigheter själva medan andra utlokaliserar försäljningen till en 

förmedlare. Det är av största vikt att företaget fattar bra beslut kring utlokaliseringen så 

att det är rätt funktioner som utlokaliseras (Leavy, 2004). Risker som är 

sammankopplade med utlokalisering kan trots allt dämpas genom en noggrann analys 

och ett genuin strategisk process för utlokaliseringen. (Quinn & Hilmer, 1995). Detta 

väcker efterfrågan på en referensram för denna noggranna analys och beslutsunderlag 

för de genuina strategiska processer som bör utformas för adekvata beslut då det blir 

aktuellt med försäljning och valmöjlighet ges till att antingen utlokalisera eller att 

genomföra funktionen drivet av den egna organisationen.  

 

Utvecklingen av de transaktionsbaserade tjänsterna på fastighetsmarknaden har alltså 

varit snabb men samtidigt saknas det trots allt en närmare inblick i vad 

fastighetsinvesterare som är i bevåg att sälja fastigheter ställer för krav vid valet av 

tjänsteproducent och närmare bestämt vilka faktorer som inverkar på valet av 

förmedlare (Falkenbach och Toivonen, 2010). Detta trots att det enligt tidigare 

forskning finns flera risker förknippade med utlokalisering och beslutet vilken 

producent som anlitas följaktligen är viktigt (Alchian & Demsetz, 1972; Aron et al., 

2005).  
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Vidare finns det motstridigheter i litteraturen kring vilka funktioner som borde 

utlokaliseras (Heikkilä & Cordon, 2002; Prahaland & Hamel, 1990). Detta skapar 

samtidigt en orsak till att öka förståelsen för de branschspecifika implikationerna för 

utlokalisering för att därmed också förstå fastighetsmarknaden bättre och på ett mer 

träffsäkert sätt kunna ge diagnoser som kan ge perspektiv för beslutsfattande.  

 

Slutligen har Quelin och Duhamel (2003) utvecklat en modell för utvärderingen av 

utlokaliseringsprocessen. Modellen artikulerar dynamiken inom sitt område men har 

inte funnit sin motsvarighet tillämpad på handeln för kommersiella fastigheter. 

Modellen tillämpar en linjär syn på utlokalisering och tar därmed inte i beaktande en 

situation där fastighetsinvesteraren upprepade gånger ställs inför beslutet att dels ta 

ställning till huruvida försäljningen bör utlokaliseras och vilken tjänsteproducent som 

då bör väljas (Ibid).  

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med forskningen är att öka förståelsen för de branschspecifika säregenheterna 

förknippade med de underliggande sätten att resonera vid beslutet att utlokalisera 

försäljningen av kommersiella fastigheter till en förmedlare respektive genomföra 

försäljningen drivet av den egna organisationen. Vidare söker forskningen att förstå 

fastighetsinvesterares resonemang kring valet av förmedlare. 

 

För att kunna fullfölja syftet med avhandlingen strävar denna avhandling följaktligen 

efter att besvara följande forskningsfrågor: 
 

- Vilka är orsakerna till att professionella fastighetsinvesterare väljer att utlokalisera 

försäljningen av fastigheterna till förmedlare? 

- Vilka är orsakerna till att professionella fastighetsinvesterare säljer sina 

fastigheter drivet av den egna organisationen? 

- Vilka faktorer inverkar på valet av förmedlaren? 
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1.4 Kontribution 

Denna avhandling bidrar till forskningen genom att öka förståelsen av utlokalisering 

med infallsvinkeln handel med kommersiella fastigheter. Målsättningen är att förstå 

vilka orsakerna är bakom utlokalisering respektive säljandet av fastigheter drivet av den 

egna organisationen. Avhandlingen tar med både fastighetsinvesterares och 

fastighetsförmedlares resonemang kring besluten.  

 

Studien bygger på tidigare forskning kring utlokalisering och specificerar 

branschspecifika implikationer för utlokaliseringen. Avhandlingen artikulerar 

dynamiken inom branschen och konceptualiserar valet av utlokaliseringsstrategi 

utgående från empirin som tolkas i ljuset av tidigare forskning. Baserat på detta skapas 

en referensram för utvärderingen av de egna besluten i frågan samt sammankopplas 

denna med en modell för utlokaliseringsprocessen med Quelin och Duhamel (2003) 

som förebild.  

 

1.5 Avgränsningar  

Eftersom det erbjuds en rad olika tjänster på fastighetsmarknaden är det viktigt att göra 

tydliga avgränsningar för att mer specifikt klargöra forskningens fokus. På tjänstesidan 

utgår forskningen från professionella tjänster som hör samman med marknadsföring av 

fastigheter, fastighetsaktiebolag, bostadsaktiebolag eller aktier som hänför sig till 

äganderätten av en affärslokal. Avhandlingen är avgränsad till att gälla de tjänster som 

är förknippade med marknadsföringen av objekt i syftet att genomföra en transaktion 

där objektet eller en del av objektet byter ägare. Vidare är avhandlingen avgränsad till 

att inte gälla hyresförmedling, fastighetsvärdering eller övrig konsultation som inte är 

direkt relaterad till transaktionsprocessen. Avhandlingen innefattar inte heller 

förmedlare som enbart är aktiva med att sälja bostäder och bostadshus.  

 

Avhandlingen avgränsas på ägarsidan till att gälla fastighetsinvesterare som bedriver 

fastighetsinvestering som sitt primära mål och som inte köper fastigheterna för eget 

bruk. Vidare omfattar forskningen fastighetsinvesterare som inte är naturliga personer 

utan som idkar fastighetsinvestering i bolagsform. Investeringarna i 



5 

 

 

investeringsobjekten gäller direkta investeringar i fastigheter, fastighetsaktiebolag, 

bostadsaktiebolag eller aktier som hänför sig till äganderätten av en affärslokal. 

Avhandlingen innefattar  vidare inte  indirekta investeringar i fastigheter.  

 

Avhandlingen utgår vidare från transaktioner på den finska marknaden för kommersiella 

fastigheter. Det geografiska fokuset och marknadens maturitet och storlek bör tas i 

beaktande vid applicering av forskningens resultat på övriga marknader (KTI, 2015).  
 

1.6 Definitioner  

Denna sektion klargör de mest centrala termerna som används inom forskningen. 

Eftersom termerna kan definieras på olika sätt är det viktigt att förstå innebörden i de 

ord som används. (Archer & Ling, 2010) 
 

Utlokalisering  

Utlokalisering definieras som att upprepat köpa en tjänst från en utomstående part, som 

är utanför kundens inflytande, istället för att producera tjänsten inom den egna 

organisationen. (Banerjee & Williams, 2009).  
 

Fastighet 

Med ordet fastighet menas såväl direkt ägande av land med tillhörande byggnader som 

de samlade rättigheterna som hör samman med ägandet; hela eller delar av 

aktiebeståndet i ett fastighetsaktiebolag eller bostadsaktiebolag som ägs i 

investeringssyfte. Termen används synonymt med objekt och kommersiell fastighet i 

avhandlingen. (Archer & Ling, 2010)  
 

Förmedlare 

En förmedlare är en extern tjänsteproducent som huvudmannen garanterat mandat att ta 

hand om en specifik fastighetstransaktion. (Archer & Ling, 2010)  

 

1.7 Avhandlingens struktur 

Detta kapitel behandlar forskningens struktur. Avhandlingens första kapitel öppnar upp 

forskningsområdet genom att introducera läsaren till fastighetsbranschen och 
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kopplingen till problemområdet för att därefter klargöra syftet med forskningen och 

presentera forskningsfrågorna. Vidare lyfts kontributionen av forskningen fram och 

slutligen avgränsas forskningsområdet.  

 

Det andra kapitlet går igenom tidigare forskning inom utlokalisering som är relevanta 

för avhandlingen. Först görs en tillbakablick på övergången från vertikal integrering till 

en mera utbredd praxis av utlokalisering. Därefter tas det upp hur vanligt det är med 

utlokaliseringen av olika funktioner. Utlokaliseringsprocessen gås även igenom för att 

sedan behandla faktorer som påverkar valet av vertikala gränser utgående från 

transaktionskostnadsteorin. Faktorer som inverkar på valet att utlokalisera behandlas 

som relevant litteratur att koppla tillbaka till senare. Slutligen listas orsaker till att 

utlokalisera som framkommit i tidigare forskning.  

 

I det tredje kapitlet behandlas avhandlingens metodik. Kapitlet börjar med att kort 

introducera läsaren till sammanhanget inom vilket forskningen utförs. Därefter beskrivs 

forskningsuppgiften och presenteras de vetenskapsfilosofiska antagandena. Det 

vetenskapliga angreppssättet målas upp varpå det redogörs för forskningsdesignen. 

Härefter presenteras datainsamlingsmetoden. Datat insamlas genom semi-strukturerade 

intervjuer. Efter detta beskrivs valet av företag och respondenter samt hur intervjuerna 

förberetts, hur de genomförts och hur de analyserats. Kodningen av materialet återges 

härpå varefter slutligen de forskningsetiska implikationerna gås igenom tillsammans 

med en analys av forskningens äkthet och trovärdighet.  

 

I kapitel fyra presenteras det empiriska materialet och analyseras i ljuset av tidigare 

forskning. Forskningsfrågorna besvaras i ordningsföljd. Först gås svaren till frågan 

varför fastighetsinvesterare utlokaliserar försäljningen av kommersiella fastigheter till 

förmedlare igenom. Härnäst behandlas orsaker till att fastighetsinvesterare tar hand om 

försäljningen drivet av den egna organisationen. Slutligen besvaras den sista 

forskningsfrågan som handlar om kriterier som evalueras vid valet av tjänsteproducent.  
 

Det femte kapitlet knyter samman analysen i en diskussion och sammanfattning. 

Diskussionen argumenterar kring svaren på forskningsfrågorna och belyser de olika 

tema i ljuset av tidigare forskning. I kapitlet sammanfattas även forskningen och 
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slutsatserna presenteras. Kapitlet avslutas med en genomgång av forskningens 

begränsningar och förslag till fortsatt forskning.  
 

Avhandlingen avslutas med samtliga källhänvisningar och bilagor. Förteckningen över 

tabeller och figurer finner man direkt efter innehållsförteckningen.  

 

 

 

Figur 1. Avhandlingens struktur 
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2. TEORETISK REFERENSRAM  

2.1 Från vertikal integrering till utlokalisering 

I frånvaron av utvecklade externa marknader genomfördes tidigare flera processer inom 

den egna organisationen jämfört med dagens läge (Jennings, 2002). Bolag med 

förfarandet att integrera värdekedjan har trots allt påvisats prestera sämre än marknaden 

(Londsdale & Cox, 2000). Dylika företag har haft svårt att uppnå de höga kraven på 

kostnadseffektivitet vilket enligt tidigare forskning har lett till sämre avkastning 

(Kakabadse & Kakabadse, 2002; Londsdale & Cox, 2000). Genom omfokusering av sin 

strategi har flera företag istället valt att koncentrera sig på ett färre antal aktiviteter 

(Londsdale & Cox, 2000) och har följaktligen utlokaliserat ett flertal funktioner vilket 

gjort utlokalisering en av de mest påtagliga trenderna inom affärsvärlden under de 

senaste årtiondena (Leavy, 2001). 

 

2.2 Funktioner som omfattas av utlokalisering 

Till en början utlokaliserades för det mesta tillverkningen av fysiska produkter (Quinn, 

2009). Sedermera har utlokaliseringen även kommit att omfatta intellektuellt krävande 

tjänster så som marknadsföring och forskning (Ibid). Porter (2000) nämner i sin 

forskning att utlokalisering berör informationsteknologi (30%), HR-funktioner (16%), 

marknadsföring och försäljning (14%), ekonomiska funktioner (11%) samt 

administration (9%). Inom utlokalisering gör man en skillnad mellan funktioner som 

hör till kärnverksamheten och funktioner som inte hör till kärnverksamheten. Londsdale 

och Cox (1998) delar upp aktiviteter enligt primära aktiviteter som hör till värdekedjan 

och aktiviteter som stöder värdekedjan.  

 

Idag utlokaliserar flera företag ett flertal av de stödande funktionerna (Londsdale & 

Cox, 1998). I många fall är det även fråga om komplexa processer som trots allt inte av 

företaget anses vara en del av företagets strategiska fokus (Quelin & Dunhamel, 2003). 

Funktioner som är mer centrala och hör samman med företagets kritiska aktiviteter så 

som ekonomistyrning och försäljning omfattas i mindre utsträckning av utlokalisering 



9 

 

 

(Quelin & Duhamel, 2003). Utlokaliseringen av dylika funktioner är trots allt en 

växande trend (Londsdale & Cox, 1998).  

 

2.3 Utlokaliseringsprocessen 

Det första steget kräver att företagsledningen utvärderar företagets strategi och 

utvärderar kompetens som finns tillgängliga inom företaget på ett mer abstrakt plan 

(Quelin & Duhamel, 2003). Företagsledningen bör ha klart för sig vilka målsättningarna 

är med att utlokalisera funktionen. Många företag baserar nämligen beslutet att 

utlokalisera på fel målsättningar (Londsdale & Cox, 1998). En utbredd orsak att 

utlokalisera är kortsiktig ekonomisk vinning (Zhu et al, 2001). Trots allt 

rekommenderas det att ett långsiktigt perspektiv också tillämpas för att utlokaliseringen 

skall ha skett av rätt orsak (Quelin & Duhamel, 2003). 

 

Därefter utvärderas de interna förmågorna. Utlokalisering är ofta ett resultat av att 

företaget konstaterar att det saknar rätt kompetens och flexibilitet för att utföra 

uppgiften eller att de internt drivna processerna är för tunga. Många gånger håller den 

egna organisationen trots allt fast vid de befintliga processerna trots att funktionen 

kunde genomföras effektivare av marknaden. Utvärderingen bör trots allt inte enbart 

basera sig på nuvarande prestanda utan även på potentiella förbättringar i framtiden. 

Utlokalisering kan nämligen också föra med sig kostnadsinbesparingar enbart i det korta 

loppet. (Quelin & Duhamel, 2003) 

 

De externa marknaderna bör utvärderas efter att man har de interna förmågorna på det 

klara. Olika potentiella producenter bör vägas mot varandra och mot de interna 

kapaciteterna i företaget. Även risker förknippade med utlokalisering bör utvärderas i 

det här skedet. (Quelin & Duhamel, 2003) Exempelvis underskattas ofta de totala 

kostnaderna som är förknippade med utlokalisering (Zhu et al, 2001).  

 

Slutligen bör företaget utvärdera hur besluten kring utlokalisering kommer att 

implementeras. Besluten bör även utvärderas ur ett längre tidsperspektiv för att ta med 

de långsiktiga följderna för beslutet. (Quelin & Duhamel, 2003) Möjligheten att adekvat 

kunna utvärdera såväl interna kostnader som kostnader förknippade med 
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Figur 2. Tillvägagångssätt vid utlokalisering (Quelin & Duhamel, 2003) 
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Coarse (1937) menar därför att ett företag bör integrera funktioner tills kostnaden för 

integreringen av funktionen överstiger kostnaden för att köpa funktionen från 

marknaden i form av en produkt eller en tjänst.  

Relationsspecifika investeringar 

Willamson (1985) specificerar jämnviktsresonemanget presenterat av Coarse (1937) och 

skiljer på ett företags agenteffektivitet och tekniska effektivitet. Agenteffektiviteten 

beror på kostnader som är sammankopplade med koordinering av utlokalisering, 

transaktionskostnaden samt influens- och agentkostnader inom det egna företaget 

medan den tekniska effektiviteten handlar om produktionsteknologins relativa 

kostnadseffektivitet. Relationsspecifika investeringar har enligt 

transaktionskostnadsteorin (härefter TCE) den starkaste inverkan på de två nämnda 

typerna av effektivitet (Alchian & Demsetz, 1972). Relationsspecifika investeringar 

måste göras då företaget anlitar marknaden för att köpa tjänster eller produkter (Ibid). 

Tjänsteproducenten har även en möjlighet att utnyttja den relationsspecifika 

investeringen för att förhandla åt sig delar av vinsten som företaget gör på 

utlokaliseringen. Detta opportunistiska beteende kallas för "hold-up" och grundar sig på 

det beroende som finns i relationen. (Klein et al, 1978)  

Frekvens 

Transaktionens frekvens påverkar även enligt TCE företagets val av vertikala gränser. 

Förenklat innebär detta att det bara är lönsamt att investera i en relationsspecifik tillgång 

om det handlar om en frekvent återkommande transaktion. Fördelarna med att integrera 

vertikalt ökar alltså samtidigt som transaktionens frekvens ökar. Detta härleds även av 

antagandet att möjligheterna att specialisera sig är sammankopplat med marknadens 

storlek. (Williamson, 1985) 

 

Williamson (1985) beskriver tre olika samarbetsformer då ett företag föredrar mer 

sammansatta utbyten med marknaden. Strukturalternativen är trilateral, bilateral och 

integrerad struktur. Den trilaterala strukturen utgår från kontraktsbundet samarbete där 

oegentligheter avgörs juridisk väg. Den bilaterala strukturen utgår från ett samarbete där 

relationsspecifika investeringar gjorts i relationen och relationen fortlöper på basis av 

ömsesidigt gjorda investeringar i relationen. Den integrerade strukturen utgår från ett 
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enat ägande som leder till att företagets beroende av utomstående leverantörer minskar. 

(William, 1985) 

 

 

 

Figur 3. Frekvensens och specificitetens inverkan på beslutet att utlokalisera 

(Williamson, 1985) 
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nämnda internt för att kunna undvika fastnandet i en utdragen process av förhandling 

och specificering (Ibid).  

Dynamiska transaktionskostnader 

Langlois (1992) kritiserar antagande om jämnvikt (Coarse, 1937) eftersom det inte tar i 

beaktande lärandeprocessen som ständigt omformar både företaget och marknaden. 

"Hold-up" och relationsspecifika tillgångar räcker inte heller enligt Langlois (1992) att 

förklara företagens resonemang vid besluten kring vertikal integrering. Istället är 

dynamiska transaktionskostnader grunden för hur företag väljer sin governance-struktur. 

Dynamiska transaktionskostnader är kostnader som uppstår då förmågor flyttas över 

från marknaden till ett företag eller från företag till marknaden. De dynamiska 

kostnaderna utgör kostnaderna för att lära och koordinera förmågor och strukturer i en 

produktionskedja. Då ett företag skall fatta beslut kring hur de vertikala gränserna skall 

utformas bör enligt Langlois (1992) skillnaden mellan priset på marknaden utvärderas 

mot de kostnader som ackumuleras genom att organisationen skaffar de nödvändiga 

förmågorna och strukturerna internt.  

Kärnkompetens 

Avvikande från TCE menar Prahalad och Hamel (1990) att transaktionskostnaderna inte 

spelar en lika avgörande roll vid utvärderingen av företagets vertikala gränser utan 

snarare resurserna och förmågorna som möjliggör företagets kärnkompetens. 

Kärnkompetensen utgör här kompetenser, resurser, rutiner och lärandeprocesser som 

kommer i uttryck utigenom produktionscykeln. Kärnkompetenserna är vanligtvis i 

behov av ett långt tidsintervall för att kunna utveckla synergieffekter. Prahalad och 

Hamel (1990) menar vidare att kärnkompetenserna inte kan forceras fram uppifrån utan 

utvecklas genom ett långsiktigt deltagande i marknaden.  

Förtroende 

Utgångspunkten i TCE är bland annat opportunism och en begränsad rationalitet i 

beslutsfattandet (Williamson, 1985). Förtroende minskar trots allt enligt Chiles och 

MaMackin (1996) risken för opportunism. Det har även påståtts att förtroende i 

affärsrelationer är viktigare än utförliga kontrakt (Macaulay, 1963). Tidigare 
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ändamålsenligt slutförda transaktioner leder till personliga relationer som skapar 

förtroende (Chiles & MaMackin, 1996). 

 

2.5 Faktorer som inverkar på valet av producent 

Företaget som utlokaliserar en funktion har en stark förväntan på extern expertis och en 

förbättrad nivå av service (Quelin & Duhamel, 2003). Allt eftersom utbudet på 

sofistikerade tjänster har ökat och värdekedjorna blivit mera kunskapsintensiva har 

möjligheterna till ökad konkurrenskraft, innovation och tillväxt vuxit vilket i sin tur 

befrämjat argumenten för utlokalisering (Leavy, 2001). Eftersom tjänsteproducenter till 

en allt högre utsträckning integreras till att bli en del av företagsplanen hos företaget 

som utlokaliserar måste det även finnas en ömsesidig förståelse av företagens 

målsättningar för att långsiktiga affärsförhållanden företagen emellan kan byggas 

(Kakabadse & Kakabadse, 2000). En framgångsrik tjänsteproducenten måste enligt 

Quelin och Duhamel (2003) ha uppnått en kritisk massa och samtidigt kunna garantera 

att det nya företaget som är i bevåg att utlokalisera funktioner kan erbjudas full 

överlåtelse.  

 

Tjänsteproducenten bör även betjäna sina kunder med ett långt tidsperspektiv i åtanke 

och bör vara beredd att göra nödvändiga investeringar för att på ett ändamålsenligt sätt 

kunna utföra uppdraget som stipulerat i kontraktet. (Quelin & Duhamel, 2003) Vidare 

måste tjänsteproducenten förstå sin kunds nuvarande och framtida affärsverksamhet 

samt de inverkningar den levererade tjänsten innebär (Kakabadse & Kakabadse, 2000) 

Dessa utvärderingar bör noggrannt göras innan utlokaliseringsbeslutet (Heikkilä & 

Cordon, 2002) Brister i ömsesidig förståelse mellan tjänsteproducent och företaget som 

utlokaliserar kommer att medföra större kostnader och minska nyttan som 

utlokaliseringen innebär (Kakabadse & Kakabadse, 2000). Erfarenhet från tidigare 

utlokalisering kan trots allt hjälpa företaget att göra rätt beslut angående nya fall av 

utlokalisering (Quelin & Duhamel, 2003).  
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2.6 Orsaker till att utlokalisera 

Följande kapitel bearbetar de orsaker som tidigare forskning lyfter fram angående 

beslutet att utlokalisera (se tabell 1). Orsaken bakom varför företag utlokaliserar skiljer 

sig i många situationer från varför de i första hand borde utlokalisera (Londsdale & 

Cox, 1998).  

 

Motiv Referenser   
FINANSIELLA 	  	   	  	  
Kostnadsinbesparing Adler (2000) Lacity et al (1994) 
  Antonucci et al. (1998) Lankford & Parsa (1999) 
  Belcourt (2006) Large (1999) 
  Champy (1996) LaRock (1993) 
  Crone (1992) Lawes (1994) 
  Drtina (1994) Leavy (2001) 
  Dubbs (1992) Leavy (2004) 
  Fan (2000) Lee (1994) 
  Gilley & Rasheed (2000) Lonsdale & Cox (1998) 
  Gordon & Walsh (1997) McCray & Clark (1999) 
  Hendry (1995) Mehling (1998) 
  Hubbard (1993) Quelin & Duhamel (2003) 
  Jennings (2002) Quinn & Hilmer (1994) 
  Kakabadse & Kakabadse (2000) Razzaque & Chen (1998) 
	  	   Kakabadse & Kakabadse (2002) Roberts V. (2001) 
	  	   Kremic et al (2006) Tefft (1998) Tully (1993) 
	  	   Kriss (1996) Vining & Globerman (1999) 
	  	   Krizner (2000) Willcocks & Currie (1997)  
	  	   Kumar & Eickhoff (2005) Willcocks et al. (1995) 
	  	   Laabs (1993) Zhu et al (2001) 
	  	   Laarhoven et al. (2000) 	  	  
Mindre behov att Hubbard (1993)  Muscato (1998) 
investera  Kakabadse & Kakabadse (2000a)  Razzaque & Chen (1998)  
  Lawes (1994)  Tully (1993) 
  McEachern (1996)    
Bättre kostnads- Alexander & Young (1996b) Lacity & Hirschheim (1994) 
kontroll Belcourt (2006) Quelin & Duhamel (2003) 
Ändrar fasta till  Alexander & Young (1996a) Lawes (1994)  
rörliga kostnader Gilley & Rasheed (2000) Lonsdale & Cox (1998) 
  Hubbard (1993)  McEachern (1996)  
  Kakabadse & Kakabadse (2000) Muscato (1998) 
  Kakabadse & Kakabadse (2002) Razzaque & Chen (1998)  
	  	   Kumar & Eickhoff (2005) Tully (1993) 
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STRATEGISKA     
Uppnådd flexibilitet Antonucci et al. (1998)  Muscato (1998)  
  Campbell (1995)  Muscato (1998)  
  Drtina (1994)  Quelin & Duhamel 2003 
  Gilley & Rasheed (2000) Quinn (1999)  
  Gordon & Walsh (1997)  Quinn & Hilmer (1994)  
  Heikkilä & Cordon (2002) Razzaque & Chen (1998)  
  Jennings (1997) Roberts V. (2001)  
	  	   Jennings 2002 Tully (1993)  
	  	   Kakabadse & Kakabadse (2000)  Willcocks et al. (1995) 
	  	   Kremic et al (2006) 	  	  
Bättre kvalitet  Belcourt (2006) Lacity et al (1994) 
och service Blumberg (1998)  Lee (1994)  
  Campbell (1995)  McEachern (1996)  
  Champy (1996)  Mehling (1998)  
  Gilley & Rasheed 2000 Quinn & Hilmer (1995) 
  Hubbard (1993)  Quinn (1999) 
  Jennings (1997)  Roberts V. (2001)  
  Jennings (2002) Tefft (1998)  
	  	   Kakabadse & Kakabadse (2000)  Willcocks et al. (1995) 
	  	   Kriss (1996)  Zhu et al (2001) 
	  	   Laabs (1993)  	  	  
Tillgång till extern  Belcourt (2006) Large (1999)  
kunskap och förmåga Blumberg (1998)  Lawes (1994)  
  Campbell (1995)  Leavy (2001) (2004) 
  Gilley & Rasheed 2000 Lonsdale & Cox (1998) 
  Gordon & Walsh (1997)  Mans (1998)  
  Hill (1994)  McEachern (1996)  
  Hines & Rich (1998)  Moran (1997) 
  Jennings (1997)  Muscato (1998)  
  Jennings (2002) Quinn & Hilmer (1995) 
  Kakabadse & Kakabadse (2000) Quinn (1999) 
  Kakabadse & Kakabadse (2002) Razzaque & Chen (1998)  
	  	   Kumar & Eickhoff (2005) Richardson (1997)  
	  	   Lacity et al (1994) Willcocks et al. (1995)  
	  	   Lankford & Parsa (1999)  Wright (2001) 
	  	   	  	   Zhu et al (2001) 
Riskspridning Kremic et al 2006 Quinn & Hilmer 1995 
Snabbare funktioner Drew (1995)  Krizner (2000) 
  Dubbs (1992)  Kumar & Eickhoff (2005) 
  Jennings (1997)  Lonsdale & Cox 1998 
  Jennings (2002) Quinn & Hilmer (1994)  
  Kakabadse & Kakabadse (2000)  Razzaque & Chen (1998) 
	  	   Kriss (1996)  	  	  
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Fokus på kärn- Adler (2000)  Lawes (1994)  
kompetens Antonucci (1998)  Leavy (1996)  
  Belcourt (2006) Leavy (2001) 
  Blumberg (1998)  Leavy (2004) 
  Champy (1996)  Lonsdale & Cox (1998) 
  Crone (1992)  McIvor & McHugh (2000)  
  Gilley & Rasheed 2000 Mehling (1998)  
  Heikkilä & Cordon 2002 Moran (1997)  
  Hubbard (1993)  Prahalad & Hamel (1990) 
  Jennings (2002)  Quelin & Duhamel (2003) 
  Kakabadse & Kakabadse (2000) Quinn & Hilmer (1995) 
  Kakabadse & Kakabadse (2002) Quinn (1999) 
  Kremic et al (2006) Quinn & Hilmer (1994) 
	  	   Kumar & Eickhoff (2005) Roberts V. (2001)  
	  	   Laabs (1993a b)  Willcocks et al. (1995)  
	  	   Lacity et al (1994) Wolosky (1997)  
	  	   Lankford & Parsa (1999)  Wright (2001) 
	  	   Large (1999)  Zhu et al (2001) 
Slippa problem- Belcourt (2006) McIvor (2000a)  
funktioner Kremic et al (2006) Willcocks & Currie (1997)  
  Lacity et al (1994) Willcocks (1995) 
Kopiera konkurrenter Kremic et al (2006) Willcocks & Currie (1997)  
  Lacity et al (1994) Willcocks et al. (1995) 
Juridiska orsaker Gordon & Walsh (1997)  Kakabadse & Kakabadse (2000a) 
Underlättat utkrävande Domberger & Fernandez (1999)  Mehling (1998)  
 av anvsar Hubbard (1993)  Willcocks et al. (1995) 
Politiska orsaker Gordon & Walsh (1997)  Kremic et al (2006) 
  Hendry (1995)  Willcocks & Currie (1997) 
	  	   Kakabadse & Kakabadse (2000a)  Willcocks et al. (1995) 
 

Tabell 1. Skribentens förteckning över orsaker till att utlokalisera 

 

2.7 Finansiella orsaker till att utlokalisera 

Kostnadsinbesparing 

Det finns forskning som tyder på att kostnadsinbesparingar hör till de högsta 

prioriteterna vid utlokalisering (Zhu et al, 2001). En stark motivator bakom 

utlokalisering är just tillgången till billigare arbetskraft, vilket även reflekterats inom 

tidigare forskning genom att processer som har en hög andel manuellt arbete vanligtvis 

utlokaliseras internationellt (Ritter & Sternfels, 2004). En allmänt erkänd orsak bakom 
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utlokalisering är producentens skalfördelar genom den ökade produktiviteten som en 

större volym medför (Dutton & Thomas, 1984). Externa specialister kan vanligtvis 

använda sina resurser mer effektivt genom att kundernas efterfrågan inte fullständigt 

korrelerar mellan varandra (Kamien & Li, 1990; Plambeck & Taylor, 2005; Van 

Mieghem, 1999). Vidare sker inlärningen hos den externa tjänsteproducenten snabbare 

och hålls på en högre nivå i och med att men inte bara har den egna efterfrågan att möta 

(Anderson & Parker, 2002). Parten som står inför beslutet att utlokalisera bör trots allt 

utvärdera till vilken grad kostnadsinbesparingar som utlokaliseringen kommer att 

medföra då man tar i beaktande den egna volymen. Detta påverkas av utbudet av 

producenter, maktförhållanden och risken av ett opportunistiskt beteende hos 

producenten (Anderson & Parker, 2002; Plambeck & Taylor, 2005). Huruvida nyttan är 

oklar bör den utvärderas genom att väga fördelar med intern produktion mot att 

utlokalisera funktionen (Alexander & Young, 1996; Doing et al. 2001, Kakabadse & 

Kakabadse, 2003). De operativa inbesparingarna av utlokalisering måste balanseras mot 

kostnader som är förknippade med att övervaka tjänsteproducenten som levererar den 

utlokaliserade funktionen. (Quelin & Duhamel, 2003) 

Mindre behov att investera 

Funktioner som tar en lång tid och mycket finansiella resurser att utveckla kan fungera 

som en motivator för att istället utlokalisera funktionen till en organisation som redan 

har gjort de nödvändiga investeringarna och de strategiska besluten kring att utveckla 

kompetensen för att kunna utföra funktionen möjligast bra (Dierickx & Cool, 1989). 

Quelin och Duhamel (2003) kopplar samman fokuseringen på företagets kärnfunktioner 

med en naturlig sänkning av kapitalkostnader. Om en funktion inte kan anses utgöra en 

kärnfunktion kommer investeringar för ifrågavarande funktion inte heller att prioriteras.  

Bättre kostnadskontroll 

Bättre kostnadskontroll är även en finansiell orsak att utlokalisera (Lacity et al, 1994). 

Tjänsteproducenten debiterar en avgift varje gång tjänsten används vilket kan leda till 

att företaget överväger noggrannare när man använder sig av tjänsten än då den utförs 

av den egna organisationen eftersom kostnaden är mer synlig (Belcourt, 2006). Ett 

exempel är utbildning av personalen. Om fortbildning utlokaliserats till en extern 

tjänsteproducent är förmannen med stor sannolikhet mer kritisk till fortbildningens 
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nödvändighet och förväntar sig mätbara resultat (Ibid). Utlokalisering gör vidare 

kostnadsallokeringen mer exakt och undviker sålunda dolda kostnader (Lacity et al, 

1994).  

Ändra fasta till rörliga kostnader 

Utlokalisering möjliggör även för företaget att göra fasta kostnader rörliga. Om en viss 

tjänst behövs ett antal gånger per år måste företaget trots allt upprätthålla kunnandet 

inom den egna organisationen och underhålla det också då tjänsten inte behöver 

levereras. Även om tjänsten behövs några gånger per år kostar trots allt upprätthållandet 

av kapaciteten hela året genom, vilket kan lösas genom att utlokalisera funktionen 

(Londsdale & Cox, 1998) 

 

Genom att utlokalisera tjänster och produktion minskas egna investeringar i 

upprätthållande av kapaciteten och tillverkningsanläggningar (Gilley & Rasheed, 2000). 

vilket leder till mindre fasta kostnader och överför dem till rörliga kostnader 

(Kakabadse & Kakabadse, 2000).  Överföringen av fasta kostnader till rörliga har 

påvisats påverkar räntabilitet på totalt kapital och resultatet direkt (Kumar & Eickhoff, 

2005). Med anledning av kostnadsinbesparingar har överföringen av fasta kostnader till 

rörliga utgjort en stark motivationsfaktor för företag att utlokalisera funktioner 

(Alexander & Young, 1996, Gilley & Rasheed, 2000). 

 

2.8 Strategiska orsaker till att utlokalisera 

Tidigare omfattade utlokalisering för det mesta kostnadsinbesparingar genom flyttandet 

av produktion till länder med lägre lön. Utlokalisering har trots allt till en allt högre grad 

kommit att omfatta mer strategiska beslutsprocesser där andra faktorer än enbart lägre 

kostnader har kommit att spela en allt mer avgörande roll (Leavy, 2004). Venkantesan 

(1992) föreslår att beslut kring utlokalisering bör inledas med en utvärdering av en 

funktions strategiska viktighet. Tidigare var det vanligt att utlokaliseringen enbart 

berörde standardiserade processer med ett mycket lågt strategiskt värde. Gottfredson et 

al. (2005) menar trots allt att företag i dagens läge även utvärderar utlokaliseringen av 

mer strategiska funktioner, vilket i sin tur gör utvärderingen av vilka funktioner som bör 

utlokaliseras mer mångfacetterad. Beslutet att utlokalisera bör grunda sig på en analys 
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av förbättringen av ett företags strategiska konkurrensfördelar (Jennings, 2002). Kumar 

och Eickhoff (2005) kritiserar beslutet att utlokalisera på basis av kostnadsinbesparingar 

och belyser även risker som är förknippade med utlokaliseringen som potentiellt är av 

mycket större kaliber. Det konstateras trots allt inom tidigare forskning att så inte är 

fallet och att utlokalisering förvisso ses utgående från en strategisk synvinkel inom såväl 

Europeiska som Amerikanska bolag (Kakabadse & Kakabadse, 2002). Eftersom 

beslutet att utlokalisera är av en strategisk karaktär föreslås det att beslutet kring detta 

med fördel bör fattas av företagets högsta ledning (Kakabadse & Kakabadse, 2000). 

Utvärderingen bör inte göras utgående från de kortsiktiga fördelarna då man tar i 

beaktande utbudet på tjänster utan hur marknaden i ett längre perspektiv kommer att 

utvecklas (Jennings, 2002). Utlokalisering som bottnar i strävan efter kortsiktiga 

kostnadsnedskärningar påstås enligt Zhu et al (2001) inte vara ens nära på lika effektiva 

som en mer långsiktigt planerad utlokalisering. 

Flexibilitet 

Då utlokaliseringen är adekvat genomförd och den egna organisationen fokuserar på 

kärnfunktionerna ökar detta avkastningen på investerat kapital, minskar på riskerna och 

kostnaderna, ökar på flexibiliteten samt förbättrar förmågan att reagera på kundernas 

behov. (Quinn & Hilmer, 1995). Företag måste allt snabbare och allt bättre svara på 

kunders behov (Kremic et al, 2006). Av denna orsak måste företag alltså vara mer 

flexibla vilket kan uppnås genom utlokalisering (Jennings, 2002). Utlokaliseringen 

möjliggör en ökad flexibilitet på flera olika plan. Genom utlokalisering kan företaget 

anpassa sin kapacitet trots fluktuationer i efterfrågan (Ali-Yrkkö, 2007). Då efterfrågan 

stiger kan utomstående tjänsteproducenter användas till att bemöta behovet (Jennings, 

2002). Vidare innebär utlokaliseringen ur ett flexibilitetsperspektiv att företaget även 

mer långsiktigt kan anpassa sig då marknaden genomgår förändringar (Ali-Yrkkö, 

2007).  

Förbättrad kvalitet och service 

Förbättrad service och kvalitet ligger enligt ett flertal forskare som grund för beslutet att 

utlokalisera (Zhu et al, 2001; Jennings, 2002) Måttet på kvalitet är mångfacetterat och 

innefattar faktorer så som bl.a. pålitlighet, service, estetik, hållbarhet och uppfyllande av 

på förhand bestämda kriterier (Krajewski & Ritzman, 2004). Kostnaden som kvalitet 
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medför är avgörande vid utvärderingen av utlokalisering. Evans och Lindsay (2005) 

kategoriserar kostnader som hör ihop med kvalitet som 1) förebyggande, 2) utvärdering, 

3) internt tillkortakommande och 4) externt tillkortakommande. Om en produkt skall 

tillverkas internt finns det kostnader som hänför sig till förebyggande av en god kvalitet 

så som formandet av processer och produkter så att kvaliteten håller (Ibid).  

 

Utlokaliserandet av en funktion kan förbättra kontinuiteten av en funktion och kan 

därigenom förbättra servicen (Perkins, 2004). Utlokaliserandet av en help desk till en 

enskild tjänsteproducent kan till exempel standardisera tjänsten och således garantera en 

bättre nivå av service (Ibid). Nivån av service kan även förbättras i och med att företaget 

kan välja mellan flera tjänsteproducenter och kan bland dem välja tjänsteproducenten 

som erbjuder den bästa servicen (Gilley & Rasheed, 2000). Eftersom tjänsteproducenten 

fokuserar på sina egna kärnkompetenser har de en specialiserad organisation och 

utrustning och kan därigenom erbjuda bättre kvalitet och service än företaget själv 

kunde få till stånd (Quinn & Hilmer, 1995). Företaget kan även på ett mer 

ändamålsenligt sätt anställa och skapa rätt sorts incentiv för sina anställda (Belcourt, 

2006).  

Tillgång till extern kunskap och förmåga 

Utnyttjandet av externa tjänsteproducenters specialiserade arbetstagare, investeringar 

och innovationer utgör en av de största fördelarna med utlokalisering (Kakabadse & 

Kakabadse, 2000; Kumar & Eickhoff, 2005). Företag kan genom att använda sig av 

externa tjänsteproducenter komma åt teknologi och förfaringssätt som inte skulle vara 

möjligt för den egna organisationen eller kräva för stora investeringar (Gilley & 

Rasheed, 2000). Genom utlokalisering kommer organisationen åt att fullt utnyttja 

externa tjänsteproducenters investeringar, innovationer och specialiserad professionell 

kapacitet som inte organisationen skulle ha möjlighet att utveckla internt (Quinn & 

Hilmer, 1995) 

 

Ett av motiven med att utlokalisera är att få tillgång till specialiserad arbetskraft som 

inte finns tillgänglig inom den egna organisationen. Arbetskraft som är specialiserad 

inom funktionen kan dels vara svår att få tag på och dels svår att hålla kvar inom den 
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egna organisationen (Lacity et al, 1994). En annan orsak kan också vara tillgången till 

de senaste teknologierna eller annat specialiserat kunnande. Speciellt vanligt är detta 

inom industrier så som IT vars teknologi och förfaringssätt ändras snabbt (Londsdale & 

Cox, 1998). Utlokalisering leder trots allt inte alltid automatiskt att företaget skulle få 

tillgång till den främsta teknologin (Lacity et al, 1994).  

Riskspridning 

Genom att dela risken med externa tjänsteproducenter kan den minskas för det egna 

företaget (Kremic et al, 2006). Då ett företag gör investeringar finns det alltid risk 

kopplat till investeringen (Outsourcing Institute, 2009). Förändringar i externa 

förhållanden (inom konkurrens, lagstiftning, teknologi, marknaden) sker snabbt och 

ökar risken med egna investeringar (Ibid). Speciellt inom snabbrörliga marknader kan 

utlokaliseringen av en funktion sprida risken mellan flera tjänsteproducenter (Quinn & 

Hilmer, 1995).  

Snabbare funktioner 

Hastigheten som en produkt kommer ut på marknaden kan göras märkbart kortare 

genom utlokalisering (Londsdale & Cox, 1998). Då flera externa producenter samtidigt 

jobbar med separata delar av en produkt kan detta göra helhetstiden kortare (Quinn & 

Hilmer, 1995). Snabbhet i att få ut en produkt på marknaden är speciellt viktigt inom 

marknader som förändras snabbt (Londsdale & Cox, 1998). Kunders behov kan mötas 

mer effektivt genom kortare produktionscykler och kan leda till att företaget blir mer 

konkurrenskraftigt (Londsdale & Cox, 1998).  

Fokus 

Under de senaste årtiondena har företag inom flera industrier frångått vertikal 

integration och istället till en hög grad utlokaliserat sina funktioner. Genom 

utlokaliseringen har de erfarit bättre avkastning på sitt kapital, haft högre produktivitet 

och vuxit snabbare än övriga konkurrenter (Leavy, 2001). Prahalad och Hamel (1990) 

menar att företag från att koncentrera sig på hur organisationen är internt strukturerad 

nu bör ha ett bredare perspektiv där organisationen enbart bör fokusera på de egna 

kärnkompetenserna och utlokalisera resten vilket har revolutionerat sättet som 

företagsledare på ett grundläggande plan ser på företaget och dess funktion. En av de 
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viktigaste orsakerna bakom utlokalisering är möjligheten att rikta organisationens fokus 

på företagets kärnverksamhet (Zhu et al, 2001). Genom att strategiskt utlokalisera 

funktioner som inte är en del av organisationens kärnkompetens menar Quinn och 

Hilmer (1995) att företaget kan uppnå en särställning och erbjuda unikt värde för sina 

kunder. Kumar och Eickhoff (2005) varnar även för att utlokalisera kärnkompetens 

eftersom det är via det som företaget på bästa sätt lyckas skapa värde för sina kunder. 

En välutvecklad kärnkompetens utgör en barriär mot såväl nuvarande som framtida 

konkurrenter (Quinn & Hilmer, 1995). Även Prahalad och Hamel (1990) stöder starkt 

ett fokus på företagets kärnkompetens och radikal utlokalisering av funktioner som inte 

är en del av dessa. En strikt indelning i kärnkompetens och funktioner som är utanför 

företagets kärnkompetens har även kritiserats (Heikkilä & Cordon, 2002). Heikkilä och 

Cordon (2002) föreslår istället ett mer kreativt sätt att utvärdera vilka funktioner som 

borde utlokaliseras.  

 

Londsdale och Cox (1998) menar att ett företag ökar sitt fokus på kärnkompetenser på 

två olika sätt. Dels genom att utlokaliseringen av stödande funktioner lösgör tid för de 

anställda att fokusera på sin kärnverksamhet och dels genom att företaget inte behöver 

investera kapital i dessa funktioner. Företagets kapital är begränsat och bör sålunda 

användas till de funktioner som bäst bidrar till företagets konkurrenskraft (Ibid).  

Kärnkompetenser 

Ett koncept som påminner om det resursbaserade perspektivet är konceptet kring ett 

företags kärnkompetenser. Prahaland och Hamel (1990) menar att företags 

kärnkompetenser innebär det kollektiva lärandet i en organisation som speciellt hänför 

sig till hur organisationen koordinerar mångfalden av kunskap som relaterar till 

produktionen av tjänster eller produkter. Kärnkompetens kräver enligt författarna tid 

och byggs upp långsiktigt. De påstår att utlokalisering ger kortsiktiga 

konkurrensfördelar men att utlokaliseringen inte påtagligt utvecklar de förmågor som 

ligger som grund för hållbara konkurrensfördelar. Detta innebär att företaget för den 

ifrågavarande funktionen accepterar en konkurrensmässigt svagare position. Forskning 

föreslår att ett företag bör fokusera på att utveckla ett urval av kärnkompetenser och 

utlokalisera de övriga funktionerna (Quinn & Hilmer, 1994). Sammanfattningsvis utgår 
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det resursbaserade perspektivet och konceptet kring kärnkompetenser från att ledningen 

bör ha en klar förståelse av vilka som är företagets kärnkompetenser och vilka som inte 

är det. Enligt detta perspektiv grundar sig ett företags bestående konkurrensfördelar på 

förmågan att utveckla och kvarhålla en repertoar av värdeskapande kärnkompetenser. 

Enligt Wernerfelt (1984) borde företag utvärderas utgående från sammansättningen av 

resurser som ett företag har snarare än vilka produkter eller tjänster de erbjuder. Vidare 

menar Barney (1991) att en hållbar konkurrensfördel är att implementera en 

värdeskapande strategi som inte för närvarande implementeras av någon annan 

konkurrent, varken befintlig eller potentiell. Barney (1991) fortsätter med att konstatera 

att det skulle finnas en rad kvaliteter som ett företags resurser bör besitta för att de 

skulle kunna tänkas stöda hållbara konkurrensfördelar. För det första måste de vara 

värdefulla och sålunda öka effektivitet, för det andra bör resurserna vara sällsynta, 

vidare måste de vara svåra att imitera och slutligen bör det inte existera något strategiskt 

motsvarande substitut. Insinga och Werles (2000) forskning ger ett mycket liknande 

svar. De föreslår ytterligare att ett företag bör utlokalisera funktioner som inte bidrar till 

konkurrensfördelar eftersom företaget inte har de rätta resurserna att utföra funktionen 

eller om resurserna för funktionen inte är tillräckligt starka. 

Slippa problemfunktioner 

Funktioner som inom den egna organisationen är svårhanterliga utlokaliseras i vissa 

situationer till externa tjänsteproducenter (Lacity et al, 1994). Resonemanget kan vara 

att utlokalisering är ett lätt sätt att göra sig av med problemfunktioner som kan bero på 

att t.ex. de egna anställda presterar sämre än konkurrenterna (Belcourt, 2006). Trots att 

den egna organisationen försöker göra sig av med problematiska uppgifter slutar denna 

typen av utlokalisering inte sällan med negativa slutresultat (Lacity et al, 1994). Även 

om aktiviteten utlokaliseras kvarstår ändå problemet trots att det inte längre är lika 

synligt som då funktionen genomfördes drivet av den egna organisationen (Belcourt, 

2006). Därför bör företag först utvärdera den underliggande orsaken till att funktionen 

är svår att hantera (Outsourcing Institute, 2009). För att en utomstående 

tjänsteproducent skall kunna förstå företagets önskemål måste företaget själv förstå dem 

för att kunna kommunicera med tjänsteproducenten (Ibid).  
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Kopiera konkurrenter 

Framgångsrika exempel på utlokalisering motiverar många gånger även andra företag 

att gå in för samma linje. Vissa företag från andra industrier utlokaliserar funktioner 

utgående från en trend eller anekdoter. Innan de slutgiltiga följderna är konkretiserade 

är det trots allt för tidigt att kunna utvärdera hur lyckad utlokaliseringen verkligen varit. 

Företag kan lätt fatta beslut om att utlokalisera en funktion baserat på orealistiska 

förväntningar. Många ignorerar även att det som för ett annat företag ledde till framgång 

kanske inte är lika effektivt för det egna företaget. (Lacity et al, 1994) 

Underlättat utkrävande av ansvar 

Då funktionen som skall utlokaliseras är tydligt definierad och kontraktuellt 

överenskommen är det lättare att utkräva ansvar av den utomstående tjänsteproducenten 

(Hubbard, 1993). Parten som utlokaliserar processen har lättare att leda olika processer i 

och med att de olika delarna av värdekedjan separeras och tas omhand av en extern 

expert. Samtidigt kan också adekvata krav ställas på tjänsteproducenten som i måste 

leva upp till överenskommelsen (Mehling, 1998). Trots att det finns 

övervakningskostnader förknippade med utlokalisering är det trots allt lättare att utkräva 

ansvar för utfört arbete i linje med överenskommelse (Domberger & Fernandez (1999). 

Utlokalisering har också varit ett sätt för den offentliga sektorn att producera tjänster på 

ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som ansvar har kunnat utkrävas av kontraktören 

(Wilcocks et al., 1997). 

Politiska orsaker 

Kremic et al (2006) lyfter även fram politiskt drivna beslut till utlokalisering och 

konkluderar att forskningen till en större grad betonar utlokaliseringsbesluten ur 

företags synvinkel framom den tredje sektorn. Det finns också forskning som tyder på 

att framom rent ekonomiska orsaker kan målsättningen med att utlokalisera vara rent 

politiska där utlokalisering av offentligt producerade tjänster sker med anledning av att 

minska på den offentliga sektorns storlek och inflytande (Gordon & Walsh, 1997). 

Henry (1995) menar att utlokalisering i vissa fall präglas av politisk ideologi framom 

ekonomisk logik som är mer långsiktig än det som kan uppnås genom strävan efter 

snabba resultat.  
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2.9 Risker med utlokalisering 

Gilley och Rasheed (2000) påstår att de inte kan hitta ett samband mellan utlokalisering 

och företagets prestanda men att prestandan genom utlokalisering är lättare att förutse. 

Även Bettis et al (1992) menar att utlokalisering kan minska organisationens förmåga 

att skapa innovativa lösningar, företaget kan förlora kunskap till tjänsteproducenter och 

företaget kan tappa kontrollen över sina aktiviteter.  

 

Risker som är sammankopplade med utlokalisering kan dämpas genom en noggrann 

analys och ett genuin strategisk process för utlokaliseringen. (Quinn & Hilmer, 1995). 

Även om det finns risker med utlokalisering finns det likväl risker och kostnader med 

att utföra processen inom det egna företaget (Ibid). Risken med att utlokalisera är att 

organisationen kan tappa förmågor som kunde vara viktiga med tanke på konkurrensen i 

framtiden och risken att missbedöma utvecklingen av en viss industri och så utlokalisera 

fel funktioner (Leavy, 2004). Risker med utlokalisering är att tjänsteproducenten inte 

uppfyller sina förpliktelser enligt överenskommelse. Vidare kan utlokalisering minska 

företagets kontroll över den givna processen eller företagets anställda reagera negativt 

med anledningen av hur risken av ytterligare utlokalisering hotar deras anställning. 

(Kumar & Eickhoff, 2005). Kumar och Eickhoff (2005) menar att beslutet att 

utlokalisera bör göras efter noggrant övervägande där samtliga intressenter tas i 

beaktande. Företaget bör förstå marknaden de är aktiva på och deras egen funktion 

innan de börjar utlokalisera existerande funktioner (Kakabadse & Kakabadse, 2000). 

Företaget bör dock balansera den externa risken av en opportunistisk tjänsteproducent 

mot kostnaden som funktionens genomförande inom organisationen kommer att 

innebära (Barney, 1999). 

 

Det finns ett flertal risker med utlokalisering som har blivit påpekade i tidigare 

forskning och dessa bör tas i beaktande då man utvärderar utlokaliserandet av en 

funktion i ett företag. En strategisk risk som är förknippad med utlokalisering är att ett 

företag som väljer att utlokalisera en funktion är att man avvecklar nyckelresurser som 

man kunde ha haft nytta av i framtiden. Speciellt i snabbt utvecklande marknader kan 

det vara svårt för beslutsfattare inom företaget att kunna utvärdera när en viss kapacitet 

kommer att vara som mest värdefull inom en specifik tidsram. (Eisenhardt & Martin, 
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2000). Volatila förhållanden på marknaden kan göra nu värdefulla resurser irrelevanta i 

framtiden (Helper et al. 2000). Dierickx och Cool (1989) konstaterar vidare att 

strategiska resurser ackumuleras över tiden men kräver även "underhåll" för att kunna 

behålla sin kapacitet. Forskning identifierar vidare utvecklandet av fel färdigheter inom 

organisationen och förlusten av strategiskt viktiga resurser som risker med att utföra en 

viss funktion inom organisationen (Quinn & Hilmer, 1994).  

 

En annan risk som är förknippad med utlokalisering är att konkurrenter kan få tillgång 

till information om det egna företaget vilket i sin tur kan underlätta för konkurrenterna 

att kopiera det som varit kapacitet eller resurser som annars varit svåra att kopiera 

(Beasley et al., 2004). Kogut och Zander (1996) föreslår att organisationen vid 

utlokalisering bör kodifiera kunskapen, som vid utlokalisering måste överföras till 

tjänsteproducenten, för att minska på risken för att bli kopierad, något som Walker 

(1988) kallar för risk för "utspridning"(diffusion). Det rekommenderas följaktligen att 

företag utvärderar vilka följderna blir om en konkurrent kunde kopiera en viss kapacitet 

(Gottfredson et al., 2005). Aron et al. (2005) har även identifierat risken att 

tjänsteproducenten som utför arbetet som blivit utlokaliserat utnyttjar information för att 

driva affärsverksamhet utanför kontraktet med kontraktgivaren vilket orsakas av olika 

incitament mellan de två parterna. Risken med att läcka kritisk kunskap måste alltså 

vägas mot de kortsiktiga fördelarna som utlokaliseringen innebär.   

 

En ytterligare risk med utlokalisering är att kapaciteten hos tjänsteproducenten minskar 

med tiden eller att tjänsteproducenten inte satsar på att utföra uppdraget enligt förväntan 

eller överenskommelse. Detta kan bero på brister i utformandet av incitament för 

tjänsteproducenten eller oförmåga att övervaka producentens effektivitet (Alchian & 

Demsetz, 1972; Aron et al., 2005). Detta är en klassisk agentproblematik även kallad 

moral hazard (Eisenhardt, 1989).  

 

Slutligen finns det även den strategiska risk med utlokalisering att producenten agerar 

opportunistiskt då kontraktet skall förlängas eller förnyas (Aron et al., 2005). Denna 

typen av risk ligger i centrum av transaktionskostnadsteorin (Williamson, 1979) och 

stipulerar att sannolikheten att producenten kräver en större del av avkastningen stiger i 
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takt med att den som utlokaliserar är mera beroende av producenten för att genomföra 

funktionen (Holmström & Roberts, 1998; Klein et al., 1978, Willamson, 1979). Intern 

facilitering av produktionen är alltså att föredra då produkten är specifik. Teorin kring 

ägarens rättigheter poängterar att det sällan är möjligt att knyta kontrakt med 

producenten som på ett heltäckande sätt skulle ta upp alla de möjliga utfallen för 

producentens skötande av funktionen (Grossman & Hart, 1986; Holmström & Roberts, 

1998; Klein et al., 1978). Dessa delområden inom forskningen kring utlokalisering 

kontribuerar tillsammans till synsättet att organisationen bör evaluera utlokaliseringen 

ur ett strategiskt perspektiv.  
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3     METOD 

I detta kapitel presenteras forskningsprocessen. Kapitlet struktureras så att det börjar 

med en inblick i den finska marknaden för kommersiella fastigheter. Därefter 

presenteras forskningsuppgiften varpå valet av metod för studien redogörs för. Först 

presenteras avhandlingens vetenskapliga förhållningssätt, metodsynsätt och 

angreppssätt. Därefter skildras forskningens design och beskrivs förberedelsen, 

insamlingen samt analysen av det empiriska material. Avslutningsvis genomförs en 

kritisk diskussion kring undersökningens trovärdighet, generaliserbarhet, äkthet och 

forskningens etik.  

 

3.1 Sammanhang inom vilket forskningen utförts 

Det totala finska fastighetsbeståndet värderas till omkring 480 Mrd €. Av denna helhet 

utgör fastigheter som ägs av professionella investerare i kommersiellt syfte ca 50 Mrd € 

vilket är en ökning med 2 Mrd € från år 2013 (se tabell 2). Institutionella investerare 

utgör med sin ägarandel på 32 % fortfarande den största enskilda typen av 

fastighetsägare. Pensionsförsäkringsbolag utgör den största delen av alla institutionella 

investerare. De internationella investerarnas andel av investeringsfastigheterna har 

fortsatt att stiga under de senaste åren och motsvarar för tillfället ca 20 %. (KTI, 2015) 

 

Transaktionsverksamheten har genomgått starka fluktuationer i transaktionsvolym 

under de senaste åren (se tabell 3). 2014 hade transaktionsvolymen återhämtat sig 

jämfört med tidigare år och motsvarade en volym på 4,25 Mrd € varav de internationella 

fastighetsinvesterarnas andel låg på en tredjedel. (KTI, 2015) 
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Tabell 2. Strukturen av den finska investeringsmarknaden för fastigheter (Mrd €), (KTI, 

2015) 

 

 
Tabell 3. Transaktionsvolymen på den finska fastighetsmarknaden (Mrd €), (KTI, 2015) 
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3.2 Forskningsuppgift 

Denna forskning ämnar öka förståelsen för de branschspecifika säregenheterna 

förknippade med de underliggande sätten att resonera vid beslutet att utlokalisera 

försäljningen av kommersiella fastigheter till en förmedlare respektive genomföra 

försäljningen drivet av den egna organisationen. Vidare söker forskningen att förstå 

fastighetsinvesterares resonemang kring valet av förmedlare. För att besvara 

forskningsfrågorna har nio professionella investerare och åtta förmedlare, som 

gemensamt representerar ett brett spektrum av aktörer på marknaden, intervjuats. 

 

3.3 Vetenskapsfilosofi  

De forskningsfilosofiska antagandena innefattar sättet på vilket man ser världen som i 

sin tur fungerar som en grund för själva forskningsstrategin och de val av metoder som 

där görs (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009).  Även forskarens syn på vad som är 

relevant, viktigt och användbart inverkar på valet av forskningsfilosofi. Valet av 

forskningsfilosofi beror också på huruvida forskningen behandlar attityder eller fakta 

(Johnson & Clark, 2006; Patton, 2002; Saunders et al., 2009). I grund och botten 

dikteras valet av forskningsfilosofi av de kunskapsteoretiska eller ontologiska och 

epistemologiska ställningstagandena (Bryman & Bell, 2011).  

 

Lundahl och Skärvad (1999) lyfter fram två vetenskapsfilosofier: den hermeneutiska 

och den positivistiska. Den hermeneutiska har som utgångspunkt att sociala fenomen 

inom företagsvärlden är allt för mångfacetterade för att kunna undersökas på liknande 

vis som naturvetenskaperna. Positivismen å sin sida utgår från en objektiv verklighet 

och att det går att återge denna genom förenklade modeller. (Saunders et al., 2009). Den 

kvalitativa metodteorin ligger som grund för det hermeneutiska forskningsidealet där 

forskningen har som målsättning att tolka och förstå på vilket sätt olika individer 

upplever situationen och vad det i sin tur innebär i fråga om beslut och handling. För att 

förstå enskilda fenomen krävs en helhetssyn där man bör ha en förståelse för det 

specifika sammanhang fenomenet ingår. Samtidigt styrs forskningen även av vem det är 

som gör tolkningen samt i vilket sammanhang det görs, vilket perspektiv personen har 
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och med vilket språk som används. (Easterby-Smith, Thorpe & Jackson, 2008; Lundahl 

& Skärvad, 1999) 

 

Syftet med denna forskning är att närmare förstå bakomliggande motiv till anlitandet av 

förmedlare vid försäljningen av kommersiella fastigheter. Med andra ord söks det efter 

åsikter och motiv som ligger bakom beslutet att antingen sälja fastigheterna själva eller 

att anlita en förmedlare. Vidare undersöks kriterier vid val av förmedlare vilket också är 

en social konstruktion som inte kan kvantifieras. Följaktligen lämpar sig det 

hermeneutiska angreppssättet i denna forskning bra. Forskningen strävar få fram olika 

individers resonemang för att härmed bättre förstå hur marknaden för kommersiella 

fastigheter fungerar. Positivismen tar inte sammanhanget i beaktande och kan med 

anledningen av det mångfacetterade kontextet inte på ett ändamålsenligt sätt sägas 

kunna spegla denna forskning. (Burke, 2007) 

 

3.4 Vetenskapligt angreppssätt 

Skillnader i förhållandet mellan teori och empiri anspelas i de olika vetenskapliga 

angreppssätten (Bryman & Bell, 2007). Induktion, abduktion och deduktion utgör de tre 

olika angreppssätten som vetenskaplig forskning skiljer mellan (Alvesson & Sköldberg, 

2008; Saunders et al., 2009). Dessa angreppssätt definierar vilka bevis som bör samlas 

in, varifrån kunskapen skall tas och hur denna skall tolkas för ett ändamålsenligt svar till 

forskningsfrågorna (Easterby-Smith et al, 2008). 

 

Det deduktiva synsättet utgår från att det är teorin som styr forskningen. Inom 

samhällsvetenskaperna är det deduktiva angreppssättet starkast representerat. På basis 

av det som tidigare forskats inom ett område härleder forskaren vidare hypoteser som 

testas empiriskt. Teorin revideras eller förstärks beroende på om hypoteserna som ställts 

upp bekräftats eller förkastas. Om teorin skulle vara ett resultat av forskningen är det 

däremot fråga om ett induktivt angreppssätt. Det induktiva angreppssättet förklarar 

alltså följderna av resultatet för teorin som styrde undersökningen. (Bryman & Bell, 

2011). Det induktiva angreppssättet utgår alltså från empirin, det vill säga det insamlade 

datat, och ger utrymme för nya teorier (Saunders et al., 2009). 
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Kombinationen av de två förstnämnda är det abduktiva angreppssättet som är en process 

där teoretisk referensram, empiriskt data och fallanalysen utvecklas samtidigt (Dubois 

& Gade, 2002). Forskaren kan skapa förståelse för och anpassa forskningen olika helt 

beroende av vad det empiriska materialet leder till. Det abduktiva sättet ger alltså 

möjlighet att växla mellan empiri och teori för att kontinuerligt kunna omtolka deras 

förhållande till varandra (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Eftersom denna avhandling tolkar det empiriska materialet i ljuset av tidigare forskning 

samtidigt som avhandlingen till sin natur är empiriskapande kommer följaktligen det 

abduktiva angreppssättet att tillämpas. Analysen av det empiriska materialet kommer att 

både undersöka på viket sätt forskningens resultat stämmer överens med tidigare 

forskning inom utlokalisering och samtidigt som en explorativ undersökning utforska 

ett nytt delområde inom utlokalisering. Då man undersöker ett nytt ämne lämpar sig 

induktion bra medan deduktion lämpar sig väl då man har mycket information om 

området som undersöks (Saunders et al., 2009:147). Utlokalisering är ett välforskat 

ämne medan motiv bakom beslut på fastighetsbranschen är jämförelsevis outforskat 

vilket ytterligare ger stöd för det abduktiva angreppssättet i ifrågavarande forskning.  

 

3.5 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen klargör på vilket sätt forskningsfrågorna i praktiken kommer att 

besvaras och fungerar även som vägledning i vilket förfarande som tillämpas under 

datainsamling, tolkning och analys (Yin, 2003). Forskningsdesignen utvecklades för att 

på bästa sätt fullfölja forskningens syfte och besvara de uppställda forskningsfrågorna.  

 

Kvalitativa studier som forskningsdesign betonar främst ord, tolkning och förståelse vid 

insamlingen och analyseringen av data (Bryman & Bell, 2011; Saunders et al., 2009). 

Saunders et al (2009) uttrycker att respondenternas socialt konstruerade och subjektivt 

uttryckta betydelser måste på ett rätt sätt kunna tolkas av forskaren. Grounded theory 

används för att skapa teoretiska förklaringar av sociala processer. (Saunders et al., 

2009:185). Inom kvalitativa undersökningar måste vidare sammanhanget tas i beaktande 

(Easterby-Smith et al. 2008). Den kvalitativa forskningsmetoden är i linje med valet av 

ett abduktivt angreppssätt, en konstruktivistisk ontologi och en interpretativ 
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epistemologi (Bryman & Bell, 2011:386). En kvalitativ metod lämpar sig bäst då målet 

är att öka förståelsen av ett visst fenomen eller få större klarhet av ett begrepp 

(Jacobsen, 2002). Av denna orsak tillämpas följaktligen den kvalitativa metoden i denna 

avhandling eftersom målet är att öka förståelsen av ett fenomen och hur involverade 

individer resonerar kring och tolkar detta fenomen. För det första strävas det efter att 

öka förståelsen för orsaker bakom att utlokalisera försäljningen av fastigheter till 

förmedlare och för det andra orsaker till att försäljningen sköts själv. Vidare undersöks 

kriterier vid val av tjänsteproducent vid utlokalisering av försäljningen. Samtliga 

forskningsfrågor strävar efter en ökad förståelse för fenomenet i dess specifika 

sammanhang och därigenom lyfta fram attityder och åsikter som respondenterna har i 

fråga om fenomenet som undersöks (Bryman & Bell, 2011).  

 

Vid val av undersökningsdesign bör det även tas ställning till undersökningens 

tidshorisont och perioden för vilken forskningen gäller måste definieras. Eftersom 

denna studie behandlar företeelsen vid en specifik tidpunkt kunde forskningen sägas 

känneteckna en tvärsnittsstudie. Tvärsnittsstudien har fördelen av att vara snabb och 

enkel men har svagheten av att orsak och verkan kan vara svåra att urskilja. Vidare kan 

även samband som är tidsmässigt fördröjda förbli oupptäckta. (Saunders et al., 2009) 

 

3.6 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden har en betydande roll för undersökningens resultat (Saunders et 

al., 2009:318. Utgående från att forskningen är kvalitativ och till en stor del har element 

av Grounded theory resoneras det att semi-strukturerade intervjuer på bästa sätt kommer 

att tjäna forskningens syfte (Saunders et al., 2009:212).  

Insamling av data genom intervjuer 

Intervjuer utgår från informationsutbyte mellan två eller flera parter och kan vara 

mycket formell till spontant informell (Saunders et al., 2009:318-319). De olika typerna 

av intervjuer lämpar sig för olika tillfällen beroende på det data som behövs för 

forskningen. Semistrukturerade intervjuer ligger mellan strukturerade intervjuer, där de 

ställda frågorna också kan ha svarsalternativ, och djupintervjuer där forskarens 

inblandning minimeras (Koskinen, Alasuutar & Peltonen, 2005). Semistrukturerade 
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intervjuer lämpar sig bra då man utgår från en interpretativistisk forskningsfilosofi 

(Saunders et al., 2009:321). Utgående från forskningsfrågorna är den semistrukturerade 

intervjumetoden det naturliga valet i denna avhandling. Temat är förutbestämt och 

frågorna samlade i ett intervjuschema men respondenterna har trots det fått svara fritt 

och med egna ord för att därigenom ge möjligheten att resonera för sitt sätt att tänka och 

låta den intervjuade ta upp de saker som denne tycker att är viktigt (Koskinen, Alasuutar 

& Peltonen, 2005). Semi-strukturerade frågor har även gett möjlighet till att ställa 

följdfrågor för att reda ut oklarheter eller få respondenten att ge vidare information om 

man kommer in på ett intressant område (Koskinen, Alasuutar & Peltonen, 2005). 

Intervjuguiden 

Denna sektion behandlar intervjuguiden samt dess uppbyggdnad. Intervjuguiden för 

fastighetsinvesterarna är bifogad i bilaga 1 samt intervjuguiden för förmedlarna i bilaga 

2. 

 

För att möjliggöra triangulering och få ett möjligast omfattande material intervjuas både 

fastighetsinvesterare och förmedlare. (Saunders et al., 2009) Eftersom målgrupperna är 

olika skiljer sig intervjuguiderna en aning men följs trots allt åt för att svaren skall 

kunna vara jämförbara sinsemellan. Fastighetsinvesterarna frågas om sina 

tillvägagångssätt samtidigt som förmedlarna frågas om sina erfarenheter i relation till 

fastighetsinvesterarnas tillvägagångssätt.  

 

Intervjuguiden för fastighetsinvesterarna inleds med frågeställningen huruvida de 

använder sig av förmedlare eller säljer sina fastigheter själva. Syftet är här att få reda på 

vilket alternativ som är vanligare samt för vilka typer av aktörer det är vanligare. Därpå 

utreds typen av situationer där fastighetsinvesteraren säljer själv mot när de använder 

sig av förmedlare respektive hur förmedlare ser att fastighetsinvesterare resonerar i 

olika situationer. Orsaken till detta har varit att få svaret på frågan "när?" för att 

respondenten efter det skall kunna öppna upp för frågan "varför?". Efter att det utretts i 

vilka situationer förmedlare används respektive fastigheterna säljs själv ombeds 

respondenterna att resonera varför de då väljer att använda sig av förmedlare respektive 

sälja själv. För att ytterligare bredda på svaren får respondenterna även på basis av egen 
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erfarenhet redogöra för vilka fastighetsägare som tenderar att använda sig av förmedlare 

eller sälja objekten driven av den egna organisationen. Härefter får respondenterna 

resonera kring själva användandet av tjänsteproducenten där argument som 

tjänsteproducenten lyfter fram nämns samt faktorer som inverkar på valet av 

förmedlare. Efter detta frågas det om målsättningarna vid försäljningen där priset och 

goda villkor vid försäljningen av fastigheter är förväntade svar men där syftet är att få 

fram övriga orsaker så som sociala relationers inverkan och aktörernas egentliga 

intresse att maximera försäljningspriset. Intervjuguiden avslutas med att fråga efter hur 

mycket aktören under det senaste året har sålt fastigheter. Detta för att få input i 

huruvida transaktionsintensiviteten påverkar svaren på de övriga frågorna.  

 

3.7 Val av företag och respondenter 

Bland kvalitativa undersökningar är population ett centralt begrepp eftersom 

populationen fastställer enheten från vilken undersökningsobjekten tas ifrån 

(Eisenhardt, 1989). Grundläggande för att få ett heltäckande empiriskt material har varit 

att få input från ett brett spektrum av aktörer på marknaden för kommersiella 

investeringsfastigheter. Representerade finner vi såväl inhemska som utländska aktörer, 

börslistade och olistade bolag, fastighetsinvesterare och fastighetsförmedlare, små och 

stora aktörer, byggbolag, fastighetsinvesteringsfonder, familjeägda investeringsbolag, 

och kapitalförvaltningsbolag med ett flertal fastighetsfonder. Genom ett s.k. elitiskt 

urval har de respondenter från respektive företag valts på basis av vem som kunde ge 

bra och riktig information (Jacobsen, 2002). Således har undersökningen vid val av 

respondenter haft som kriterium att intervjua personer i chefsposition med ett strategiskt 

inflytande och operativ överblick för att härigenom på ett tillfredsställande sätt kunna 

svara på forskningsfrågorna och fullfölja forskningens syfte.  

 

Respondenterna kan indelas i två olika kategorier. Dels representeras respondenterna av 

förmedlare, som dagligen arbetar med en rad olika fastighetsinvesterare och sålunda har 

en bra inblick i vilket mervärde de erbjuder ägaren och vilka orsakerna är att deras 

tjänster används, och dels fastighetsinvesterare som står inför det strategiska beslutet att 

antingen sköta försäljningen inom den egna organisationen eller utlokalisera funktionen 

till en extern förmedlare (se tabell 4). Förmedlarna representerar ett brett spektrum av 
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sin yrkeskår med ett fokus på förmedlandet av allt från små lokaler till stora 

affärskomplex i kärncentrum av de största städerna i landet. En svaghet är trots allt att 

den procentuella fördelningen av företagens profil hos respondenterna inte korrelerar 

med den procentuella fördelningen av respektive företags profil då man ser på de 

förverkligade transaktionerna i Finland, vilket tagits i beaktande i analys och 

konklusioner.  

 

Företag Företagets profil Respondentens position 

Företag 1 Familjeägt 
fastighetsinvesteringsbolag 

Verkställande direktör 

Företag 2 Internationellt 
kapitalförvaltningsbolag med 
inriktning på fastigheter 

Verkställande direktör 

Företag 3 Finskt fastighetsinvesterings- och 
fastighetsutvecklingsbolag 

Chef, transaktioner 

Företag 4 Börsnoterat 
fastighetsinvesteringsbolag 

Chef, Senior Partner 

Företag 5 Internationellt 
fastighetsinvesteringsbolag 

Associate 

Företag 6 Familjeägt 
fastighetsinvesteringsbolag 

Verkställande direktör 

Företag 7 Utländskt byggbolag Försäljnings- och 
marknadsföringschef 

Företag 8 Finsk fastighetsinvesteringsfond Verkställande direktör 

Företag 9 Finsk institutionell investerare Fastighetschef 

Företag 10 Internationell förmedlingsbyrå Verkställande direktör 

Företag 11 Finsk förmedlingsbyrå Förmedlare, auktoriserad 
fastighetsvärderare 

Företag 12 Internationell förmedlingsbyrå Partner, (operativt aktiv) 
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Företag 13 Finsk förmedlingsbyrå, fokus på 
stora fastigheter 

Partner, (operativt aktiv) 

Företag 14 Internationell förmedlingsbyrå Verkställande direktör 

Företag 15 Finsk, landsvid förmedlingsbyrå A. Vice verkställande direktör 

B. Försäljningschef 

C. Försäljningschef 

 

Tabell 4. Förteckning över respondenter 

 

3.8 Förberedelse, genomförande samt analys av intervjuerna 

För att möjliggöra ett gott slutresultat lades det ner mycket tid och resurser på 

förberedelsen av insamlandet av det empiriska materialet. Efter granskning av 

fastighetsmarknaden och formandet av den första intervjuguiden genomfördes de första 

pilotintervjuerna. De två pilotintervjuerna genomfördes på den internationella 

fastighetsmässan MIPIM som gick av stapeln 10-13.3.2015 på Palais de Festival i 

Cannes, Frankrike och som intervjuobjekt fungerade förmedlare från internationella 

förmedlingsbyråer. Målet var dels att ge en möjligast bred bild av fastighetsbranschen 

och dels att revidera intervjuguiden. Efteråt modifierades intervjuguiden samt 

utvärderades undersökningen efter samtal med en expert som tidigare varit i 

chefsposition på ett fastighetsinvesteringsbolag i Finland.  

 

Vid kontaktandet av respondenterna klargjordes genast forskningens ämne och de flesta 

respondenterna fick intervjufrågorna på förhand. Orsaken till att intervjufrågorna 

skickades ut på förhand var dels att inge förtroende genom att vara transparent med 

forskningens olika delområden och dels för att möjliggöra mer genomtänkta svar 

framom spontana reaktioner. Samtliga intervjuer hölls ansikte mot ansikte och med 

endast ett undantag på respondenternas kontor eller konferensrum. Det är viktigt att 

förvara intervjuerna i en relevant användningsbar och tillgänglig form (Raymond, 

1992). Följaktligen bandades intervjuerna in digitalt och transkriberingen samt 

strukturerandet av svaren påbörjades snarast möjligt efter intervjuerna. En potentiell 
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utmaning var olika språkbruk vid intervjuerna som också kan ha inverkat på 

strukturering och tolkning av nyanser i uttrycken. 

3.9 Kodning av det empiriska materialet 

Kod inom kvalitativ forskning är ett eller flera ord som ger ett summerande attribut till 

en mängd språkligt eller visuellt data och kodning är aktiviteten av producerandet av 

dessa kategoriserande ord (Saldana, 2008). Det finns några gemensamma nämnare för 

kodningen av intervjuer som även tillämpats i detta fall. Det första steget efter att 

transkriberingen var gjord var definieringen av olika kategorier för kodningen 

(Raymond, 1992). Indelningen i kategorier utmärktes av att kategorierna sinsemellan 

måste inkludera alla möjliga utfall inom en viss dimension och samtidigt undvika att ett 

svar kunde ingå i två kategorier (Ibid). För det andra menar Raymond (1992) att 

kategorierna härefter bör få en symbol, färg eller liknande för att utmärka de respektive 

kategorierna. I detta fall sågs detta inte nödvändigt eftersom kategorins namn i sig var 

det snabbaste och mest relevanta sättet att särskilja kategorierna. För det tredje bör 

relevant information i linje med forskningens syfte klassas. I denna forskning gjordes 

detta genom att plocka ut det relevanta innehållet i intervjuerna och rada dem under 

varandra för att göra materialet överskådligt men trots det hålla de olika strängarna av 

data åtskilda från varandra.  

 

Utgångspunkten för kategoriseringen av det empiriska materialet i denna avhandling är 

ett data-drivet angreppssätt där analysen av datat leder till olika kategorier och 

kategorierna är utformade som ett resultat av öppen kodning av resultaten (Saunders et 

al., 2009). Efter att på ett data-drivet sätt utformat kategorier för empirin reflekterades 

resultaten utgående från tidigare forskning. I abduktiv anda kodades resultaten åter för 

att återforma kategorierna och jämföra med tidigare slutsatser. Denna process 

genomförs genom hela analysen för att slutligen återgå till genomlyssnandet av 

ljudfilerna för att säkerställa att slutsatserna håller sträck med det inbandade materialet.  

 

3.10 Äkthet och trovärdighet 

Undersökningens kvalitet kan utvärderas genom att undersöka forskningens äkthet och 

trovärdighet (Bryman & Bell, 2011:395). För att befrämja forskningens äkthet bör 



40 

 

 

forskaren ge en rättvis, tillräcklig och sann bild av målet för undersökningen. De fyra 

aspekterna för utvärderandet av trovärdighet är å sin sida överförbarhet (transferability), 

tillförlitlighet (credibility), möjligheten att styrka (confirmability) och pålitlighet 

(dependability). (Ibid) 

 

Äktheten eftersträvades genom att behandla respondenternas svar möjligast likvärdigt 

och genom att enbart utgå från det som respondenterna gav uttryck för. En utmaning var 

att samplet inte representerade samma procentuella fördelning av typen av 

fastighetsägare jämfört med populationen vilket trots allt beaktades genomgående under 

genomgång, presentation och analys av materialet.  

 

Vid utvärderingen av överförbarhet utvärderas det om resultaten för forskningen kan 

nyttjas i andra sammanhang än det som undersöks. Forskningen strävade efter att 

kvalificeras på denna punkt genom att välja ett möjligast brett spektrum av aktörer på 

marknaden. Vidare innehöll intervjuguiden frågor där respondenterna fick utvärdera sin 

syn på övriga företags tillvägagångssätt för att förstärka triangulering och bredda på 

forskningens input. Pilotintervjuerna genomfördes även med aktörer på andra än den 

finska fastighetsmarknaden. Forskningen strävar trots allt att främst svara för hur den 

finska marknaden för kommersiella fastigheter fungerar inom studiens omfattning och 

gör inte anspråk på att vara generaliserbar för övriga fastighetsmarknader.  

 

Tillförlitligheten ser till hur trovärdiga resultaten är (Bryman & Bell, 2011:396). För att 

öka på tillförlitligheten bör beskrivningen av den sociala verkligheten samstämma med 

en tillräckligt starkt numerär bekräftelse (Ibid). Detta har uppnåtts genom ett tillräckligt 

antal intervjuer där de olika synpunkterna av den sociala verkligheten har kunnat 

komma fram och vägas mot varandra. Vidare har utvärderingen av vilka företag och 

respondenter som skulle tillfrågas till undersökningen genomförts noggrant för att 

garantera ett trovärdigt material.    

 

Pålitlighet utvärderar huruvida forskningens resultat även gäller vid andra tidpunkter 

(Bryman & Bell, 2011:43). Genom att forskaren beskriver forskningen genomförligt 

och håller process och material tillgängligt för inblick ökar studiens pålitlighet (Bryman 
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& Bell, 2011:398). Forskningsprocessen är härmed utförligt beskriven och det 

insamlade materialet lagrat både som ljud och i transkriberad form. Samtidigt 

respekteras trots allt respondenternas anonymitet vilket till en viss grad påverkar dess 

tillgänglighet. Detta gäller ljudfiler och transkriberat material där företagen är nämnda. 

 

Möjligheten att konfirmera resultatet bekräftar forskningens objektivitet (Bryman & 

Bell, 2011:43). Trots att det inte är möjligt att uppnå en fullständig objektivitet i en 

kvalitativ studie måste forskaren trots allt vara medveten om risken för sin subjektiva 

inverkan på forskningen och inverkan på respondentens svar. För att öka på 

forskningens objektivitet användes öppna frågor i intervjuguiden där trots allt även 

följdfrågor ställdes för att klargöra oklarheter och föra diskussionen vidare. För ökad 

objektivitet lyssnades materialet igenom i flera omgångar och utvärderades kritiskt. 

 

3.11 Forskningsetik 

Forskarens integritet och objektivitet har även en inverkan på forskningens kvalitet. Ett 

öppet och sanningssträvande förfaringssätt har eftersträvats för att uppnå syftet med 

forskningen på ett ändamålsenligt sätt. Respondenterna gavs friheten att delta i 

undersökningen och alla situationer med någon som ville backa ur respekterades. 

Utformningen av forskningen klargjordes genast från början där även möjligheten att 

bekanta sig med forskningsfrågorna på förhand delgavs liksom även konstaterandet av 

samtliga respondenters anonymitet samt att forskningen inte görs på beställning av 

något företag. Före intervjuerna upprepades även detta. Intervjuerna lagrades på en 

enkrypterad molntjänst som kräver lösenord för tillgång. Vid analysen av materialet 

strävades det efter att minimera subjektivitet och förhålla sig medveten och kritisk till 

den egna inverkan på materialets objektivitet.  (Saunders et al., 2009:231-232) 

 

Med anledning av ämnets känsliga natur gav en del respondenter inte raka svar på 

frågorna och undvek att öppna svaren för mycket. Vidare gavs det inte alltid svar på alla 

frågor och ibland besvarades en fråga med ett annat svar. I linje med Saunders et al. 

(2009) åtföljdes principen om frivillighet och ändamålsenligt i utförande av intervjuerna 

och avsaknaden av svar strävades efter att kompletteras genom mängden respondenter. 

Vidare tillämpades triangulering av respondenternas svar (Ibid).  
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4. RESULTAT OCH ANALYS  

I detta kapitel behandlas det empiriska materialet. Liksom tidigare konstaterats strävar 

inte analysen efter ett exklusivt svar på alla de orsaker som ligger bakom orsakerna till 

att utlokalisera försäljningen av kommersiella fastigheter utan söker istället efter att 

hitta de gemensamma nämnare som kommit fram i det empiriska materialet för att 

därigenom öka förståelsen av fastighetsbranschen samt de åsikter som ligger bakom 

beslutsfattandet då det kommer till utlokaliseringsprocesser.  

 

4.1 Orsaker till att professionella fastighetsinvesterare säljer via 

förmedlare 

I tabell 5 presenteras en sammanfattning av de uppgivna orsakerna till att 

fastghetsinvesterare väljer att sälja sina fastigheter via förmedlare. 

 

Orsak	   Förklaring	  

Fokus Försäljning av fastigheter är förmedlarens fokus medan 
fastighetsinvesterare bör koncentrera sig på att fastigheterna avkastar 
vilket leder till att resurser inte tillsätts för försäljning och det finns 
följaktligen inte tid att sälja objekten själva.  

Resursbrist	   Många organisationer har helt enkelt inte de resurser eller den tid som 
krävs för att kunna sköta försäljningen på ett ändamålsenligt sätt. 
Försäljningen tar för mycket tid och för det har man inte 
ändamålsenliga resurser.  

Flexibilitet Försäljningstillfällen är rusningstoppar för vilka man inte har 
ändamålsenlig organisation.  

Expertis Försäljning av fastigheter hör till förmedlarnas specialkunnande och de 
som är mest begåvade stannar mest sannolikt kvar i branschen 

Nätverk Genom att förmedlarna kontinuerligt genomför handel med fastigheter 
hålls de ajour med vilka aktörer som är aktiva på marknaden och vilka 
som är de respektive aktörernas behov. Fastighetsägare å sin sida kan 
omöjligen på samma sätt hålla sig uppdaterad om vilka alla 
köpkandidater som är aktiva för tillfället, speciellt om efterfrågan på 
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ifrågavarande objekt är stor. 

Trovärdighet Försäljning via förmedlare ökar på trovärdigheten genom att ägaren 
med större sannolikhet verkligen är ute efter att sälja och beaktar även 
hygien mellan ägare som i ett senare tillfälle kan vara vid motsatta sida 
om förhandlingsbordet 

Redovisning Genom att använda sig av förmedlare kan fastighetsinvesteraren även 
påvisa till investerare och övriga intressenter att försäljningen skett på 
ett professionellt sätt och att man därigenom kan tro sig ha fått det bästa 
priset och tillintetgör alla invändningar mot att man haft övriga 
intressen vid försäljningen av objektet än maximerandet av 
investeringens värde.  

Juridik Orsaken till att använda förmedlare kan även vara juridisk där 
förmedlaren bär ett visst ansvar i genomförandet av 
försäljningsprocessen och att rätt information ges till köparen. 

Övrigt Övriga orsaker innefattar bl.a. att ägaren först försökt sälja själv men 
misslyckats 

 

Tabell 5. Orsaker till att fastighetsinvesterare väljer att utlokalisera försäljningen av 

kommersiella fastigheter till förmedlare.  

Fokus 

Fokus är enligt det empiriska materialet en av de största orsakerna fastighetsinvesterare 

väljer att utlokalisera försäljningen av de kommersiella fastigheterna till externa 

tjänsteproducenter (Bl.a. Respondenterna 1, 4 och 15) och är även en av Leavys (2004) 

fyra huvudorsaker till att utlokalisera. Det anses helt enkelt vara utanför 

fastighetsinvesterarens uppgifter att rikta ett för starkt fokus på försäljning (Respondent 

6).  

 

"Jag måste ju fundera att vad är min huvuduppgift. Min huvuduppgift är ju att få 

maximalt ut från varje fastighet. Mest hyra och möjligast låga kostnader. Och 

varje tid jag tar bort från den verksamheten, och börjar t.ex. sköta försäljning, så 

har jag inte tid att sköta den 100%:igt. " Respondent 6 
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Cox och Londsdale (2000) bekräftar även att företag nuförtiden allt mer utbrett väljer att 

fokusera på ett färre antal aktiviteter. Ett av svaren formulerade det som att ägarens 

fokus är att få ut det mesta av fastigheten och att varje minut som används till 

försäljning är bort från något annat mer ändamålsenligt för ägaren (Respondent 6). 

Andra konstaterade att de enbart gör kärnsakerna själva och att organisationens storlek 

har anpassats efter det (Respondenterna 9 och 10). Även här argumenteras det för att 

bristen på resurser är en följd av att man fokuserat på andra funktioner i stället. Om 

organisationen skulle se försäljningen som ett strategiskt fokusområde skulle de även 

utvidga organisationen till att ta hand om de uppgifterna (Respondent 9). Från 

förmedlarsidan konstaterades det även att det är ett strategiskt val att koncentrera sig på 

förvaltandet av egendom istället för att sköta om försäljningen (Respondent 10). Detta 

understöds även av Quinn och Hilmer (1995) som menar att utlokaliseringen bör ske 

strategiskt och att företaget genom det kan erbjuda unikt värde för sina kunder. 

Kunderna kunde här argumenteras utgöra fastighetsinvesterarnas ägare, t.ex. en 

investerare som köpt fondandelar i en fastighetsinvesteringsfond som nyttas av att 

tjänster som hänför sig till transaktionen erbjuds och leder till ett bättre försäljningspris 

som i sin tur påverkar värdet på investeringen.  

Resursbrist 

Ett avvikande fokus får organisationen att prioritera bortlämnandet av de resurser som 

annars skulle krävas för att sälja objekten själva. Detta kommer följaktligen att lämna 

mindre tid för den existerande organisationen att genomföra försäljningen och leda till 

tidsbrist (Respondent 4). Tidsbrist och brist på resurser var följaktligen en utbredd orsak 

till att fastighetsinvesterare väljer att utlokalisera försäljningen av sina 

investeringsobjekt (Bl.a. respondenterna 1, 3 och 6). Försäljningen skulle binda mycket 

resurser som helt enkelt inte finns (Respondent 3).  

 

"Jag tror att det är mest byggbolagen som försöker sälja själva. 

Pensionsförsäkringsbolagen och andra aktörer så som fonder... som kan vara 

ganska stora fastighetsägare så de har inte den möjligheten: De har inte en sådan 

organisation" Respondent 13 
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Organisationen inte har resurser att genomföra försäljningen på ett ändamålsenligt sätt 

(Respondenterna 1 och 2). Det konstaterade att det exempelvis är för tidskrävande att 

sälja själv (Respondent 4). Bland annat skapande av försäljningsmaterial kräver mycket 

arbete (Respondent 5). 

Flexibilitet 

Försäljningstillfällen är för ägaren rusningstoppar för vilka man inte har en 

ändamålsenlig organisation (Respondent 14).  

 

"Inte ens professionella investerare har dedikerade försäljningsteam som på 

löpande band på ett mycket professionellt sätt skulle sköta dessa processer. Man 

kan alltså säga att fastighetstransaktioner är för vilken investerare som helst en 

rusningstopp. Organisationen är anpassad att sköta ett visst fastighetsbestånd och 

köp och försäljnings är rusningstoppar för vilka man inte permanent har 

dedikerat tillräckligt med personer" Respondent 14 

 

Detta är även något som konstaterats inom tidigare litteratur som menar att företaget 

genom utlokalisering kan anpassa sin kapacitet trots fluktuationer i efterfrågan (Ali-

Yrkkö, 2007). Eftersom försäljningen i de flesta fallen är cyklisk finns det inte heller 

alltid objekt att sälja från den egna portföljen vilket minskar nyttan av att ständigt hålla 

sig ajour angående potentiella köpare på marknaden. Eftersom det inte går att förutse sin 

försäljningsvolym håller man alltså hellre organisationen mindre och utlokaliserar 

försäljningen då det blir aktuellt (Respondent 7). Detta understöds även av Jennings 

(2002) som konstaterar att utomstående producenter kan användas då efterfrågan stiger. 

Expertis 

En annan stark orsak bakom utlokaliseringen av försäljningen av kommersiella 

fastigheter bland professionella investerare är förmedlarnas expertis (Bl.a. 

respondenterna 4,12 och 15). Försäljning av fastigheter hör till deras specialområde och 

de som bäst klarar sig inom uppgifterna är även de som mest troligt förblir kvar på 

marknaden (Respondent 2). Också enligt tidigare forskning är ett av motiven med att 

utlokalisera att få tillgång till specialiserad arbetskraft som inte finns tillgänglig inom 

den egna organisationen. Arbetskraft som är specialiserad inom funktionen kan vara 
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dels svår att få tag på och dels svår att hålla kvar inom den egna organisationen (Lacity 

et al, 1994). Förmedlarna är rutinerade inom sina uppgifter genom det fokus som har 

givits ett möjligast effektivt lotsande genom försäljningsprocessen (Respondent 14). 

Forskning har visat att genom utlokalisering kommer organisationen åt att fullt utnyttja 

externa tjänsteproducenters investeringar, innovationer och specialiserad professionell 

kapacitet som inte organisationen skulle ha möjlighet att utveckla internt (Quinn & 

Hilmer, 1995) vilket även fick understöd då det kommer till försäljningen av 

kommersiella fastigheter som är i fastighetsinvesterares ägo (Bl.a. respondenterna 4, 12 

och 15).   

 

Det konstaterades vidare att det inte är fastighetsägarnas egentliga expertis att sälja 

(Respondent 11). Förmedlarna gör enligt respondent 12 bra försäljningsmaterial vilket 

är en del av en ändamålsenligt genomförd försäljning, åtminstone för premiumobjekt 

(Respondent 4). Förmedlarna förmår vidare dessutom öppna försäljningsobjektet för de 

rätta köpkandidaterna (Respondent 10). En av respondenterna konstaterar att förmedlare 

är processproffs som genomgående har slipat försäljningsprocessen till att bli möjligast 

effektivt utförd (Respondent 14).  

 

"En av förmedlarens roller är att vara ett processproffs. De rullar enbart den här 

processen som levebröd. Det fungerar på samma sätt som med pianostämmare: 

Få stämmer sitt piano själva utan man använder en utomstående expert... Vi talar 

om ett specialyrke där enbart den funktionen genomförs och man har ingående 

kunskap i hur processen går till. Redan med anledningen av antalet repetitioner 

kan vi den bättre än säkert någon annan fastighetsinvesterare." Respondent 14 

 

Fastighetsägare kan också sakna en kunskap av exakt hur försäljningen bör gå till 

(Respondent 12). Förmedlingsbyråerna kan på ett mer ändamålsenligt sätt anställa och 

skapa rätt sorts incentiv för sina anställda (Belcourt, 2006).  

Nätverk 

Eftersom ägare inte hela tiden säljer fastigheter kan de omöjligen till samma 

utsträckning hålla sig ajour med vad som händer på marknaden (Bl.a. respondenterna 2, 
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9, 10). Förmedlarna har för de internationella kedjornas del en lång rad med förmedlare 

som kan samarbeta med att koordinera information och hitta de potentiella köparna 

(Respondent 14). Prahaland och Hamel (1990) menar att företags kärnkompetenser 

innebär det kollektiva lärandet i en organisation som speciellt hänför sig till hur 

organisationen koordinerar mångfalden av kunskap som relaterar till produktionen av 

tjänster eller produkter. Kärnkompetens kräver enligt författarna tid och byggs upp 

långsiktigt. Översatt till detta kontext kunde det konstateras att den kollektiva 

kunskapen om köpkandidater och deras aggerande på marknaden och förmågan att 

aktivera dem utgör förmedlarnas kärnkompetens och har byggts upp under en lång 

tidsperiod. Detta är något som är svårt för fastighetsinvesterare att imitera (Respondent 

9 och 10).  

 

Även om de kan ha en viss inblick och veta en del köpkandidater kan det trots allt vara 

svårt att säga om man verkligen lyckats täcka hela efterfrågan (Respondent 2).  

 

"Om man är i bevåg att anställa en förmedlare till att sköta om försäljning och 

ställer som första fråga i intervjun: ge en förteckning på alla fastighetsinvesterare 

som investerar i core fastigheter som du känner i England, Tyskland, Frankrike, 

Sverige, Finland Asien och Amerika. Det finns inte en sådan person. Därför finns 

det också dessa 5-6 globala transaktionsrådgivare, en del nordiska och en del 

globala, som kan gräva fram alla köpkandidater... De har en hel armé vars 

uppgift är att göra det." Respondent 2 

 

Även respondent 7 konstaterade att förmedlare kan hämta en köpkandidat för något av 

dennes försäljningsobjekt även om de i övrigt strävar efter att sälja sina fastigheter 

själva. Förmedlarna för en daglig dialog med potentiella köpare och kan därigenom på 

en helt annan nivå kartlägga behoven på marknaden och aktivera de rätta 

köpkandidaterna då det blir aktuellt att sälja (Respondent 9). Förmedlarnas kontakter är 

således bättre och har kontakterna redan färdiga då objektet förbereds för försäljning 

(Respondent 10).  
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"Min egna uppfattning är att förmedlarna känner de potentiella köparna och 

behöver inte skjuta i alla riktningar. Det är en del av deras kunnande... Vi känner 

inte alla köpare." Respondent 3 

 

Förmedlarna har också ett bredare spektrum av köpkandidater (Respondent 14). Då en 

förmedlare säljer ett objekt vet denne vilka övriga köpkandidater som varit intresserade. 

Då det kommer till försäljning ett liknande objekt kommer förmedlaren färdigt att veta 

vem som har ett omedelbart intresse av att bekanta sig närmare med objektet. 

(Respondent 14) 

Trovärdighet 

Bland företagsägarna uttrycktes åsikten att användandet av förmedlare ökar 

trovärdigheten vid försäljningen av kommersiella fastigheter (Bl.a. respondenterna 3, 5 

och 13). Om ägaren själv säljer kan vissa köpkandidater betvivla ägarens verkliga vilja 

att sälja objektet medan om en etablerad förmedlare tar kontakt vet köpkandidaten att en 

expert redan bekantat sig med objektet och konstaterat det lönt att ingå kontrakt för att 

sälja objektet (Respondent 10).  

 

"Många gånger känner säljaren säkert köparen från tidigare men i sådana 

situationer finns det en sådan poäng att om ägaren säljer betvivlar vissa 

köpkandidater ägarens verkliga vilja att sälja. Då ägaren har anlitat någon som 

sköter om försäljningen och så att säga tagit på sig kostnader är man steget 

längre i försäljningsbeslutet. Det är nu en offentlig sak att jag säljer."  

Respondent 10 

 

Vissa ägare undviker också att ta kontakt för att sälja objekt av hygienskäl (Respondent 

5 och 9). Genom att en tredje part tar kontakt angående försäljningen hålls en viss 

distans mellan fastighetsägarna (Respondent 13). Respondent 14 uttrycker som motvikt 

till detta att hygienskäl kan spela in men att det inte alltid är avgörande.   

Redovisning 

I många fall är ägarna inte de samma som operativt sköter 

fastighetsinvesteringsverksamheten (Respondenterna 2, 8, 15). Det operativa 
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ledarskapet står till svars för sin investeringsverksamhet och måste påvisa till ägarna att 

investeringsverksamheten skötts på bästa möjliga sätt (Respondent 15). Genom att 

använda sig av en förmedlare har det ansetts att man kan uppnå det bästa 

försäljningspriset för fastigheten (Respondent 2). Fastighetsinvesteraren kan då fråga sig 

hur man annars skall kunna säkerställa sig om att man fått det bästa priset på objektet 

(Ibid).  

 

"Förmedlaren kartlägger alla potentiella köpare till objektet och då kan du som 

fastighetsinvesterare också bevisa att man med högsta sannolikhet har fått det 

bästa möjliga priset för objektet. Ingen kan då efteråt ifrågasätta och anklaga för 

att ha sålt objektet till en bekant." Respondent 2 

 

Detta gäller inte minst då den operativa ledningen måste kunna påvisa att man handlat i 

ägarens bästa intresse och sålt fastigheten på ett ändamålsenligt sätt (Respondent 15). 

Svaren i denna kategori relaterar till situationer där förvaltaren av fastighetsportföljen är 

anlitad till att sköta sin uppgift och tar inte ställning för dem som förvaltar sin egna 

fastighetsegendom. 

Juridik 

En ytterligare kategori bakom orsaker till att som professionell fastighetsinvesterare 

använda sig av förmedlare är juridiskt betingat (Respondenterna 1, 6, 12). Förmedlaren 

bär enligt Företag 1 ett visst juridiskt ansvar under försäljningsprocessen och ägaren kan 

härigenom minska sin egen risk och hänvisa till förmedlarens ansvar i att ge köparen 

den nödvändiga informationen gällande objektet. Förmedlaren måste se till att korrekt 

och nödvändig information ges till köpkandidaterna (Respondent 6).  

 

"Förmedlarens roll är, och det här är ju den där viktiga rollen, att ta hand om 

juridiken d.v.s. att alla parter har fått rätt information, kollar alla papper, 

bolagsordningar, lagfarter, fastighetsregister. Det ser jag som en viktig sak." 

Respondent 6 
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Respondent 12 menade även att det kunde finnas i en fastighetsfonds regler att man 

måste använda sig av förmedlare för att på så sätt på juridisk väg kunna säkerställa för 

investerarna att försäljningen kommer att skötas på ett sätt som bevakar investerarnas 

intressen.   

Övrigt 

Försäljningen av kommersiella fastigheter innefattar en mängd olika aspekter som inte 

kunnat inkorporeras i de tidigare omnämnda kategorierna eller kan anses gälla som en 

mer övergripande princip utgående från det empiriska materialet. En respondent 

påpekade att orsaken till att man använder sig av förmedlare är att man själv först 

försökt sälja objektet men misslyckats och tyr sig först därefter till extern 

försäljningshjälp (Respondent 1). Det påpekades även att man förbehåller sig rätten att 

sälja fastigheten själv även om man också parallellt använder sig av förmedlare (Ibid). 

Genom att dela risken med externa tjänsteproducenter kan den minskas för det egna 

företaget (Kremic et al, 2006).  Respondent 2 påpekade som tidigare förmedlare att 

varför skulle en skicklig förmedlare vilja börja jobba som fastighetsinvesterare då inte 

den egna expertisen inte hela tiden kan vara i användning. Vidare konstaterades mera 

övergripande påståenden som att man tror att priset blir bättre då man använder sig av 

förmedlare. Något som inte kan tillräknas enbart en specifik kategori.  

 

4.2 Orsaker till att professionella fastighetsinvesterare väljer att 

sälja själva 

I tabell 6 presenteras en sammanfatting av de uppgivna orsakerna till att professionella 

fastighetsinvesterare väljer att sälja sina fastigheter själva. 

 

Orsak	   Förklaring	  

Expertis	   Fastighetsinvesterare känner ofta till försäljningsprocessen och har 
den nödvändiga expertis som krävs för att själv sälja sina 
fastigheter. De känner oftast även bäst till det egna objektets 
säregenheter.  

Aktivitet	   Speciellt fastighetsägare med som investerar med egna medel kan 
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vara väldigt drivna och arbeta hårt för att lyckas möjligast väl vid 
försäljningen av de egna fastigheterna.  

Kostnader	   Kostnader kan spela in då fastighetsinvesteraren vill spara in på 
provisionen som betalas åt förmedlaren. Detta kritiserades även 
eftersom det menades att det är nettot som räknas och att 
förmedlarens provision inte spelar en så stor roll i slutändan.  

Tradition	   Fastighetsinvesterare med en befintlig och fungerande 
försäljningsorganisation som enligt egen åsikt lyckas bra med 
försäljningen menar att de också i framtiden kommer att hålla fast 
vid att främst sälja investeringsfastigheterna drivet av den egna 
organisationen.  

Köparrelaterade	  
orsaker	  

Köparen tar direkt eller via en förmedlare kontakt angående ett 
objekt eller en viss typ av objekt som önskas köpas utan att objektet 
är ute på marknaden. Vissa köparens preferens att utan att störas av 
konkurrens få bekanta sig med objektet kan även leda till att vissa 
ägare säljer direkt. 

Nätverk	   Fastighetsinvesterare känner även själva till potentiella 
köpkandidater till sina objekt och bjuda ut ett objekt till en kontakt 
och få ett godtagbart köpanbud för objektet.  

Övrigt	   Det finns en lång rad övriga orsaker bakom att fastighetsinvesterare 
säljer sina objekt själva och spänner över allt från att man 
parallellförsäljning till kontroll, bevarandet av know-how och 
juridiska orsaker. 

 

Tabell 6. Orsaker till att professionella fastighetsinvesterare väljer att sälja själva 

Expertis 

En av orsakerna bakom att professionella fastighetsinvesterare väljer att sälja sina 

fastigheter själva är att de själva säger sig ha expertis inom den egna organisationen 

(Bl.a. respondenterna 1, 7 och 15).  

 

Entreprenöriellt sinnade personer som själva gjort en förmögenhet och handlar 

med investeringsfastigheter på heltid de har lärt sig att bedriva handel med 

fastigheter; de kan det. Respondent 15 A 
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Respondent 7 påpekar att de själva gör så bra försäljningsmaterial att förmedlare kan 

använda sig av materialet direkt. Samma respondent påpekar också att deras 

försäljningsorganisation är både erfaren och omfattande till sin storlek. Expertisen tar 

sig också i uttryck då det gäller hur väl man känner till fastigheterna (Respondent 1). 

Respondent 1 menar sig kunna den rätta försäljningsretoriken eftersom de vet vad som 

bör betonas och har omfattande insikt i fastighetens historia.  

Aktivitet 

Bland de mindre fastighetsinvesterarna är det flera som är företagsamma och kan även 

enligt förmedlarna själva vara bra på att sälja (Respondent 15 B). Om ägaren tror sig få 

ett bättre pris genom att sälja själv är detta också något som kommer att göras 

(Respondent 1). En av de mindre fastighetsägarna uttryckte även att de säljer sina 

fastigheter snabbare själva än då de anlitar förmedlare (Respondent 1). Flera mindre 

ägare har också en vilja att själva stå för försäljningen (Respondent 15 B). Vissa vill 

försöka sälja själva innan de anlitar förmedlare vilket trots allt kan vara mera ödesdigert 

eftersom försäljningsobjektet "förbrukas" på marknaden då det marknadsförs men inte 

lyckas bli sålt (Respondent 13). Trots resultatsbundna försäljningsprovisioner saknar 

förmedlaren incentiven ägaren har att få ut det mesta av fastigheten vid försäljning 

eftersom det för förmedlaren är viktigast att fastigheten blir såld så att provisionen 

utbetalas än att försäljningspriset är maximerat. Fastighetsinvesterare har alltså de 

starkaste incitamenten att arbeta hårt för att få ett möjligast högt pris och bästa 

försäljningsvillkor. Å andra sidan representeras fastighetsägaren många gånger av en 

anställd vars intressen utgående från principal-agentproblematiken kunde tänkas ha 

övriga intressen som denne önskar bevaka utöver maximeringen av försäljningspriset. 

 

Vid svårsålda objekt ökar automatiskt även ägarens roll och krav på aktivitet. I värsta 

fall är objektet för dåligt så att ingen förmedlare vill ta sig an att sälja det eller lägger 

ner en minimal insats på att få det sålt eftersom sannolikheten för att sälja objektet är för 

litet.  

 

"Om du har ett dåligt objekt och ett svårt marknadsläge skulle nu då en 

förmedlare intressera sig av att arbeta för att försöka få objektet sålt? Här 
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måste man förstå hur förmedlarna arbetar... Som förmedlare väljer man ju att 

arbeta för de försäljningsmandat där sannolikheten att lyckas sälja objektet är 

störst" Respondent 2 

 

Det kan även hända att det inte ens finns en ändamålsenlig förmedlare på orten vilket 

leder till att ägaren själv måste aktivera sig (Respondent 2). Detta gäller objekt som är 

belägna utanför stadscentran eller är så långt borta och så icke tilltalande att man inte 

fått förmedlare att knyta försäljningskontrakt för att sälja objektet (Respondent 1) 

Kostnader 

Vissa fastighetsinvesterare tänker att de sparar på att själv sälja fastigheten och inte 

behöva betala en förmedlingsprovision för arbetet (Respondent 5). Vissa ägare kan vara 

rädda för att den betalade provisionen inte speglas i försäljningspriset vilket får ägaren 

att minska på utgifter förknippade med försäljningen (Respondent 14).  

 

Det är en skillnad om det är egna pengar du kör med eller om du är anlitad av 

någon: om det är någon annan som betalar din lön... Kanske man inte tittar lika 

noga på cash flown, kanske man inte är lika kostnadseffektiv. Men det gäller ju 

vilken bransch som helst: har du egna pengar eller är du anställd. Respondent 6 

 

Respondent 1 menade sig till exempel göra försäljningsmaterialet kostnadseffektivare. 

Byggfirmor pekades ut som att de får en bättre marginal då de säljer själva eftersom de i 

alla fall har organisation som arbetar med försäljning (Respondent 13). Även för övriga 

aktörer konstaterades det att marginalerna förbättras om man själv lyckas med 

försäljningen av fastigheterna (Respondent 15).  

 

Det är en klar orsak: Förbättrade marginaler. Det är ju klart att det kan förbättra 

deras marginaler om de själva (byggbolagen) kan sälja fastigheten och inte 

behöver använda sig av förmedlare. Respondent 15 

 

Å andra sidan kom det även argument mot att förmedlingsprovisionen skulle spela 

någon roll i beslutet. Man menar att den slutligen utgör en så liten del av 
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försäljningspriset. Kostnadsinbesparingen måste även vägas mot att förmedlaren kunde 

ha fått ett bättre pris för fastigheten och en misslyckad försäljning får objektet att 

"förbrukas" på marknaden (Respondent 13).   

Tradition 

Vissa aktörer poängterade att vanan att sälja själv är avgörande vid deras beslut att sälja 

själva (Respondent 1). Vissa aktörer har redan länge haft en stark 

försäljningsorganisation och är för närvarande fast besluten att inte ändra på den 

konstellationen heller i framtiden (Respondent 7). Flera byggbolag har redan ett tidigare 

samarbete med vissa investerare och säljer till samma aktör på nytt (Ibid). Goda resultat 

i det förflutna ansågs även vara ett argument för att sälja själva (Ibid).  

 

Orsaken till att vi själva sköter försäljningen är att vi har kanske den mest erfarna 

och största försäljningsorganisationen av alla byggbolag, ett arv av försäljning. 

Vi har en tradition av att sälja. Respondent 7 

 

Det konstaterades även att det tidigare var mycket vanligt att sälja själv inom de små 

kretsarna av aktörer på den finska marknaden. För många påstås det även ha varit en 

äresak att själva få sälja fastigheterna som var i egen ägo. En rådande attityd som har 

fått ge vika i och med utvecklingen av den finska fastighetsmarknaden under det senaste 

decenniet. (Respondent 2) 

Köparrelaterade orsaker 

Köparrelaterade orsaker hör samman med köpsidan av fastighetstransaktionen. Det kan 

t.ex. hända att köparen tar direkt kontakt angående en fastighet som leder till en affär 

utan inblandning av förmedlare i en normal försäljningsprocess. Detta poängterades i 

flera omgångar (Bl.a. respondenterna 3, 8 och 12).  

 

"Nog ringer ju övriga fastighetsinvesterare till oss fortlöpande och frågar om den 

eller den håller på att sälja eller om vi kunde tänka oss att sälja det eller det 

objektet och så för vi en dialog. Köparen tar i de fallen direkt kontakt."  

Respondent 3 
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Det kan också hända att köparen kommer via en förmedlare som tar kontakt 

(Respondent 7). Vidare kan antalet köpkandidater för fastigheten upplevas vara så 

begränsad att det anses onödigt att blanda med en förmedlare i processen utan man går 

istället själv in för att närma sig köparna (Respondenterna 9 och 14). 

Försäljningsobjektet kan även ha en naturlig köpare så som ägaren av grannfastigheten 

eller den andra delägaren/de andra delägarna i ett gemensamt ägt fastighetsbolag 

(Respondent 14).  

Nätverk 

Vetskap om köpare pekades även ut som en orsak till att sälja själv (Respondenterna 4, 

7, 12). Respondent 7 uttrycker att de känner alla inhemska aktörer och vet vem de skall 

kontakta vid en försäljning. Organisationer som är transaktionsintensiva får en bättre 

känsla av marknaden och vet vad som efterfrågas. Även byggbolagen pekades ut i detta 

sammanhang som en aktör med färdiga kontakter. (Respondent 4) 

 

Ägaren kan till exempel berätta om objektet för en kontakt som bjuder ett pris som 

ägaren godtar (Respondent 12). Bl.a. mindre försäljningsobjekt behöver inte heller ett så 

omfattande försäljningsmaterial och arbetet med försäljningen blir därmed inte så stort 

(Respondent 2). Ägaren kan även tänka att det är för lättförtjänta pengar för förmedlaren 

att sälja objektet eftersom de redan har kontakter vilket kan tjäna som ett incentiv att 

sälja själv (Respondent 13). 

 

En orsak till att man kontaktar den köpkandidat man känner till som den mest 

potentiella köparen är att vissa köpkandidater som kontaktas direkt utan 

konkurrensutsättning av köparsidan kan känna sig exklusivt behandlad och leda till 

bättre affärer (Respondent 4). Enligt respondent 4 görs de bästa transaktionerna utanför 

den konkurrensutsatta marknaden. En orsak för detta är att köparen får lugn att själv 

analysera objektet utan den press en konkurrensutsatt situation medför (Respondent 4). 

Övrigt 

Beslutet att välja lokaliseringsstrategi är en komplicerad process med en mängd faktorer 

som spelar in och följaktligen finns det även en rad övriga orsaker bakom att man som 

fastighetsinvesterare väljer att sälja objekten själv. Många gånger kan t.ex. ägaren sälja 



56 

 

 

objektet parallellt med förmedlaren eller öronmärka köpare som är utanför kontraktet 

med förmedlaren (Respondent 1). Vidare kan typen av fastighetsinvesterare spela in där 

t.ex. en asset manager kan få en överenskommen provision för försäljning av objekt 

som förvaltas (Respondent 2).  

 

Byggbolag pekades ut som en aktör som av strategiska orsaker väljer att satsa starkt på 

den egna försäljningen (Bl.a. respondenterna 4, 7 och 15). Det pekades ut som en av de 

kärnkompetenser som byggbolaget har (Respondent 4). Försäljningen är som en naturlig 

fortsättning på att ha byggt fastigheten (Respondent 15). Byggbolagen vill också hålla 

know how inom den egna organisationen (Respondent 7). De vill känna till spelplanen 

på marknaden och hålla en tydlig närvaro på marknaden genom vilken de håller sig 

ajour om efterfrågan (Respondenterna 7 och 12). 

 

En av orsakerna till att fastighetsinvesterare väljer att själva sälja sina objekt är även 

kontroll över försäljningsprocessen (Respondent 7). Bettis et al (1992) menar att 

utlokalisering kan minska organisationens förmåga att skapa innovativa lösningar, 

företaget kan förlora kunskap till tjänsteproducenter och företaget kan tappa kontrollen 

över sina aktiviteter. Byggbolagen vill att kunden får det som har lovats vilket får dem 

att sälja själva.  

 

"Vi vill bevara kunnande och förståelse för marknaden inom vårt eget företag, det 

är vår konkurrensfördel. Men vi vill också säkerställa att kunden får det som vi 

har lovat." Respondent 7 

 

Det påpekades att misstag som någon samarbetspartner kunde göra faller på 

fastighetsinvesterarens egen nacke vilket leder till en vilja att själv kunna kontrollera 

försäljningen som är en så viktig del av investeringscykeln. (Respondent 7)  

 

En fastighetsinvesteringsfond pekades även ut som en aktör som har juridiska belägg för 

att de själva säljer sina fastigheter. Det står nämligen i fondens regler att 

fastighetsinvesteraren själv står för försäljningen av fastigheterna och att betalning till 

externa förmedlare kan vara förbjudet. Detta för att legitimera ett in-house 
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försäljningsteam som förväntas sköta transaktionerna för flera olika typer av 

fastighetsinvesteringsfonder som handhas av bolaget och så skapa skalfördelar. 

(Respondent 10) Dessa utgör trots allt undantag i den stora bilden av varför 

fastighetsinvesterare väljer att sälja sina objekt själva. 

 

4.3 Faktorer som inverkar på valet av förmedlare 

Valet av tjänsteproducent är en komplicerad och mångfacetterad process. De 

huvudsakliga faktorerna som inverkar på valet av förmedlare presenteras i tabell 7. 

 

Orsak	   Förklaring	  

Referenser	   Tidigare sålda objekt, "track record", är den starkaste faktorn vid valet 
av en förmedlare framom en annan enligt empirin. Meriter är bevis på 
förmedlarens förmåga att sälja objekt. 

Varumärke	   Varumärket menas också spela en roll vid valet av förmedlare. Ett 
erkänt varumärke speglar trovärdighet och utbredd verksamhet men är 
inte en garanti för att bli vald framom andra kandidater.  

Personliga	  
egenskaper	  

Trots varumärken är försäljningen av fastigheter väldigt bundet till 
förmedlarens egenskaper och presenterade förmågor att sälja objekt. 
Förmedlaren bör även ha en bra marknadskännedom. 

Befintlig	  
relation	  

Om en fastighetsinvesterare redan tidigare använt sig av en förmedlare 
och har goda erfarenheter av denna och en god relation till denna har 
detta visat sig inverka på valet av förmedlare vid nästa 
försäljningstillfälle.  

Rykte	   Inom de små kretsarna av aktörer på fastighetsmarknaden är ett gott 
rykte av största vikt bland förmedlare. Denna kategori är separerad 
från ett erkänt varumärke i och med att även förmedlare som 
representerar mindre erkända varumärken kan ha ett gott rykte och att 
ett erkänt varumärke inte i sig garanterar en god renommé.  

Syn	  på	  
marknaden	  

Fastighetsinvesteraren utvärderar också förmedlaren utgående från 
dennes försäljningsstrategi och samförstånd bör existera mellan de 
båda parternas syn på prissättning och målsättningar.  
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Provision	   Skillnader i förmedlingsprovision kan spela in om det inte finns så 
stora övriga skillnader mellan förmedlarna som konkurrensutsätts.  

 

Tabell 7. Faktorer som inverkar på valet av förmedlare 

Tidigare meriter 

Tidigare framgångar spelar en avgörande roll vid fastighetsinvesterarens val av 

förmedlare (Bl.a. respondenterna 1, 2, och 9). Sålda objekt visar vilken typ av 

fastigheter förmedlaren tidigare sålt och ger sålunda en uppfattning om förmedlarens 

trovärdighet och förmåga att sälja (Företag 9).  

 

"Valet av av en specifik förmedlare utgår från huruvida förmedlaren verkligen 

har förverkligade transaktioner. Att förmedlaren har track record som bevisar att 

de har ett bra nätverk från vilket de kan hämta oss potentiella köpare." 

Respondent 9 

 

Förmedlaren måste uppvisa erfarenhet i att sälja (Respondent 1). Vissa respondenter 

påpekade att tidigare meriter spelar en viss roll medan andra menade att det är det klart 

viktigaste kriteriet av förmedlare. Respondent 8 menar att gamla referenser spelar en 

roll men att så inte alltid är fallet. Referenser ger bevismaterial för vad förmedlaren går 

för och leder också till att ifrågavarande förmedlare har en insikt i vilka övriga 

köpkandidater som tidigare aktiverats (Respondent 14). Förmedlaren vet vilka aktörer 

som blev på andra, tredje och fjärde plats i tidigare anbudstävlingar och vet sålunda 

genast vilka aktörer som kunde aktiveras då försäljning av ett liknande objekt blir 

aktuellt (Respondent 14).  

Varumärke 

Varumärket påstås även inverka på fastighetsinvesterarens villighet att knyta ett 

försäljningskontrakt med förmedlaren. (Bl.a. respondenterna 1, 13 och 14) Det som trots 

allt är anmärkningsvärt är att förmedlarna till en mycket större utsträckning nämnde 

vikten av ett erkänt varumärke jämfört med fastighetsinvesterarna.  
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"Brandet är otroligt viktigt. Våra kunder investerar tiotals miljarder euro i året. 

Det är ett sådant maskineri att dem springer hela världens alla förmedlare efter. 

Om de får ett memorandum bland hundratals andra, hur skiljer den sig från de 

övriga? Vad väcker fastighetsinvesterarens uppmärksamhet?" Respondent 14 

 

Vid försäljningen av primefastigheter menades det att man vanligtvis använder sig av de 

mest erkända internationella kedjorna (Respondent 10). De större förmedlarna 

påpekades vara mera välkända än mindre aktörer på marknaden. De stora kedjorna väljs 

bland annat för att dra nytta av det internationella nätverket vid aktiveringen av 

internationella köpkandidater till de större försäljningsobjekten på marknaden 

(Respondent 11). Respondent 14, som representerar en av de mest erkända 

förmedlingskedjorna som är verksamma i Finland, uttrycker att brandet är väldigt 

viktigt då fastighetsinvesterare väljer vilken förmedlare de skall anlita.  

Personliga egenskaper 

Personliga egenskaper hos förmedlaren påpekades vara en viktig faktor för 

fastighetsinvesterarna. Det är med de personliga förmågorna att ta köpkandidater på rätt 

sätt och lotsa försäljningsprocessen framåt som är avgörande för att framgångsrikt sälja 

fastigheterna (Respondent 5). Förmedlingen av fastigheter är enligt respondent 14 

“people business" och förmedlaren bör framför allt kunna ta sin sociala omgivning på 

rätt sätt.  

 

"Hur mycket passion för sitt arbete har förmedlaren? Försäljningspitchen som 

förmedlaren ger har en stor betydelse eftersom jag tror att den också speglar hur 

samtalen i försäljningsprocessen sköts." Respondent 5  

 

Respondent 8 väljer förmedlare på basis av dennes personliga egenskaper medan 

respondent 2 säger sig variera vilken förmedlare som används utgående från vad denne 

kan. Förmågan att lyfta fram sin kunskap om marknaden menades även utgöra en aspekt 

vid valet av förmedlare (Respondent 10). Förmedlaren väljer ofta en förmedlare som har 

antingen har en liknande åsikt av prisbilden eller som kan motivera sin sak på ett 

trovärdigt sätt (Respondent 6). Det kom från respondenterna att vilken förmedlare som 
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anlitas varierar på basis av förmedlarens uppvisade styrkor och vilken förmedlare man 

tror att kan sköta just ifrågavarande uppdrag på bästa sätt (Respondent 7). Kostnaderna 

av att byta tjänsteproducent är generellt sätt mycket låg vilket sätter förmedlarnas 

förmåga att hålla kvar kunder på prov och framhäver vikten av att personligen ha goda 

nätverk, kunskap och egenskaper som lämpar sig för försäljning (Respondent 2).  

Befintlig relation 

Det verkar som om relationer mellan förmedlare och fastighetsägare är av mycket 

betydelsefull karaktär vid val av förmedlare (Bl.a. respondenterna 1, 4 och 15). 

Samarbeten som utformas till fungerande relationer yrkades öka sannolikheten att få 

flera försäljningsmandat (Respondent 9).  

 

"Med vissa förmedlare har samarbetet utvecklats fungerande. Utgående från det 

här är det lätt att vi vänder oss till dem som vi har gjort samarbete med tidigare. 

Vi använder oss trots allt också av andra förmedlare." Respondent 9 

 

Samtidigt lyftes det också fram att tidigare relationer påverkar valet av förmedlare 

antingen positivt eller negativt (Respondent 15). Även befintlig forskning menar att 

erfarenhet från tidigare utlokalisering kan hjälpa företaget att göra rätt beslut angående 

nya fall av utlokalisering (Quelin & Duhamel, 2003). Det uttrycktes även kritik mot att 

somliga fastighetsägare tycks använda sig av favoritförmedlare och att det var ytterst 

svårt att komma åt att erbjuda sina tjänster till speciellt institutionella 

fastighetsinvesterare (Respondent 12). Detta kunde identifieras utgöra en utmaning för 

förmedlare som försöker få till stånd meriter och som är i en ond spiral där brist på 

meriter leder till en sämre ställning mot konkurrenter i framtida diskussioner om 

försäljningsuppdrag. Relationer verkar vara viktiga men utesluter ändå inte konkurrens. 

Från fastighetsägarna kom även kommentarer om att man inte har några 

favoritförmedlare och att förmedlarna konkurrensutsätts före försäljningsuppdragen 

(Respondenterna 2, 3) 

Rykte 

Den finska marknaden för kommersiella fastigheter är förhållandevis liten. Följaktligen 

blir det snabbt känt om någon aktör på marknaden inte lever upp till den höga nivå av 
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förmedlingstjänster som den utbredda konkurrensen lett till. Förmedlaren måste ha en 

god renommé för att anses värd att representera ägaren vid försäljningen av dennes 

fastigheter (Respondent 1).  

 

"Valet av förmedlare kommer nog lätt av erfarenhet och renommé. För oss är det 

viktigt att det är någon som är en seriös spelare med bra rykte på marknaden. Om 

förmedlaren gör bort sig så påverkar det vårt namn också". Respondent 1 

 

Precis som tidigare påpekat kan tidigare relationer ha en antingen positiv eller negativ 

inverkan på relationen till motparten vilket innebär att ett gott rykte och ett etiskt 

förfarande är krav som fastighetsinvesterare förutsätter av förmedlarna som anlitas. 

Respondent 8 påpekar att en köpkandidat kan ha haft en dålig erfarenhet av en viss 

förmedlare vilket kunde inverka på sannolikheten att köpa objektet. 

Syn på marknaden 

Fastighetsinvesteraren utvärderar även förmedlarna utgående från deras 

försäljningsstrategi. Fastighetsinvesteraren måste vara övertygad om den prissättning 

och målsättningar som diskuteras (Respondent 5). Respondent 8 vill veta förmedlarens 

syn på marknaden och kartlägger om förmedlaren tror på att objektet går att säljas till 

priset som fastighetsinvesteraren önskar.  

 

Förmedlaren kan även utforma incentiv eller så kallade "kickers" som ger förmedlare 

tilläggsprovision om försäljningspriset blir bättre än målsättningen och minskar 

försäljningsprovisionen om försäljningspriset inte motsvarar förmedlarens löften på 

förhand (Respondent 9).  Respondent 15 A menar som erfaren inom branschen att 

referenser och prissättning är de två mest centrala faktorerna vid valet av förmedlare.  

Provision 

Synen på hur viktig fastighetsförmedlarens provision är varierar. Enligt Respondent 5 

spelar provisionen inte i alla situationer en så stor roll vid valet av förmedlare eftersom 

det ändå är ett ändamålsenligt skötande av försäljningsprocessen som säkerställer de 

bästa resultaten som är viktigast.  
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Respondent 2 ser å andra sidan olika på frågan: 

"Det finns ett antal aktörer som har en bra ställning i fråga om de stora 

transaktionerna men sen kan plötsligt en mindre aktör komma och prutar 

förmedlingsprovisionen från 0,65% till 0,25% och mitt i allt är det en halv miljon 

euro mindre. Då funderar nog huvudmannen om man borde utnyttja den här 

möjligheten." 

 

Respondent 1 menar å sin sida trots allt att förmedlarens provision har en ganska liten 

betydelse. För ett ordentligt utfört arbete är man också beredda att betala. En 

ändamålsenlig uppställning av s.k. "kickers"; dvs. ekonomiska incitament som knutits 

till det uppnådda försäljningspriset visade sig också utgöra argument för att välja en viss 

förmedlare (Respondent 9 och 13).  
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5.     DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING  

Detta avslutande kapitel diskuterar undersökningen samt dess slutsatser genom att ta 

med empirin som behandlats i analyskapitlet och tolka den i ljuset av tidigare forskning. 

Diskussionen kring svaren på de två första forskningsfrågorna utgör en logisk helhet 

och för att kunna utvärdera och diskutera kring denna polarisering kommer en 

sammanfattande diskussion att föras kring detta ämne. Därtill diskuteras även faktorerna 

som visat sig påverka val av tjänsteproducent. Därpå dras diskussionens slutsatser 

genom att anpassa modellen av Quelin och Duhamel (2003) till ifrågavarande kontext 

och sammankoppla empirin till modellen. Efter detta diskuteras forskningens 

begränsningar. Slutligen ges det förslag till fortsatt forskning.  

 

5.1 Valet kring att sälja själv eller utlokalisera till en förmedlare 

Varför fastighetsinvesterare utlokaliserar försäljningen av kommersiella fastigheter till 

förmedlare kunde utgående från Figur 2 enligt Quelin & Dunhamel (2003) 

argumenteras börja från en utvärdering av de strategiska målsättningar som antingen 

innefattar eller utesluter försäljningen av fastigheterna. Frågan är trots allt inte så svart-

vit eftersom olika omständigheter momentant kan få aktören att agera på ett avvikande 

sätt. Flera faktorer hinner ändra under tidens lopp och utgör en risk också vid 

utlokalisering (Besanko et al, 2010).  Generellt sätt så verkar det trots allt vara att 

mindre investerare, som investerar egna medel i kombination med skuld utfärdat av en 

finansiell institution, och byggbolag verkar tendera utgå från ett fokus där de säljer sina 

fastigheter själva medan fastighetsinvesteringsfonder och institutionella investerare 

utgår från att använda sig av förmedlare. Tidigare forskning föreslår bl.a. att strategiska 

orsaker kan ligga bakom ett företags beslut kring utlokalisering (Kumar & Eickhoff, 

2005) Sagt utgående från ett fokusperspektiv tenderar flera mindre investerare och 

byggbolag att utgå från att försäljningen är en del av företagets strategi: försäljningen 

innefattas i kärnverksamheten och bör därmed inte som utgångspunkt utlokaliseras 

(Londsdale & Cox, 1998). Å andra sidan är användningen av förmedlare utbrett i övrigt 

och en av de främsta orsakerna som pekats ut är just att det inte hör till 

fastighetsinvesterarens fokus att ta hand om försäljningen eftersom förvaltandet av 

fastighetsegendom även innefattar en mängd andra uppgifter som kan bli försummade 
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om en för stor tonvikt läggs på försäljningen. Ett tema som också starkt betonas inom 

tidigare forskning (Prahalad & Hamel, 1990; Quinn & Hilmer, 1995; Zhu et al, 2001). 

Förmedlarna har även transaktionsprocessen som fokus och kan parallellt sköta 

försäljningen av flera objekt vilket också kan ge synergier och skalfördelar. Detta är en 

poäng vid utlokalisering som även Leavy (2004) lyfter fram. 

 

Utlokaliseringen tenderar även vara bundet till de resurser som fastighetsinvesteraren 

har tillgång till. Frågan är hur mycket tid som blir över för att sköta om försäljningen på 

ett ändamålsenligt sätt. Funktioner som tar en lång tid utan att direkt höra till 

kärnkompetenser utgör även enligt tidigare forskning en motivator för att utlokalisera 

processen till en part som kan göra det mer fokuserat (Dierickx & Cool, 1989).  Mindre 

objekt kräver inte lika omfattande försäljningsmaterial som ett stort affärskomplex eller 

en portfölj. Följaktligen leder även försäljningen av fastigheterna för de 

fastighetsinvesterarnas del som investerar i stora fastigheter till en mycket större börda 

på resurssidan. Londsdale och Cox (1998) menar också att utlokalisering lösgör tid och 

ger mera utrymme att satsa på kärnverksamheten. Man kan alltså följaktligen 

argumentera för att resurser och fokus hör starkt samman: funktioner som man anser att 

hör till kärnfunktionerna satsar man även på resurs och tidsmässigt. Det är trots allt vid 

försäljningen av fastigheten som en stor del av investeringsframgången kristalliseras 

och därmed är ett ändamålsenligt skötande av försäljningen av högsta prioritet. Små 

investeringsobjekt kräver inte samma tidsanvändning i förberedande av 

försäljningsmaterial vilket kunde argumenteras vara en orsak bakom att en dylik 

investerare lättare säljer objektet själv. Utgående från ett fokus som innefattar 

försäljning verkar trots allt byggbolagen ha tillsatt resurser som tar hand om 

försäljningen vilket gör att de inte lika lätt kommer tillkorta på resurssidan. Eftersom det 

anses utgöra en kärnkompetens inom organisationens verksamhet skulle Prahaland och 

Hamel (1990) mena att beslutet har en logisk orsak.  

 

Faktum är också att försäljning i det normala fallet inte utförs kontinuerligt inom 

organisationen. Bl.a. marknadsfluktuationer och investeringshorisont påverkar 

försäljningsintensiteten och alltid finns det inte objekt att sälja. Försäljningar sker alltså 

normalt cykliskt. Tidigare forskning tar också upp en ökad flexibilitet som ett argument 
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för att utlokalisera en funktion (Ali-Yrkkö, 2007). Att anlita utomstående förmedlare 

som resurser på denna punkt ger organisationen den flexibilitet som behövs så att inte 

onödiga resurser behöver anlitas och de befintliga resurserna behöver inte tänjas till att 

ta hand om försäljningarna utöver det som vanligtvis är på agendan. Företaget kan alltså 

anpassa sin kapacitet trots fluktuationer i arbetsmängd. Detta sagt bör man dock även ta 

i beaktandet företagets behov av flexibilitet. Är det så att alla organisationer är i samma 

behov av denna flexibilitet? Vissa mindre aktörer verkar själva vilja dra ut på sina 

arbetsuppgifter för att sälja objekten och det kunde påstås att de inte ser försäljningen 

vara ett moment där själva flexibiliteten är i fokus eftersom det är en integral del av 

aktörens fokus. Ägaren kunde även sägas ha de rätta incitamenten att själv vara flexibel 

för att få till stånd en lyckad försäljning eftersom detta har en omedelbar inverkan på 

dennes ekonomiska situation. Ett argument som kunde komma upp i detta sammanhang 

är att empirin betonar att även de största institutionella investerarna trots sin stora 

investeringsvolym har en mycket liten organisation. Vid fluktuationer i cyklerna 

påverkar detta på ett mycket mer omfattande sätt organisationen jämfört med om 

portföljen inte är så stor och behovet av utomstående hjälp är oundvikligt. Vidare 

innebär utlokaliseringen ur ett flexibilitetsperspektiv att företaget även ur ett mer 

långsiktigt kan anpassa sig då marknaden genomgår förändringar (Ali-Yrkkö, 2007). 

Detta gäller även på ett påtagligt sätt tidsbundna fastighetsinvesteringsfonder som 

investerar i början och mot slutet av fondens livscykel är tvungen att sälja sina 

fastigheter för att dela ut det investerade kapitalet med tillhörande ränta till investerarna 

(KTI, 2015).  

 

Förmedlaren är trots allt ett transaktionsproffs som redan genom antalet repetitioner av 

försäljning säkert ha ett kunnande som överstiger fastighetsinvesterarens. Detta sagt är 

investeringsproffsen väldigt långt väl bevandrade med hur själva försäljningen går till, 

inte minst då det gäller mindre objekt som inte innefattar de mera komplexa strukturer 

som internationaliseringen av den finska fastighetsmarknaden har inneburit (Falkenbach 

och Toivonen, 2010). Detta till motsatsen av tidigare litteratur inom utlokalisering som 

många gånger betonar producentens överlägsenhet i teknik och tillvägagångssätt 

(Blumberg, 1998; Zhu et al. 2001). Det verkar som om fastighetsinvesterarna förvisso 

själva kunde rent tekniskt sätt genomföra försäljningen men att det inte lönar sig att 
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sätta sig in i de processerna av tids- och fokusskäl. Due Dilligence skedet innefattar för 

större objekts del en teknisk, juridisk och ekonomisk aspekt som trots allt lämnats 

utanför omfattningen av denna undersökning. För dessa respektive delar krävs det i 

vilket fall som helst utomstående expertis (KTI, 2015). Då man igen utgår från ett mera 

transaktionstekniskt perspektiv är förmedlaren processproffs som kan anses ha slipat de 

olika delmomenten av försäljningen och skapat en rutin att sälja vilket också tidigare 

forskning har visat försnabba processen. Också tidigare forskning betonar 

tidsinbesparing som en orsak för utlokalisering (Jennings, 2002; Quinn & Hilmer, 

1995). Detta finner också exempel på motsägelse i empirin där det finns exempel på att 

det skulle gå snabbare att sälja själv. Frågan är trots allt om en ägare som säljer objekt 

som inte kräver omfattande försäljningsmaterial medan processen kring bindandet av 

kontrakt med förmedlare och uppföljning av processen kommer att kräva resurser 

(Respondent 1). Detta är något som Quinn och Hilmer (1995) behandlar som 

transaktionskostnader som är bundna till den tidsanvändning knytandet av kontrakt 

kräver. Förmedlingsbyråerna kan även på ett mera ändamålsenligt sätt rekrytera för 

uppgifterna lämpande personer och skapa rätt sorts incitament för att utföra 

försäljningen möjligast väl. Något som tidigare forskning stöder genom att påpeka att 

utlokalisering är sättet man får tillgång till externa specialister (Moran, 1997; Lankford 

& Parsa, 1999) En annan aspekt är att de bästa transaktionsproffsen rent logiskt sett 

kunde argumenteras söka sig till de arbetsplatser där de på bästa sätt kommer att kunna 

nyttja sin förmåga, något som inte är möjligt som anställd av en mindre 

transaktionsintensiv fastighetsinvesterare. Detta bekräftas även genom att det i regel inte 

alltid finns objekt att sälja bland fastighetsinvesterare.  

 

Förutom expertis att sälja fastigheterna krävs att man når ett möjligast brett nätverk av 

potentiella köpkandidater. Vid en närmare granskning av tidigare litteratur saknas denna 

aspekt och kunde argumenteras utgöra en av säregenheter för utlokaliserande av 

försäljning. Ur ett perspektiv kunde detta också kunna sägas ingå som en del av 

förmedlarnas expertis. Eftersom fastighetsinvesterare inte hela tiden säljer fastigheter 

har de svårt att på samma sätt hålla sig ajour med vad som händer på marknaden. Detta 

på samma sätt som det i övriga situationer är för mycket att hålla sig med i den tekniska 

utvecklingen i andra fall av utlokalisering (Heikkilä & Cordon, 2002). Det gäller ju inte 
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enbart att ha vetskap om vilka transaktioner som ägt rum i det förflutna utan man måste 

ju ha en insikt i vilka köpkandidater som just nu är potentiella på en marknad som hela 

tiden rör på sig. Volatila förhållanden på marknaden kan göra nu värdefulla resurser 

irrelevanta i framtiden och på samma sätt blir fastighetsinvesterarens nytta av 

informationen kring potentiella köpkandidater också föråldrad (Helper et al. 2000). 

Beroende på objektets karaktär ser även försäljningsprocessen olika ut. Mindre objekt 

säljs vanligtvis via nätbaserade portaler medan större objekt i dagens läge tenderar att 

generellt sett säljas via nätverk och på ett mer diskret sätt. På det sättet kan mindre 

fastighetsinvesterare fortfarande nå just de potentiella köparna utgående från att det 

lämpar sig för de nätbaserade portalerna.  

 

Även om fastighetsinvesteraren kan ha en viss inblick i potentiella köpkandidater kan 

det trots allt vara svårt att säga om man lyckats täcka hela efterfrågan. Här är också 

frågan om hur många potentiella köpkandidater det kan tänkas finnas för objektet. Är 

det ett lokalt, litet objekt som främst attraherar lokala köpare eller är det fråga om ett 

objekt med potentiella köpare globalt. I vilket fall som helst är frågan om förmedlaren 

har den heltäckande och uppdaterade information om potentiella köpkandidater som 

krävs för att nå de mest potentiella och därigenom nå ett möjligast fördelaktigt 

slutresultat för säljaren. Många mindre investerare agerar tros allt lokalt och kan tänkas 

känna till en stor del av den lokala efterfrågan baserat på erfarenhet och lång 

marknadsnärvaro eller anser sig kunna samla kontakter via försäljningsportaler. Om 

man drar samma analogi till att hålla sig uppdaterad om köpkandidater med teknisk 

utveckling kan det ses att mera komplex teknologi kräver mera resurser för att hålla sig 

före konkurrenterna medan produkter som inte använder sig av lika avancerade 

lösningar inte heller kräver samma resurser för att hålla sig uppdaterad om märkbara 

förändringar inte sker tekniken (Heikkilä & Cordon, 2002). Tillgång till avancerad 

teknik fås härmed lättast genom att utlokalisera processen på samma sätt som en ägare 

av en fastighet som är efterfrågad på de internationella marknaderna lättast säljs genom 

att anlita en internationell förmedlingsbyrå med de befintliga nätverken. Byggbolag å 

sin sida kan, som uttryck i empirin, sälja till befintliga kontakter och kan genom sin 

egna organisation med erfarenhet från försäljning arbteta för att få fram köpkandidater 

som ger investeringsverksamheten en tillfredsställande marginal.   
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Genom parallellförsäljning kan fastighetsägare som anser det vara en del av det egna 

fokuset att sälja ändå dra nytta av förmedlarens kontakter genom att förbehålla sig rätten 

att sälja objektet själv samtidigt som man drar nytta av förmedlarnas nätverk. De betalar 

ofta i detta fall förmedlaren enbart om denne lyckas hämta köparen till objektet men 

säljer i övrigt objektet själva. Detta gäller såväl mindre investerare som byggbolag. 

Även Quinn och Hilmer (1995) talar om en mellanform mellan att utlokalisera och 

producera drivet av det egna företaget där funktionen inte är fullt sårbar och inte heller 

till fullo är en del av den egna konkurrensfördelen.  I fråga om större objekt som kräver 

överlåtelse till säljuppdraget tenderar fastighetsinvesterarna att ge en förmedlare 

exklusivitet och håller sig många gånger utanför själva försäljningsprocessens första 

faser delvis för att inte göra kommunikationen med potentiella köpkandidater otydlig 

genom att flera olika instanser tar kontakt. Beslutet är trots allt situationsbundet och 

behöver inte nödvändigtvis utgå från detta. För de objektens del som har ett stort antal 

potentiella köpare är det omöjligt för fastighetsinvesteraren att hålla sig ajour med vem 

som kommer att kunna bjuda det högsta priset. Försäljningsprocessen är i dessa fall 

strukturerad och sköts många gånger via anbudstävling. Objekt som har en naturlig 

köpare eller där ägaren anser sig ha en bild av vem som kunde vara intresserad av 

objektet kunde utgöra orsaker att själv aktivera köpkandidaterna istället för att betala en 

förmedlare att göra arbetet. I värsta fall kommer trots allt fastighetsinvesteraren inte att 

lyckas sälja fastigheten själv och kommer då att vara tvungen att vända sig till en 

förmedlare efter att objektet testats på marknaden. Det anses att objekt som inte har sålts 

i den första omgången på ett sätt "förbrukats" på marknaden och att utgångspunkten då 

fastighetsinvesteraren vänder sig till en förmedlare efter at själv ha försökt sälja objektet 

är sämre än om uppdraget skulle ha getts åt förmedlaren från början. Även Quinn och 

Hilmer (1995) lyfter i sin forskning fram att det inte bara finns risker förknippade med 

att utlokalisera en process utan även med att utföra den inom det egna företaget.  

 

Det kan även hända att fastighetsinvesteraren blir kontaktad av en köpare eller en 

förmedlare som representerar en köpare vilket inverkar på bruket av förmedlare 

eftersom det nu finns en köpkandidat som på eget initiativ tagit kontakt utan att det har 

behövts ta ställning till om förmedlare kommer att användas i processen eller inte. Detta 
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är också en säregenhet som det inte finns en motsvarighet till inom den behandlade 

litteraturen som berör utlokalisering. Detta utesluter inte att ägaren kan anlita en 

förmedlare att representera denne medan motparten representeras av en annan 

förmedlare. Genom att någon tar kontakt om ett objekt kunde det argumenteras för att 

den som en seriös köpare också är redo att betala ett högre pris som den nuvarande 

ägaren är redo att godta och att förhandlingspositionen är fördelaktig för ägarens del 

eftersom det inte finns någon uttryckt press på att sälja.  

 

Flera fastighetsinvesteringsproffs som varit länge på marknaden och gått igenom flera 

transaktioner själva känner trots allt väl till försäljningsprocessen och har bildat ett 

nätverk till andra aktörer på marknaden. Detta är något som kan locka en 

fastighetsinvesterare till att sköta om försäljningen själv. Vid svårsålda objekt växer 

också fastighetsägarens roll. Detta eftersom förmedlaren trots allt måste utvärdera vilka 

objekt på försäljningslistan har den största sannolikheten att säljas så att provisionen blir 

utbetald. Fastighetsägaren har de största incitamenten att få ett möjligast högt 

försäljningspris för objektet och kunde enligt den logiken anses vara den som är beredd 

på att besvära sig för att få objektet sålt då det är aktuellt. I värsta fall kommer det inte 

att finnas en förmedlare som är villig att föra försäljningsprocessen framåt vilket tvingar 

fastighetsägaren att aktivera sig om objektet skall säljas. Om objektet inte förväntas bli 

sålt så att förmedlaren får sin provision kan det också hända att arbetsinsatsen blir 

därefter trots överenskommelser i kontraktet (Alchian & Demsetz, 1972).  

 

Genom att spara in på förmedlarens provision tänker sig också många att marginalen 

kommer att förbättras. Om objektet anses vara för lättsålt och utbetalning av 

förmedlingsprovisionen inte kommer att täckas av ett högre försäljningspris kan det 

anses vara ett argument för fastighetsinvesteraren att gå in för att sälja objektet själv. 

Detta tankesätt kritiseras också eftersom ett bättre försäljningspris å andra sidan 

kommer att öka marginalen för fastighetsinvesteraren. Dessutom har försäljningen tagit 

tid av ägaren som kunde ha använts till andra funktioner. Det finns forskning som tyder 

på att kostnadsinbesparingar hör till de högsta prioriteterna vid utlokalisering (Zhu et al, 

2001). Kumar och Eickhoff (2005) å sin sida kritiserar beslutet att utlokalisera bara på 

basis av kostnadsinbesparingar och belyser även risker som är förknippade med 
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utlokaliseringen som potentiellt är av mycket större kaliber. Något som trots allt inte 

kan jämföras med fastighetsbranschen med anledning av olika kontext. Förmedlaren 

utnyttjas enligt empirin för att uppnå bästa möjliga resultat vid försäljning och det är 

framför allt försäljningspriset som avgör framgången av att använda en förmedlare. 

Även om förmedlarens provision skulle vara liten eller inte utbetalas med anledning av 

att fastighetsinvesteraren säljer fastigheten själv men fastighetens försäljningspris taget 

kostnaderna i beaktande blir mindre har fastighetsinvesteraren trots allt förlorat.  

 

Om ägaren närmar sig köpkandidater kan vissa anse ägarens verkliga intresse av att 

sälja värt att ifrågasätta. Vilka har då varit motiven för en ägare att denne inte har anlitat 

en förmedlare? Är kanske prisbilden utopistisk eller har objektet något fel som gör det 

svårsålt? Reaktionerna kan trots allt naturligt sägas vara väldigt bundna till kontextet. 

Det att en förmedlare tar kontakt signalerar trots allt att försäljningen nu är officiell och 

att material som berör objetket är ihopsamlat och prisbilden har utvärderats av en 

förmedlare som måste tänka på att ta till försäljning objekt som även med en tillräckligt 

stor sannolikhet kommer att finna en köpare.  Även hygienskäl kan tänkas spela in 

bland annat eftersom fastighetsinvesterarna kan anses vara konkurrenter sinsemellan 

och att det därför tas bättre emot om det är en tredje part som tar kontakt angående 

försäljningen. Detta är åter bundet till sammanhanget. Tidigare forskning känner inte till 

dessa teman men talar däremot om en förbättrad kvalitet och service då tjänsten utförs. 

(Zhu et al, 2001; Jennings, 2002; Krajewski & Ritzman, 2004). 

 

Bruket att sälja själv eller anlita förmedlare kan också hänvisas till att gälla vanor och 

kutym. Vissa aktörer har redan länge haft en stark försäljningsorganisation och är för 

närvarande fast besluten att inte ändra på den konstellationen heller i framtiden. 

Speciellt byggbolagen anses vara konservativa i det här hänseendet och säljer sina 

objekt drivet av den egna organisationen trots att de även enligt empirin nuförtiden i en 

större utsträckning också använder sig av förmedlare. Tradition och sätt som i det 

förflutna visat sig fungerande kan alltså också fungera som ledstjärna i valet av sätt att 

sälja sina fastigheter. Tidigare forskning lyfter fram att den egna organisationen många 

gånger håller fast vid de befintliga processerna trots att funktionen kunde genomföras 

effektivare av marknaden. Utvärderingen bör trots allt inte enbart basera sig på 
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nuvarande prestanda utan även på potentiella förbättringar i framtiden. Utlokalisering 

kan också föra med sig kostnadsinbesparingar enbart i det korta loppet. (Quelin & 

Duhamel, 2003) 

 

Om en fastighetsinvesterare tar kontakt med köpkandidater kan det ifrågasättas huruvida 

det trots allt skulle ha funnits köpkandidater som inte blivit aktiverade. Speciellt för 

anlitade egendomsförvaltare som måste redovisa till ägarna kan detta utgöra ett skäl till 

att använda sig av förmedlare trots övriga kategorier. Genom att använda sig av en 

professionell försäljare kan alla invändningar, mot att fastigheten sålts på andra grunder 

än maximering av ägarnas värde, tacklas. För mindre aktörers del där ägande och 

operativ verksamhet är integrerade kunde det anses att denna faktor på grund av 

utebliven principal-agent problematik inte är lika relevant men ställer trots allt lika väl 

frågan om man operativt fattat beslut som på bästa sätt gynnat ägarna. Inte heller detta 

tema tas aktivt upp inom litteraturen och istället ses organisationerna som en egen 

entitet då det kommer till utlokalisering (Quelin & Duhamel, 2003). Sett ur ett lite 

bredare perspektiv berör ämnet trots allt samma saker som principal-agent 

problematiken (Eisenhardt, 1989). Genom att använda sig av förmedlare bedyrar den 

anställda egendomsförvaltaren att investeringsverksamheten har sköts så bra som man 

kan förvänta sig.  

 

Användningen av förmedlare kan även ha juridiska implikationer i och med att 

förmedlare bär ett visst juridiskt ansvar i försäljningsprocessen. Också tidigare 

forskning påpekar ett dylikt minskande av risk i samband med utlokalisering (Quinn & 

Hilmer, 1995). För fastighetsinvesteringsfonder kan det även definieras i fondens regler 

hur man bör förhålla sig till bruket av externa försäljare. Det framkom att det kan 

förutsättas att marknaden vid försäljning genomkammas av en professionell tredje part 

men likaväl fanns det exempel på en fond som begränsat användningen av betalningen 

till förmedlare troligtvis för att minska på kostnaderna. Något som även kunde anses 

ifrågasättningsbart eftersom detta förutsätter av det interna försäljningsteamet att också 

hitta de potentiella köparna till försäljningsobjekten och lämnar i praktiken bort 

optionen att använda sig av externa transaktionsproffs. Att ställa upp regeln att begränsa 

optionen att utlokalisera existerar inte i befintlig litteratur kring utlokalisering. 
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5.2 Valet av extern tjänsteproducent 

Vilken förmedlare som bör anlitas är en subjektiv process som påverkas av ett flertal 

olika faktorer. Det som trots allt framkommit tydliggöra vilken förmedlare som lämpar 

sig att sälja en fastighet är tidigare meriter. Genom att kunna påvisa att man sålt 

fastigheter till ett bra pris tidigare kan man även återkoppla till marknadskännedom. 

Track record kan sägas ge uttryck för att förmedlaren har förmåga att sköta 

försäljningsprocessen på ett professionellt sätt. En framgångsrik tjänsteproducent måste 

enligt Quelin och Duhamel (2003) ha uppnått en kritisk massa och samtidigt kunna 

garantera att det nya företaget som är i bevåg att utlokalisera funktioner kan erbjudas 

full överlåtelse. En viss försiktighet visades även gentemot tidigare meriter och de 

ansågs även spela in till en viss nivå men inte vara av avgörande karaktär. Om en 

förmedlare nyligen sålt ett liknande objekt känner de trots allt till dem som i 

anbudstävlingen blev på följande placeringar men inte var frimodiga nog att ge det 

vinnande anbudet. Dessa är direkt potentiella köpare som man genast vet att har 

villighet att köpa men ännu inte gjort en investering.  

 

Varumärket påstods även inverka på fastighetsinvesterarens villighet att knyta ett 

försäljningskontrakt med förmedlaren, något som inte forskningens teoretiska 

referensram tar upp. Om man som fastighetsinvesterare får in en lång rad förslag på 

investeringsobjekt är det något sätt som måste få dem att skilja sig från de övriga. Ett 

erkänt varumärke kan tänkas stöda sannolikheten att bekanta sig med objektet om 

investeraren exponeras av ett flertal erbjudanden men kommer inte att garantera att 

objektet säljs lättare. De större förmedlarna påpekades vara mera välkända än mindre 

aktörer på marknaden. De stora kedjorna väljs bland annat för att dra nytta av det 

internationella nätverket vid aktiveringen av internationella köpkandidater till de större 

försäljningsobjekten på marknaden. De starka varumärkena måste även kunna leva upp 

till sitt rykte.  

 

Fastighetsinvesterarna tittar även mycket på de personliga egenskaperna hos 

förmedlaren som anlitas. Eftersom försäljningen av fastigheter innefattar även personlig 

interaktion måste förmedlaren kunna uppvisa de egenskaper som kan vänta befrämja 
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säljandet av fastigheten. Förmedlarens flit och iver kommer att vara en förutsättning för 

att försäljningen kommer att skötas ändamålsenligt. Personliga egenskaper menades 

beröra både attityden och passionen förmedlaren har att genomföra 

försäljningsuppdraget men också personlig kunskap, förmåga och marknadskännedom. 

Kostnaderna av att byta tjänsteproducent är generellt sätt mycket låg vilket sätter 

förmedlarnas förmåga att hålla kvar kunder på prov och framhäver vikten av att 

personligen ha goda nätverk, kunskap och egenskaper som lämpar sig för försäljning. 

Tidigare forskning betonar i större utsträckning att helikopterperspektiv på besluten 

kring att utlokalisera (Quelin & Duhamel, 2003; Quinn & Hilmer, 1995). Detta kunde 

ses som en svaghet i nuvarande forskning och vidare undersökning inom personliga 

egenskapers inverkan uppmuntras.  

 

En befintlig relation kan även påstås utgöra ett argument för att tillgå samma förmedlare 

som man tidigare använt sig av. Tidigare ändamålsenligt slutförda transaktioner leder 

också enligt tidigare forskning till personliga relationer som skapar förtroende (Chiles & 

MaMackin, 1996). Om samarbetet har visat sig vara fungerande är det alltid en risk att 

prova en ny förmedlare om man inte i praktiken har erfarenhet av hur denne arbetar. Om 

en förmedlare misslyckas kommer detta även påverka ägarens namn och kunde tänkas 

kunna inverka på försäljningsframgången då objektet redan tidigare varit på marknaden 

vilket innebär ett krav på ett professionellt utförande. Förtroende minskar trots allt 

enligt Chiles och MaMackin (1996) risken för opportunism. I empirin framgick det att 

man trots allt inte har favoritförmedlare något som i praktiken är svårt att bekräfta om 

aktören fortlöpande använder sig av samma förmedlare. Erfarenhet från tidigare 

utlokalisering kan även hjälpa företaget att göra rätt beslut angående nya fall av 

utlokalisering (Quelin & Duhamel, 2003). 

 

Eftersom förmedlaren representerar ägaren vid försäljningen kunde det argumenteras 

för att det är logiskt att förmedlaren måste ha ett gott rykte. Förtroende minskar också 

enligt Chiles och MaMackin (1996) risken för opportunism. I och med att 

fastighetsmarknaden dessutom är liten och de flesta större aktörerna känner varandra 

kan det vara ödesdigert att välja en aktör som inte har en god renommé. En aktör som 

inte har ett förflutet av etiskt tillvägagångssätt och öppenhet vid berättandet om 
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försäljningsobjekt kunde även tänkas väcka negativa reaktioner då denne tar kontakt 

angående ett försäljningsobjekt vilket påverkar objektets marknadspotential.  

 

Försäljningsstrategi och prissättning av objektet tenderar också kunna inverka på valet 

av förmedlare. Förmedlaren måste kunna klargöra sin syn på marknaden på ett 

trovärdigt sätt och vara överens med fastighetsägaren om vilket pris som utgör 

målsättningen. Enligt Kakabadse och Kakabadse (2000) måste det finnas en ömsesidig 

förståelse för företagens målsättningar. Tillämpat på detta kontext kunde det tänkas att 

fastighetsinvesteraren måste inse förmedlarens vilja att enbart ta till försäljning objekt 

som är så pass rimligt prissatta att det anses finnas en chans att få till stånd en 

transaktion och förmedlaren måste förstå fastighetsinvesterarens målsättningar kring 

optimering av villkor och pris.  

 

En risk med utlokalisering är att tjänsteproducenten inte satsar på att utföra uppdraget 

enligt överenskommelse (Aron et al., 2005). Förstärkta incentiv likriktar 

fastighetsinvesterarens och förmedlarens intressen och kunde sålunda ses som en positiv 

sak vid utvärderingen av vilken förmedlare kommer att användas, något som också 

empirin gav stöd för. Speciellt lockande för fastighetsägaren kan vara att som 

konsekvens att målsättningarna inte uppnås blir provisionen också lägre. Detta till den 

mån det motverkar principal-agent problematiken (Eisenhardt, 1989). 

 

Som tidigare konstaterades väljer vissa fastighetsinvesterare att sälja själva för att spara 

in försäljningsprovisionen. På samma sätt kunde man tänka sig att 

förmedlingsprovisionen också kunde spela in vid valet av en förmedlare om de 

konkurrensutsatta förmedlarna i övrigt uppvisar lika goda kvaliteter. Andra menade 

trots allt att förmedlingsprovisionen är en så liten del att den inte är avgörande. I fråga 

om parallellförsäljning är flera förmedlare involverade i försäljningen vilket också 

innebär att förmedlingsprovisionen inte spelar in utan enbart vilken förmedlare som 

hittar en köpare till objektet. Innan transaktionen är genomförd finns det mycket 

frågetecken gällande valet av vilken förmedlare som i sista hand kommer att ge det 

bästa utfallet.  
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5.3 Diskussionens slutsatser 

Diskussionen utvärderade samtliga uppgivna orsaker bakom att utlokalisera respektive 

sälja själv (Tabellerna 5, 6 och 7) genom resonemang i ljuset av tidigare forskning. På 

basis av den förda diskussionen som gjorts kan det antas att de olika uttryckta faktorerna 

för respektive företag inte är statiska utan varierar. Fastighetsinvesterare har bl.a. olika 

fokus, olika förmågor och olika nivå av expertis då det kommer till 

transaktionsprocessen medan förmedlarna bl.a. känner olika segment av köpkandidater, 

skapar en varierande nivå av trovärdighet vid kontakt med köpkandidater och har 

varierande expertis relaterat till transaktioner. Samtidigt utgör varje nytt tillfälle då det 

blir aktuellt att avveckla ägarskapet i en fastighet i vanliga fall en möjlighet att 

utvärdera tillvägagångssätt vid försäljning. 

 

Quelin och Duhamel (2003) har gjort en modell som beskriver de olika faserna som 

föregår företagets riktlinjer angående utlokalisering (Se figur 2). Modellen föreslår trots 

allt en mer linjär process och artikulerar inte den cykliska natur som dylika fall av 

utlokalisering har vid fastighetsinvesterares handel med kommersiella fastigheter. 

Denna forskning föreslår en kontinuerlig utvärdering av företagets position då det gäller 

utlokalisering (figur 4). I de olika faserna kan företaget utvärdera de olika orsakerna 

som man har för att utlokalisera mot orsakerna att genomföra försäljningen drivet av 

den egna organisationen.  

 

Det första steget kräver att fastighetsinvesteraren utvärderar företagets fokus och 

strategins koppling till transaktionsverksamheten. Detta innefattar även interna 

riktgivande faktorer så juridik, redovisning och tradition som stipulerats vara svar till 

den första forskningsfrågan. Företagsledningen bör vara klar med vilka målsättningarna 

är med utlokaliseringen av funktionen. Detta är en kritisk fas eftersom många företag 

baserar beslutet att utlokalisera på fel målsättningar (Londsdale & Cox, 1998).  
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Figur 4. Tillvägagångssätt vid utlokalisering, anpassad efter Quelin och Duhamel 

(2003) 

Därefter utvärderas de interna förmågorna. De interna förmågorna utgör resurser, 

expertis, nätverk av köpkandidater och aktivitet. Utlokalisering är ofta resultatet av att 

företaget konstaterar att det saknas rätt kompetens och flexibilitet för att utföra 

uppgiften eller de internt drivna processerna är för tunga. Många gånger håller den egna 

organisationen trots det fast vid de befintliga processerna trots att funktionen kunde 

genomföras effektivare av marknaden. Utvärderingen bör ändå inte enbart basera sig på 

nuvarande prestanda utan även på potentiella förändringar i framtiden. (Quelin & 

Duhamel, 2003) 

 

De externa marknaderna bör utvärderas efter att man har de interna förmågorna på det 

klara (figur 5). Aktörernas expertis, nätverk av köpkandidater och aktivitet bör 

utvärderas och kostnader förknippade med försäljningen tas i beaktande. Olika 

potentiella producenter bör vägas mot varandra och mot de interna kapaciteterna i 

företaget. Även risker förknippade med utlokalisering bör enligt Quelin och Duhamel 

(2003) utvärderas i det här skedet.  
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Figur 5. Utvärdering av externa förmågor utgående från empirin som relaterar till 

forskningsfråga 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Vägandet av de egna förmågorna mot externa förmågor utgående från empirin 

till forskningsfrågorna 1 och 2 
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Slutligen bör företaget utvärdera hur besluten kring utlokalisering kommer att 

implementeras (figur 6). Forskningen argumenterar för att de olika orsakerna att 

utlokalisera försäljningen av fastigheter respektive orsakerna att genomföra 

försäljningen drivet av den egna organisationen måste vägas mot varandra. Här tas 

helheten i beaktande där de strategiska målsättningarna vägs mot slutsatsen av 

jämförelsen med utvärderingen av de interna mot de externa förmågorna. Dessutom 

innefattar denna punkt beaktande av riskfaktorer för genomförande av försäljningen 

drivet av den egna organisationen respektive utlokalisering till en förmedlare samt 

kostnader och förväntade resultat av försäljningen i form av ett maximerat 

försäljningspris och i övrigt fördelaktiga villkor för säljaren.  

 

5.4 Undersökningens praktiska implikationer 

Denna avhandling bidrar till forskningen genom att öka förståelsen av utlokalisering 

med infallsvinkeln handel med kommersiella fastigheter. Målsättningen är att förstå 

vilka orsakerna är bakom utlokalisering respektive att säljandet av fastigheter drivet av 

den egna organisationen. Avhandlingen behandlar både fastighetsinvesterares och 

fastighetsförmedlares resonemang kring besluten. Studien kopplar till tidigare forskning 

kring utlokalisering och specificerar här branschspecifika implikationer för 

utlokaliseringen. Avhandlingen strävar efter att artikulera dynamiken inom branschen 

och konceptualisera valet av utlokaliserandet utgående från empirin som tolkas i ljuset 

av tidigare forskning.  

 

Forskningens praktiska implikationer innebär en större förståelse för gemene aktör på 

marknaden angående försäljningen av kommersiella fastigheter. Undersökningens 

resultat ger fastighetsinvesterare en möjlighet att utvärdera sina motiv med att 

utlokalisera försäljning respektive utföra den drivet av den egna organisationen. Vidare 

kan undersökningen för förmedlare ge en inblick i på vilka grunder fastighetsägare 

väljer att sälja sina fastigheter själva. Slutligen ger forskningen en referensram för vad 

som krävs av förmedlaren vid konkurrensutsättning vilket således i bästa fall kan ge 

riktlinjer för orienteringen i det konkurrensutsatta landskapet.  
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5.5 Sammanfattning av forskningsresultaten 

Syftet med denna forskning är att öka förståelsen för de branschspecifika 

säregenheterna förknippade med de underliggande sätten att resonera vid beslutet att 

utlokalisera försäljningen av kommersiella fastigheter till en förmedlare respektive 

genomföra försäljningen drivet av den egna organisationen. Vidare söker forskningen 

att förstå fastighetsinvesterares resonemang kring valet av förmedlare. Avhandlingen 

behandlar både fastighetsinvesterares och fastighetsförmedlares resonemang kring 

besluten och data samlades in genom 15 st. semi-strukturerade intervjuer. På basis av 

kodningen av den empiriska undersökningen listas orsakerna till säljandet av fastigheter 

via förmedlare respektive den egna organisationen enligt tabell 8 och kriterier vid valet 

av en specifik förmedlare i tabell 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8. Sammanfattning av orsaker till att använda förmedlare respektive sälja själv 

 

 

 

Uppgivna	  orsaker	  till	  att	  
använda	  förmedlare	  

Uppgivna	  orsaker	  till	  att	  sälja	  
själv	  

Fokus Expertis 

Resursbrist	   Aktivitet 

Flexibilitet Kostnader 

Expertis Tradition 

Nätverk Köparrelaterade orsaker 

Trovärdighet Nätverk 

Redovisning Övrigt 

Juridik  

Övrigt  
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Kriterier	  vid	  val	  av	  förmedlare	  

Referenser	  

Varumärke	  

Personliga	  egenskaper	  

Befintlig	  relation	  

Syn	  på	  marknaden	  

Rykte	  

 

Tabell 9. Sammanfattning av kriterier vid val av förmedlare 

 

Som slutsats för diskussionen föreslås en modifierad version av Quelin och Duhamels 

(2003) modell som integrerar resultaten av samtliga forskningsfrågor med den befintliga 

modellen. Enligt modellen börjar utvärderingen av behovet att utlokalisera med en 

formulering av de egna målsättningarna. Detta innefattar en klarhet över den egna 

strategin och kärnkompetenserna.  Vidare föreslår modellen att de interna förmågorna 

listas och utvärderas. Efter detta utvärderas konkurrenter och de externa förmågorna för 

att få en bild av marknaden. Slutligen jämförs de interna förmågorna mot de externa och 

utvärderas förväntad förbättring av försäljningspriset justerat med kostnader där 

riskerna är tagna i beaktande.   

 

5.6 Begränsningar 

Undersökningens äkthet och trovärdighet 

Kvalitativa studier kan utvärderas utgående från äkthet och trovärdighet. Trovärdighet 

består av tillförlitlighet (credibility), överförbarhet (transferability), pålitlighet 

(dependability) och möjligheten att styrka (confirmability).  

 

Autenticitet eller äkthet innefattar mer generella frågor som gäller forskningspolitiska 

konsekvenser rent allmänt. Det har eftersträvats att uppnå en möjligast rättvis bild av 
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respondenternas åsikter och uppfattningar. Då flera fallföretag deltog i undersökningen 

kunde det påstås uppnå en viss nivå av pedagogisk autenticitet då forskningen ger en 

möjlighet att lära sig av andras förfaringssätt. Detta kan teoretiskt sett ge företagen en 

möjlighet att utvärdera sitt eget förfaringssätt vilket skulle betyda katalytisk autenticitet. 

Slutligen har forskningen en taktisk autenticitet till den nivå respondenterna på någon 

nivå upplever sig förstå ämnet bättre eller till den nivå de får ett ramverk att tänka 

utgående ifrån vilket kunde hjälpa dem att vidta ändamålsenliga åtgärder. (Bryman & 

Bell, 2011) 

 

Tillförlitligheten har strävats efter att förbättras genom triangulering där både 

fastighetsinvesterare och förmedlare intervjuats och båda kategorierna har ombetts att 

förutom att ge inblick i egna motiv även utvärdera övriga aktörer på marknaden för att 

om möjligt få fram avvikande åsikter om ämnet. Vidare har forskaren bekantat sig med 

marknaden på förhand och så också strävat efter att förstå sammanhanget som 

fallföretagen verkar i och den större helheten på marknaden för att undvika 

missförstånd. Intervjuguiden utformades på basis av pilotintervjuerna för att omfatta de 

rätta frågorna för ett uppnått syfte och för att svara på forskningsfrågorna. Efter 

intervjuerna fanns det också en uttalad möjlighet att åter kontakta respondenterna för 

specificering av svaren vid oklarheter. Forskningsresultaten skickades även till vissa 

respondenter för att få input på hur väl de stämmer överens med verkligheten och ifall 

det var något som skulle ha fattats.  

 

En utmaning för kvalitativa studier är att forskningsresultaten inte alltid är överförbara 

då studierna ofta är så fallspecifika. Utmaningen har konfronterats genom att sträva 

efter att återge en möjligast heltäckande redogörelse och "fyllig" beskrivning av 

undersökningen. Problemet med detta är att undersökningen blir för utsplittrad och att 

resonemangen har svårt att hänga ihop. Trots 15 fallföretag kan forskningen inte sägas 

vara helt heltäckande. Dessutom speglar inte fallföretagen exakt sammansättningen av 

aktörer på den finska fastighetsmarknaden. Trots detta kan generella riktlinjer härledas 

av studiens resultat (Neuendorf, 2002).  
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Pålitligheten har strävats att förbättras genom redogörelse för varje fas i 

undersökningsprocessen (Bryman & Bell, 2003). Det har eftersträvats efter att öppet 

beskriva metoden och beskriva sammanhanget för datainsamlingen så tydligt som 

möjligt (Graneheim & Lundman, 2004). Resultaten har även återkopplats med en del av 

respondenterna för att ytterligare få input på svaren och bekräfta att de håller sträck. En 

intervju genomfördes även med en individ med flera års erfarenhet från branschen efter 

att forskningens preliminära utkast var klart där analys, diskussion och slutsatser 

diskuterades för att försäkra att slutsatserna är berättigade (Bryman & Bell, 2011). 

 

Möjligheten att styrka forskningen innebär att forskaren strävar efter att säkerställa sig 

ha agerat i god tro. Detta väl medveten om att samhällelig forskning omöjligen kan vara 

helt objektiv. Här har inverkan av personliga åsikter och subjektiva förutfattade 

meningar strävats efter att minimeras. Målet har varit att inte låta varken insikt i tidigare 

teori eller påverkan av intervjuobjekt under intervjutillfället äga rum (Bryman & Bell, 

2011). Processen och resultaten har strävats efter att utvärderas kritiskt och utomstående 

synpunkter på tolkningen av empirin insamlades under den avslutande intervjun med 

individen med flera års erfarenhet från branschen.  

Brister med forskningen 

Undersökningen uppvisar även vissa svagheter som måste tas upp och diskuteras. För 

det första tillämpades en annan definition på ordet utlokalisering än den som används i 

en rad andra forskningar. Eftersom tidigare forskning kring utlokalisering långt 

fokuserar på utlokalisering av bl.a. produktion till låglöneländer och IT utlokalisering. 

Forskningen yrkar på en bredare definition av termen vilket även påverkar till vilken 

utsträckning forskningen är generaliserbar för att förstå utlokalisering över lag, inte 

minst med tanke på de branschspecifika kvaliteterna som påverkar resultatet och 

slutsatserna som kan dras av forskningen.  

 

Olika språk är även ett potentiellt hot för forskningens trovärdighet. Nästan uteslutande 

all tidigare forskning kring utlokalisering var på engelska. Intervjuerna gjordes i 

huvudsak på finska medan själva forskningen är skriven på svenska. Detta har försökts 
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tas i beaktande genom korrekta översättningar och en kritisk utvärdering av potentiella 

skillnader i uttryck och språkbruk.   

 

En brist med forskningen var även att en del respondenter inte gav raka svar på frågorna 

och undvek att öppna svaren för mycket. Vidare gavs det inte alltid svar på alla frågor 

och ibland besvarades en fråga med ett annat svar. I linje med Saunders et al. (2009) 

åtföljdes principen om frivillighet och ändamålsenligt utförande av intervjuerna.  

 

Sist men inte minst är en brist med forskningen att statistik på hur utbrett användningen 

av förmedlare är inte finns att tillgå. Med andra ord finns det inte vetskap om hur många 

procent av fastigheterna som säljs via förmedlare och hur många som säljs utan bruk av 

förmedlare.   

 

5.7 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom undersökningen långt är explorativ till sin natur behöver den ännu följas upp 

samt kompletteras med vidare forskning. Under undersökningen identifierades en rad 

förslag till fortsatt forskning.  

 

Under en av intervjuerna framkom det att det skulle finnas vissa skillnader i utnyttjandet 

av förmedlare mellan de olika marknaderna. Det skulle följaktligen vara intressant att 

veta hur marknadens storlek och mognad påverkar resonemangen kring bruket av 

förmedlare. Även i övrigt vore vetskap om när försäljningen av kommersiella 

fastigheter utlokaliseras (jämfört med varför, vilket varit fokus för denna forskning). 

 

Utlokaliseringen av försäljningen av fastigheter innebär betalande av provision till 

förmedlaren på basis av lyckad försäljning. Vidare inblick i utlokaliseringen av 

försäljningsfunktioner skulle vara intressanta att ta del av. Inte minst då det går att 

kvantifiera försäljningen rätt så väl och att detta utgående av det skulle kunna 

argumenteras att detta är en funktion som i vissa fall utan större utmaningar kunde 

utlokaliseras till en tredje part.  
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På en global nivå finns det ett antal stora förmedlingsbyråer som har en rätt så dominant 

ställning då det kommer till försäljningen av prime fastigheter. Det skulle vara värt en 

närmare undersökning hur dessa stora företag vårdar om sina varumärken samt till 

vilken nivå varumärken spelar in vid handeln med kommersiella fastigheter på den 

globala marknaden för prime fastigheter.  

 

Det konstaterades i vissa av intervjuerna att försäljningen av fastigheter är "people 

business". Det kunde gås djupare in på detta område och forskas i de sociala 

relationernas inverkan på handeln med kommersiella fastigheter och till vilken nivå det 

är marknadsekonomiskt försvarbart att t.ex. förmedlarna skulle stå för förplägnad för 

stora fastighetsinvesterare samt om de sociala relationerna skapar barriärer för nya 

lösningar på marknaden.  

 

Slutligen har hygienskäl och trovärdighet sagts spela in vid anlitandet av förmedlare. 

Samma fenomen skulle vara intressant att få närmare inblick i då det gäller företagsköp 

och anlitande av externa tjänsteproducenter inom området corporate finance.  
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8. BILAGOR 

 

Bilaga 1. Frågeformulär till fastighetsägaren 

 

Svenska 
1. Sköter ni främst försäljningen av fastigheter via förmedlare eller säljer ni dem själva? 
2. I hurudana situationer använder ni er av förmedlare då ni säljer? Nämn olika orsaker i 
olika situationer om svaret varierar/är mångfacetterat. 
3. Vad förutsätter ni av förmedlaren då ni säljer objekt via förmedlare? 
4. Vilka faktorer inverkar på valet av en specifik förmedlare? 
5. Varför anlitar ni en förmedlare istället för att sköta om försäljningen av fastigheten 
själva? Nämn olika orsaker i olika situationer om svaret varierar/är mångfacetterat. 
6. Vilken typ av fastighetsinvesterare tenderar att sälja sina objekt själva / använda sig 
av förmedlare? Varför? 
7. Vilka är förmedlarens argument då han föreslår att knyta ett försäljningskontrakt? 
8. Vilka är era målsättningar då ni säljer en fastighet? 
9 Hur mycket har ni under den senaste tiden sålt fastigheter? (Antal affärer och 
eurobelopp i grova drag) 
 
Finska 
1. Hoidatteko pääosin kiinteistöjen myynnit välittäjän kautta vai myyttekö ne itse? 
2. Minkä tyyppisissä tilanteissa hyödynnätte välittäjää kiinteistön myynnissä? Mainitse 
eri syyt eri tilanteissa, mikäli syyt vaihtelevat/ovat moniulotteisia. 
3. Mitä tavallisesti edellytätte välittäjältä kun olette myymässä kiinteistöä välittäjän 
kautta? 
4. Mitkä tekijät vaikuttavat tietyn välittäjän valitsemiseen? 
5. Miksi maksaisitte välittäjälle sen sijaan, että hoitaisitte kiinteistöjen myynnin itse? 
Mainitse eri syyt eri tilanteissa, mikäli syyt vaihtelevat/ovat moniulotteisia. 
6. Minkätyyppiset kiinteistönomistajat saattavat todennäköisemmin myydä kohteensa 
itse / ulkoistaa myynnin välittäjälle?  Miksi? 
7. Mitkä ovat välittäjän argumentit kun hän ehdottaa myyntitoimeksiannon solmimista? 
8. Mitkä ovat teidän tavoitteet kun olette myymässä kiinteistöä? 
9. Miten paljon olette viime vuosien aikana myyneet kiinteistöjä? (karkea vuotuinen 
arvio kappalemäärästä ja euromääräistä) 
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Bilaga 2. Frågeformulär till förmedlaren 

 

Svenska 

1. Sköter fastighetsinvesterare främst försäljningen av fastigheter via förmedlare eller 
säljer de dem själva? 
2. I hurudana situationer använder fastighetsinvestere sig av förmedlare då de säljer? 
Nämn olika orsaker i olika situationer om svaret varierar/är mångfacetterat. 
3. Vad förutsätts vanligtvis av förmedlaren då fastighetsinvesterare säljer objekt via 
förmedlare? 
4. Vilka faktorer inverkar på valet av en specifik förmedlare? 
5. Varför anlitas förmedlare istället för att fastighetsinvesteraren själv sköter om 
försäljningen av fastigheten? Nämn olika orsaker i olika situationer om svaret 
varierar/är mångfacetterat. 
6. Vilken typ av fastighetsinvesterare tenderar att sälja sina objekt själva / använda sig 
av förmedlare? Varför? 
7. Vilka är era argument då ni föreslår fastighetsinvesterare att knyta 
försäljningskontrakt? 
8. Vilka är era målsättningar då ni säljer en fastighet? 
9 Hur mycket har ni under den senaste tiden sålt fastigheter? (Antal affärer och 
eurobelopp i grova drag) 
 
Finska 
1. Hoitavatko kiinteistösijoittajat pääosin kiinteistöjen myynnit välittäjän kautta vai 
myyvätkö he ne itse? 
2. Minkä tyyppisissä tilanteissa kiinteistösijoittaja hyödyntää välittäjää kiinteistön 
myynnissä? Mainitse eri syyt eri tilanteissa, mikäli syyt vaihtelevat/ovat moniulotteisia. 
3. Mitä tavallisesti edellytetään välittäjältä kun kiinteistösijoittaja on myymässä 
kiinteistöä välittäjän kautta? 
4. Mitkä tekijät vaikuttavat tietyn välittäjän valitsemiseen? 
5. Miksi maksetaan välittäjälle sen sijaan, että kiinteistösijoittaja hoitaisi kiinteistöjen 
myynnin itse? Mainitse eri syyt eri tilanteissa, mikäli syyt vaihtelevat/ovat 
moniulotteisia. 
6. Minkätyyppiset kiinteistösijoittajat saattavat todennäköisemmin myydä kohteensa 
itse / ulkoistaa myynnin välittäjälle?  Miksi? 
7. Mitkä ovat teidän argumentit kun ehdotatte myyntitoimeksiannon solmimista 
kiinteistösijoittajan kanssa? 
8. Mitkä ovat teidän tavoitteet kun olette myymässä kiinteistöä? 
9. Miten paljon olette viime vuosien aikana myyneet kiinteistöjä? (karkea vuotuinen 
arvio kappalemäärästä ja euromääräistä) 
 

 



98 

 

 

Bilaga 3. E-post beskrivning av intervjun 

 

Hei, 
 
Vahvistuksena vielä tulen toimistollenne  xx.xx.xxxx klo xx tekemään haastattelun Pro 
Gradu-tutkimusta varten. Kysymykseni liittyvät prosessien ulkoistamiseen tai 
toimittamiseen talon sisällä. Tutkimuksen tarkoitus on selvitellä missä tilanteissa 
kiinteistöjen myynti hoidetaan/koordinoidaan organisaation sisäisesti ja missä tilanteissa 
myynti ulkoistetaan välittäjien hoidettavaksi. Markkinoilla toimitaan molemmilla 
tavoilla ja tulen tutkimaan tätä dynamiikkaa lähemmin. Haastattelukysymykset ovat 
mailin liitteenä. 
  
Tiedoksi vielä sekä oma nimi että työnantajan nimi säilyvät täysin anonyymeinä. 
Tutkimus ei ole yrityksen tilaama, vaan tehdään Hankenille.  
  
Kiitos kun olet mukana tukemassa akateemista tutkimusta.  
  
Ystävällisin terveisin,  
Casper Wallén 
Hanken School of Economics 
044-5180962  
 


