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Sammanfattning 
 

 
Bakgrund och syfte: Företag i det privata näringslivet, som tillverkar högteknologiska 

produkter, möter en dynamisk marknad som styr hur kärnverksamheter med nödvändighet måste 

anpassa sig för att på ett konkurrenskraftigt vis möta efterfrågade varor och tjänster. För att 

kunna producera varor och utveckla en verksamhet krävs stödverksamheter som till exempel 

hanterar fastighetsbehov och facility management tjänster (FM-tjänster). Ett sätt att mäta 

kostnadseffektivitet i fastighetsbestånd och FM-tjänster kan vara mätbara key performance 

indicators (KPI). KPI är genom tidigare studier kända. 

Syftet med studien är att undersöka vilka KPI som är mest kostnadseffektiva.  

 

Metod: Studien har inhämtat data genom analys av fastighetsbeståndets delar ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Koncernens fastighetbestånd på två olika orter (A & B) har komparativt studerats 

med målsättningen att hitta skillnader i prestanda och kostnadseffektivitet vid jämförelse av KPI 

mellan de båda orterna. KPI beräknades och av utvald data kunde analysen finna att det finns 

större potential i vissa KPI och de har därmed större inverkan på kostnadseffektiviteten. En 

modell skapades för beslutsprocessen vid förvärv, bibehållande och utveckling samt anskaffning 

av fastigheter och FM-tjänster.  

 

Resultat: Det finns kostnadsposter med hög potential för besparing men vilken post som är mest 

lönsam att göra besparing i skiftar mellan orterna. KPI måste inte skilja mellan orterna vilket kan 

betyda att de är kostnadseffektiva eller att de är lika kostnadsdrivande på båda orterna. Optimala 

värden för KPI saknas (normvärde). 

 

Konklusion: KPI kan prioriteras och har olika stor inverkan på kostnadseffektivitet i 

fastighetsbeståndet. KPI har en inbördes relation. Hur stark relationen är behöver undersökas 

genom framtida studier.  

 

 

Nyckelord: KPI, Facility Management, Property. 
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Summary 
Background and purpose: Companies in the private sector, which manufactures high-tech 

products, face a dynamic market that controls how the core activities necessarily have to adapt to 

a competitive way to meet demand goods and services. In order to produce goods and develop a 

business requires support activities such as handling property needs and facility management 

services (FM) services. One way to measure the cost of the property portfolio and FM services 

can be measurable key performance indicators (KPI). KPI is through previous studies known.  

The purpose of the study is to investigate the KPI that is most cost effective.  

Method: The study has collected data through analysis of property portfolio share from an 

economic perspective. The Group's property portfolios in two different locations (A & B) have 

been comparatively studied with the aim to identify differences in performance and cost when 

comparing the KPI between the two places. KPI is calculated and the selected data analysis 

could find that there is more potential in some KPI with the opportunity to have a greater impact 

on cost. A model was created for decision-making on the acquisition, retention and development 

and acquisition of real estate and FM services.  

Results: There are cost items with high potential for savings but which entry is most profitable 

to make savings in shift between the resorts. KPI does not distinguish between the resorts which 

could mean that they are cost-effective or that they are as cost drivers in both locations. Optimal 

values for KPI are missing (standard value).  

Conclusion: KPI can be prioritized and have different effects on the cost of the property 

portfolio. KPI has a peer relationship. How strong the relationship is needs to be examined by 

future studies.  

Keywords: KPI, Facility Management, Property.  
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Förord 
 

Den här rapporten för examensarbete för civilingenjörer i industriell ekonomi, genomfördes vid 

institutionen för industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona. Examensarbetet 

omfattar 30 högskolepoäng. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi omfattar studier på 

300 högskolepoäng. 

Jag skulle vilja uttrycka min uppskattning och största tacksamhet till: 

 

Prefekt Emil Numminen (PhD), institutionen f 

ör industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona, som har varit min 

huvudhandledare från de tidiga diskussionerna i till slutet av examensarbetet. Tack för alla 

intressanta samtal och för ditt stöd i projektet och för att du trodde på mig hela vägen fram. Tack 

för möjligheten att få ta del av din kunskap. 

 

Min huvudhandledare (sekretess), på företaget som jag fått privilegiet att genomföra 

examensarbetet på. Tack för en inblick i fastighetsarbetet och för möjligheten att få verka i en 

stor industrikoncern. Tack för att du bistått mig med kunskap, material, stöd och varit tillgänglig 

när jag behövt fråga om råd. 

 

Min biträdande handledare (sekretess), på företaget som jag fått privilegiet att genomföra mitt 

examensarbete på. Tack för hjälp med att etablera viktiga kontakter som underlättade arbete och 

för stöd i skrivandet.  Tack för att du såg till så detta projekt kunde startas och tack för 

uppmuntran samt mycket glädje längs vägen.  

 

Till medverkande företag (sekretess) för möjligheten att genomföra mitt examensarbete hos er. 

Det har varit ett kul och lärorikt nöje att få verka i ert fastighetsbolag under vårterminen 2016.  
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1  INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
 

 

Stora företag i det privata näringslivet, som tillverkar högteknologiska produkter, möter en 

dynamisk marknad som styr hur kärnverksamheter med nödvändighet måste anpassa sig 

för att på ett konkurrenskraftigt vis möta efterfrågan av varor och tjänster (Harmon, 2007). 

För att kunna producera och utveckla en verksamhet krävs stödverksamheter som till 

exempel hanterar fastighetsbehov och facility management tjänster (FM-tjänster) (Lavy 

2011). Med tusentals medarbetare föreligger behov av lokaler för kontor och 

industriproduktion vilket medför att fastighetsbestånd och fastighetsförsörjning utgör en 

stor kostnadspost. Organisationer och företag vill därför sänka sina kostnader för att nå så 

hög lönsamhet som möjligt men med bibehållande av uppsatta mål om kvalitet och 

leveranstakt (Porter, 1985). Ett sätt att mäta kostnadseffektivitet i fastighetsbestånd och 

FM-tjänster kan vara mätbara key performance indicators (KPI). KPI för 

fastighetsförsörjning har genom tidigare studier tagits fram (Hinks & McNay, 1999). 

 

FM är en komplex uppgift som innefattar hur fastigheter kan nyttjas och utvecklas 

(Douglas, 1996). FM måste anpassas efter olika företags verksamheter (Douglas, 1996). 

Det är till exempel skillnad på fastighetsbehoven för en skola, ett sjukhus, ett 

produktproducerande och/eller produktutvecklande industriföretag (Douglas, 1996). Ett 

sjukhus kan beskrivas linjärt på det sättet att det är en tydligare och inte lika föränderlig 

kärnverksamhet. Industriella företag, i det privata näringslivet, har en föränderlig marknad 

att arbeta emot. De måste därför bedriva mer dynamisk verksamhet, med större flexibilitet, 

för att anpassa sig och behålla sin konkurrenskraft (Porter 1985). Det studerade företagets 

storlek medför att kärnverksamheten behöver stödjande funktioner inom flera områden. 

Fastighetsförsörjningen sköts genom ett dotterbolag som äger och arbetar med 

fastighetsbeståndet. Dotterbolaget arbetar i en projektorganisation där projektledare tillsätts 

för varje avgränsat fastighetsuppdrag. Extern part hyrs sedan in för genomförande. 

 

Tidigare forskning har studerat linjära verksamheter som sjukhus och skolor (SO 

Ogunlana, 2010) (JH Cable & JS Davis, 2005). 
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Dynamiska företag som tillverkar tekniska produkter kan bedriva verksamhet i hela 

världen. ”Marknaden” innebär ofta hård konkurrens vid upphandlingar med såväl andra 

företag som med svenska som internationella myndigheter. En faktor som påverkar 

flexibiliteten kan vara en bred produktportfölj (Lavy 2010).  

En komplex försäljningsprocess, med krympande vinstmarginaler, mot en föränderlig 

marknad medför att ökad kostnadsmedvetenhet är en nödvändighet om vinstmarginaler ska 

behållas - trots hård konkurrens. Den dynamiska verksamheten har behov av nyckeltal för 

olika kostnadsdrivande faktorer och deras inbördes relationer som beslutsunderlag 

(Aniander 1998). 

 

En ny arbetsprocess för beslutsfattande rörande fastighetsbestånd bör bli konsekvensen. 

Hur en sådan arbetsprocess ska utformas och vad som utgör hörnstenarna i processen, 

liksom vilka tröskelvärde fastighetsförvaltning har, är ännu inte helt kartlagt. Nyckeltal för 

ett flertal variabler inom fastighetsarbete är kända (Hinks, J. McNay, P. 1999). Vilka 

faktorer som är mest kostnadsdrivande och deras inbördes relation inom 

fastighetsförvaltning är bara till delar känt. Tidigare forskning, där också kvalitativa 

variabler har studerats, har tillfört kunskap om vad som påverkar fastighetsarbetet i större 

organisationer (S Chotipanich, 2004). I vilken utsträckning de faktiskt påverkar dynamisk 

industriell verksamhet (produktivitetshöjande/ produktivitetsbegränsande eller i form av 

kostnader), och relationen mellan de olika faktorerna är inte känt. 

 
1.2  Introduktion.  

 

Alla företag men framförallt storföretag med tusentals anställda har behov av ett 

fastighetsbestånd, med för verksamheten anpassade lokaler, där de kan bedriva sin 

verksamhet. FM är i vanliga fall genomgående en stödfunktion till kärnverksamheten 

(Lavy, 2010). Kärnverksamheten i olika företag kan variera, men behovet av kontor, 

verkstäder och servicefrågor runt dessa kommer automatiskt att uppstå vid sidan om 

kärnverksamheten (DG Kincaid, 2004). Ett företags kärnverksamhet kan vara väldigt 

komplex men ändå snabbt föränderlig beroende av marknadens efterfrågan liksom andra 

externa faktorer (Aniander 1998). En viktig och avgörande uppgift är att effektivt planera 

och stödja/försörja verksamheten efter de behov av lokaler, arealer och tjänster de behöver 

(V Martinez, et al, 2004). Beslutsfattare har många kostnadsdrivande faktorer att ta hänsyn 
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till i sina beslut om förvärv/avvecklande och utnyttjande av en fastighet. Fastigheterna 

behöver värmas upp, ha tillförsel av ström, städas, renoveras, underhållas (Lavy, 2010). För 

optimalt nyttjande så kan ett bestånd se olika ut beroende av vilka behov den dynamiska 

verksamheten har just nu. En industrilokal är ofta konstruerad utefter den funktion den ska 

fylla för värdeskapande produktion. Kontorslokaler däremot, kan se annorlunda ut och, kan 

nyttjas på flera olika sätt. Vakansgrad och kvadratmeter per anställd är ett sätt att mäta 

(Lavy, 2010). Studier visar att dessa instrument ofta används inom FM (DG Kincaid, 

2004). Reliabilitets och valideringsstudier av instrumentet har jag inte kunnat hitta. 

Vakansgrad, kvadratmeter per anställd är viktiga faktorer för analys därför att de är av både 

ekonomisk betydelse och kvantitativa och är därav mätbara genom matematiska analyser 

(Lavy (2010), Hinks & McNay (1999)). De matematiska analyserna kommer att belysa 

relationen för hur KPI påverkar verksamheten. Modellen kommer i beslutsprocessen att 

visa både positivt och negativt ekonomiskt utfall vid förändring av KPI. 
 

Utformningen av ett kontor kan, trots att dessa utrymme är mer flexibla, ändå optimeras för 

att kostnadseffektivt leverera FM-tjänster till kärnverksamheten (B. Ilozor, 2002), (Barry & 

Haynes 2008). Mätbarheten möjliggör jämförelse mellan enskilda kontor och öppna 

kontorslandskap (B. Ilozor, J. Oluwoye, 1999).  

Urvalet av Key Performance Indicators (KPI) är avgörande för maximal optimering av FM-

tjänster (Lavy, 2010). KPI kan i en modell visa på hur högsta effektivitet (besparing) 

uppnås men bör i beslutsprocessen viktas med företagets övriga resurser (Hitchcock,  

2002). Studien visar en modell som har potential att som bidrag i beslutsprocessen påverka 

kostnadseffektiviteten och därmed optimera FM-tjänster. Jämförelse av höga KPI mellan 

olika avdelningar eller verksamheter, kan öka det arbetande kapitalet i företaget genom 

besparingsmöjligheter (Porter, 1995).  

 

FM-tjänster kan effektiviseras vilket visats genom tidigare studier (DG Kincaid 1994). Det 

är också känt att det finns en arsenal av KPI som på olika sätt påverkar verksamheten  

(Hinks, & McNay (1999). Förteckning över KPI är sammanställda av Hinks (Hinks & 

McNay (1999). En frågeställning som ännu inte besvarats är hur KPI för olika kostnader 

påverkar varandra. Det är inte heller känt varför, och till vilken grad, deras inbördes 

relation kan förändras både inom en industri och framförallt varför det kan skilja mellan 

olika industrier. KPI på ett företag måste rangordnas efter vilken potential till besparing 

http://www.emeraldinsight.com/author/Dozie+Ilozor%25252C+Ben
http://www.emeraldinsight.com/author/Haynes%25252C+Barry+P
http://www.emeraldinsight.com/author/Haynes%25252C+Barry+P
http://www.emeraldinsight.com/author/Ilozor%25252C+Benedict+D
http://www.emeraldinsight.com/author/Oluwoye%25252C+Jacob+O
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som föreligger. KPI är oftast kopplade till stödverksamhet men påverkar indirekt 

kärnverksamheten.  

 

Ett annat sätt att analysera KPI är genom att kategorisera dem i hårda respektive mjuka 

KPI. Denna kategorisering baseras på vilken form av underhåll/stödverksamhet som 

behandlas och finns beskriven i tidigare studier (Hinks & McNay (1999) 

Frågan hur kostnadseffektiva hårda KPI är i en industrikoncern med behov av både 

industri- och kontorsförsörjning är ännu inte besvarad. Känt är att industrilokaler och 

kontorslokaler väsentligt skiljer vid beräkning. En industrilokal är en funktionsbyggnad 

som är direkt kopplad till kärnverksamheten. Redan vid byggnation  utrustas oftast en 

industrilokal enligt specifikation för det arbete som ska utföras i lokalen. Det finns således 

ingen generell industrilokal, men vissa riktvärden kan uppfyllas (Varcoe, 1996). Det är till 

exempel svårt att utifrån en befintlig lokal avgöra om det är en svetshall eller en lokal för 

vattenskärning.  

 

Dagens kunskapsintensiva samhälle präglar även industrin. Den stora efterfrågan av design 

och utveckling utförs till stor del i kontorsmiljöer. Denna industriella kärnverksamhet är 

inte i behov av lokalflexibilitet på samma sätt som tillverkningsindustrin varit. Det är 

därför högst relevant och tidsenligt att lokalisera de ekonomiskt drivande faktorerna för 

kontorslokaler i en industriell organisation. 

KPI för kontorslokaler är därför intressant för stora delar av dagens verksamheter. 

 

Tidigare kostnadsanalyser har varit styrda av kärnverksamhetens mål. Det finns fortfarande 

frågor om hur ekonomiska KPI påverkar kärnverksamheten även om dessa frågor tidigare 

belysts. Mycket av tidigare genomförda studier har studerat helhetsperspektiv av KPI med 

psykosocial miljö (mjuka KPI) (DG Kincaid, 1994)  Hinks(1999)).  

 

Tidigare studier behandlar helhetsperspektiv av KPI med psykosocial miljö och 

kärnverksamhetens mål utgör basen för studierna  (Hinks & McNay, 1999)  ( Kincaid 

1994. 

Mer forskning behövs inom områden för direkt kostnadsdrivande faktorer i stödverksamhet 

som har en finansiell och påverkande funktion för kärnverksamheten. Syftet med denna 

studie är att besvara frågan; hur kostnadseffektivitet kan ökas sett med stödfunktionen i 
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centrum. I FM perspektivet undersöks hur en modell för kostnadseffektivisering kan se ut. 

Studien belyser ekonomiska faktorer direkt kopplade till stödverksamheten och hur dessa 

finansiella faktorer påverkar kärnverksamheten och möjliggör intern kostnadsreduktion. 

  

Det långsiktiga kostnadsreducerande arbetet inom ett företag kan bli avgörande för hur 

beslut om organisationens fastighetsbestånd ska utvecklas. Underlaget ligget till grund för 

om en fastighet ska hyras in som en tjänst eller om den ska köpas för att ägas och hanteras 

långsiktigt. Vid varje sådant beslut görs övervägningar om hur resurser, i form av kapital, 

ska användas. Om kapital används för en stor investering (till exempel inköp av fastighet),  

binds kapital. Frihet att investera resurser och skapa mervärde i tjänst och 

produktutveckling minskar då. Det är därför vitalt för ett företag med en optimering av 

detta beslutsfattande för att vara effektivt och starkt konkurrenskraftigt. 

 

 1.3  Syfte. 

 

Syftet med studien är att visa hur olika (hårda) KPI i större industriföretag kan kopplas till 

kostnadseffektivisering genom att studera deras förändrings- och besparingspotential. 

Studien ämnar också ta fram en modell som visar hur KPI driver kostnader.  

 

Syftet med studien är att ta fram en arbetsprocess för fastighetsarbete genom att analysera 

hur KPI påverkar i kostnadsreduktion (fig. 4.6)  

 

 1.4  Avgränsning 

 

Avgränsningar är att endast hårda KPI analyseras i studien. Arbetet behandlar enbart 

mätvärden som är av ekonomisk eller teknisk karaktär. Studien utesluter sociala aspekter 

som arbetsmiljö och personalfrågor.  

 1.5  Frågeställningar och/eller tekniskt problem 
 

FM som del av en verksamhet är idag på uppgång. Tidigare har det behandlas som en 
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kostnad i företaget utifrån de behov som uppstått. Det har inte styrts utav enbart analyser i 

ekonomi och matematik för att nå optimal kostnadseffektivitet utifrån de faktiska behov 

verksamheten har. De har nästan alltid haft kvalitativa data och sällan använt enbart 

ekonomiskt perspektiv (BJ Varcoe, 1993). Det finns idag problem i hur ett företag ska 

hantera sina behov av utrymme. Företaget vill ha så mycket värde och ett så 

kostnadseffektivt användande av kapital för att kunna använda så mycket resurser som 

möjligt till kärnverksamheten. Det viktiga är heller inte att samtidigt fatta dåliga beslut, 

utan försöka skapa förutsättningar för strategiska långsiktiga beslut i en komplex 

föränderlig marknad.  

Då uppstår följande frågeställning.  

  

Hur ser beslutsfattande om kostnadseffektiv process ut inom fastighetsbestånd för företag, 

ur ett ekonomiskt perspektiv, mätt genom att analysera KPI? 

Det besvaras genom:  

A) Definiera de KPI som är mest kostnadsdrivande relativt framtagen 

referensverksamhetsort  

B)  Visa vilka KPI som är mest kostnadsdrivande i relation varandra. 

C) Rangordna de mest kostnadsdrivande KPI. 
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2  TEORETISK REFERENSRAM 
 

Resursbaserat synsätt handlar om hur en så effektiv verksamhet som möjligt kan uppnås 

genom att se till de resurser och kostnader som en verksamhet har. Resursbaserat synsätt 

behandlar de tillgångar ett företag har för att nå så hög konkurrenskraft som möjligt. Det 

uppnås genom att se till det värde av tillgångar (Mahoney & Pandian, 1992).  Tillgångar 

kan vara råmaterial, byggnader, patent, varumärke och unika fördelar som är det som gör 

företaget konkurrenskraftigt och ser till att det är vid liv (Penrose, 1959). Att se till de 

resurser som både kan vara nödvändiga strategiska fördelar att äga, eller sälja för att 

lösgöra kapital för att investera i annat. Det betyder att det hela tiden ser till de resurser 

företaget har  och olika strategier ställs mot varandra om på vilket sätt bäst och 

effektivast använda resurserna på bästa sätt. Detta för att kunna anpassa sig till en 

dynamisk marknad (Harmon, 2007). Inom FM så behandlas stödfunktioners 

kostnadseffektivitet då för att lösgöra så mycket resurser i stödfunktionen för att skapa 

större värde och fokusera mer resurser på kärnverksamheten. Hur kan ett företag allokera 

kapital från sina tillgångar på bästa sätt genom att reducera kostnader och genom det 

skapa konkurrensfördelar och skapa mer värde i sin kärnverksamhet och sin 

stödverksamhet. (Mahoney and Pandian, 1992). En resurs som fastigheter måste vara 

värdefull. Resursen måste också vara unik. Det unika i en fastighet kan vara hur den är 

direkt skräddarsydd mot en fastighet. Det unika kan också vara arbetsprocessen för hur 

företaget arbetar med sina fastigheter. Det finns forskning som visar på att för att skapa 

en sådan arbetsprocess så används KPI för att mäta och kartlägga det behov som 

verksamheten behöver och som referens mot vilket resursbehov som erfordras. KPI är en 

effektiv och allmänt accepterad mätmetod av prestanda i fastigheter inom FM (Meng & 

Minogue, 2011).  

 

Att hantera resurser på ett effektivt i sin verksamhet och sänka kostnader för att öka 

värdet på kärnverksamheten är direkt kopplad till att verksamheten ökar sin 

konkurrenskraft. De skaffar sig konkurrensfördelar som gör att de kommer kunna utmana 

sina konkurrenter och erbjuda en bättre produkt eller tjänst med högre värde (Porter, 

1989).   

En fastighet som resurs har också ett mål vid sidan av kärnverksamheten att kunna 

http://www.emeraldinsight.com/author/Meng%2C+Xianhai
http://www.emeraldinsight.com/author/Minogue%2C+Michael
http://www.emeraldinsight.com/author/Minogue%2C+Michael
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generera en vinst i fastigheterna över tid. Det finns ett beräknat värde i att äga 

fastigheterna och vara en del av en fastighetsmarknad. En fastighet är en tillgång och en 

resurs som kan generera ekonomisk tillväxt. Det är enbart en kostnad som stödfunktionen 

utgör.  Målsättningen är således då att värdet ska växa samtidigt som kostnaden ska vara 

anpassad till det behov kärnverksamheten faktiskt har. (Atkin & Brooks, 2009). Ett 

företag måste för att kunna ta fram strategier för framtiden inom FM titta bakåt i tiden för 

att kunna använda data till att påvisa behovet av FM tjänster och hur de ser ut i framtiden. 

Då kan företaget identifiera vilka behov uppstår från tidigare datasamlande i de olika 

kostnadskategorier i verksamheten utför basen för uppföljning och långsiktig ekonomisk 

strategi (Lebas 1995). En sådan strategi kan illustreras genom att skapa en modell som 

anpassar sig efter den verklighet som organisationen är verksam i.  

 

Det finns idag en europastandard för hur de stora dragen för hur ett FM arbete fungerar 

gentemot kärnverksamhet. Standarden behandlar tre nivåer i organisationen som 

modellen bör ta i aktning: 

strategisk, taktisk och operativ nivå.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur2.1 SS-EN standard för arbete inom FM. Tydliggör för hur kärnverksamheten 

driver på behovet av en stödfunktion och hur de påverkar varandra i samspel. 

Standarden kommer från vedertagna och accepterade begrepp inom affärsteori. Här har 

använts,  (Porter 1985). 
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Europa standarden är en modell som illustrerar och visar företagsnivåer och vilka 

faktorer som driver behovet av FM tjänster. Det är omvärlden och efterfrågan som driver 

kärnverksamheten som i sin tur skapar en efterfrågan på FM tjänster. Europastandarden 

visar dock enbart hur en FM-tjänst samverkar med organisationens kärnversamhet. Det 

måste då till en modell för exakt hur beslut ska fattas för att understödja 

kärnverksamheten. Den strategiska nivån innefattar just strategiska övergripande beslut 

för vilka mål verksamheten ska arbeta för att nå. Den taktiska är en planerande enhet för 

hur det skall genomföras och den operationella nivån är direkt kopplad till själva 

utförandet av det som skall genomföras.  

I höger av modellen ser vi vad som drar utvecklingen i organisationen. Till höger de 

tjänster och verktyg som används för att optimalt möta de behov som övrig verksamhet 

har. 

 

 

I FM så är det en del att kunna ge stödfunktion så effektivt och flexibelt till den 

verksamhet som organisationen bedriver. Beroende på hur marknaden för organisationen 

ser ut så förändras behovet av FM tjänster. Om marknaden förändras mer drastiskt så 

behövs en större flexibilitet i FM tjänsterna och med största möjliga kostnadseffektivitet. 

Det gör att transaktionskostnader kommer att spela stor roll i de tjänster som FM 

förväntas leverera. En avvägning och analyser behövs då för att se vilket behov som finns 

idag, vilka ledtider det finns på olika tjänster och vad marknaden kan förväntas ge för 

framtida behov (Williamsson,1989).  

Tidigare studier har i  stor utsträckning behandlat specifika väldigt statiska verksamheter 

som är bundna till en funktion snarare än högteknologisk utveckling med en föränderlig 

marknad och har därför inte samma krav på dynamisk flexibilitet. Forskning har tidigare 

genomlyst skolbyggnader, sjukhus (Lavy, 2004), hotell, försvar och statliga infusioners 

behov (Loosemore & Hsin, 2001). Det har visat gemensamma faktorer genom 

benchmarking samt vilka behov som de olika byggnaderna har gemensamt och men även 

driver KPI för just de specifika fallen. För att lokalisera de KPI som har stor påverkan så 

ser man till vad fastighetsbeståndet innehåller och i vilket skick fastigheterna är. Detta 

genom olika analyser och benchmarking mot ett eller flera referensobjekt. (Cable & 

Davis, 2004) 

http://www.emeraldinsight.com/author/Loosemore%2C+M
http://www.emeraldinsight.com/author/Hsin%2C+YY
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Vid val av aktivitet eller byggnad så är det inte alltid det viktigaste att byggnaden är bästa 

skick, utan tillräckligt gott skick. Det kan ses som cyniskt men är en anpassning till de 

behov som företaget har. Det kan också vara en konsekvens av nya direktiv eller 

prioriteringar organisationen (Hopland , 2016).Det kan vara beroende på vilka långsiktiga 

mål och policy organisationen har. Det viktiga för stödfunktionen som FM är att den 

arbetar med att ge rätt tjänst och försörjning till kärnverksamheten (Amaratunga, 2000).  

Rätt tjänst kan också vara en stödfiktion som är direkt kopplad till affärer. Om en affär i 

större företag kräver motköp eller kräver FM försörjning på plats i ett annat land som  är 

direkt kopplat till affärerna och marknaden befinner sig där, så är det en 

transaktionskostnad som måste tas i hänsyn. Den kostnaden blir ju på stödfunktionen men 

är direkt kopplad till försäljning och en förutsättning för en affär i större upphandlingar 

(Droli Chang. Et al, 2014).  

 

KPI är ett sätt att mäta hur FM tjänsterna ligger i förhållande till vad som är 

kostnadseffektivt och vilka mål som de bör uppnå för att ligga i linje med vad 

organisationen som helhet vill uppnå. Företag som inte samlar data och inte mäter hur 

effektiva deras FM arbete  kommer att  få svårigheter med att nå kostnadseffektivitet och 

därmed med för dyra kostnader  förhållande till behov hämma kärnverksamheten. (Lavy, 

2010).  

Om kostnaderna i verksamheten inte  är undersökta och en marknadsförändring sker så 

kommer transaktionskostnaderna för verksamheten öka för att anpassa sig till marknaden 

och därmed kommer konkurrenskraften minska (Williamsson,1989). 

Ett företag överlevnad långsiktigt beror på avgörande faktorer som hur de hanterar sina 

resurser genom ekonomisk styrning och management (Locket & Thompson, 2001). 

Beroende på vad du vill mäta så kategoriseras KPI olika. De kan vara direkt riktade mot 

det mål som organisationen vill uppnå (Lavy, 2010). KPI kan också delas i i en riktning 

av om de är kvantifierbara eller av kvalitativ karaktär. De analyseras olika som 

nyckelvärde, men KPI värde gentemot varandra i prioritet kan vara av mixad karaktär 

(Hinks & McNay, 1999).  

Olika KPI har tidigare tagits fram och kategoriserats genom undersökningar i vilka 

aktiviteter som kan vara viktiga för att nå optimal kostnadseffektivitet. De har listats och 

sen använts genom enkätstudier där en volym KPI har viktats mot olika verksamhetsmål 
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av personal i organisationerna. De studierna omfattas av mjuka värden som 

personalhälsa, social miljö samt finansiella mätbara KPI (Hinks & McNay 1999).  

KPI kan variera mellan företag, beroende på vilken målsättning och behov företaget har i 

sin kärnverksamhet (Lavy 2010).  

När en KPI är uppmätt är det viktigt hela tiden ha koll på hur de olika KPI och deras 

prestanda förhåller sig gentemot motsvarande byggnader i det egna bestånden och 

motsvarande omvärld. I en modern effektiv FM verksamhet idag så behövs en 

specialiserad och utbildad personal inom flera fält. Det är en komplex del med 

ekonomiska arbetsuppgifter som analyserande, arbeta med kostnadsreduktion och 

effektivitet samt att se till att öka värdet långsiktigt på resurser och tillgångarna som 

företaget förvaltar (Atkin & Brooks 2009). Ett företag har en tillgänglig mängd utrymme 

som de antingen äger eller hyr av en extern partner. utrymmet måste utnyttjas på bästa 

sätt för att den kostnaden ska nå maximal kostnadseffektivitet för lokalen/fastigheten. 

Utrymmet ska matcha det behov företaget har idag och samtidigt vara flexibelt mot 

framtida behov (Atkin & Brooks 2009).   

 

Teori stödjer forskning i området för prestanda och optimering genom anats av KPI. För 

att nå detta krävs en omfattande och kontinuerlig informationssamling. Den data som sen 

sammanställs av det insamlade materialet används sedan för att skapa en arbetsmodell 

där de ekonomiska faktorerna har fokus. De är genomlysta för att direkt se vad den 

kostnaden blir vid åtgärd. Det kan då ställas i direkt relation till det värde mjuka variabler 

medför och en investeringsbedömning blir då mer genomgående då mer kunskap för 

beslut tillhandahålls genom en sådan modell.  
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3  METOD 
 

3.1 forskningstyp 

 

För att uppnå syftet med studien, ur ett vetenskapligt perspektiv så behövs en utvärdering 

och selektion av rätt metodik för att kunna besvara forskningsfrågorna som studien lagt 

fram.  

 

Denna cross-sektionella retrospektiva studie har jämfört kvantitativa data. Många av 

faktorerna kan analyseras genom utvärderande forskningsmetodik (Andersson & 

Borgbrant, 1998), trots att studien inte behandlar kvalitativa intervjuer. Data har hämtats 

ur den egna finansiella dokumentationen vid företaget som studeras, se bilaga, (4 & 5). 

Studien inkluderar komparativa analyser av data, tolkning och utvärdering av resultat, 

framtagning av modell och demonstration i testningsfas.  Metodiken följer tidigare 

beskriven matris (Andersson & bogbrant).  

 

 

 

3.2 Sökord 
Nyckelord: KPI, FM, properties, resource-based view. 

 

 

3.3 Genomförade 
Studien har genomförts på två verksamhetsortar i ett internationellt teknikproducerande 

företag beläget i sydöstra Sverige. Det studerade dynamiska företaget anses representativt 

för teknikproducerande industrier då det inkluderar såväl konstruktion som 

utvecklingsarbete som till stor del bedrivs i kontorsmiljö.  Företagets kärnverksamhet 

utspelar sig på en internationell marknad där tekniska produkter upphandlas för nationer, 

myndigheter och privata företag. Storleken på företaget jämte den internationella 

marknaden medför en komplexitet i företagets behov av lokaler/fastigheter. Olika länders 

lagar och reglementen gällande arbetsmiljölagar måste också beaktas vid jämförelse 

mellan internationella verksamheter.  
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Av företagets många verksamhetsortar har två verksamheter belägna i närområdet valts ut 

därför att den ena (A) innebär ett nyförvärv i koncernen och den andra verksamhetsorten 

(B) är av jämförbar storlek. Verksamhetsort B har i studien använts som referensvärde 

(Fig 2.1). De studerade verksamhetsortarna visar skillnad i antalet anställda. 

Verksamhetsort A har 64 % av de anställda och verksamhetsort B har 36 % av de 

undersökta verksamhetsortarnas personalstyrka. Totalt omfattar studiens två 

verksamhetsortar ungefär lokalbehov för 900 anställda.  

 

KPI är en term som används för tal som ofta används för att beräkna värden inom ett 

företag och dess aktiviteter (Lavy 2014). KPI värde X är ett resultat av en kvot där en 

konstant (k) (exempelvis kostnad) genom en variabel,(v) (exempelvis kvadratmeter) 

beräknas enligt formeln (Lavy, 2014):  

 

                                                          𝑥 = 𝑘

𝑣
  

 

 

Hinks & McNay skapade, genom enkäter, listor på 172 KPI som är relevant för 

fastighetsarbete. KPI delas in i två kategorier, hårda respektive mjuka. De behandlade 

mjuka och hårda KPI hade överhängde fokus på verksamhetsmålen (Hinks & McNay, 

1999). Exempel på mjuka KPI är personalhälsa, socialmiljö, trivsel vilka tidigare 

forskning har visat kan leda till högre effektivitet i arbete (Hinks & McNay, 1999). Dessa 

kvalitativa variabler var således subjektiva vid utvärdering. Mjuka KPI gavs en 

prioritering av hur viktiga de var på en skala en till fyra av chefer i verksamheten.  

Hårda KPI är kvantitativa mått som tidigare forskning använt för att beräkna och 

analysera till exempel kvadratmeter per anställd eller kostnad per kvadratmeter. (Hinks & 

McNay 1999). Av de hårda KPI som analyserats är samtliga (22 stycken) hämtade från 

listor med både mjuka (150/172), och hårda (22/172), KPI. Övriga sju hårda KPI 

inkluderade i analyserna hämtades från Repab Industristandards (Repab 2013) 

Totalt har 29 KPI inkluderats i studien för vidare analys. 
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Verksamhetsort B har använts som referensvärde för jämförelse av KPI i en modell enligt 

fig 2.1 

 

 
 

Figur 3.1 Metodprocess för validering av KPIs prestanda (van Gorp.  2004). 
 

 

Modellen visar överskådligt hur datainsamlingen sammanställts, bearbetas och 

analyserats. En Komparativ metod upprättas där KPI värden för verksamhetsort A 

jämförs med verksamhetsort B. Denna kartläggning medför en överblick av procentuell 

skillnad över hur olika kostnader skiljer mellan de jämförda verksamhetsortarna. Genom 

analys i modellen av hur KPI påverkar verksamheten kan ett scenario för hur de olika 

KPI påverkar kostnadseffektiviteten erhållas.  Målsättningen är att identifiera KPI med 
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hög potential att förändra och effektivisera kostnadsdrivande faktorer.  

 

KPI har i denna studie delats in i en 1-5 gradig skala. Värdet varje KPI får beror på vilken 

kostnadsstorlek de representerar. En KPI som har låg kostnadspost värderas lägre på 

skalan 1-2 och de KPI som driver en stor kostnad skattas till värde 3-5.  

 

KPI mäts på två olika verksamhetsortar och jämförs genom benchmarking, i en 

retrospektiv cross-sektionell studie. Värde för KPI är inhämtade för perioden 2010 – 

2014. Resultaten för respektive verksamhetsort har sedan jämförts med REPAB AB 

standardlistor (KPI listor för Kontor & Industrifastigheter) (Repab, 2013).  

 

Procentuellt värde för KPI (+/-), jämförs med motsvarande benchmarked KPI. 

Beräkningar av den procentuella KPI-skillnaden för de olika verksamhetsortarna (dvs om 

de kan närma sig varandra genom att sänka kostnader med 1%, 5% eller 10%) görs med 

hjälp av modell.. Besparingspotentialerna omvandlas därefter till värde i kronor och ören 

(SEK). Beslutsunderlag för fastighetsbeståndet är nu omvandlat till resurs som eventuellt 

kan om allokeras.  

 

Verksamhetsort A har en yta på (140000 (fingerat värde pga sekretess) kvadratmeter och 

en FM kostnad på 164000 kSEK (fingerat värde pga sekretess). Verksamhetsort B har en 

yta på 30112 kvadratmeter (fingerat värde pga sekretess) och en FM kostnad på 66000 

kSEK (fingerat värde pga sekretess).  

 

Studien använder sig av delar av den modell som (van gorp, 2004) har tagit fram för att 

jämföra datamängder givet en framtagen referens. I den här studien används target model 

1 för att identifiera vilka KPI som driver störst kostnad och besparingspotential Target 

model 1 kommer genom att komparativt studera data från referensverksamhetsort B. och  

nyförvärd verksamhetsort A att visa skillnaderna mellan värde på 29 KPI på respektive 

verksamhetsort.   
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För att finna de KPI som har störst effekt på kostnadseffektiviteten så vidare studeras de 

10 KPI som kommer visa högst potentiell skillnad från referensort B som samtidigt bär 

en stor kostnadspost. 

 

3.4 Metodanalys 

 

För analysen används programvara Microsoft Excel för sammanställning av data. 

Komparativ jämförelse och kartläggning av förhållande mellan KPI görs genom att visa 

skillnaden mellan KPI vid verksamhetsort A relativt verksamhetsort B, som  i denna 

studie använts som referensverksamhetsort.  

För att ta reda på vilken som har störst påverkan på kostnadseffektiviteten används en 

stödvariabel för de olika KPI att mätas mot - REPAB AB KPI-index.  

Index används för att se potential i KPI och tillförlitlighet i jämförelsen av 

verksamhetsort A och B.  

 

Kvantitativ data hämtades ur företagets interna redovisning och uppföljning. Denna data 

användes för redigering och bearbetning. Ur redigerade data  genererades värden för KPI. 

Elförbrukningen för 2014 användes.  

Data inom service och drift av beståndet utgår det ifrån det ramavtal och den budget som 

är beräknad.  

För underhåll och renovering av beståndet används en underhållsplan skapad för åren 

2014-2017. De olika årsbudgetarna adderas ihop till ett medelvärde som skrivs som en 

årlig lika stor kostnadspost.   

Hyror återfanns i  redovisning för fastigheterna. Kvadratmeter, vakanta kontor, 

gemensamhetsytor, bruttoarea, nettoarea, total area, liksom ritningar, fanns i it-

stödsystemet P. (fingerat namn). 

 

3.5 Mätningarnas relevans och tillförlitlighet 

 

Undersökningar som genomförts har använts med ambitionen att ta fram en arbetsmodell, 

genom mätning av KPI, för beslutsfattande i dynamiska företag med stora lokalbehov och 

behov av FM-service. I företagets ekonomi finns element som påverkar 

kärnverksamheten både direkt och indirekt. Kostnader, försäljning, marknadspotential är 
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saker som spelar in vid beslkut om ett fastighetsbestånds storlek. Även marknadsaspekter 

är viktiga för hur kriterier och krav ställs från olika intressenters. Det finns också 

makrofaktorer, som konjunkturkänslighet hos företaget, som kan bidra till att beslut fattas 

som är utanför ramarna för det normala (Senge 1995). 

Data som inhämtats bedöms ha hög tillförlitlighet för respektive område eftersom den är 

hämtad ur ekonomiska redovisningssystemet för respektive verksamhetsort. Underlaget 

ger oss en kostnadsindelning mellan kontor, verkstadsutrymme, gemensamhetsutrymmen 

som korridorer och lunchrum m.m.  I de fall data saknas vid någon av 

verksamhetsortarna har data betraktast som missing data.  Data som redovisas i studien är 

fingerad p.g.a konfidentiell information. Tillgång till ej fingerad data behöver således 

godkännas av företaget som står som värd för studien.  
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4  RESULTAT 

 
4.1 Kostnadsfördelning 

 
Verksamhetsort A har 567 Anställda varav 324 (57%)är tjänstemän och 177 är 

verkstadspersonal. Verksamhetsort B har 319 anställda varav 318 (99,7%)är tjänstemän 

och 1 är verkstadspersonal. 

 
 

 

figur 4.1. Visar den totala kostnaden för det undersökta området och hur de olika 

kostnaderna är fördelad vid verksamhetsort B.  

 

 

Den totala kostnaden för FM försörjning för verksamhetsort A uppgår i 164000 Mkr. Det 

är den totala kostnadsmassan som hanteras i studien för verksamhetsort A. 

Kostnadsmassan delas in i flera kategorier. kategorierna är definierade utifrån vilket 

kostnadsområde de kommer ifrån inom FM tjänster (REPAB). De kostnadsindelningarna 

blir då, hyreskostnader, energikostnader, underhåll av byggnader, servicekostnader, 

mediaförsörjning, kostnad i produktionsavbrott, vattenförsörjning m.fl, se fig 4.1 samt fig 

4.2. Den största kostnadsposten för bägge verksamhetsorter är lokalhyran. 
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Figur. 4.2 Visar Verksamhetsort A kostnadsfördelning. 

 

Fig 4.2 kartlägger hur stor skillnad det  är mellan de olika kostnadsposterna. Därför 

skalas kostnaderna med ett index mellan 1-5 beroende på hur stora kostnadspost de 

kommer ifrån. en lägre kostnadspost får index ett och en hög kostnadspost får index 5. 

Hyreskostnader får således högst kostnadsindex 5. De KPI som härleds fram ur 

hyresintäkter får då index 5 i kostnadsstorlek också. Detta görs för att de KPI drar en 

större kostnad och kommer vid förändring av kostnaden kunna få större genomslagskraft 

vid procentuell kostnadereduktion.  

Kostnadsposter med index 5 är således högintressanta för att de visar var det finns 

resurser att effektivisera och lösgörande av tillgångar.  
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4.2 Kartläggning av KPI 

 

Den resulterande listan av de 29 KPI, se bilaga 1, visar vilka KPI som undersöktes och 

vilket ifall de fick. De KPI som är valda i listan ovan är selekterade utifrån att de är av 

kvantifierbar karaktär. De är utvalda för att det finns data att tillgå på respektive fält för 

att göra analyser och mätningar. KPI kommer på så vis få ett mätbart resultat i hur stor 

påverkan på kostnadseffektivitet i fastighetsbeståndet de har.  

 

 

 
Figur 4.3 Visar den totala kartläggningen av 29 KPI och hur verksamhetsort A (blå), 

ligger i förhållande till referens verksamhetsort B. REPAB AB som stödreferens 

illustreras i förhållande till verksamhetsort B i orange. 

 

Det är till fördel att de är av hård karaktär och inte tar hänsyn till mjuka världen som är 

vårare att skatta och denna studien inte ämnar ta i aktning då de är mer  av sekundär 

natur. De är av sekundär natur därför att modellen som är slutprodukten av studien 

kommer att generera underlag för beslutsfattande enahanda i kostnadsunderlag. 

 

Vid kategorisering i kostnadsindex av varje KPI så är det också viktigt att ta reda på hur 

% 

Kartläggning av 29 (hårda KPI) 
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stor potential till förändring det finns i varje KPI. Det görs genom att göra en komparativ 

analys av kostnader vid verksamhetsort A relativt referensverksamhetsorten 

verksamhetsort B. Det görs genom att ta 29 KPI kostnader vid Verksamhetsort A och 

jämföra den med KPI kostnader för verksamhetsort B. Jämförelsen görs genom att se vad 

förhållandet mellan de kostnader är. det görs genom att ta kostnaden för Verksamhetsort 

A genom verksamhetsort B för att beräkna hur stor den procentuella skillnaden är mellan 

verksamhetsorterna. Då blir verksamhetsort B en referens som sätts som ett normalvärde 

för vad KPI bör vara. Det visualiseras i fig. 4.3. Där referensverksamhetsort 

verksamhetsort B är x-axeln och har y värdet noll. Y-axeln har värdeenheten i procent 

och visar procentuell skillnad. Varje KPI ritas ut som en punkt som ligger antingen över, 

under eller är exakt samma som x-Axeln. Ligger KPI punkten över x-axeln så är har 

verksamhetsort A procentuellt en lägre kostnadseffektivitet än verksamhetsort B. Ligger 

KPI punkten under Verksamhetsort B och då x-axeln så är verksamhetsort A mer 

kostnadseffektiv än verksamhetsort B.  

Med kartläggningen av detta så går det att identifiera de KPI med mest potential i. De 

KPI som har störst procentuell differens från Verksamhetsort B är de som har potential 

till störst åtgärd. KPI som kontorshyra per tjänsteman har en differens på -70% från 

verksamhetsort B. Det innebär att det finns stor potential till kostnadsreduktioner och 

kostnadseffektiviseringar i verksamhetsort B. KPI kontorshyra per anställd kommer 

dessutom från den störta kostnadsmassan lokalhyror och tilldelas därför index 5. Det 

betyder att det är en stor potential i KPIn och en stor kostnad att spara och effektivisera.  

 

I kartläggningen av KPI så går det att hitta de KPI som har störst potential. Det är de som 

konvergerar mest från Verksamhetsort B. Det är således de med höga värden för både x 

och y. Fig 4.3 visar vilka områden där KPI som har störst inverkan att kunna påverka 

kostnadseffektiviteten och frigörandes av resurser. Detta för att det finns stora kostnader 

som varje KPI driver genom att de har en index skalning 4-5 och att de har en stor 

procentuell konvertering från verksamhetsort B. Därför om det går att sänka en 

kostnadspost som är stor med 5% så lösgör det resurser i företaget att kunna användas till 

andra värdeskapaden saker. De resurser som lösgörs med 5% på en KPI blir således en 

ganska stor kostnadsreduktion i verksamheten, vilket därför gör just de KPI intressanta 

att studera vidare för utvärdering och projektering för åtgärd.  
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Figur 4.4 visar hur KPI som ligger i spannet mellan 70 % över referensverksamhetsorten 

och 70% under referensverksamhetsorten. KPI med index 4-5 och över 10% differens 

från referensverksamhetsort är inringade. 

 

I fig 4.4 kan vi se att verksamhetsort A presterar bättre med 70% (-70), i 

kvadratmeterpris(kontor) per tjänsteman. Det betyder att kontoret vid 

referensverksamhetsorten verksamhetsort B är dyrare än Verksamhetsort A. Det visar 

också att med en 70% skillnad i kostnad så finns det potential att sänka den med stora 

procentsatser. Den kommer dessutom från ett kostnadsindex på 4, vilket gör att den 

driver en stor kostnad.  

Det är i dessa kluster  (fig 4.3) och de som har höga procentsatser, över flera hundra 

procent som som åskådliggörs  i fig 4.2. som är de som studien hade som syfte och 

målsättning att finna.  

 

För  rangordna de KPI som är viktigast att behandla hos case företaget så görs en 

utvärdering av de mest högpresterande KPI. Detta för  att hitta om det finns en logisk 



 

26 
 

förklaring till markanta skillnader i kostnader eller om det är något som bör åtgärdas.  

 

Det finns en förklaring till den högst konvergerande KPI som är industriyta per 

verkstadspersonal (-700% (5)) och även industrikostnad/verkstadspersonal (-900% (5). 

Detta fenomen beror på Verksamhetsort B enbart har en registrerad anställd i verkstaden. 

Då skillnaden från verksamhetsort A är stor relativt verksamhetsort B.  

 

 

 
Figur 4.5 Visar hur de KPI som studien behandlar som också har motsvarigheter i 

REPAB AB med riktmärken för KPI värden. verksamhetsort A (blått), Verksamhetsort B 

x-axeln och REPAB (orange).  

 

4.3 Rangordning av KPI  

 

KPI för tjänstemän och kontorsytor har stora skillnader och har nästan lika många 

anställda tjänstemän per verksamhetsort. Det gör att KPIn är högst relevant att undersöka 

då den konvergerar med över 50%.  

Genom att ta de 10 KPI som har störst potential och kommer från en kostnadspost 4-5 så 

kan vi identifiera de KPI rangordnas som top 10. För att få en bild av hur de framtagna 

Kartläggning av REPAB värde komparativt studiens K PI 
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KPI förhåller sig till industristandarden för KPI så har REPAB AB använts som 

stödvariabler. Då ser vi på de KPI som är möjligt att en del ligger förhållandevis nära 

Verksamhetsort A och verksamhetsort B. Det kan vi se i fig 4.4  där de KPI som går att 

jämföra mot REPAB industristandard är plattade tillsamens med respektive KPI för 

verksamhetsort A och verksamhetsort B förtärande som referensverksamhetsort och 

därmed x-axel. 

 

Det vi kan utläsa från industristandarden som fig 4.4 visar är att vattenkostnaden per 

kvadratmeter är förhållandevis hög vid både verksamhetsort A och verksamhetsort B för 

case företaget.  

Energikostnaderna för verksamhetsort A och verksamhetsort B ligger däremot lägre än 

industristandarden och kan därmed se förhållandet jämfört med omvärld. Det finns 

fortfarande underlag som är värt att utvärdera för att sänka energikostnaderna, men det 

ger en kunskap om hur företagets konkurrenskraft i kostnadseffektiviteten i sin 

energikostnad.  

 

Vi kan också se i både fig 4.4 att kontorskostnad per tjänsteman ligger på ungefär samma 

kostnad för både verksamhetsort A och verksamhetsort B, men industristandarden är 

generellt dyrare. Både A och B är kostnadseffektivare än industristandarden för kontor.  
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Tabell 4.1 Visar de 10 KPI, utan inbördes rangordning, som har störst potential och som 

kommer från störst kostnadsposter.  

 KPI Differens Index 

 Industrikostnad / verkstadspersonal -700 % 5 

 Kontorshyra / m2  per tjänsteman -70 % 4 

 Kontorshyra / m2 -70 % 4 

 Gemensamhetsutrymme  -50 % 4 

 Kosnadsskillad / m2  -51 % 5 

 Kostnadsskillnad / anställd  40 % 5 

 Underhållskostnad / tjänsteman 406 % 4 

 Internkostnader / tjänsteman 213 % 4 

 m2 / anställd 261 % 5 

 Industriyta / verkstadspersonal -900 % 5 

 

Rangordningen är i prioriterad efter vilken av de 10 som har störst potential. De 10 som 

är utvalda är komplexa att ge rangordning eftersom de väl kan påverka varandra. 

Utsträckningen av den påverkan är okänd och kräver fortsatta studier.  

 

Det vi kan utläsa från fig. 4.4 är att vi kan se att det underhållskostnaden per tjänsteman 

har en stor procentuell skillnad, 406% över verksamhetsort B, och driver en kostnadspost 

med index 4. Det gör att det skulle vara värt att se över underhållsbehovet vid 

verksamhetsort A och utvärdera om fastigheten eller underhållet behöver åtgärdas. På så 

vis skapas underlag för beslut om investering, behålla eller annan åtgärd. Åtgärd skulle 

kunna vara att se hur upphandlingen kan omförhandlas med leverantör.  

Det går att konstatera att Verksamhetsort B har dyrare kontor till de tjänstemän som 

använder kontorsytorna. Det innebär att färre personer bär en större kostnad än vid 

verksamhetsort A. Kostnadseffektiviteten skulle därför kunna optimeras mer vid 

verksamhetsort B.  

 

Resultatet sammanställs sedermera till tilltänkt modell för  beslutsfattande.  

När potentialen och storlek på kostnad är definierade, så ger analysen underlag för vilka 

KPI som har störst påverkan på kostnadseffektisering.  
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4.4 Modell av KPI 

 

Optimering görs då genom arbeta med de 10 högst prioriterade KPI. De KPI kommer att 

göra underlag för nyinvesteringar, bibehållning eller anskaffning av FM tjänster.  

 

 

 
Figur 4.6  Visar hur beslutsprocessen ser ut. höger är alla ekonomiska KPI listade som 

trådar att dra i för förändring. De inringade är de KPI med högst prioritet. I den svarta 

lådan i mitten så saknas kunskap om hur det kommer påverka hela verksamheten.  

 

En modell har tagits fram som syns i fig 4.5. Modellen visar vilka KPI som har störst 

påverkan på kostnadseffektiviteten. De resulterande KPI med högst prioritet är de som 

case-företaget bör påbörja kostnadsreduceringen.  

KPI bör hela tiden utvärderas i företaget för att hitta rätt värden att arbeta mot. När 

parametrarna för alla KPI är satta så kan ett beslutsunderlag upprättas. De 10 högst 

prioriterade KPI kommer visa på att det är de viktigaste parametrarna att justera och 
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grunda beslut på i case-företaget. Sambandet för vilka KPI som har störst påverkan eller 

hur mycket de påverkar varandra sinsemelan vid förändring av KPI vet vi inte idag. . Det 

är en den av den svarta lådan och där krävs mer data för att komplettera med statistiska 

analyser. Utfallet av de KPI som grundar beslutssunderlag kommer ge ett beslut i 

antingen investera i nytt, bibehålla eller avskaffa den FM tjänst som KPI behandlar.  

Den framtagna modellen i fig. 4.6 blir ett komplement för beslutsfattande i FM-tjänster. 

Det vi ser i fig 4.6 , är en modell skapad av de lokaliserade KPI. Det är en beslutsprocess 

som tagits fram. De olika KPI har påverkan på vad som händer i verksamheten och gör 

underlag för bibehålla, utveckla eller nyförvärvs fastigheter och FM tjänster. De 

inringade KPI är de KPI som förväntas ha störst påverkan på kostnadseffektivisering i 

FM tjänsterna. Det är där störst förändring förväntas kunna göras med största möjliga 

ROI.  

Varje KPI beräknas fram i värde och jämförs sen mot referensverksamhetsortens 

KPIvärde. Den procentuella skillnaden mellan KPI plattas sen visuellt i fig. 4.3. Skalan 

går från index 1-5 beroende på storleken på den kostnadspost KPI beräknas från. Varje 

KPI finnes med angiven procentskillnad mellan verksamhetsort A och verksamhetsort B 

samt REPAB referens i appendix 2 
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4.5 Potentialvärde i KPI 

 

Tabell 4.2 Visar den det värdet av den potential som varje effektiviseringsbar KPI vid 

verksamhetsort A. Röd färg markerar de KPI där B redan presterar bättre än ort B.
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Tabell 4.2. Visar den besparingsanalys där varje KPI som är effektiviseringbar vid 

verksamhetsort A. Den visar olika kostnadsposter som KPI härstammar från. Tabellen 

visar till höger vad varje KPI skulle spara om 1%, 5% respektive 10% reducerades från 

kostnadsmassan och närmade sig verksamhetsort A i kostnadsmål. 

 

Tabell 4.3. Visar den besparingsanalys där varje KPI som är effektiviseringsbar vid ort 

B.  Visar hur olika kostnadsposter som KPI härstammar från. Tabellen visar till höger 

vad varje KPI skulle spara om 1%, 5% respektive 10% reducerades från kostnadsmassan 

och närmade sig verksamhetsort A i kostnadsmål. Röd färg markerar de KPI där B redan 

presterar bättre än ort A. 

  
Varje KPI driver en kostnadspost. För att se värdet i en förändring av KPI så gjordes 

kalkyler på hur mycket en besparing på 1%, 5% respektive 10% på den kostnadspost som 

varje KPI utgår från. Detta gjordes för både verksamhetsort A och verksamhetsort B. De 
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KPI som visade att det finns en stor potential till besparing undersökte för respektive 

verksamhetsort. Riktmärken sattes till 1%, 5 %och 10%. Detta då det ger en bild av hur 

mycket som i verkligheten går att spara utan att avskaffa stora delar av 

kärnverksamheten. Skulle 30-40% av kostnadsmassan försvinna så kommer 

kärnverksamheten påverkas och då missar effektiviseringen målet. Kärnverksamheten 

ska kunna fullgöra det arbete den utgör med stödverksamma FM-tjänster som bidrar och 

inte hindrar kärnverksamheten.  

 

Varje kostnadspost driver en enskild kostnad för sig på totalen. Ibland kommer dock flera 

av kostnaderna från samma kostnadsmassa. Exempelvis i tabell 4.2 kan vi se att flera 

KPI, kostnad/m2 och kostnad/anställd kommer från den totala kostnadsmassan fördelad 

på olika nycklar. Det är därför viktig att poängtera att studien inte kan bevisa hur starkt 

kopplade i relation de olika KPI är. Resultatet visar därför bara den möjliga 

besparingspotentialen i varje KPI och det värde som går att beräkna för vad en åtgärd i 

varje enskild KPI blir. Däremot om åtgärder och effektivisering görs på flera KPI 

kommer det finnas en relation i vad den faktiska besparingen blir.  

Det betyder att sparar vi 10% på totalkostnaden genom att effektivisera kostnad/m2 så 

går det inte att spara samma 10% från samma kostnadsmassa en gång till genom en 

effektivisering på en annan KPI. Den totala kostnadsmassan för besparing av blir således 

inte en data som är användningsbar. Däremot ser vi den potential varje KPI drar. 

Relationen om hur de KPI kommer att bete sig vid förändringsarbete är inte syftet med 

denna studien.  

Kostnadsreduktionen för varje KPI är en sänkning som utgör en årlig besparing och 

reduktion. 

 

Elförbrukningen visar att den har en varians över året beroende på månad och veckodag. 

Variansen visar tydligt att aktiviteten är lägre över helger när verksamheten inte är igång. 

Det visar också för att det är skillnad mellan sommar och vinterhalvåret.   
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5  ANALYS 

 

 

För att organisationer och företag ska kunna optimera sitt kontorsinnehav måste ett verktyg tas 

fram för beräkning av effektivaste användning av de resurser som företaget har till sitt 

förfogande. Genom en modell som visualiserar hur  resurser kan frigöras och användas på ett 

mer optimalt vis och därmed öka värdeskapandet av de produkter och tjänster som 

kärnvarsamheten behandlar.   (Mahoney &Pandian, 1992)  

Resultatet visar en besparingspotential som kan motivera att det finns en effektivitet i analys av 

de bakomliggande KPI. Genom en modell kan det tydliggöras hur stor inverkan och potential l 

de behandlade KPI gemensamt har för besparing/ökad kostnadseffektivitet. 

Deras performance är direkt kopplade till hur mycket det finns i de kostnadsposter som de 

beskriver. Varje KPI kommer från en kostnadspost som används för att beräkna 

kostnadsreduceringen om KPI kan öka effektiviteten med olika procentuella andelar av 

originalposten. För att kalkylen ska överensstämma med verkligheten och undvika sk. “dubbel 

bokföring”  (flera  KPI kan ha samma originalpost) så tas originalposter bara med en gång 

(Nilsson, 2007).  Analys visar att flera KPI kan påverka samma kostnadspost och potentialen för 

förändring är hög. Det finns fortfarande oklarheter i hur stor påverkan de olika KPI har, men en 

trend kan ses som indikerar vilka som har störst effektiviseringspotential för optimalt presterande 

KPI. De KPI som medför störst effektiviseringspotential är de som oftast har möjligheten att 

lösgöra resurser som istället kan öka mervärdet i andra områden och i företaget som helhet. 

Anpassning av fastighetsbeståndet och optimering av lokalutnyttjandet gör företaget mer 

konkurrenskraftigt och anpassat till den dynamiska och föränderliga marknaden (Harmon, 2007) 

Marknaden styr efterfrågan avkärnverksamhetens produkter och därmed indirekt behovet av FM 

tjänster (Lavy 2014). 

 

De olika KPIna fördelas ut genom att sätta ett fast värde för den variabel som hämtas ur data. Det 

görs genom att definiera variabeln som ett värde. Exempelvis vakansgrad har en skattning 

mellan 0 och 1 beroende på hur  hög vakansgraden är. Skattningen statistiskt testas sen mot 

kostnadsposter. Målet med analysen är att de om det finns ett samband för de olika KPIna 

gentemot hur de är direkt kopplade till kostnad. 
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KPI framtagna i sig själva och kopplade till kostnad behöver undersökas vidare för hur de 

påverkar varandra. Exempelvis om och i vilken utsträckning vakansgrad tillsammans med 

Hyra/m2 påverkar varandra gentemot kostnad och därför kan öka kostnadseffektiviteten om de 

förändras eller bearbetas gemensamt.  

 

Denna studie har använt ett begränsat antal hårda KPI från två verksamhetsortar i södra Sverige. 

För beräkning av referensKPI behöver framtida studier inkludera fler verksamhetsortar och 

jämförelse mellan svenska företags KPI med KPI från verksamheter i utlandet. Den ökade 

datamängden ökar möjligheten att beräkna den optimala besparingen och vilket KPI som svarar 

mot effektivaste besparing. Framtida studier inkluderande fler verksamhetsorter möjliggör att ta 

fram medelvärden och referensvärde 

Kärnverksamheten vid verksamhetsort A skiljer sig från kärnverksamhet vid verksamhetsort B. 

Det är därför rimligt att anta att några KPI-värde kan skilja mellan de olika studerade 

verksamheterna.. I studien har vi använt verksamhetsort B som referensvärde. Resultaten 

indikerar att det är skillnad mellan de olika verksamhetsortarna som förklarar varför vissa 

kostnader skiljer markant mellan de olika studieobjekten. Det föreligger skillnader i KPI när  

jämförelse görs, men det är oklart om referensvärde från verksamhetsort B är ett sant 

referensvärde som kan ge rättvis analys av KPI för alla industriella fastighetsbestånd. 

Osäkerheten över det sanna referensvärdet medför att tolkningen av besparingspotentialens 

storlek  i denna studies analys måste tolkas med försiktighet. Det råder också en  osäkert i hur 

storförändring som är genomförbar och hur effektiva KPIna faktiskt tillåts vara innan de når en 

skärningspunkt där ytterligare besparing kommer att medföra en kostnadsökning i stället.  

 

En normalfördelning är beroende av stora mängder data. Det behandlar teorin om stora tal 

(Jogreus 2010). Därför är det viktigt att ha mätvärden att jämföra med från flera olika 

verksamhetsorter. För att få en rättvisande normalfördelning av vad ett korrekt medelvärde för 

prestanda i fastigheter krävs minst 15 referensverksamhetsortar, gärna fler.  

Det går att generera medelvärde och normalfördelningar med mindre antal. Säkerheten i 

beräkningar minskar då och risk finns att det är korrigerad bild av verkligheten där 

besparingspotentialen kan såväl över- och underskattas.  
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För att öka konkurrenskraft så är det viktigt att genomlysa och behandla interna kostnader för att 

kunna omfördela resurser på ett effektivare sätt mot kärnverksamheten (Porter, 1980). Genom att 

i denna studie behandla de KPI som påverkar det undersökta företagets fastighetsbestånd, som är 

en av företagets största kostnadsposter, ökar företagets möjligheter att optimera kostnader för 

lokaler och fastigheter liksom FM-tjänster. Omräknat i medel för nyinvestering, utveckling av 

nya produkter eller marknadsföring kan besparing innebära ökad konkurrenskraft oavsett på 

vilken marknaderna företaget opererar.  

Fortsatta studier och vidareutveckling av modell för optimerat fastighetsbestånd  är en 

nödvändighet eftersom det kan bidra till att öka konkurrenskraften i alla företag på olika nivåer. 

Kostnadsoptimeringen som kan göras medför  att kärnverksamheten kan tillföras mer kapital och 

därigenom skapa högre värde i produkterna och tjänsterna. Kvaliteten ökar utan att medföra ökad 

kostnad eller höjning i prissättning.  

 

En frågeställning är hur en enskild byggnad kan skilja sig från mängden i ett större  

fastighetsbestånd. Då belyses effektiviteten, men fastigheten kan vara en nödvändig funktion till 

kärnverksamheten och är således drivande till vinsten och produktionen. Det kan också vara en 

byggnad som inköptes i samband med upphandling. Är fastighetens kostnadseffektivitet 

genomlyst finns information för framtida förhandlingar eller beslut om det existerande 

fastighetsbeståndet.  

 

I den här studien har man benämnt byggander efter om de är industribyggnader eller om de är 

kontorsbyggnader. En industribyggnad har ofta en direkt funktion till kärnverksamheten vilket 

gör att den har andra värden utöver de som behandlats i denna studien. De faktorer som 

behandlats i denna studien har mer direkt ekonomisk och numerisk natur. En organisation bör 

dock ta hänsyn till att det finns de andra variabler att behandla för att en byggnad ska skapa hög 

ekonomisk effektivitet. Stödtjänsterna inom FM måste sammanfalla med visionen och de 

långsiktiga målen företaget har utan att påverka kärnverksamheten (Cotts and Lee, 1992). Därför 

har gränsvärdena för KPI blivit bestämda utefter att de ska bli minsta möjliga belastning för 

kärnverksamheten men samtidigt hela tiden sträva efter att nå högsta effektivitet.  

 

Det finns även KPI som inte går att identifiera idag men som förväntas ha en stor påverkan på ett 

företags fastighetskostnad. Det saknas ingående data för att definiera fastighetsprestanda.  och 

om dessa KPI har stor påverkan på kostnadseffektiviteten.  
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Skalindelningen 1-5 för KPI  är beroende på vilken kostnadspost de kommer ifrån.. Då en stor 

kostnadspost sedermera binder upp större resurser (porter 1985), så ger det möjlighet till större 

kostnadsbesparing och därmed frigörandes av resurser. Frigörandet leder i sin tur till ökad 

konkurrenskraft. En potentiell kostnad med index 5 har således högre potential att effektiviseras. 

Därför är det av större vikt att åtgärda och rikta investeringar för att justera och förändra en KPI 

med index 5 än med index 1.  Hänsyn måste också tas till hur stor procentskillnads KPI har i 

förhållande  till referensverksamhetsorten som jämförts med. Ju högre differens mellan 

verksamhetsort A och verksamhetsort B desto högre potential att faktiskt kunna förändra 

aktionen som KPI representerar.  

 

För att nå idealt optimalt resultat så bör även mjuka KPI tas med i beräkningen. Det är till 

exempel faktorer som arbetsmiljö, hur nöjda anställda är med sin arbetssituation, 

affärsmålsättningar. En finansiell analys av fastigheterna ger en djup analys av prestanda och 

effektivitet i fastighetsbeståndet, men det visar inte hur väl det ligger i linje med strategin och 

målsättningen som organisationen har (Brackertz, 2006). 

 

Denna studien har kartlagt prestanda och kostnadseffektivitet i företag för att visa hur en sådan 

modell kan användas i skapandet av strategier för att uppnå framtida målsättningar.  

Genom att mäta och få en bild av den finansiella statusen i en organisations delar så skapar det 

bättre förutsättningar för att göra strategiska långsiktiga val i verksamheten. Det ökar också 

förståelse för - och handlingsmöjligheter -  med vetskap om de olika kostnaderna (Aniander 

1998).  
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6  DISKUSSION_________________________________   

 

Studien har undersökt 29 KPI som bedömts relevanta för kostnadseffektiviteten för de två 

verksamhetsorterna. Verksamhetsort B har använts som referensverksamhetsort. Efter analys 

selekterades 10 KPI ut med högst värde och störst potentiell möjlighet till påverkan av kostnader 

i ett fastighetsbestånd. Modellen för beslut visar faktorer som driver stödverksamhetens 

strategiska långsiktighet ur en ekonomisk synvinkel obeaktat kärnverksamhetens målsättning. 

Genom analys i modellen av hur KPI påverkar verksamheten kan ett scenario för hur de påverkar 

kostnadseffektiviteten erhållas.  Där det är stor skillnad föreligger störst potential för förändring. 

KPI delas också in i kostnadsindex. Det innebär att hänsyn tas till vilken kostnad KPI-värdet 

representerar. Är kostnaden stor får KPI en högre skattning. Högre skattning medför oftast en 

större potential för möjlig besparing och följs därför förmodat av en högre prioritet vid underlag 

för beslut.  

Modellen för beslutsfattande baseras på resultatet att de KPI som har störst påverkan på 

kostnadseffektivitet i fastighetsarbetet oftast också är de med högst skattat värde. KPI underlaget 

pekar då direkt ut var det, potentiellt, finns resurser att spara. KPI ger därmed också ett bra 

underlag för om en fastighet skall behållas, säljas eller investeras/förvärvas.  

 

De framräknade KPI är en kartläggning av de direkt ekonomiska (hårda data) som i detta fall är 

kopplat till kostnadseffektivitet. Med dessa data som underlag kan ett fastighetsbestånd utnyttjas 

så optimalt som möjligt utifrån de behov som verksamheten har. Den ekonomiska KPI-

beräkningen leder till ökad kännedom om kostnader direkt kopplade till verksamhetens 

fastighetsbestånd och utgör därmed ett bättre underlag för beslut. Beslut som kan medföra 

minskade overheadkostnader (indirekta kostnader för kärnverksamheten) ger också möjlighet till 

att frigöra och omvandla resurser inom företaget. Det kan på sikt öka värdet i företaget genom: 

ökad effektivitet, bättre resursutnyttjande och ökad strategisk kunskap om företagets flexibilitet 

mot den föränderliga marknad som (Porter, 1980).  

 

Det kan konstateras att det fortfarande finns obesvarade forskningsfrågor om industri- 

försörjning i form av fastighetsbestånd. Det behövs mer forskning på området. Frågor om hur 

lokaler kan utnyttjas maximalt till minsta möjliga kostnad gäller alla verksamheter. Behovet av 

snabba förändringar av fastighetsbestånd och hur lokaler utnyttjas är troligtvis störst på den 
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industriella sidan av det privata näringslivet. Marknadens föränderlighet medför stort incitament 

för anpassning av verksamhet med bibehållen konkurrenskraft och effektivitet. (Brackertz.N, 

2003). Av det följer att även lokaler och fastighetsbestånd behöver anpassas.  

  

Tidigare studier av KPI har inkluderat intervjuer (mjuka KPI) med huvudsaklig inriktning att 

ställa resultatet mot företagets vision och målsättning (Hinks & McNay, 1999) (Harmon, 2007). 

Denna studie har undersökt KPI med beräkningsbar direkt påverkan på kostnadseffektiviteten 

(hårda KPI), och hur de är av olika hög prioritet givet den benchmarking-process som 

genomförts.  

Studien beskriver KPI och hur deras potential för fastighetsoptimering skiljer sig åt beroende av 

referenspunkter. Framtida forskning får besvara frågan om det finns KPI med ännu större 

potential för påverkan av kostnadseffektiviteten.  

En kartläggning av KPI med möjlighet att gradera till vilken grad de kan kopplas till 

kostnadseffektivitet vore önskvärt. Framtida forskning får också besvara frågor om deras 

inbördes relation till varandra. Kan KPI trigga varandra till ökade kostnader? Var går 

brytpunkten för respektive KPI där en besparing medför att kostnaden för ett annat KPI ökar?  

Framtida forskning som omfattar större mängd data (fler kontors- och industriorter), ökar 

möjligheterna att finna referensvärden som är allmängiltiga för alla kontors- eller industrilokaler 

oavsett verksamhet.   

Som referensvärde har KPI vid verksamhetsort B använts. Om verksamhetsort B är 

representativt för hela fastighetsbeståndet i det studerade företaget är okänt. Det är okänt om KPI 

för de respektive verksamhetsorterna A och B över eller underpresterar relativt övrig 

verksamhet. Relationen mellan KPI med störst optimeringspotential på respektive ort har 

redovisats. Resultaten bör därför tolkas med försiktighet och inte generaliseras till hela 

koncernens fastighetsbestånd.  

 

Genom en sammanställning och systematisering av hur KPI påverkar kan det ekonomiska flödet 

följas. FM tjänster kan därmed direkt visa faktiska kostnader och också vilka kostnaderna skulle 

bli vid optimal kostnadseffektivitet i de projekt och verksamheter som företaget bedriver inom 

sin kärnverksamhet. FM tjänster använder kontinuerlig uppföljning av tjänster för förbättring 

med målet att effektivisera varje KPI och FM-tjänst. (Shohet, 2004).  

Denna studie presenterar en modell som utvärderar förändring ekonomiskt. Modellen kan 

användas för att skapa beslutsunderlag för hur stor resursmängd som optimalt skall användas. En 



 

40 
 

sådan modell för förändringsarbete av FM tjänster, för positiv påverkan av 

kostnadseffektiviteten, saknas. KPI använt som mätinstrument kan därmed ge verksamheten 

riktvärden för optimal hantering.  

  

En fullt utvecklad modell kan inkludera ett Du-Pont schema (Soliman, 2008). Du-Pont schema 

klarar att för varje handling/förändring i kärnverksamheter beräkna och ge förslag till 

förändringar av stödverksamheten (Soliman, 2008). Algoritmer gör beräkningar och jämförelser 

om en handling medför, eller har behov av, förändringar i företagets resursfördelning. Verktyget 

visar hur stor kostnaden blir vid förändring och kan användas vid både nya värdeskapande 

projekt i kärnverksamheten och förbättringsarbete i fastighetsbeståndet. Frågor om en investering 

eller förändring i en specifik byggnad direkt ökar effektiviteten kan besvaras liksom hur mycket 

företagets kostnad/sparande blir. Ett modellsystem med Du-Pont schema och algoritmer, klarar 

således när värde på KPI förs in i systemet att processa, datamängderna som KPI ger (Soliman, 

2008). Vid varje beslutsfattande måste modell också ta hänsyn till de transaktionskostnader som 

det medför vid förändring i fastighetsbeståndet (Droli, 2013). 

 

För effektivt fastighetsarbete och för systems funktionalitet och prestanda att det angeläget att 

data hela tiden är uppdaterad och att dokumentation fortlöpande sker liksom att felrapporter 

dokumenteras (Lavy, 2010).  

Förändring som studerats (införandet av nya rutiner, bortprioritering av FM tjänster, försäljning 

eller renovering av byggnader), är demonstrerad i fig. 4.6 . 

Processen har tre möjliga utfall; Avveckla, Vidmakthålla eller Anskaffa.  

Denna studies hårda KPI har erhållit värde (1-5) utifrån hur kostnadsdrivande de är och vilken 

skillnad i kostnadseffektivitet de har.  

 

De konklusioner vi kan dra av arbetet är att det finns KPI som har stora påverkan på 

kostnadseffektiviteten i ett fastighetsbestånd (se bilaga 3). De KPI som skiljer mest mellan 

verksamhetsort A och verksamhetsort B är de som är identifierade med störst potential för 

kostnadsreduktion i företagets effektiviseringsarbete. De KPI som kommer från en större 

kostnadspost (värde 5), ställs i relation till den potential som framkom vid den komparativa 

undersökningen. Högt värde på KPI och hög potentiell besparingsgrad är relaterade till varandra. 

Studien har visat hårda KPI som har högst påverkan på effektivitet och hög potential att påverka 

kostnadseffektiviteten positivt eller negativt. Dessa KPI kan rangordnas efter vilka KPI som har 
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potentiellt högst genomslagskraft och där en liten förändring kan medföra stor skillnad (+/-), i 

kostnad. Genom lösgörandes av resurser ökas konkurrenskraften att möta marknadens framtida 

utmaningar (Harmon, 2007). Lösgörandes av resurser skapar också förutsättningar för en 

växande ekonomi med större ekonomiskt tillväxt (Penrose, 1955). 
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7 SLUTSATSER 
 

 

Flera KPI är kartlagda med ekonomisk ansats.  

Av undersökta KPI är det 10 stycken som är starkt kopplade till kostnadseffektiviteten i det 

undersöka företagets två verksamhetsorter. Således kan forskningsfråga A och C besvaras då vi 

kan beräkna kostnadseffektiviteten genom att använda oss av KPI efter att de rangordnats efter 

största potential att påverka kostnadseffektiviteten.  

För några KPI har de studerade verksamhetsorterna presterat bättre än industristandarden 
angiven av REPAB.  

Det finns en relation mellan olika KPI vilket besvarar forskningsfråga B. Hur stark denna 
relation är kvarstår obesvarat.  
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8 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
 
 
Referensvärde för KPI inom fastighetsbestånd och FM-tjänster är till viss del kartlagda. 

Industristandards som kan anpassa utbud av FM-tjänster till bästa kostnadseffektivitet oavsett 

bransch och företagstyp skulle skapa många fördelar. KPI som styrmedel/beslutsunderlag kan 

därför göras full rättvisa först när en större mängd data och referensobjekt är med i analysen. 

Framtida studier bör därför planeras i större skala (datainhämtning från många företag eller stora 

koncerner), då resultaten sannolikt kan medföra att fastighetförvaltning blir en allt viktigare del i 

företags beslutsfattande, allteftersom kunskapsbanken växer om hur stor flexibilitet med hög 

kostnadseffektivitet är möjlig, inom fastighetsförvaltning. Mer resurser och anslag till ett 

långsiktigt arbete för att definiera en sådan modell erfordras.  

 

En sådan modell bör kartlägga den inbördes relationen mellan KPI. Således kan vid varje 

förändring beräkna KPI genom statistik och redovisa resultat i ett du-Pont schema. Det med den 

ingången ta fram ett system som uppdaterar vid varje förändringsförslag och ger ett mer exakt 

underlag för modellens tre vägar att gå.  
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BILAGA 1: EXTRA INFORMATION 

 
Den resulterande listan av de 29 KPI att undersöka består av:  

 

• El/m2 

• Fjärrvärme/m2 

•  Vatten/m2 

• kontornm2/anställd 

• Kostnad Gemensamma utrymmen 

• Andel tjänstemän 

• Verkstadskostnad/verkstadspersonal 

• Kostnad-underhåll/m2 (BRA) 

• underhåll /anställd  

• Vakanskostnad 

• underhållskostnad/ totalyta 

• m2/anställdKontor 

• m2/anställd total 

• m2 / anställd gemensamt 

• kontorskostnad/tjänsteman 
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• Totalkostnad/tjänsteman 

• internkost/tjänsteman 

• underhållkostnad/tjänsteman 

• Skillnad kostnad/m2 

• skillnad kostnad/anställd 

• gemensamhetsutrymme 

• lokalhyra/m2 

• lokalhyra  

• skillnad yta 

• lokalhyra/m2pertjänsteman 

• m2 kontor/tjänsteman 

• Kostnad kontor/tjänsteman 

• totkostnad/kontor per tjänsteman 

• Vcost/Vemployee 
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BILAGA 2 &3 
 
Visar den komparativa data som sammanställts.  
 
Bilaga 2 hävisar till de olika KPIs kosntadsposter 
Bilaga 3 Hävisar till de olika potentiella skillnaderna mellan KPI 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

dubbel? 

kategori El/m2 fjärrvärmme/m2 Vatten /m2 kontor m2/anställd kostnad G andel tjänstemän

kostnadsnivå 3 4 1 5 5 1

A från baseline 52 31 -60 -43,5 -15 -51

Repab från baseline 33 241 -261

V yta/V-personal Kostnad-underhåll/m2 (BRA) underhåll /anställd Vakanskostnad underhållskostnad/ totalyta m2/anställdKontor m2/anställd total

5 4 5 4 4 4 5

-900 33 190 -43 11,4 -50 261

m2 / anställd gemensamt kontorskostnad/tjänsteman internkost/tjänsteman underhållkostnad/tjänsteman Skillnad kostnad/m2 skillnad kostnad/anställd

5 5 4 4 5 5

31 -9 213 406 -51 40

gemensamhetsutrymme lokalhyra/m2 lokalhyra skillnad yta lokalhyra/m2pertjänsteman m2 kontor/tjänsteman Kostnad kontor/tjänsteman totkostnad/kontor per tjänsteman

4 4 4 1 4 1 4 4

-50 -70 35 464 -70 0,5 2 -11

50
-200

0

200

0 1
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Bilaga 4     
Fördelning av lokaler, yta och kostnad för verksamhetsort A. (fingerade 
siffror pga sekretess) 
Verksamhetsort B    
    
    
Total kostnadsmassa (kkr) 66000   
    
Priskategori (kvm)  Total yta (kvm) 1  Pris per kvm (kr) 2016 

Kontor (K)  10000 1900 

Verkstad 1 (V1)  300 3000 

Verkstad 2 (V2)  3000 2500 

Förråd 1 (F1)  6000 900 

Förråd 2 (F2)  600 1500 

Gemensamhetsyta (G)                   10000 400 
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Bilaga 5      
Fördelning av lokaler, yta och kostnad för verksamhetsort A. (fingerade 
siffror pga sekretess) 
Verksamhetsort B    
    
    
Total kostnadsmassa (kkr) 66000   
    
Priskategori (kvm)  Total yta (kvm) 1  Pris per kvm (kr) 2016 

Kontor (K)  10000 1900 

Verkstad 1 (V1)  300 3000 

Verkstad 2 (V2)  3000 2500 

Förråd 1 (F1)  6000 900 

Förråd 2 (F2)  600 1500 

Gemensamhetsyta (G)                   10000 400 
    
 


