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Will outsourcing of commercial 
real estate management functions 
add to performance?

Sigrid Katzler, Björn Berggren & Christina Gustafsson, KTH

Studien är finansierad av SFIF.

Vem är jag?

Lärare och doktorand i fastighetsekonomi

Några av mina forskningsområden:

• Valet mellan direkta och indirekta fastighetsinvesteringar

• Riskspridning inom fastighetsportföljen

• Egen regi eller outsourcing av fastighetsförvaltning
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Teorier om outsourcing

”Om en arbetsuppgift inte ingår i företagets kärnverksamhet 
ska den läggas ut på entreprenad”

”Om det går att köpa en tjänst på marknaden till lägre 
kostnad/högre kvalitet än vad du själv kan åstadkomma så 
ska du också köpa tjänsten på marknaden”

Kärnkompetensen utgör ett företags unika kompetens, som 
ger ett stort kundvärde.

Fördelar och nackdelar för fastighetsägaren 
med att lägga ut förvaltningen på 
entreprenad.

Fördelar 
• Fastighetsentreprenören har förvaltning som kärnaffär och 

specialitet
• Flexibelt
• Snabbare tillgång till branschutveckling
• Konkurrens

Nackdelar
• Mister kundkontakt
• Svårare få tillgång till information
• Återgångströghet
• Kontroll
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Vad kan ligga bakom valet?

• Upprätthålla beställarkompetens

• Intern kompetensnivå

• Fastighetsbeståndets spridning

• Ägarform, syfte med innehavet

Tidigare studier om outsourcing
på svensk fastighetsmarknad

• Peter Palm (2015), ”Challenges of Commercial Real 
Estate Management. An analysis of the Swedish 
Commercial Real Estate Industry” Doktorsavhandling

• Marcus Lindh & Filip Lindmark (2016): ”In-house vs 
outsourcing - organizing real estate management” 
Masteruppsats Fastigheter och Byggande KTH
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MSCI Swedish property databank har
bidragit med datan som använts i studien. 

• MSCI-indexet täcker in ungefär 40 % av den svenska
investerarmarknaden. 

Företag som bidrar till indexet:

Data

• Mer än 10.000  individuella observationer 1997-2014

• Svenska kontor

• Har tillgång till förvaltningsdata per kvadratmeter

• Vet förvaltningsform

• Kan inte identifiera enskilda objekt eller fastighetsägare

• Har inte tillgång till adresser eller storlekar (antal
kvadratmeter)
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Förvaltningsform under tidsperioden
1997-2014.
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Mixed

In‐house

External

Fördelning storlek och segment

0-999 
kvm

1000-4999 
kvm

5000-9999 
kvm

10000-
19999 kvm

20000-kvm

4% 39% 25% 19% 14%

Stockholm
CBD

Stockholm 
Central area

Rest of
greater

Stockholm
Göteborg

Greater
Malmö

Rest of
Sweden

15% 23% 20% 13% 10% 18%
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Metod

• Förklara driftnettot genom multipel regressionsanalys

• Tvärsnittsdata 

Förklaringsvariabler

• Förvaltningsform. Intern förvaltning i alla delar, intern kameral 
förvaltning och extern teknisk förvaltning, samt extern förvaltning 
alla delar. 

• Konjunkturvariabler 1997-2000, 2001-2004, 2005-2007, 2008-
2009, 2010-2014

• Segment Stockholm CBD, Stockholm central area, Rest of
Greater Stockholm, Greater Malmö, Göteborg, Rest of Sweden.

• Storlek

• Direktavkastningskrav

• Ålder (2014-värdeår)

• Capital expenditure
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Interaktionsvariabler

• Förvaltningsform och tidsperiod

• Förvaltningsform och storlek

• Förvaltningsform och segment

Vi vill testa vilken effekt förvaltningsform har på driftnettot 
under olika tidsperioder, för fastigheter av olika storlek, och 
för fastigheter i olika orter.

Påverkan på driftnetto, extern teknisk 
förvaltning

Variabel Koefficient

Extern teknisk förvaltning ----------

< 1000 kvm 0.91

10 000 – 19 999 kvm -0.15

För små fastigheter har det stor positiv effekt på driftnettot att lägga 
ut förvaltningen på entreprenad och för stora fastigheter har det 
negativ effekt. I övrigt är det ingen skillnad mellan alternativen.
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Påverkan på driftnetto, extern förvaltning 
alla delar

Variabel Koefficient
Ackumulerad

koefficient

Extern förvaltning -0.195

StockholmCBD 0.24 0.04

StockholmCentral 0.32 0.13

Malmö 0.23 0.03

Göteborg 0.17 -0.03

>20 000 kvm -0.19 -0.38

2005-2007 -0.112 -0.31

Högre driftnetto för Stockholm CBD, Stockholm Central och Malmö, för 
samtliga andra regioner lägre driftnetto när all förvaltning är utlagd 
på entreprenad. 

Exempel på vad det innebär i praktiken

• Vi låter vår modell beräkna förväntat driftnetto per kvm för 
ett genomsnittligt hus i Stockholm CBD allt annat lika:
o Intern förvaltning alla delar, 2400 sek
o Extern förvaltning alla delar, 2506 sek

• Vi låter vår modell beräkna förväntat driftnetto per kvm för 
ett genomsnittligt hus i Göteborg allt annat lika:
o Intern förvaltning alla delar, 900 sek
o Extern förvaltning alla delar, 877 sek

• Vi låter vår modell beräkna förväntat driftnetto per kvm för 
ett genomsnittligt hus i Rest of Sweden allt annat lika:
o Intern förvaltning alla delar, 600 sek
o Extern förvaltning alla delar, 483 sek
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Resultat

1. För fastighetsägarna i studien är det absolut vanligast att 
ha förvaltningen i egen regi.

2. För en majoritet av fastigheterna i databasen har 
driftnettot blivit lägre när man lägger ut all förvaltning på 
entreprenad.

3. För fastigheter i Stockholm CBD, Stockholm central och 
Malmö har det dock historiskt gett ett högre driftnetto att 
lägga ut all förvaltning på entreprenad än att förvalta i 
egen regi.

4. Det har också gett ett högre driftnetto att lägga ut den 
tekniska förvaltningen på entreprenad för små fastigheter. 

Tolkningar

1. Företagen som bidrar till indexet ser förvaltning som sin 
kärnaffär.

2. Troligen besitter stora kommersiella fastighetsägare i 
Sverige själva stor förvaltarkompetens och outsourcing är 
inte ett självklart val. 

3. I de tre segmenten är det större konkurrens mellan de 
förvaltande bolagen. Förvaltningsskicklighet gör större 
skillnad i mer attraktiva marknader.

4. En extern förvaltare kan på grund av stordriftsfördelar 
förvalta små fastigheter mer effektivt. 


