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Sammanfattning 
 

Examensarbete i företagsekonomi, Högskolan i Halmstad, Kandidatuppsats, 
Vårterminen 08 
 
Författare: Emelie Andersson och Maria Lannér 
Handledare: Johan Dergård 
 
Titel: Fastighetsförvaltning på entreprenad – effekter vid outsourcing 
 
Bakgrund och problem: Outsourcing, som innebär att ett företag köper in tjänster från ett 
annat företag, har blivit allt vanligare bland fastighetsbolag i dagens samhälle. De outsourcade 
aktiviteterna rör sig mest om fastighetsförvaltning, men kan även innefatta mycket av de 
administrativa delarna i en organisation. De fastighetsbolag som idag använder sig av 
outsourcing pekar gärna på de positiva effekterna som externt upphandlade tjänster innebär så 
som kostnadsbesparingar, ökad flexibilitet samt möjlighet att kunna fokusera på det som är 
viktigt. Men att lägga ut tjänster på entreprenad innebär inte bara positiva effekter, det finns 
även nackdelar. Samtidigt som man kan fokusera på det som är viktigast genom att lägga ut 
en mindre viktig aktivitet på entreprenad innebär det även förlorad kontroll. När 
fastighetsbolag outsourcar aktiviteter eller delar av organisationen är vissa effekter önskvärda. 
De vill till exempel se kostnadsbesparingar och få ökad flexibilitet i organisationen. Utöver 
dessa kan även effekter som inte var planerade dyka upp. Dessa behöver inte nödvändigtvis 
vara positiva utan kanske rentutav upplevs som en nackdel för fastighetsbolaget som 
beställare.  
 
Syftet: Syftet med denna uppsats är att undersöka de olika motiv, risker och effekter som 
uppstår i samband med att ett företag bestämmer sig för att börja outsourca. Vi vill även förstå 
och förklara relationen mellan beställare och entreprenör och hur dessa ser på olika frågor 
som rör motiv, risker och effekter samt hur dessa påverkar fastighetsförvaltningen. 
 
Avgränsningar: Vi har valt att undersöka endast ett bolag och två av dess entreprenörer, det 
vill säga en fallstudie. Detta för att kunna göra en djupdykning i ett fall istället för att göra en 
generell jämförelse mellan olika bolag. Fastighetsbolaget som vi undersöker är Halmstads 
Fastighets AB och vi har även varit i kontakt med deras två största entreprenörer.  
 
Metod: Den metod som låg närmast att använda var en kvalitativ ansats, då vi ville gå på 
djupet med ett visst specifikt fall. Beslutet att göra en fallstudie blev självklart efter att vi 
undersökt HFABs situation och den var då att de outsourcat ungefär i 15 år och därmed har 
upptäckt vissa effekter.  
 
Resultat och slutsatser: Vi har funnit att kostnadsbesparingar är det dominerande motivet till 
att fallföretaget valde att outsourca. Vi har även märkt att åsikterna skiljer sig mellan 
beställare och entreprenör om hur mycket man bör outsourca för att uppnå bäst kvalité. 
Riskerna anses inte av varken beställare eller entreprenör vara så stora vid detta sätt att 
upphandla fastighetsförvaltning. 
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1. Inledning 
 
 
I första kapitlet av uppsatsen ger vi bakgrundsinformation som vi anser vara nödvändig för 
att kunna ta till sig informationen som följer. Vi kommer här att klargöra syftet med 
rapporten. Sista delen i kapitlet utgörs av en disposition som förklarar alla delars upplägg. 
  
 
Idag lägger allt fler företag ut sina verksamheter till externa leverantörer, det vill säga att de 
outsourcar (Sif Enheten för Strategisk Utveckling).  Detta innebär att företag avlägsnar de 
funktioner som inte tillhör kärnverksamheten och istället lägger ut dessa funktioner på en 
extern leverantör  
 
Fastighetsförvaltning på entreprenad är just outsourcing av olika aktiviteter som har med 
fastighetsskötsel att göra. Att välja att lägga ut sin fastighetsförvaltning på entreprenad kan ha 
många olika orsaker. Den största anledningen anses vara kostnadsbesparingar och därutöver 
kommer ökad flexibilitet och fokusering på det viktiga i organisationen, såsom hyresgästen 
och dess behov. Det var i början av 1990-talet som fastighetsbolagen och framförallt de 
offentliga bolagen började att outsourca sin fastighetsförvaltning (Augustsson & Bergstedt 
Sten, 1999). 
 
Vi intresserade oss för detta ämne i en tidig kontakt med ett företag som verkar i Halland och 
främst då i Halmstad. Då gjorde vi ett mindre arbete där vi undersökte outsourcing och dess 
effekter på organisationen. Vi fick uppfattningen om att detta inte bara var en positiv 
företeelse hos företaget utan att även vissa anställda ansåg att man förlorar viktigt kunskap om 
de aktiviteter som är outsourcade.  
 
Anledningar till som teorin beskriver som är skäl nog att avsluta sin outsourcningrelation är 
att prestationen som man sökte inte blev som förväntat (Bragg, 1998). Kostnader kan också 
öka mycket eftersom att man inte alltid konkurrensutsätter dessa upphandlingar utan håller sig 
till en och samma leverantör.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Ordet outsourcing kommer från två engelska ord; ”outside”, som på svenska kan översättas 
till extern och ”resource” som betyder källa. Enkelt kan man då översätta ordet till svenska 
”extern källa” (Augustsson & Bergstedt Sten, 1999).  
 
Under 1990-talet spåddes en kommande fastighetskris och därför sökte man nya vägar att 
tjäna pengar. Byggentreprenörerna slutade bygga nya fastigheter och började istället förvalta 
fastigheter. Detta ledde till att många fastighetsbolag flyttade ut sin fastighetsförvaltning till 
byggentreprenörerna istället, det vill säga började outsourca. Fastighetsbolagen minskade 
därmed sin organisation och omorganisationen ledde till stora kostnadsbesparingar (Sandgren, 
1994). 
 
Motiv till att ett företag väljer att outsourca idag är först och främst kostnadsbesparingar. Men 
alla har olika eller kanske fler motiv (Augustsson & Bergstedt Sten, 1999). Att flytta ut vissa  
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delar av företaget till en extern leverantör är ett viktigt beslut som kan ha stor betydelse för 
företaget i fråga i framtiden. För företaget som vill eller funderar på att outsourca gäller det 
inte bara att ha god kännedom inom området som ska lejas ut utan även om 
outsourcingföretag. Hur arbetar de, hur tjänar de pengar, hur konkurrerar de med varandra? 
(Bragg, 1998).  
 
De olika motiv som kan tänkas stå som förebild tillsammans med tidigare nämnda 
kostnadsbesparingar är:  

 
• Behov av ny kompetens 
• Riskspridning 
• Fokusering på det viktiga 
• Ökad flexibilitet 

 
Men det finns även risker med att outsourca. Genom att leja bort delar till en extern leverantör 
binder man upp sig för en viss tid framöver, ofta flera år (Augustsson & Bergstedt Sten, 
1999). Lever sen inte leverantören upp till förväntningarna, att tillhandahålla dagens moderna 
teknik eller att vidareutbilda och specialisera sin personal, minskar flexibiliteten. Förlorad 
kontroll genom att man överlåter ansvaret till en extern leverantör anses även det som en stor 
risk.  
 
Att det uppkommer vissa effekter av valet av outsourcing är självklart eftersom att detta är en 
stor omorganisation i ett företag (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). När ett företag väljer att 
outsourca vissa delar av organisationen uppstår det oundvikligt nya arbetstillfällen och vissa 
försvinner helt. Det blir en omorganisation där man måste ta in ny kunskap och verka på ett 
annat sätt för att kunna klara av förändringen. Vissa yrkesroller som inte organisationen hade 
behov av innan, behövs nu anställas (Sandgren, 1994). Ombyte av personal kan vara en effekt 
och detta kan givetvis medföra att man får in ny kompetens och nytt tänkande organisationen, 
men vissa kan också anse att detta leder till förlorad kunskap genom att gamla medarbetare 
sägs upp eller går i pension. Detta kom fram under en diskussion med en anställd på HFAB 
 
Outsourcing har under de senaste åren blivit en trend i företagsvärlden. Idag outsourcar nästan 
alla företag någon eller några delar av sin verksamhet. Ofta börjar man smått med mindre 
tjänster för att sedan leja ut allt större delar av organisationen till externa leverantörer (Bragg, 
1998). 
 
Vi kommer inte endast att besvara en enstaka fråga utan vi kommer att använda oss utav 
syftet som ett underlag för diskussion.  
  
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att vi vill undersöka de motiv, risker och effekter som var följden 
av att en beställare, i detta fall HFAB, outsourcade i ett tidigt skede.  
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Slutsats 
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1.3 Disposition 

 
Kapitel 1 – Inledning 
I detta första kapitel introduceras läsaren för uppsatsens ämne. Här 
finns en bakgrund till varför uppsatsen kom till och en förklaring 
över syftet med rapporten. 

 
Kapitel 2 – Metod 
I det andra kapitlet presenteras metoden vi har valt för vårt 
uppsatsarbete. Därefter följer bland annat datainsamlingsmetoder, 
en diskussion kring intervjuernas pålitlighet, reliabilitet och 
validitet. 

 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram  
I det tredje kapitlet sammanfattas teori så läsaren ska få en klar 
bild över ämnet som uppsatsen handlar om. Denna används senare 
i analysen för att jämföras med intervjuerna. 

 
Kapitel 4 – Empiri 
Den information och de svar vi fått genom intervjuerna 
sammanställs i detta kapitel. 

 
Kapitel 5 – Analys 
Genom att jämföra empirin med teorin diskuterar vi i detta kapitel 
likheter och skillnader. Syftet med analysen är att koppla samman 
de svar vi erhållit genom intervjuerna med den teoretiska 
referensramen. 
 
Kapitel 6 – Slutsats 
Här i sista kapitlet presenteras slutsatsen. Vi redovisar de berörda 
delarna av analysen och återkopplar den till vårt syfte med 
uppsatsen. Här finns även förslag till fortsatt forskning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inledning 

 
Metod 

 
Teori 

 
Analys 

 
Empiri 
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2. Metod 
 
 
Här presenteras metoden vi har valt för vårt uppsatsarbete. Därefter följer bland annat 
datainsamlingsmetoder, en diskussion kring intervjuernas pålitlighet, reliabilitet och validitet.  
 
 
Då vi har valt att fördjupa oss i Halmstads Fastighets AB outsourcing har vi naturligtvis valt 
att intervjua dem. Vi har sedan utifrån HFABs svar på vilka de köper in tjänster från valt ut 
Crendo och ISS för att få svar från entreprenörsledet.  
 
2.1 Metodval 
 
För att få svar på de frågor vi har valde vi en kvalitativ metod, som kännetecknas av det 
skrivande ordet (Backman, 1998). Jämfört med vid ett kvantitativt tillvägagångssätt där man 
ofta använder sig av enkäter och observationer är det vanligaste vid ett kvalitativt 
tillvägagångssätt att man använder sig av intervjuer. 
 
Jacobsen (2002) nämner flexibiliteten och öppenheten som den kvalitativa metodens stora 
fördelar. Det är just detta vi har velat använda oss av. Genom en intervju med hjälp av en 
intervjuguide har vi styrt in de intervjuade på det specifika området vi vill fråga om men 
samtidigt låtit dem prata fritt.  
 
2.1.2 Fallstudie 
 
Att välja arbetssättet fallstudie innebär att man undersöker ett fenomen, inriktar sig på en 
insikt, upptäckt eller tolkning istället för att pröva olika hypoteser. Genom att koncentrera sig 
på ett fall eller en viss företeelse så kan man angripa och belysa samspelet mellan viktiga 
faktorer som kännetecknar det område man vill studera. Ofta benämner man fallstudien som 
ett metodiskt angreppssätt, det vill säga att man samlar in, organiserar och samordnar data så 
att det resulterar i en speciell slutprodukt, i detta fall då slutrapporten (Merriam, 1994). 
 
Vi har valt att fördjupa oss i en relation mellan tre företag och se hur deras relation påverkas 
av valet att börja med outsourcing av fastighetsförvaltartjänster. De fastighetsbolag som vi har 
valt att undersöka är HFAB som är beställare i denna relation. ISS Facility Services och 
Crendo är entreprenörer som tillhandahåller fastighetsförvaltartjänster åt HFAB. Varför vi 
valde dessa två är eftersom att de är två av de största som tillhandahåller tjänster åt HFAB. 
 
Vi kom i kontakt med HFAB efter en företagsfrukost och där kom vi att diskutera olika 
infallsvinklar om fastighetsförvaltning. Då diskuterade vi begreppet outsourcing med Sonja 
Bjärudd som är arkitekt och projektledare för nyproduktion på HFAB.  Att vi sedan valde att 
använda dem som fall var att de tidigt valde att outsourca sin fastighetsförvaltning. Eftersom 
att de har outsourcat under en längre tid nu, så börjar de se vissa effekter som både är positiva 
och negativa med det här sättet att sköta fastighetsförvaltningen. 
 
Att välja fallstudie för att undersöka dessa tre företag var en självklarhet eftersom att man 
med öppna svarsalternativ kan få en mer djupare förståelse i ett fenomen. Det går att  
återkomma till intervjupersonen för att kontrollera att man har förstått dem rätt och det är 
viktigt att kunna ställa följdfrågor för att kunna utveckla och bredda informationen.  
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2.2 Litteratursökning samt sökning i databaser 
 
Vid litteratursökning har vi använt oss av vissa nyckelord. 
 
- Fastighetsförvaltning 
- Outsourcing 
- Fastighetsbolag 
- Egen regi 
- Entreprenad 
 
Litteraturen har vi hämtat från Högskolans bibliotek samt Stadsbiblioteket i Halmstad.  
Vi har även använt oss av studentlitteratur som vi använt oss av under vår utbildning på 
Bygg- och Fastighetsekonomprogrammet. 
 
Databaser som vi har använt för att söka efter artiklar är: 
- ABI Inform 
- Emerald 
 
2.3 Intervjuerna 

2.3.1 Val av intervjuperson 
 
Vi har valt att intervjua de personer inom företagen som anses sitta på mest kunskap inom 
ämnesområdet. Vi har valt att intervjua Lars Keyser som är förvaltningschef på HFAB.  
Vi har även intervjuat Alf Sandberg som är VD på Crendo och Klas Johansson som är 
distriktschef på ISS Facility Services, detta för att få med entreprenörsledet. 
 
2.3.2 Intervjuguide 
 
Inför våra intervjuer har vi lagt upp en intervjuguide med frågor vi vill ha svar på. Vi delade 
upp intervjun i olika teman såsom motiv, risker och effekter för att kunna göra de olika fallen 
jämförbara och för att kunna dra en slutsats av dessa.  
 
Vi har låtit intervjun ta form utav öppna svarsalternativ för att få med så mycket information 
som möjligt och låta intervjupersonen fritt tala om de olika teman.  
 
2.3.3 Genomförandet av intervjuerna    
 
En bra intervju kräver ögonkontakt (Jacobsen, 2002), därför kan det vara svårt att bara 
använda sig av anteckningar vid en intervju. En bandspelare eller liknande kan därför vara till 
stor hjälp. På så sätt upprätthålls ett mer naturligt samtal utan avbrott samt ett ypperligt 
tillfälle att få med ordagranna citat. En nackdel är dock att för vissa intervjupersoner kan det 
kännas obekvämt att ha en bandspelare framför sig och veta att det här spelas in. 
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Vid en av våra intervjuer, den med HFABs förvaltningschef Lars Keyser, använde vi ej oss av 
bandspelare utan enbart anteckningar. Detta på grund av önskemål av den intervjuade att han 
ej ville spelas in på band. En av oss höll i intervjun och gjorde stödanteckningar medan den 
andre antecknade. I övriga intervjuer gick det dock bra för de intervjuade att spelas in på band 
varvid vi gjort det. Under de intervjuerna höll en av oss i intervjun medan den andre skötte 
bandspelaren samt skrev ned stödord. 
 
Jacobsen (2002) skriver även att miljön där intervjun äger rum har betydelse för innehållet i 
intervjun. Konstlade miljöer leder ofta till konstlade svar. Därför har vi vid våra intervjuer 
besökt våra intervjupersoner på deras arbete och då på deras kontor, en miljö de känner till 
och känner sig trygga i. 
 
2.3.4 Metod för analys av data 
 
Efter intervjuerna sammanställde vi dem i skriftligt format. Fanns det inspelat på band 
lyssnade vi av det och skrev med hjälp av stödord ner intervjun. I det fallet vi ej hade 
intervjun inspelad skrev vi med hjälp av alla anteckningar ned intervjun samt kollade av med 
varandra om eventuella missuppfattningar. Vi försäkrade oss även om att vi förstått 
intervjuobjekten rätt genom att be dem gå igenom deras egna svar.  
 
2.3.5 Intervjuernas trovärdighet 
 
Jacobsen (2002) skriver att den kvalitativa ansatsen är en öppen metod där forskaren så lite 
som möjligt försöker styra den intervjuade. Det är intervjupersonerna som bestämmer vilken 
information som samlas in eftersom det inte finns några givna svarsalternativ. Därför får 
kvalitativa ansatser ofta hög intern giltighet.  
 
Validitet innebär att man verkligen mäter det man har som avsikt att mäta, det vill säga 
uppsatsens giltighet (Jacobsen, 2002). Outsourcing innebär att det finns en beställare som 
köper tjänster av en entreprenör som tillhandahåller dessa tjänster. Beställare och entreprenör 
skriver ett kontrakt som oftast löper över ett par år. Beställare kan outsourca en eller flera 
delar av organisationen, men man börjar oftast i liten skala och utvecklar det efter hand 
(Axelsson, 1998). I denna uppsats har vi valt HFAB som utgångspunkten och de är beställare. 
Vi har även valt att titta på två entreprenörer. Vi valde att undersöka denna relation i teman 
som motiv, risker och effekter. För att kunna göra detta, utformade vi intervjuguiden efter 
dessa teman och därefter ställt frågor kring dessa.  
 
Tack vare bandinspelningar har vi fått med allt från intervjuerna utan att information har 
missats eller förvrängts. Men i ett av fallen använde vi oss ej av bandinspelning, efter 
önskemål från den intervjuade. I detta fall visade sig intervjupersonen vara väldigt 
tillmötesgående och gick igenom allt väldigt grundligt och sakta med oss, allt för att vi inte 
skulle missa eller missuppfatta något.  
 
För att kunna styrka uppsatsen reliabilitet så har vi kontaktat alla intervjupersonerna åter och 
ställt följdfrågor på det vi ansåg var oklart. Vi har även kontrollerat med dem att vi har förstått 
dem rätt genom att låta dem gå igenom deras egna svar och låtit dem kommentera svaren.  
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3. Teoretisk referensram  
 
 
Här presenterar vi vår insamlade teori och ger därmed en klar bild över ämnet. Denna teori 
kommer sedan att behandlas i analysen då den jämförs med det insamlade materialet på 
intervjuerna. 
 
 
Ordet ”outsourcing” kan vara svårt att hitta i böcker eftersom det ses som något utav ett 
”modeord”, det vill säga ett nytt ord för ett gammalt fenomen. Ordet är hopsatt av två 
engelska ord; outside, som betyder extern och resource som är det engelska ordet för källa. 
Enkelt översatt blir då outsourcing ”extern källa” (Augustsson & Bergstedt Sten, 1999). 
 
Vad är outsourcing? Axelsson (1998) har en bra beskrivning av begreppet i sin bok: 
 

”Den process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som 
tidigare utförts internt inom företaget i och med denna förändring 
(outsourcingen) i stället köps från en extern leverantör” (s.188).  
 

Ordet ”aktiviteter” är i beskrivningen ett brett uttryck som kan omfatta till exempel en tjänst 
som kvalitetskontroll, en utformning av en faktura eller produktionen av en enhet. ”Som 
bildar en funktion” i citatet ovan innebär att det oftast rör ett antal aktiviteter men att dessa 
aktiviteter inte alltid behöver vara exakt samma utan kan förändras. 
 
3.1 Outsourcingsrelationen 
 
Outsourcing kan ses som ett äktenskap. Fattar ni tyckte för varandra så börja med att lära 
känna varandra. Uppstår det kärlek så förlova er, det vill säga teckna ett kort avtal. Växer 
kärleken större och starkare med tiden så gift er, teckna ett längre kontrakt. Men viktigast av 
allt, glöm inte bort äktenskapsförordet! Gör redan innan klart om vad konsekvenserna blir vid 
eventuell skilsmässa eller otrohet (www.sweco.se). 
 
Även Augustson och Bergstedt Sten (1999) liknar outsourcingrelationen vid ett äktenskap. 
Företagens mål är att hitta rätt partner att gifta sig med, att skapa ett ömsesidigt förhållande. 
Outsourcingförhållandets första tid brukar även passandes kallas för smekmånaden. 
Dock kan det vara vilseledande att se outsourcingförhållandet som en relation mellan endast 
två parter. Författarna vill mer likna vid ett äktenskap mellan två parter med barn från tidigare 
äktenskap. Då är det inte enbart upp till de två parterna, utan även barnen, att familjelivet 
fungerar. Så är det i en outsourcingrelation. Att kunden och leverantören är överens och 
skapat tyckte för varandra räcker inte för en lyckad outsourcing. Barnen, som Augustsson och 
Bergstedt Sten (1999) kallar användarna, exempelvis det som är kvar av kundens avdelning, 
samt leverantörens serviceenheter måste även dem ha en bra relation för att familjelivet ska 
fungera fullt ut. 
 
3.2 Outsourcing, en trend 
 
En annalkande fastighetskris var på gång under 90-talet och man sökte nya vägar att tjäna 
pengar. Byggentreprenörerna började istället ändra sin organisation till att förvalta fastigheter 
istället för att bygga nya fastigheter. På så sätt fann man nya vägar att vara lönsam på. 
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Fastighetsbolagen kunde skära ner på organisationen och därigenom spara pengar och 
byggbolagen fann nya sätt att vara lönsam på. Detta gällde dock inte för alla utan det var 
många som var tvungna att sättas i konkurs under denna period (Sandgren, 1994). 
 
Outsourcing har blivit en trend i företagetsvärlden de senaste åren. Nästan alla företag 
outsourcar idag någon eller några delar av sin affärsverksamhet. Trenden inom outsourcing 
idag är att börja smått. Att först outsourca ut mindre tjänster för att gradvis stega uppåt och 
tillslut outsourca ut större tjänster som har större betydelse för företaget (Bragg, 1998). 
 
En studie gjord 1996 på företag i Nordamerika och Europa visar att outsourcing är på 
uppgång och på väg att bli stort i framtiden. Studien visar att av de företag som redan 
outsourcar någon del av sin organisation är hela 91 % nöjda med resultaten. Av de tillfrågade 
planerar även 93 % att outsourca inom de närmsta tre åren (Lankford & Parsa, 1999). 
 
3.3 Kärnverksamheten stannar i företaget 
 
Även i Sifenhetens undersökning, outsourcing & offshoring – en facklig checklista, skrivs det 
att outsourcing sedan en lång tillbaka är en trend. Det inleddes med mindre verksamheter som 
till exempel fastighetsskötsel, personalmatsalar och städning men vidareutvecklades sen till 
att fortsätta med stödfunktioner som ekonomi och IT. På senare tid har outsourcingen krupit 
allt närmare kärnverksamheten och vad som är kärnverksamheten har blivit allt mer otydlig.  
 
Outsourcing inom fastighetsförvaltning innebär att resurser, såsom skötsel, städtjänster, vvs 
(värme, ventilation och sanitet), el och så vidare upphandlas på en marknad för 
förvaltningstjänster. Vill man gå långt kan man outsourca nästan allt, till och med reception, 
lönehantering eller annan ekonomifunktion. Man behåller själva kärnverksamheten för att 
kunna erbjuda kunderbjudanden som är konkurrenskraftiga (Högberg & Högberg, 2000). 
 
Vad är bäst, egen regi eller att anlita externa företag som tillhandahåller en eller flera tjänster? 
Axelsson (1998) menar att svaret på frågan att outsourca eller ej ses som en fråga om 
kärnkompetens eller ej. Det finns många funktioner i ett företag som kan outsourcas men det 
som betraktas som kärnverksamheten stannar i företaget.  
Se modell 1. 
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                                                             Funktioner som kan outsourcas 
 

 
Modell 1, bild från Axelsson (1998) s. 189. 

 
Axelsson (1998) menar på att det är angeläget att framhålla att outsourcing inte enbart berör 
tillverkning eller köp av komponenter utan det är ofta en kombination av både varor och 
tjänster. När företag överlåter sin tillverkning till en extern leverantör överlåter de kanske 
även ansvaret för vidareutveckling och allt det administrativa gällande tillverkningen. Kanske 
tar de även över den personal som tidigare jobbat med tillverkningen internt i företaget steget 
över till den externa leverantören. På så sätt får de behålla sina arbetsuppgifter men byta 
arbetsgivare. 
 
3.4 Vad är företagets kärnverksamhet? 
 
Axelsson (1998) skriver i sin bok att kärnkompetens ofta beskrivs som den kompetens som är 
unik och särskiljande i företaget i fråga.  

 
”Kärnkompetens (core capabilities) är de mest kritiska och mest utslagsgivande 
 (distinctive) resurser ett företag förfogar över, och som är svårast för andra att  
kopiera när den i ett antal processer kopplas ihop med de relevanta strategiska 

 mål som företaget strävar mot” (Axelsson, 1998, s.194). 
 
Genom att identifiera företagets kärnverksamhet underlättas omfördelningen av begränsade 
resurser till dem som är viktigast. På så sätt kan företaget lägga sin största vikt vid de 
aktiviteter samt resurser som är mest värdefulla och som företaget kan bäst. Övriga aktiviteter 
överlämnas till dem som kan utföra dem bättre (Axelsson, 1998). 
 
 

 
Kärnverksamheten 

som stannar i 
företaget 

Marknadsföring/ Försäljning 
Mäklare, franchising, telefonförsäljning, 
återförsäljare, kundvård 

Lokala tjänster 
Städning, transporter, restaurang, bevakning 

Tillverkning 
Delsystem, komponenttillverkning, material, 
råvaror, förnödenheter 

Datordrift 
Driftcentraler, nätövervakning, kundstöd, call-
centers, datorservice 

Kvalificerade uppdrag 
Revisorer, tekniska konsulter, systemutvecklare, 
reklambyråer etc. 
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3.5 Motiv och risker med outsourcing 
 
Att sänka kostnaderna är den största anledningen till varför ett företag väljer att outsourca 
(Augustsson & Bergstedt Sten, 1999). Men det är ofta inte den enda orsaken. Varje fall av 
outsourcing är unikt och anledningarna till varför man väljer att leja ut en aktivitet på 
entreprenad kan vara många. Outsourcing behöver dock inte bara vara något positivt, det 
finns även risker. Risker som kanske gör att tillståndet efteråt visar sig vara värre än innan 
man började outsourca. 
 
Kostnadsbesparingar anses vara den största anledningen till att företag väljer att outsourca 
som vi nämnde tidigare. Men detta kan leda till en stor besvikelse menar Lankford och Parsa 
(1999). Att leja ut delar av sin verksamhet leder inte alltid till besparingar för företaget utan 
en bättre anledning är den kunskap som en extern leverantör kan erbjuda och som inte finns 
inom företaget. 
 
3.5.1 Motiv till outsourcing 
 
• Kostnadsbesparingar 
Att spara pengar är den största anledningen till att företag väljer att outsourca. Stora 
leverantörer som är specialister inom ett visst område antas kunna utföra arbetet billigare tack 
vare sina stordriftsfördelar (Augustsson & Bergstedt Sten, 1999). Exempel på 
stordriftsfördelar kan vara möjlighet att centralisera, att få ihop många olika delar på en och 
samma plats. Tack vare större volymer kan även inköpsprisen minska (Bragg, 1998).  
 
• Behov av ny kompetens 
Företag kan komma till insikt med att resurserna man har inom företaget inte är tillräckliga 
(Bragg, 1998). För att göra ett bra jobb samt att vidareutvecklas behövs högre kompetens. 
Genom att ge över ansvaret till en utomstående leverantör som är specialist inom området får 
man därmed tillgång till bättre utbildad samt mer erfaren personal. Även det allra senaste 
inom området samt alla tekniska framsteg som gjorts.   
      
• Riskspridning 
Man sprider ut risken och står inte för den själv längre (Axelsson, 1998). 
 
• Fokusera på det viktiga 
Att man vill fokusera på det som är viktigt är ett annat motiv till outsourcing. Genom att göra 
det och leja bort det mindre viktiga frigör man resurser som istället kan sättas in där det som 
bäst behövs och där det ger högst avkastning (Augustsson & Bergstedt Sten, 1999). 
Bragg (1998) skriver om samma sak men utvecklar det. Hans åsikt är däremot att företag har 
vissa delar som är nyckeln till företagets framgång. Dessa delar är det viktigast att satsa på 
och så länge man kan hitta företag man litar på som självständigt kan sköta övriga delar är det 
ett bra sätt för att kunna fokusera på just det som är viktigt. Det kan även gå så långt att 
företag väljer att outsourca någon av de viktiga delarna om det visar sig att just den 
leverantören kan göra det bättre än dem själva.  
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• Bli av med en konkurrent 
Att outsourca ut en tjänst för att bli av med en rival anses inte som ett sedligt skäl men ändå 
förekommer det (Bragg, 1998). Genom att leja ut en tjänst till en konkurrent slipper man 
därmed konkurrensen. 
 
• Ökad flexibilitet 
Istället för att köpa in dyra specialister eller köpa ny dyr teknik står outsourcingföretaget för 
det allra senaste. På så vis slipper man undan att den dyra investeringen blir omodern och att 
ständigt behöva vidareutbilda den egna personalen inom det specifika området. Därmed får 
man tillgång till resurser och teknik som hade varit omöjlig annars (Augustsson & Bergstedt 
Sten, 1999). 
 
3.5.2 Innan man tar outsourcingbeslutet 
 
Innan ett företag beslutar sig för att outsourca på grund av ett eller flera av motiven vi nämnde 
här ovan menar Bragg (1998) på att det är förnuftigt att anlita en konsult. Anledningen till att 
man funderar på outsourcing är ofta för att man tror att någon extern leverantör kan göra 
arbetet bättre och billigare än man kan inom företaget. Men så är inte alltid fallet. Kanske gör 
arbetarna ett bättre jobb än vad som redovisas? En konsult kan därmed avgöra om personalen 
inom företaget gör ett bättre jobb än vad de påstår och bara är dåliga på kommunikationen till 
den högre ledningen. Att köpa in en tjänst som inte presterar bättre än den ursprungliga men 
som har arbetare som är duktiga på att berätta om fördelarna med att just anlita dem är inte ett 
argument för outsourcing. 
 
Innan beslut om outsourcing tas bör man även ha i åtanke att man inte måste outsourca ett helt 
område inom företaget utan bara de delar man tror sig tjäna på att leja ut (Bragg, 1998) På så 
sätt tas en mindre risk för företaget eftersom de behåller vissa delar inom företaget. Byggs det 
sedan upp ett ömsesidigt förtroende sinsemellan och man är nöjd med resultaten kan man 
senare fundera på att överlåta hela området eller fler delar. 
 
3.5.3 Risker med outsourcing 
 
• Förlorad kontroll 
Genom att lämna över ett visst ansvar till en utomstående leverantör förlorar man en del 
kontroll. Hur stor förlusten blir beror helt på outsourcingen. Vid stödfunktioner har ofta 
kontrollen ingen stor väsentlighet men är det däremot något större och viktigare för företaget 
kan förlusterna vara katastrofala (Augustsson & Bergstedt Sten, 1999). 
 
• Kommunikationen 
När man lejer ut delar av verksamheten försvinner även den dagliga kontakten som man får 
när allt ligger under samma tak. Denna kontakt kan vara viktig och avgörande när det gäller 
idéer om förbättringar och nyskapande (Augustsson & Bergstedt Sten, 1999). 
Outsourcing innebär en omorganisation som kan få katastrofala konsekvenser på grund av 
brister i kommunikationen menar Beaumont och Sohal (2002). Det finns en viss risk i 
kommunikation med syfte på överföringarna företagen sinsemellan. Tänk om det blir fel i 
rapporterna/informationen eller om den inte kommer fram över huvudtaget? 
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• Risk för arbetslöshet  
När man lejer ut en tjänst innebär det att man helt plötsligt har för mycket personal. De som 
tillhandahöll internt med den nu utlejda aktiviteten är helt plötsligt sysslolösa. Behöver det 
företaget som tagit över tjänsten personal finns det därmed ett personalbehov. Men behöver 
företaget inte det står helt plötsligt kanske flera arbetslösa. Sådant kan vara förödande i till 
exempel en mindre ort (Bragg, 1998). 
 
• Minskad flexibilitet 
En av fördelarna med outsourcing är just den ökande flexibiliteten men det kan även bli 
tvärtom. Genom att leja bort delar till en utomstående leverantör låser man oftast fast sig hos 
den för en viss tid framöver. Klarar sen inte leverantören av att leva upp till dagens moderna 
teknik eller att vidareutbilda och specialisera sin personal minskar flexibiliteten (Augustsson 
& Bergstedt Sten, 1999). 
Att skriva under på ett treårigt outsourcingkontrakt kan innebära stora negativa konsekvenser 
för ett företag. Förändringar i teknologin kan skapa nya möjligheter eller lägre priser som 
företaget därmed går miste om på grund av de bundit upp sig (Beaumont & Sohal, 2002). 
 
• Risk för informationsläckage 
Genom att blanda in ytterligare en part ökar risken för läckage. För företag exempelvis i 
forskningsbranschen kan ett läckage ge förödande effekter. Det kan dock poängteras att de 
flesta läckagen kommer från den egna personalen (Augustsson & Bergstedt Sten, 1999). 
 
3.6 När outsourcing inte längre är ett alternativ 
 
Precis som det är viktigt att ta genomtänkta beslut till att börja outsourca behövs det tas 
genomtänkta beslut till att sluta. Det finns flera olika anledningar till att sluta outsourca och 
Bragg (1998) tar upp flera i sin bok: 
 
• Kortsiktiga lösningar 
Kanske är anledningen till outsourcing en kortsiktig lösning som när behovet försvinner inte 
behövs längre? 
 
• Prestationen inte är det förväntade 
När företaget som lejer ut en tjänst inte känner att den externa leverantören tillhandahåller den 
höga kvaliteten av tjänsten som var sagt från början kan det vara dags att ta ett beslut för att 
avsluta outsourcingen.  
 
• Kostnaderna är för höga 
Ett annat beslut till att avsluta outsourcingen kan vara att kostnaderna skenar iväg och blir 
högre än förväntat. Innan beslutet tas bör dock ledningen göra en kostnadskalkyl för att se hur 
hög kostnaden blir om man tar tillbaka tjänsten inom företaget. Det kanske blir ännu dyrare? 
 
Barrington (2006) skriver att den största anledningen till att företag slutar outsourca är för att 
återfå kontrollen, antingen i form av kostnader, kvalitet eller svarstid. Enligt undersökningen, 
”An Inside Look at FM Outsourcing” som han skriver om har två av fem företag tagit tillbaka 
en aktivitet in i företaget igen efter att den varit utlagd till ett externt företag. 
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När ett företag beslutat sig för att avsluta en outsourcingrelation är det dags att bestämma om 
man ska ge förtroendet till någon ny eller ta tillbaka verksamheten inom företaget igen. En 
anledning till att ta tillbaka verksamheten inom företaget igen är att relationen med den 
externa leverantören varit så dålig att man vägrar eller inte vågar ge någon ny förtroendet. 
Men känner man att en annan leverantör kan gör ett bättre jobb är chansen större till 
outsourcing igen (Bragg, 1998). 
 
3.7 Att välja rätt leverantör 
 
Efter att beslutet om outsourcing tagits börjar jakten på den rätta leverantören (Embleton & 
Wright, 1998). Outsourcing är oftast en långvarig relation som grundar sig på ett nära 
samarbete och därför är vikten av att välja den rätta leverantören stor. Att byta leverantör kan 
vara både kostsamt och tidskrävande så att spendera både tid och pengar på att hitta den rätta 
kan vara lönande i slutändan.  
 
Att tänka på när man ska välja leverantör (Embleton & Wright, 1998): 
- Sök igenom marknaden för att hitta just dem som kan tillfredsställa företagets krav. En 
strävan mot samma mål är viktig. 
- Ge en förfrågan. På så sätt får du reda på företagets intresse och kapacitet. 
- Se till att företaget som ser bra ut på pappret verkligen är bra i verkligheten också. 
- Ta inga förhastade beslut. Gör dig inte av med några potentiella leverantörer innan 
kontraktet är skrivet. Och glöm inte att behandla alla leverantörer bra, de kan behövas för 
företaget senare. 
 
Att flytta vissa delar av företaget till en extern leverantör är ett stort beslut som kan ha stor 
betydelse för företaget i fråga (Bragg, 1998). Just därför är det viktigt att allt går rätt till. 
Företaget som lejer ut tjänster måste ha förståelse för hur leverantörerna arbetar. Detta innebär 
insikt i hur leverantörer tjänar pengar och hur de konkurrerar med varandra samt god 
kännedom inom området som ska lejas ut. 
 
En leverantör livnär sig på att specialisera sig på en viss sak eller del (Bragg, 1998). Genom 
att använda sig av den senaste teknologin, anställa kunnig och erfaren personal samt satsa på 
vidareutbildning hos personalen satsar de på att utmärka sig som den bästa inom det aktuella 
området. Dessutom framhåller även leverantörer deras stordriftsfördelar som medför sänkta 
kostnader för båda sidor. 
 
3.8 Hur konkurrerar leverantörerna med varandra? 
 
Bragg, 1998, tar upp tre punkter företag som funderar på att outsourca bör tänka på. 
  
1. För att försäkra sig om en fast inkomst samt hålla konkurrenter borta försöker alla 
leverantörer att binda upp sig så länge som möjligt. 
 
2. De försöker hålla slutnotan så låg som möjligt. Lågt pris lockar naturligtvis. Men innan 
kontrakt skrivs läggs ofta diverse klausuler in som reserverar om att priserna kan komma att 
öka så småningom. 
 
3. Företagen erbjuder ofta gratis konsultation både innan och under relationen. 
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3.9 Fastighetsförvaltning på entreprenad 
 
Fastighetsförvaltning på entreprenad är just outsourcing av olika aktiviteter som har med 
fastighetsskötsel att göra. Att välja att lägga ut sin fastighetsförvaltning på entreprenad kan ha 
många olika orsaker. Några har tagits upp i föregående kapitel och de är då 
kostnadsbesparingar, ökad flexibilitet och fokusering på det viktiga i organisationen, såsom 
hyresgästen och dess behov. I början på 1990-talet började fastighetsbolagen och främst då de 
offentliga bolagen att outsourca sin förvaltning (Augustsson & Bergstedt Sten, 1999). 
 
Det som kan beskrivas som en fördel med förvaltning på entreprenad är att 
fastighetsorganisationen i sig blir mer lättrörlig och mer flexibel. Man gör även stora 
kostnadsbesparingar i form av löner till egna anställda och samtidigt kan man höja 
servicekvaliteten. Oftast anser beställarna (fastighetsbolagen) att entreprenaderna har givit 
lägre kostnader och högre kvalité, men att det är svårt att mäta sådant eftersom att man inte 
har tydliga kravspecifikationer och kontroll som gör det svårt att mäta om de önskvärda 
effekterna har uppnåtts eller inte (Nilsson, 1999). 
 
Det som kan ses som nackdel med denna form av förvaltning är att entreprenaden inte är en 
medlem av beställarens organisation och kan därför inte agera fullt ut i enlighet med 
beställarorganisationen. Det är entreprenören som har mest kontakt med kunderna, det vill 
säga, hyresgästerna och ibland brister servicekulturen gentemot dem. Man måste utbilda 
entreprenaderna i hur dem skall bemöta hyresgästerna och försöka genomsyra entreprenaden 
med beställarorganisationens anda (Nilsson, 1999). 
 
3.9.1 Motiv och verkställande – för och nackdelar med fastighetsförvaltning på 
entreprenad 
 
• Motiv och verkställande ur beställarnas perspektiv 
Det främsta motivet till att man lägger ut sin fastighetsförvaltning på entreprenad är att man 
främst vill åt lägre kostnader och uppnå högre kvalité genom att låta entreprenader konkurrera 
om uppdraget. Att utsätta fastighetsförvaltningen för konkurrens behöver inte heller alltid 
vara att spara pengar utan att det handlar även om ett strategiskt val i 
verksamhetsutvecklingen i fastighetsbolagen. Istället för att ha förvaltningen i den egna 
organisationen ändrar man sin verksamhet till att bli en ren beställarorganisation istället. Detta 
medför i de flesta fall stora omorganisationer i den egna organisationen (Nilsson, 1999). 
 
Ett annat motiv som inte alltid nämns till att outsourca sin fastighetsförvaltning är även att 
organisationen eller vissa delar av den anses vara trögrörlig och konservativ i sitt 
förändringsbeteende. Då kan företaget outsourca en del för att få en ”omstart” och ett nytt sätt 
att agera på. Det kan även vara lagom att byta leverantör efter ett par år så att inte den 
relationen heller blir trögrörlig (Sandgren, 1999). 
 
Det var inte förrän i början på 1990-talet som fastighetsbolagen började inse att det faktiskt 
var hyresgästen som var den centrala faktorn i verksamheten. Synsättet har inte varit  
kundorienterat utan man har mer fokuserat på fastigheterna som utgjorde kapital. Det är ett 
annat motiv till att man har lejt ut sin förvaltning. Många beställare ansåg att tillsynen av 
fastigheterna inte har varit tillräcklig i egen regi och att konkurrens då är det bästa sättet att 
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göra den egna organisationen mer kvalitetsmedveten och utvecklande. Ett annat alternativ kan 
vara att man ansett att den egna kunskapen inom organisationen inte är tillräcklig för att föra 
företaget framåt och göra det konkurrenskraftigt. Det finns också politiska beslut bakom 
outsourcing och detta främst då i kommunala fastighetsbolag. Politiker förväntar sig oftast 
lägre kostnader och högre kvalité och vill ha så lite verksamhet i egen regi som möjligt och 
vill istället vara en ren beställarorganisation (Nilsson, 1999). 
 
Sverige har sedan länge ansetts ha många offentliga monopol och viljan att förändra detta och 
skapa mer konkurrens är ett motiv till att bryta upp och outsourca sin fastighetsförvaltning. På 
detta sett kan det skapas mer antal aktörer på marknaden och fler konkurrenskraftiga 
erbjudanden, som i sin tur skapar mer och bättre tjänster till en mindre kostnad för 
skattebetalarna. Det finns även ett annat alternativ till att man outsourcar delar av 
organisationen och det är för att företaget anser att en annan organisation kan sköta det bättre. 
För att nämna fler anledningar är även att man outsourcar de uppgifter som är 
säsongsbetonade, de som alltså varierar i belastning under året. Till detta kan höra 
snöskottning, gräsklippning och diverse trädgårdsskötsel (Sandgren, 1999). 
 
Verkställandet av förvaltningsentreprenad har oftast gått till på så sätt i kommunala 
fastighetsbolag att första steget är en förhandlad entreprenad som är en självständig enhet i 
den egna organisationen. Sedan flyttas dessa oftast ut från den egna organisationen till egna 
företag som fortfarande har anknytning till moderbolaget. Efter ett tag knoppas dessa av och 
det bildas fristående företag som fastighetsbolagen handlar upp tjänster av. Det går oftast till 
på detta sätt för att förbereda det den egna regin för konkurrensen som uppstår efter 
avknoppningen. Oftast delar man upp fastighetsbeståndet och man flyttar inte ut allt på en 
gång, utan man gör det stegvis efter en plan. Vad man har sett i undersökningar är att 
entreprenader blir bestående. Det händer nästan aldrig att ett bolag flyttar tillbaka en 
outsourcad aktivitet in i den egna organisationen igen (Nilsson, 1999). 
 
• Fördelar ur beställarens synvinkel 
Många beställare anser att det är en fördel att kunna koncentrera sig på det som är viktigt i 
organisationen, här hyresgästen. Man kan tillgå högre kompetens om man outsourcar sin 
förvaltning till en entreprenör än om man skulle behålla den verksamheten i den egna 
organisationen. Man kan även framhålla att entreprenörens framåtanda anses vara en fördel. 
Det innebär att man får bästa möjliga service och när man upphandlar en entreprenad innebär 
det även att man specificerar arbetet i detalj och de blir även prissatta. 
Att outsourca fastighetsförvaltningen innebär också att fastighetsbolag får en ökad 
medvetenhet och kunskap om fastigheterna. Innan upphandling är det nödvändigt att tänka 
igenom och specificera vad som behövs göras. Ofta har detta inte specificerats innan och nu 
blir både hyresgästernas och fastigheternas behov tydliggjorda. Beställaren kan också ställa 
krav på den kunskap och kompetens som denne anser vara nödvändig för uppdraget. Detta 
kan då ske utan att man behöver ta hänsyn till egen personal och det innebär att en entreprenör 
som inte sköter sitt uppdrag kan bli ombedd att avsluta sitt uppdrag. Här krävs det dock 
mycket kunskap om upphandling och dess juridiska innebörd för att ha lagen på sin sida när 
något inte går som man har avtalat om. Det är två helt olika saker att ha rätt och att få rätt 
(Nilsson, 1999). 
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• Nackdelar ur beställarens synvinkel 
Det som är viktigt för beställaren är att man hanterar kunden rätt så att långsiktiga relationer 
byggs upp. Entreprenören är inte en del av beställarens organisation och kan därför ha svårt 
att agera optimalt ur beställarens synvinkel. Att det brister i entreprenörernas servicekultur är 
ganska vanligt. Det är driftspersonalen som har den mesta kontakten med hyresgästerna och 
som syns mest på området. Därför är det mycket viktigt hur de uppfattas för beställaren. Att 
det fortlöpande arbetet från entreprenören håller samma nivå kan vara svårt för beställaren att 
kontrollera. Detta innebär merarbete för beställaren, men denna extra resursinsats kan tänkas 
ge lägre kostnader totalt för beställarens organisation. Då slipper man obehagliga 
överraskningar som kan resultera i höga kostnader senare (Nilsson, 1999). 
 
Ibland kan kunskapen hos entreprenaderna variera och det kan vara svårt att upprätta en 
tillräckligt hög standard på fastigheterna. Oftast finns det komplicerade tekniska system som 
entreprenörerna inte har full kompetens att sköta. Standarden i fastigheterna kan då sjunka 
och oftast får inte beställaren reda på det förrän entreprenaden är avslutad. Därför är 
fortlöpande kontroll mycket viktig och även att kontrollera vad hyresgästerna anser om 
boendemiljön för det är ju dem som i slutändan märker om något inte stämmer (Nilsson, 
1999). 
 
Ansvaret kan också vara svårt att bestämma när det är många entreprenören som upphandlas. 
Även för hyresgästerna kan detta vara förvirrande att veta vem man ska vända sig till när man 
behöver avhjälpa något fel eller dylikt. Detta kan lösas på flera olika sätt, men det bästa sättet 
är att den största entreprenaden tar på sig ansvaret som totalentreprenad och de andra 
entreprenörerna klipper banden med beställaren och vänder sig bara till den stora 
entreprenaden. Aktiviteter som kundtjänst och felanmälan behålls med fördel hos beställaren, 
så att hyresgästen alltid vet var den ska vända sig till. Sen är det bra om entreprenaden har 
områdesvärdar på de olika områdena som hyresgästerna ser och kan ta kontakt med (Nilsson, 
1999). 
 
Kunskapen om husen kan även förloras snabbt om man byter entreprenad. Vissa 
fastighetsbolag menar även att de som går i pension, tar med sig viktig information som inte 
passeras vidare till nyanställda.  
 
3.9.2 Fastighetsbolagsform och underhåll  
 
Det finns även olika typer av organisationer av fastighetsbolag. Det är ej nödvändigtvis så att 
fastighetsverksamheten är knuten till kärnverksamheten utan är istället en så kallad 
stödfunktion. De som knyter fastigheterna till sin kärnverksamhet är till exempel kommunala 
bostadsföretag som har som sitt största mål att se till att hyresgästen trivs och vill stanna kvar 
i sin bostad en längre period. Kommunala fastighetsbolag ska då helst drivas med 
självkostnad som mål. Dock ska en liten vinst godtas för att man ska ha råd med planerat 
underhåll och nybyggnationer. När man talar om en fastighetsverksamhet som är en 
stödfunktion till kärnverksamheten, kan det till exempel röra sig om industriföretag, landsting, 
kyrka eller stat (Bejrum, 1999). 
 
Strategin för underhåll av fastigheterna måste bygga på vilken typ av organisation man har. 
När man har en fastighetsverksamhet som inte knuten till kärnverksamheten blir den primära 
verksamhetens vinstmål eller kostnadsmål överordnade. Man ska till exempel inta ta ut mer  
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hyra för lokalerna än nödvändigt, alltså man ska då helst även här inte ta ut högre 
lokalkostnader än vad som krävs för självkostnadstäckning. Underhållet är det som kostar i en 
fastighetsverksamhet och man kan välja att lägga upp det på olika sätt. Vill man åstadkomma 
mer vinst ett år, drar man ner på underhåll och vice versa. Viktigt är även att komma ihåg att 
kontinuerligt underhåll är det optimala för att slippa stora kostnader som kan dyka upp när 
diverse system havererar för att man avstått från underhåll tidigare år (Bejrum, 1999). 
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4. Empiri 
 
 
Här presenterar vi de tre företagen som medverkat vid vår studie. Vi redovisar även 
informationen vi fått in vid våra intervjuer. Vi har valt att dela upp empirin i de teman som vi 
använde oss utav i intervjun för att lättare kunna analysera informationen.  
 
 

4.1 HFAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halmstads Fastighets AB är ett kommunalt fastighetsbolag som bildades 1942 och som ägs av 
Halmstads Rådhus AB. Idag är HFAB kommunens största fastighetsbolag med 9800 
lägenheter, 300 lokaler och många parkeringsplatser och garage (www.hfab.se). 
 
I HFAB har vi valt att intervjua Lars Keyser, förvaltningschef, som har varit verksam i 
företaget sedan 1997. Därmed var han inte med när HFAB började outsourca i början av 90-
talet. Han kom in i bolaget ungefär samtidigt som HFAB gick över till att bli ett renodlat 
beställarföretag.  
 
När bostadsbristen i stort sett var bort byggd i slutet av 1980-talet ändrade HFAB liksom de 
flesta kommunala bostadsbolag inriktning från ett byggande bolag till ett förvaltande och 
serviceinriktat bolag. En första åtgärd var att decentralisera bolaget i åtta 
förvaltningsområden. Detta för att flytta närmare kunden, men också för att kunna planera och 
följa upp kostnadsutvecklingen områdesvis. Detta arbete avstannade dock under 
fastighetskrisen i början av 1990-talet. När arbetet återupptogs med decentralisering såldes 
både byggverksamheten och fastighetsförvaltningen till fristående företag. Det fick till följd 
att HFAB blev en renodlad beställare och ett utförandebolag, berättar Keyser.  
 
HFAB har outsourcat sin fastighetsförvaltning i ungefär 15 år och man börjar nu se att vissa 
effekter av detta. Det viktigaste för HFAB är kunderna, det vill säga hyresgästerna, och man 
vill alltid kunna ge dem bästa service. När upphandling av entreprenörer sker har man ett 
upphandlingsavtal där man utförligt beskriver vad som förväntas av entreprenörerna och vad 
som anses vara misskötsel. Vad som anses vara misskötsel kan vara subjektivt och svårt att 
exakt beskriva.  
 
Vid företagsfrukosten med HFAB, som var vår första kontakt med fastighetsbolaget, uttryckte 
Sonja Bjärudd, arkitekt och projektledare nyproduktion på HFAB, ett bekymmer hon såg i 
framtiden. I och med att HFAB började outsourca bantades personalstyrkan ner kraftigt. Stora 
delar av den personal som tvingades lämna gick över till de entreprenörer HFAB istället 
började anlita. Nu ser hon det som ett   
stort problem att många av dessa anställda går i pension de närmsta åren och därmed tar med 



 19   

_________________________________________________________________________ Empiri __ 
 
sig stora kunskaper om HFABs fastigheter som kan vara svåra att ersätta. Keyser var däremot 
av en annan uppfattning och anser att det bara är bra att nya människor kommer in i 
organisationen. De äldre medarbetarna som har kunskap kan ibland agera på ett motsträvigt 
sätt och med ett visst inslag av bitterhet. Det kan resultera i onödiga diskussioner som tar 
dyrbar tid, enligt Keyser.   
 
4.1.1 Organisationens uppbyggnad 
 
Enligt modellen nedan beskriver Keyser den styrande kontrollen inom HFAB. Styrelsen 
överst i modellen är politiskt tillsatt av Halmstad Kommun som är den ägande parten i 
fastighetsbolaget, och är den part som tar de verkställande besluten angående verksamheten. 
Styrelsen talar sen om för VD:n för HFAB vad som ska göras och till hjälp har VD:n en egen 
stab. Sedan kommer uppdelningen av de fyra avdelningarna. 

 
Modell 2, den styrande kontrollen inom HFAB. 

 
 

1. Marknadsavdelningen 
 

Marknadsavdelningen är den avdelning som sköter kommunikationen utåt och som 
marknadsför fastighetsbolaget, berättar Keyser. Deras uppgifter består bland annat av att 
skaffa nya kunder/hyresgäster, ha hand om uthyrningen samt sköta växel och reception. Från 
marknadsavdelningen på figuren ovan går även ett streck ut till något som Keyser kallar BC. 
BC står för Bostads Sociala. Som kommunägt bolag känner HFAB ett socialt ansvar för alla i 
kommunen, även de som har det svårt och detta är HFABs sätt att försöka hjälpa till. De 
försöker därmed erbjuda boende även för dem som hamnat på fel kant i samhället. 
 
 

 
STYRELSE 

 
VD 

FÖRVALTNINGS-
AVDELNING 

TEKNIK-
AVDELNING 

EKONOMI-
AVDELNING 
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2. Ekonomiavdelningen 
 

Precis som det låter tillhandahåller denna avdelning ekonomiska funktioner. Det är här 
inhämtning av hyror sköts samt här man finner fastighetsbolagets IT-avdelning. 
 

3. Teknikavdelningen 
 

Denna avdelning har hand om underhåll, renoveringar, ombyggnationer och nybyggnation. 
Här sköts det som man kallar för planerat underhåll, det vill säga det som är planerat i budget 
och inte det som händer oväntat. 

 
4. Förvaltningsavdelningen 
 

Det är denna avdelning som vår intervjuperson Lars Keyser är chef över. Här sköts allt det 
som de andra avdelningarna inte gör, uttrycker han. Denna avdelning är ansvarig för 
hyresgästen. De besiktigar lägenheter, administrerar, åtgärdar fel, har hand om drift, städning 
och mark. Deras uppgift är att ta hand om och skydda hyresgästerna. Bland annat genom att 
brandsäkra, skottning av snö samt att förebygga halk- och istappsolyckor. Här finns noga 
dokumenterade planer över hur det ska ageras vid brand, översvämningar och dylikt. 
I förvaltningsavdelningen arbetar för närvarande åtta förvaltare samt sju förvaltarassistenter 
som är de som sköter kommunikationen med de externa leverantörerna det vill säga 
entreprenörerna. 
Förvaltningsområdet är uppdelat i 14 områden som är uppdelade mellan förvaltarna som alltid 
jobbar i team med assistenterna. Beroende på hur stora områdena är kan ett förvaltningsteam 
ha hand om ett till tre områden. 
 
4.1.2 Samordnad generalentreprenad  
 
Fastighetsskötseln inom HFAB är uppdelad mellan fyra olika entreprenader och bolaget 
arbetar med samordnad generalentreprenad. Det innebär enligt Keyser, att entreprenad 1 tar 
över HFABs roll och därmed klipps alla band mellan HFAB och entreprenad 2, 3 samt 4 av. 
För att detta skall fungera ställer HFAB otroligt höga krav på entreprenad 1 som nu blir 
generalentreprenör och därmed ansvarig för de övriga. Fodringar görs direkt till HFAB istället 
för till generalentreprenaden. 
 
• Entreprenad 1 
 
Här finner man aktiviteter såsom reparationer, kundservice och driftskötsel av tekniska 
installationer. Dessa fungerar som generalentreprenör för de andra entreprenörerna. Här finns 
även jouren. 
 
• Entreprenad 2 
 
Här sköts vitvaror och allt det som behövs runtomkring. HFABs val som entreprenad 2 är 
experter på reparationer av vitvaror samt specialutbildade. Social kompetens är även det 
viktigt för att kunna möta HFABs hyresgäster. 
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• Entreprenad 3 
 
Städentreprenad som sköter all den inre skötseln. 
 
• Entreprenad 4 
 
Yttre skötsel, det vill säga all markskötsel. 
 

Modell 3, fastighetsskötseln inom HFAB. 
 
HFAB använder sig utav flertalet entreprenörer och Keyser gav några exempel på olika 
entreprenörer som de har kontrakt med. 
 

1. ISS, Crendo, Riksbyggen, Västkustens Bo och Fastighetsservice 
2. ISS, Tvätt och Storkök, Crendo 
3. Samhall, Support Syd, ISS 
4. Skogsvårdsbolaget, Svensk markservice, Västkustens Bo och Fastighetsservice 

 
På de olika entreprenaderna har HFAB nio månaders uppsägning och det är ej upp till HFAB 
att säga upp underentreprenörerna, det är upp till generalentreprenören. 
Avtalen som skrivs med de olika entreprenörerna gäller över två år med ett års förlängning. 
Anledningen till att man byter menar Keyser är att man vill ha nytänkande 
 
4.1.3 Motiv till outsourcing 
 
Anledningen till att HFAB beslutade att börja outsourca delar var, som hos så många andra, 
lönsamheten, menar Keyser. I samband med att byggkonjunkturen dök och HFAB var ett 
bolag med många anställda behövdes det göras något. Därmed minskade man radikalt 
bolagets antal anställda och det som blev kvar var tjänstemannadelen. Naturligtvis kan vi 
outsourca mer, menar Keyser, men vi känner oss väldigt nöjda med situationen som den ser ut 
idag. Dessutom anser vi att det är viktigt att behålla ”HFAB-andan” vi har byggt upp och 
behålla lite personal hos oss. Vid felanmälan exempelvis möts kunden av HFAB personal 
 

HFAB 

Entreprenad 
2 

Entreprenad 
1 

Entreprenad 
3 

Entreprenad 
4 
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vilket vi ser som en fördel. Det skapar trygghet hos gästen att ha kontakten direkt med oss. Vi 
har konsulter som kontinuerligt analyserar och utvärderar outsourcingen. 
 
4.1.4 Risker  
 
Runt 1996-1997 bröt bolaget helt med de företag som bildats under det första skedet av 
outsourcingen för att tillhandahålla HFAB med det de tidigare hade skött inom företaget. 
Det var till dessa företag som många HFAB-anställda gick över i samband med 
omstruktureringen. Innan införandet hade bolaget mellan 450-500 anställda som bantades ner 
till 55-60 stycken, berättar Keyser. 
 
De som lämnade HFAB vid övergången till outsourcing kan än idag känna stor bitterhet, 
berättar Keyser. De tror att de känner till och kan allt om HFAB fortfarande, men de har ingen 
som helst koll, menar han. Ingenting är längre som det var innan införandet av outsourcing. 
Att en stor del av dem som fick lämna HFAB för att gå över till de olika entreprenaderna som 
fastighetsbolaget köper in externa tjänster från, snart går i pension ser Keyser enbart som 
positivt. Det innebär nya förmågor med ny kunnighet som inte har någon gammal inställning 
till HFAB. Dem som man behöver argumentera onödigt med försvinner då. Visst besitter de 
blivande pensionärerna stor och viktig kunskap om HFABs fastigheter men man får hoppas 
att de nya lär sig, menar han. Det viktigaste är att det kommer in rätt sorts medarbetare för 
jobbet sen är det mycket bra om de gamla hinner lära upp de nya lite innan de slutar. 
 
Principiellt skulle HFAB kunna outsourca allt, menar Keyser. Men återigen är det upp till 
styrelsen och inte HFAB att avgöra vad och hur mycket som ska läggas ut på outsourcing. 
Naturligtvis finns det risker med att outsourca erkänner Keyser men genom att outsourca 
hamnar riskerna automatiskt hos entreprenörerna och ej hos HFAB. Entreprenörerna har eget 
ansvar inom sina företag och HFAB:s krav är mycket höga och specificerade. 
Fastighetsbolagets avtal är hårda och strikta och ställer mycket höga krav på vilken 
entreprenad som helst menar Keyser. Det kan hända att det kommer anspråk på HFAB men 
de skickas vidare till entreprenaderna. 
 
Nackdelarna med outsourcing anser Keyser är ovissheten att man kanske betalar för mycket.  
Det finns det alltid en viss risk att man gör det när man upphandlar samma entreprenör 
återigen och inte låter upphandlingen konkurrensutsättas. Konkurrensutsätter man inte 
upphandlingen kan det leda till att entreprenören tar ut högre och högre avgifter för den sålda 
tjänsten. Därför är det viktigt att komma i ett läge med flera aktörer på varje entreprenad så 
man får rätt pris och rätt entreprenad. 
 
4.1.5 Effekter 
 
Keyser menar på att soliditeten i företaget avsevärt har förbättrats sedan HFAB enbart blivit 
ett beställande företag. Besparingarna har blivit drygt 20 miljoner kronor på att leja ut dessa 
tjänster. Även kvalitén på HFABs tjänster blivit bättre sedan mer specialiserade företag tagit 
över. Tack vare detta ser han outsourcingen som lyckad, de efterfrågade effekterna har visat 
sig och till det positiva. 
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För fastighetsbolaget har outsourcingen dessutom inneburit vissa oväntade effekter, berättar 
Keyser. När man har entreprenader innebär det ofta att man tappar bort den interna lojaliteten. 
Detta är dock inget HFAB stött på utan tvärtom. Områdesvärdar och fastighetsskötare är 
nämligen mer lojala än man från början förväntat sig.  
 
4.2 Crendo 

 
 
 
Crendo Fastighetsförvaltning AB bildades 2005 och utför förvaltningstjänster på entreprenad. 
Organisationen har snart 200 anställda och är uppbyggd med tre bolag utspridda i landet, 
Halmstad, Norrköping/Linköping samt Skåne. Det var i Halmstad Crendo bildades och det är 
där man har kommit längst med företaget. Crendos VD Alf Sandberg var den som vi 
intervjuade på Crendo. Hans karriär innefattar några år på HFAB samt Ecuro innan han 2005 
grundade Crendo. I Halmstad har företaget 70 anställda och varit igång i fyra år och har 
därmed kommit längst. I Linköping/Norrköping är de inne på tredje året och har 55 anställda. 
Skåne är det senaste av bolagen och bildades 2006 med för närvarande ett 40-tal anställda. På 
grund av att alla bolagen varit igång olika länge är de alla i olika faser. I Halmstad sköter de 
ekonomisk förvaltning för 45 bolag, hyresaviserar 3000 lägenheter per månad och förvaltar 
3000 lägenheter. 
 
4.2.1 Samarbetet med beställaren 
 
Samarbetet med beställaren, i det här fallet HFAB fungerar bra, men det är väldigt stora 
skillnader på de kommunägda och privata bostadsföretagen. Enligt erfarenhet anser Sandberg 
att de privata fastighetsägarna är mer distinkta och vet vad dem vill ha och försöker att göra 
en underhållsplan som är värdeutvecklande för fastigheterna istället för att ha ett mer 
kundfokuserat synsätt. Sandberg anser att de kommunala bolagen mer har ett tankesätt där de 
ser det som sitt jobb att underhålla fastigheterna istället för att det som värdeutvecklande. 
 
Vidare menar Sandberg att eftersom han har varit med från början och var en av dem som 
frivilligt eller ej flyttade ut från HFAB, så vet han vad de vill ha och hur de tänker. Han 
känner till företagets synsätt på de olika områden som fastighetsförvaltning inrymmer.  
 
4.2.2 Motiv till outsourcing 
 
Sandberg anser att HFAB inte bör outsourca mindre utan desto mer istället och då till 
exempel en aktivitet som felanmälan. Han anser att när det gäller felanmälan så är det stor 
skillnad på hur man uppfattar dessa samtal beroende på vilket företag som denna aktivitet 
ligger i. Nu när HFAB har den i egen regi så är varje felanmälan en kostnad och ses som ett 
nödvändigt ont. Skulle HFAB istället outsourca denna del, så kommer istället denna aktivitet 
att ses som en intäkt för entreprenören när telefonen ringer. Det är stor skillnad på hur man  
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bemöter en hyresgäst i båda dessa fall. Självklart finns det riktlinjer, menar Sandberg, och 
dessa är mycket olika för de olika företagen som köper förvaltartjänster. Ett företags vilja är 
nästan aldrig lik den andra och detta är det som är så spännande, anser Sandberg, eftersom att 
varje dag är aldrig den andra lik för dem som är förvaltare. Just HFAB har klara riktlinjer för 
hur de vill att organisationen skall skötas och hur kunderna skall bemötas. Därför menar  
Sandberg på att det spelar ingen roll om felanmälan som han nämnde tidigare sköts av Crendo 
istället för HFAB själva, hyresgästerna märker ingen skillnad. Crendo lägger idag ner stor 
vikt vid att hitta rätt personal. Rätt personlighet är idag jätteviktigt, kvalifikationer går alltid 
att lära upp, menar Sandberg.  
 
Det finns fler anledningar till varför Sandberg tycker förvaltarna på HFAB, de som bland 
annat sköter just felanmälan, ska outsourcas. Han menar att de lätt hamnar bakom skrivbordet 
i en sådan stor organisation och egentligen inte kommer ut till hyresgästerna och får den 
kontakt med dem som de egentligen ska ha. Crendos fastighetsförvaltare arbetar mycket ute 
på fält och får på så sätt den viktiga kontakten med hyresgästen. 
 
I början när Crendo startades hade vissa områdesvärdar (förvaltare) följt med från HFAB och 
börjat arbeta med den privata sektorn istället. Det första året anlitade inte HFAB Crendo utan 
det dröjde till andra verksamhetsåret innan de började köpa tjänster av dem. De 
områdesvärdar som då hade börjat arbeta med den privata sektorn var enligt Alf mycket svåra 
att övertalas att gå tillbaka till att förvalta HFABs fastighetsbestånd eftersom att den privata 
sektorn är oändligt mycket mer spännande. Ett kommunalt fastighetsbolag är mycket mer 
trögrörligt än ett privat och förändringarna drar ofta ut över tiden.  
 
4.2.3 Risker 
 
Sandberg kan inte komma på något negativt som är kopplat till outsourcingen och Crendos 
relation som entreprenörer till HFAB. Han ser bara fördelar och anser det är utvecklande varje 
dag. Det som skulle kunna tänkas vara en risk med att tillhandhålla dessa tjänster är att man 
kan tappa en kund och då står man utan uppdrag. Detta ser dock inte Sandberg som en 
nackdel utan han menar att upphandlingarna som sker idag är så rigorösa att det är svårt att bli 
av med en beställare. Man upphandlas på två till tre år och efter det brukar det löpa på om 
man talar om offentliga upphandlingar, som HFAB är skyldiga att upphandla efter. Det kräver 
mycket arbete att upphandla en ny entreprenör igen, så Sandberg anser att risken är ganska 
liten att tappa en kund som HFAB. Dessutom är 70 procent av Crendos kunder privata 
fastighetsägare och den biten av marknaden ökar hela tiden. Så Sandberg anser att det finns få 
risker med att vara en entreprenör på fastighetsförvaltarmarknaden.  
 
4.2.4 Effekter 
 
Enligt Sandberg så är det bara positiva effekter utav att HFAB valde att börja outsourca sin 
fastighetsförvaltning om man ser det ur Crendos synvinkel. Detta innebär givetvis intäkter för 
företaget. Det som var märkbart rent organisatoriskt var att Crendo gick från att vara 130 
stycken anställda till att reducera det till 85 stycken på kort tid. Att det kunde gå så smidigt att 
säga upp människor tror Sandberg beror på att detta var ett företag på den privata sektorn och 
inget kommunalägt där det hade blivit mycket publicitet om man hade sagt upp så många 
människor på en och samma gång. 
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När först Ecuro bildades utifrån HFAB fick Sandberg med sig en massa medarbetare som han 
inte själv hade valt och detta bolag blev som sagt senare uppköpta av ISS Facility Services. 
Det var då som Sandberg bestämde sig för att starta Crendo och då kunde han handplocka de 
människor som han ville ha med i organisationen. Detta var en fördel anser han eftersom att  
de människor som är fasta i det gamla tankesättet som fanns på HFAB finns nu kvar på ISS 
och Sandberg ville ha en mer nytänkande organisation som är lärande och inte fast i gamla 
hjulspår. Han anser att han bara ser det som utvecklande att tillhandahålla dessa tjänster åt 
HFAB. Företagsmässigt ur Crendos synvinkel är det så många delar som man arbetar med att 
det är utvecklande hela tiden. Först och främst vill fastighetsbolagen ha hjälp med förvaltning 
och mycket tekniska saker. Sedan kan Crendo ta över den administrativa biten och även den 
ekonomiska delen. Sen säger Sandberg att man inte ska sticka under stolen heller med att 
effekten av att tillhandahålla dessa tjänster är givetvis även att tjäna pengar.  
 
4.2.5 Crendos konkurrensfördelar 
 
Att ha HFAB som kund påverkar inte Crendos konkurrensfördelar så mycket anser Sandberg. 
När företaget var nystartat dröjde det två år innan de hade HFAB som kund och den största 
delen av kunder består av privata fastighetsägare. Att det gått så pass bra för Crendo beror på 
att han har kunnat handplocka rätt folk och kunnat göra sig av med människor som inte 
fungerar i verksamheten. De har 200 anställda idag och Sandberg säger att de inte säljer en 
produkt utan människors agerande och har han anställda som inte uppträder pigga och glada 
mot kunderna så kan det göra detsamma vad de gör. Så rätt personal är nyckeln till framgång i 
företaget, anser han. Han satsar mycket på personalvård och att hela företaget skall känna sig 
som en familj och det börjar bli svårt nu med 200 anställda, säger Sandberg med ett leende.  
 
Crendos största konkurrenter enligt Alf är ISS och Riksbyggen. Konkurrensen menar 
Sandberg bara på är bra, den får oss att jobba hårdare och bättre. Att ständigt vara på vakt och 
se till att vi tillhandahåller det allra bästa för företagen. 
Ett annat sätt som enligt Sandberg sporrar dem själva till att prestera bättre, är att de endast 
ingår ett års kontrakt med kunder. Detta ger både kunden och Crendo en valfrihet att avbryta 
relationen redan efter ett år. Många andra skriver avtal upp till tre år kanske till och med fem, 
men Sandberg tycker fördelarna med korta kontrakt är bättre för båda sidor. Det ger kunden 
en trygghet att avbryta om det finns missnöje. Och viktigast av allt ger det oss en kick att 
prestera bättre eftersom vi inte kan ligga på latsidan och riskera att förlora en kund inom det 
närmaste året. 
 
4.2.6 Framtidsutsikter 
 
Enligt Sandberg så är det 75 procent av företagen som har kvar sin förvaltning i egen regi, så 
det finns en mycket stor potential i marknaden. En stor del som är på frammarsch i 
förvaltarbranschen är att utländska fonder köper fastigheter i Sverige och de vill inte ha några 
anställda utan bara avkastning på placerat kapital. Crendo får då oerhört stor handlingsfrihet 
och de utländska företagen vill oftast bara ha en kvartalsrapport om hur det ligger till med 
fastigheterna och avkastningen.  
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4.3 ISS Facility Services 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISS är Sveriges ledande serviceföretag och bildades för över hundra år sedan (1901). 
Företaget tillgodoser alla behov av service en organisation eller fastighet kan tänkas ha, 
förvaltning, receptionsarbete, byggprojekt eller att driva restaurang.  
ISS är ett bolag som hör till de 25 största i världen och man finns i närmare 57 länder. Det 
man kanske förknippar ISS med mest är städservicen som man eventuellt har kommit i 
kontakt med på arbetsplatser eller offentliga miljöer. De tjänster där bolaget är verksamma är: 
Catering. Cleaning, Office Support och Property Services och dessa delar innefattar nästan all 
verksamhet som man kan tänka sig. För att nämna ett par är det till exempel fruktkorgar, 
städning, ekonomiska tjänster, datasupport, administration, fastighetsförvaltning och med allt 
vad det innebär (www.issworld.com). 
 
Här i Halmstad eller regionen Halland som det tillhör är Klas Johansson distriktschef över 
delen Property Services och han har 35 stycken anställda under sig som arbetar som förvaltare 
av olika slag. Johansson beskriver det att det kan vara allt från att ordna med fruktkorgar till 
ett företag eller att sköta datasupporten åt HFAB. De tjänster som ISS erbjuder under Property 
Services kan vara: arkitekttjänster, energideklarationer, bygg- och projektledning, 
ekonomiförvaltning, fastighetsjuridik, teknisk förvaltning, landscaping och 
bostadsrättsombildningar. 
 
4.3.1 Samarbetet med beställaren 
 
Johansson anser att det fungerar bra att arbeta mot HFAB som beställare.  
 
4.3.2 Motiv till outsourcing 
 
Att HFAB skulle kunna outsourca mer delar av verksamheten anser Johansson vara en 
självklarhet. HFAB har i dagsläget alla förvaltare inne i organisationen, men denna funktion 
anser han, skulle fungera bättre om de outsourcade den med. Även felanmälan skulle fungera 
bättre av att läggas ut på entreprenad. Johansson anser att det skulle fungera bättre om man la 
allting på ett och samma ställe, så att kunden vänder sig till ett företag istället för flera 
stycken.  
 
Klara riktlinjer finns från HFAB och Johansson anser att de är mycket bra på att förmedla och 
förklara hur de vill att deras hyresgäster skall bemötas. Det finns en så kallad HFAB-skola där 
entreprenörerna får medverka i efter avklarad upphandling för att kunna uppträda på rätt sätt.  
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Johansson berättar att HFAB har sina mål med hyresgästerna och att ISS som företag får 
medverka i NKI-undersökningarna (Nöjd-Kund-Index). Och när dessa undersökningar har  
sammanställts så får ISS veta hur de ligger till och i vilka områden de kan förbättras, allt för 
att uppnå de krav som HFAB ställer på dem.  
 
4.3.3 Risker 
 
Idag anser Johansson att samarbetet fungerar bra med HFAB men att det finns en nackdel 
med offentlig upphandling och med det menar han att man blir lite låst i sättet att arbeta. Att 
upphandlas efter funktion istället skulle vara mycket bättre eftersom att då får man en  
underhållsplan styrd på frekvens istället, till exempel gräsklippning en gång i veckan och 
rensa tak från allehanda föremål fyra gånger per år och så vidare. 
Det som Johansson anser kan vara negativt är att det finns vissa gamla anställda kvar som 
följde med från HFAB när de avstyckade sin förvaltning. Dessa anser ibland att de fortfarande 
är anställda av HFAB och har kvar den mentaliteten. Det kan ibland bli mycket onödiga 
diskussioner, som Johansson uttryckte det och det är skönt när det kommer in nytt fräscht 
tänkande i organisationen. Att ha en jämn balans är bra, anser han, så att man får en rätt 
blandning av olika människor. Att före detta HFAB anställda finns kvar hos ISS ser han även 
som en fördel och inte bara en nackdel eftersom att de besitter viktigt kunskap. En nackdel till 
som nämndes i föregående stycke detta med offentlig upphandling och de begränsningar som 
det innebär enligt Johansson. Han anser att funktionsavtal ger större handlingsfrihet och att 
det kan man laborera med lite mer. 
 
Det som även kan anses vara negativt med att tillhandhålla dessa tjänster är att ISS har en stor 
ekonomisk börda som ska bäras och det anser Johansson ibland vara påfrestande. Det är ett 
ständigt pågående arbete att sprida detta neråt och att få alla inom hans division att arbeta 
efter detta. Även konkurrensen har ökat de senaste åren och det gör det hela mycket tuffare. 
De stora konkurrenterna just nu till ISS Property Services är Riksbyggen och Crendo.  
 
4.3.4 Effekter 
 
Detta anser Johansson vara lite svårt att besvara eftersom att HFAB var med från början. 
HFAB flyttade ut sin förvaltningsverksamhet i ett bolag som hette Ecuro i mitten på 1990-
talet och där blev han anställd, så han var inte en av dem som följde med från HFAB. När 
Ecuro sedan blev uppköpt av ISS, så stannade han kvar och blev distriktschef. Men det som är 
en märkbar skillnad idag från då är att det finns mycket fler konkurrenter på marknaden och 
det är inte alltid till fördel för dem som köper upp tjänsterna. Johansson anser att all 
upphandling handlar om priser idag och det ger i slutändan stor effekt på kvalitén på tjänsten 
som entreprenörerna tillhandahåller.  
 
4.3.5 ISS konkurrensfördelar 
 
Det som gör att ISS har klara konkurrensfördelar enligt Johansson är storleken på företaget. 
Han anser att eftersom att många företag vill samarbeta med ISS och ha riksavtal kan de 
skapa bra ekonomiska förutsättningar för de företag som vill köpa tjänster av ISS. De kan 
sänka kostnader eftersom att kvantiteterna de köper in är så stora att priserna kan pressas. 
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4.3.6 Framtidsutsikter 
 
Det som är det största just nu enligt Johansson är att utländska bolag köper fastigheter i 
Sverige och är bara intresserade av avkastning och de vill inte ha några anställda som sköter 
fastigheterna. Detta är ett säkert sätt att placera pengar på och det är lätt och bekvämt för 
företagen att anlita ett bolag som ISS att sköta fastighetsförvaltningen. Johansson anser även 
att det finns för många aktörer på fastighetsförvaltarmarknaden just nu och att det inte behövs 
fler i framtiden. 
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5. Analys 
 
 
Här analyserar vi utifrån teorin den information vi fick fram av intervjuerna. Vi delar upp 
dem i de olika teman som vi har utgått från vid intervjuerna.  
 
 
5.1 Motiv till outsourcing 
 

• Kostnadsbesparingar 
Det främsta motivet till att man lägger ut sin förvaltning på entreprenad inom 
fastighetsbolag är att man vill åt lägre kostnader (Nilsson, 1999). Det innebär att man 
sparar pengar genom att lägga ut delar av sin egen organisation på en entreprenör och låta 
denna ta kostnader så som löner, sociala avgifter, arbetsgivaravgifter och dylikt 
(Augustsson & Bergstedt Sten, 1999).  

 
Kostnadsbesparingar 
 
HFAB anser att en av de viktigaste orsakerna till att de började outsourca var att de behövde 
skära ner på antal anställda och därmed minska personalkostnader och annat som hör ihop 
med det. Det stämmer väl överens med motivet kostnadsbesparingar eftersom att det var en 
annalkande fastighetskris på gång och effekten blev att man överlevde krisen och ej gick i 
konkurs. Lönsamheten var framförallt den största orsaken till att man behövde skära ner. 
Detta var inget som nämndes hos entreprenörerna och detta är ju självklart för att de befinner 
sig på den andra sidan av outsourcingen. De tillhandahåller tjänsten och vill givetvis generera 
intäkter. Därför var motiv till outsourcing inget som de hade något rakt svar på. 
 

• Behov av ny kompetens 
Man behöver förnya eller skaffa ny kompetens som inte finns tillgänglig inom den egna 
organisationen (Bragg, 1998). 

 
Behov av ny kompetens 
 
Detta var inget större motiv till när HFAB började outsourca delar av fastighetsförvaltningen. 
Detta kom som en bieffekt istället att kompetensen höjdes och det ställdes andra krav än 
tidigare. Både ISS och Crendo anser att det var ett bra val att börja outsourca för att kunna få 
in nytt tänkande i organisationen. Dessa två företag har fortfarande kvar anställda som 
arbetade på HFAB och ser tydliga skillnader mellan deras sätt att tänka och om ny personal. 
Ett av företagen gjorde en mer drastiskt förändring av personalstyrkan än den andra. Därför 
kan man styrka här att behovet av ny kompetens är ett motiv till outsourcing, men kom i detta 
fall som en bieffekt. Tydligast i relationen mellan HFAB och de två entreprenörerna är att i 
HFAB anser att man gärna kan ta tillbaka lite personal igen till företaget mellan 
leverantörerna anser att HFAB bör outsourca mer. Detta beror självklart på att en beställare 
och en entreprenör har olika synsätt på vad som är bäst för organisationen. Entreprenörerna 
har mer ett intäktstänkande medan beställaren vid bibehålla företagets anda och en stor del av 
kontroll inom den egna organisationen.  
 

• Riskspridning 
Man sprider ut risker och blir därmed en flexiblare organisation (Axelsson, 1998). 
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Riskspridning 
 
Riskspridning är ett av det större motivet tillsammans med besparingar anser HFAB, då man 
vid tillfället började med outsourcing. Vid denna tidpunkt hade man måleri, nybyggnation och 
allehanda hantverkarverksamhet inom företaget och detta kostade mycket pengar. I början på 
1990-talet sjönk nybyggnationen drastiskt och enligt HFAB är detta en stor anledning till att  
man börjar outsourca. I och med outsourcingen anser HFAB att risken hamnar hos 
entreprenörerna istället. Riskspridning var det främsta motivet eftersom att fastighetskrisen 
var på annalkande när HFAB tog detta beslut, men i dagens läge anser ej HFAB att det skulle 
vara någon risk att outsourca aktiviteter. Detta håller entreprenörerna med om och ser inte att 
det finns så många risker att tala om.  
 

• Ökad flexibilitet 
Man får en rörligare organisation som är flexiblare och det går snabbare att få igenom 
beslut. Man slipper även köpa in ny och dyr teknik utan detta står entreprenören för 
istället (Augustsson & Bergstedt Sten, 1999). Vissa fastighetsbolag har detta som motiv 
när outsourcing är ett strategiskt val i verksamhetsutvecklingen. Istället för att behålla 
förvaltningen i den egna organisationen går man till att istället bli en renodlad 
beställarorganisation (Nilsson, 1999).  

 
Ökad flexibilitet 
 
Detta anser inte HFAB vara ett stort motiv till att man outsourcade, men både ISS och Crendo 
anser indirekt att detta är en stor orsak. Enligt dem blir HFAB mer fokuserade på kunden och 
kan agera utifrån deras bästa om man outsourcar vissa aktiviteter. Detta är också intressant att 
två av parterna anser en sak och den tredje håller ej med. Och även här kan detta förklaras på 
så sätt att de tre olika parterna har olika synsätt och infallsvinklar på detta ämne. En är som 
sagt beställare och två entreprenörer. Självklart anser entreprenörerna att beställaren får en 
flexiblare organisation om de outsourcar eftersom att detta leder till att entreprenörer får mer 
tjänster sålda vilket genererar intäkter för dem.  

 
• Fokusering på det viktiga 
Man outsourcar vissa delar som anses som mindre viktiga för att kunna ägna sig åt det 
som ger bäst avkastning eller det som är viktigast för organisationen. Organisationer kan 
även välja att outsourca det som anses vara viktigt för att entreprenören har bättre kunskap 
om det och kan sköta det bättre själv (Augustsson & Bergstedt Sten, 1999). I början på 
1990-talet började fastighetsbolagen inse att det faktiskt var hyresgästen som var den 
centrala faktorn i fastighetsbolagen och man flyttade fokus från fastigheter som kapital till 
att det var hyresgästen som är kapitalet (Nilsson, 1999).  

 
Fokusering på det viktiga 
 
Enligt HFAB så var inte detta en viktig orsak utan man ville nästan bara uteslutande åt 
kostnadsbesparingar. Bieffekten av att man outsourcade blev att HFAB kunde fokusera mer 
på hyresgästen och de är idag enligt dem den viktigaste delen i organisationen. Crendo är 
däremot av en annan åsikt och de anser att HFAB bör ha en underhållsplan som är 
värdeutvecklande för fastigheterna än att ha ett kundfokuserat sätt. Idag anser Crendo att 
HFAB bör gå från att se underhållet på fastigheterna som ett nödvändigt ont till att se det som  
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värdeutvecklande. Crendo menar vidare att man kunde leja ut mer, till exempel felanmälan, 
för att flytta fokus från att det är en kostnad till att det är en intäkt. Svarar man på en 
felanmälan inom företaget ses det som något jobbigt och något som kommer att generera 
kostnader medan om en entreprenör tar emot samtalet ses det som en intäkt. Detta visar olika 
åsikter hos de tre undersökta fallen och man kan styrka att fokusering på det viktiga inte är ett 
viktigt motiv till att en beställare outsourcar. Att Crendo anser att HFAB bör outsourca mer 
behöver inte styrka att det är ett viktigt motiv utan istället bara är ett bevis återigen på att de 
har en entreprenörs infallsvinkel på detta och vill givetvis generera intäkter.  
 
5.2 Risker vid outsourcing 
 
Att outsourca delar av sin organisation innebär inte bara fördelar utan man kan även se vissa 
risker förknippade med detta och de är: 

 
• Förlorad kontroll 
Genom att man lämnar över vissa aktiviteter till en entreprenör förlorar man kontrollen 
och man kan ha svårt att följa upp utfall (Augustsson & Bergstedt Sten, 1999).  

 
Förlorad kontroll 
 
HFAB anser inte att man har förlorat kontroll över de delar som man tidigare har skött inne i 
organisationen. Det har istället blivit en annan sorts form av kontroll. HFAB har upphandlat 
dessa tjänster i ungefär 15 år och man har successivt förfinat upphandlingarna så att de ska 
passa HFAB och deras sätt att se på saken. Både ISS och Crendo beskriver att man som 
entreprenör får gå i en HFAB-skola där man lär sig hantera och bemöta kunden på rätt sätt.  
Genom att årligen göra en undersökning som kallas för NKI-undersökning (Nöjd-Kund-
Index) så ser man hur alla entreprenörer ligger till och vilka områden som kan förbättras. 
Entreprenörerna anser heller inte att beställaren förlorar kontroll och att det skulle vara en risk 
att outsourca. Detta visar att alla tre tillfrågade företag är av samma åsikt och de anser inte att 
förlorad kontroll är en stor risk.  
 

• Kommunikation 
Kommunikation kan brista när man lejer ut vissa delar och man tappar det som anses vara 
den dagliga kontakten. Denna kommunikation kan anses vara nödvändig och avgörande 
för nyskapande och idéer om förbättring (Augustsson & Bergstedt Sten, 1999). 
Kommunikation mellan de olika delarna i organisationen kan också brista. Eftersom att 
entreprenören inte är en del av beställarens organisation kan det vara svårt för dem att 
agera optimalt ur deras synvinkel. Att agera mot detta kan ibland ge beställaren merarbete, 
men oftast resulterar detta i lägre kostnader totalt genom att arbeta proaktivt (Nilsson, 
1999).  

 
Kommunikation 
 
Detta anser inte HFAB vara en risk eftersom att man har behållit fastighetsförvaltarna inom 
organisationen och de fungerar, enligt HFAB, som spindeln i nätet. På så vis fungerar 
kommunikationen med både hyresgästerna och entreprenörerna. Dock anser både ISS och 
Crendo att HFAB kunde få ut förvaltarna på outsourcing också eftersom att de enligt deras 
mening bara hamnar bakom ett skrivbord nu och missar den viktiga dagliga kontakten med  
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hyresgästerna. De förvaltare som arbetar åt Crendo är ute på mycket fält och gör så på grund 
av att man vill utveckla och bevara kommunikationen mellan hyresgäst och företag. Här 
skiljer sig åsikterna åt vad som är bäst att göra. Beställaren anser att förvaltarna kan stanna 
inom organisationen, medan entreprenörerna anser att det skulle fungera bättre att outsourca 
dem med.  
 

• Risk för arbetslöshet 
Att outsourca innebär en stor förändring av organisationen och man minskar oftast 
personalstyrkan drastiskt. Behöver entreprenören anställa medarbetare behöver inte 
människor sätta ut i arbetslöshet, men behöver dem inte det blir det genast en annan 
situation (Bragg, 1998).  

 
Risk för arbetslöshet 
 
Detta var ingen risk för HFAB utan man flyttade först ut anställda i dotterföretag och sedan 
köptes dessa företag upp av andra företag. Dock har Crendo fått uppleva detta och man har 
fått avskeda ganska många under årens lopp. Här skiljer sig åsikterna åt och detta beror på att 
det ofta blir en omplacering istället för uppsägning vid outsourcing. Så både beställaren och 
entreprenörerna ser ej detta som en risk utan det skulle istället då medarbetarna i 
organisationen göra.  
 

• Minskad flexibilitet 
Att använda sig av en entreprenör för att sköta vissa delar behöver inte bara vara fördelar 
utan man kan även se att binda upp sig på en entreprenör innebär att man låser sig fast hos 
dem en tid framöver (Augustsson & Bergstedt  Sten, 1999). Upphandlingarna som sker  
med entreprenörerna innebär oftast två- till treåriga kontrakt där man kan gå miste om 
teknologiska framsteg eller lägre priser genom att man har bundit upp sig (Beaumont & 
Sohal, 2002).  

 
Minskad flexibilitet 
 
En av de risker som HFAB kunde utsätta sig för var enligt Keyser att man kanske betalar 
alldeles för mycket för en tjänst eftersom att man handlar upp den på flera år och att man 
oftast håller sig till den entreprenören sedan och inte konkurrensutsätter upphandlingen. Att 
komma ifrån en entreprenör kan vara vanskligt eftersom att det är svårt att häva en 
upphandling innan entreprenadtiden är avslutad. Både ISS och Crendo ser inte att detta skulle 
vara en nackdel för HFAB eller för dem själva heller. De anser att eftersom man upphandlar 
efter noggrant utförda förfrågningsunderlag är redan alla förutsättningar är klargjorda och 
båda parter har gått med på tidigare fastställda krav.  
 

• Risk för informationsläckage 
Genom att blanda in fler parter ökar man risker för att information skall läcka ut till dem 
som anses kunna dra nytta av det (Augustsson & Bergstedt Sten, 1999).  

 
Risk för informationsläckage 
 
Detta anser inte HFAB vara ett större problem för att de outsourcar inte viktiga delar som 
tjänstemannadelen som har hand om känslig information såsom de ekonomiska delarna och  
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de delar som tar och bestämmer viktiga beslut. ISS och Crendo anser inte heller att detta är en 
stor risk. Här är alla eniga för en gångs skull och detta styrker att alla tre anser att det inte är  
en stor risk för informationsläckage att outsourca aktiviteter. Anledningen till detta kan vara 
att HFAB är Halmstads största fastighetsbolag och ser ingen risk med att känslig information 
skulle läcka ut eftersom att det inte finns någon som kan konkurrera med dem. Deras position 
på fastighetsmarknaden är i dagsläget orubblig.  
 
5.3 Effekter vid outsourcing 
 
HFABs efterfrågade effekter av outsourcingen blev utfallet och därmed anser de samarbetet 
som lyckat. Genom att leja ut tjänster till externa leverantörer har de lyckats spara drygt 20 
miljoner kronor. Crendo ser HFABs outsourcing enbart som positivt. Så länge bolaget köper 
tjänster av dem innebär det intäkter för företaget. ISS ser även de positivt på outsourcingen, 
det är ju den de lever på, men kan även se nackdelarna. ISS är ett stort företag och har därmed 
stora ekonomiska krav på sig. Det är ett påfrestande arbete att ständigt arbeta med höga 
ekonomiska krav och förmedla detta till alla jag har under mig, menar Johansson på ISS. Han 
nämner även att den ökande konkurrensen gjort det tuffare. 
 
HFAB nämner även en förbättring av kvaliteten på deras tjänster som en effekt av 
outsourcingen. Crendo håller absolut med och menar på att de har rätt resurser och personal 
med rätt inställning att ta hand om HFABs kunder. Exemplet som Crendo ger gäller 
felanmälan. För dem anses fastighetsbolagets kunder i detta fall som en intäkt, för HFAB 
själva innebär felanmälan bara problem. 
 
Sonja Bjärudd var vår första kontakt med HFAB och hon uttryckte stor oro inför den 
kommande pensionsavgången hos entreprenörerna de närmaste åren. Stora delar av 
personalen som ursprungligen kom från HFAB och som vid outsourcingen började jobba hos 
de externa leverantörerna går de närmaste åren i pension. Detta innebär enligt Bjärudd att 
viktig teknisk kunskap om HFABs fastigheter försvinner. Dock håller inte hennes 
arbetskamrat Keyser med om att det orsakar oro. Han anser att stora delar av den personal 
som flyttade från HFAB till entreprenörerna kände viss besvikelse och bitterhet mot HFAB på 
grund av flytten. En inställning han menar finns kvar än idag. Därför anser han att ny 
arbetskraft utan gamla inställningar bara skulle vara positivt från HFABs sida. Crendo håller 
med Keyser och menar på att alla hus idag ser i stort sett likadana ut så någon viktig 
information går man inte miste om genom att låta den gamla personalen gå i pension. Det går 
lätt att lära upp de nya. 
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6. Slutsats 
 
 
Här redovisar vi de berörda delarna av vår analys och återkopplar den till vårt syfte som vi 
har med uppsatsen. Vi ger även förslag till vidare forskning. 
 
 
Motivet med uppsatsen var att undersöka de motiv, risker och effekter som var följden av ett 
en beställare outsourcade i ett tidigt skede. 
 
6.1 Motiv  
 
Det motiv som vi trodde skulle vara den största orsaken till att ett fastighetsbolag outsourcar 
var också det främsta motivet enligt HFAB. Det största och nästan enda motivet till att HFAB 
valde att outsourca fastighetsförvaltningen var att de ville åstadkomma mer lönsamhet. Andra 
motiv som också fanns med i bakgrunden är: 
 
• Behov av ny kompetens 
• Riskspridning 
• Ökad flexibilitet 
• Fokusering på det viktiga 
 
Dessa motiv lägger teorin mycket möda på och det är inga som HFAB nämner 
överhuvudtaget vid förfrågan. Dessa motiv blev istället bieffekter och var ej primära motiv till 
genomförandet. Att lönsamhet var det största motivet var inte oväntat då de i en period när 
nybyggnation sjönk, var tvungna att ordna lönsamhet på nya sätt.  
 
Det råder oenighet mellan de tre företagen om HFAB skall outsourca mer eller mindre. HFAB 
anser att de nästan kan plocka tillbaka de olika områdesvärdarna som idag finns hos 
entreprenörerna. De samarbetar med konsulter som utvärderar deras outsourcing kontinuerligt 
och kommer med råd om vad de kan göra. De båda entreprenörerna håller dock inte med om 
detta utan anser att det skulle fungera bättre om man till och med la ut fastighetsförvaltarna på 
entreprenad. Både ISS och Crendo anser att HFAB kan outsourca mer och det anser vi inte 
vara förvånande eftersom att de är entreprenörer och ser det på ett annat sätt. Vi anser att båda 
leverantörerna har rätt i detta läge och tror att felanmälan skulle fungera bättre hos en extern 
part. Detta för att hyresgästen får rätt bemötande genom att samtalet ses som en intäkt och en 
annan viktig sak, att hyresgästen vänder sig till ett företag och inte ett par stycken. Därför är 
det även viktigt att förhållandet med generalentreprenören fungerar bra och att upphandlingen 
har skett genom ett tydligt och klart förfrågningsunderlag eftersom att det ofta är den som 
sköter kontakten med hyresgästen.   
 
6.2 Risker  
 
I teorin kan man se att den stora risken som anses med att outsourca en del av sin organisation 
är att man tappar kontrollen och att det är svårt för entreprenören att agera optimalt ur 
beställarens synpunkt. Dock tycker vi att HFAB gör sitt allra bästa för att försöka eliminera  
bort denna. HFAB har för att undvika problematiken bakom såväl upphandlandet som själva 
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utförandet av de beställda tjänsterna tagit fram, minst sagt, omfattande kontraktsunderlag.  
Dessa styr i minsta detalj entreprenörens åtaganden och de befogenheter denne har, allt för att 
behålla kontrollen inom bolaget. 
 
Efter en tidig kontakt med HFAB såg en del av personalen det som en risk att gamla 
medarbetare går i pension snart och nya anställs och därigenom förlorar man viktig kunskap. 
Med detta i bakhuvudet när vi inledde vårt arbete blev vi varse om att detta inte var en åsikt 
som stöttades av många. I HFAB och en av entreprenörerna ansågs detta bara vara en fördel. 
Man får bort den del som skapar onödiga diskussioner och tar tid. Den andra entreprenören 
ansåg dock att det kan vara bra att inte alla försvinner för att de nya medarbetarna måste få 
kunskap och läras upp av någon äldre.  
 
Enligt HFAB så flyttas risken över till entreprenören när denne handlas upp. Genom att 
entreprenören tar på sig ett arbete tar han därmed över ansvaret över arbetet också. HFAB ser 
ingen risk alls med att sköta organisationen och dess beståndsdelar på detta sätt. Detta kan 
tyckas vara ett självsäkert synsätt, men görs upphandlingen på rätt sätt så kan det inte gå fel. 
 
Den enda risken, enligt Keyser på HFAB, är att man blir för bekväm i sin roll som beställare. 
Funkar ett samarbete med en leverantör bra förnyas ofta kontrakten utan att det 
konkurrensutsätts. Därmed kan det kanske innebära att man betalat för mycket för ett jobb. 
 
6.3 Effekter 
 
HFAB har genom outsourcingen lyckats minska sina kostnader med dryga 20 miljoner kronor 
och därmed uppnått den önskvärda effekten som var motivet till att börja outsourca. Därmed 
ser de outsourcingen som lyckad. Även Crendo ser samarbetet som lyckat och kan inte se 
något negativt med det. Men ISS ser inte bara positivt på outsourcing. Detta anser inte vi är så 
konstigt. Som en del av ett betydligt större företag känner regionen här i Halland stor 
ekonomisk press uppifrån som de upplever påfrestande. Som ett mindre och betydligt nyare 
företag, som upplevt stora framgångar de senaste åren, lever Crendo på en framgångsvåg och 
har inte lika lätt att se de negativa effekterna. 
 
Ytterligare en effekt av outsourcingen för HFAB är att kvalitén på fastighetsbolagets tjänster 
blivit bättre. Vid införandet av outsourcingen fanns inte detta som ett motiv och vi uppfattade 
inte heller som att HFAB såg det som ett problem att deras kvalité på arbetet inte var 
tillräcklig. Däremot ser entreprenörerna det som ett av de största motiven till att outsourca. 
Entreprenörerna livnär sig på att företag köper deras tjänster och måste därmed se alla 
uppdrag som en intäkt. Att sen göra ett bra jobb är ett måste för att överleva. HFAB uttryckte 
oro över att eventuellt outsourca mer, de är oroliga över att den inarbetade ”HFAB-andan” ska 
försvinna samt att hyresgästernas trygghet och förtroende försvinner när de inte bemöts av 
bolagets egen personal. Naturligtvis håller inte entreprenörerna med om påståendet och det 
hade vi inte förväntat oss heller. Crendo menar på att hyresgästerna märker ingen skillnad om 
de bemöts av Crendo eller HFAB och entreprenörerna lägger ner stor energi på att hitta rätt 
personal för att bemöta kunderna, i detta fall HFABs hyresgäster. Vad som är rätt och fel här, 
om HFAB ska outsourca mer eller inte, kan alltså ses ur två olika perspektiv. Vi anser dock 
att outsourcingen fungerat så bra för HFAB, liksom samarbetet med entreprenörerna, att en 
större outsourcing hade gynnat fastighetsbolaget ytterligare. 
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En effekt av outsourcingen blev för HFAB att de fick banta ner personalstyrkan. Dock gick de 
flesta över till att jobba för entreprenörerna istället och undvek därmed arbetslöshet. Enligt 
både HFAB och entreprenörerna kände stora delar av den personal som fick förflyttas viss 
bitterhet inför omorganisationen. Vi har i vår undersökning inte stött på något fall av bitterhet 
och har svårt att tänka oss att entreprenörernas arbete idag präglas av den gamla bitterheten. 
 
De olika effekter som blev bieffekter hos HFAB som teorin tar upp som väl så goda skäl till 
outsourcing är inte så förvånande att de inte är ett självklart skäl. HFAB är ett kommunalt 
fastighetsbolag där besluten tas av tillsatta politiker och de har inte alltid den kunskap det 
krävs för att förvalta och värdeutveckla fastighetsbestånd. Detta beskrivs även i teorin som 
vanligt när det handlar om kommunala fastighetsbolag och detta stämmer väl överens med 
orsaken till att HFAB outsourcade, anser vi. 
 
6.4 Slutord 
 
Under arbetsgången har vi blivit allt mer medvetna om det gedigna arbete som ligger till 
grund för en lyckad beställarorganisation. HFAB är ett bra exempel på ett fastighetsbolag som 
lyckats med sin outsourcing och är en förebild för andra bolag. 
 
6.5 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi skulle tycka det vore intressant att se om man genomför all outsourcing som 
entreprenörerna anser att HFAB bör göra och att HFAB blir en renodlad beställarorganisation. 
Att jämföra skillnader mellan hur hyresgästen uppfattar det innan och efter förändringen. 
Skulle det verkligen fungera bättre att ha all aktivitet som har hand om hyresgästen på en 
extern part?  
Vi skulle även tycka att det vore intressant att undersöka om HFAB beslutar sig för att 
insourca vissa delar och hur utfallet av det blir. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide  

Intervjuguide HFAB 
 
Frågor om företaget 
 
Hur många anställda är Ni idag? 
Vem har den styrande kontrollen över företaget? 
Hur många fastigheter har Ni fördelat över hyresbostäder och lokaler? 
 
Frågor om omorganisationen/val till outsourcing 
 
Motiv 
När började Hfab att outourca? 
Vad var anledningen till att Ni outsourcade delar av förvaltningen? 
Vilka aktiviteter outsourcar Ni? 
Vem eller vilka var anledningen till att Ni outsourcade förvaltningen? 
Hur gick ”utflyttningen” till av förvaltningen? 
 
Vilka konsekvenser medförde det för personalen att Ni outsourcade? 
Finns det vissa aktiviteter som skulle fungera bättre idag av att man plockade tillbaka dem 
(insourcade) i den egna organisationen? 
Finns det idag ytterligare aktiviteter som Ni skulle kunna outsourca? 
Vilken betydelse har de olika aktiviteterna för kärnverksamheten? (för själva rörelsen) 
 
Vilken eller vilka leverantörer av fastighetsförvaltning använder Ni er utav idag? 
Hur ser ägarförhållandet i det outsorcade företaget? Äger Ni en del av det eller är det ett 
fristående företag från Er? 
 
Risker 
Ser Ni några risker med outsourcing i de olika aktiviteterna? (gå igenom varje aktivitet) 
 
Om ja, vilka åtgärder har Ni vidtagit för att minska dessa risker? 
 
Effekter 
Vad förväntade Ni er av outsourcingen? 
Positiva respektive negativa aspekter 
 
Vad har Ni upplevt för effekter av outsourcingen? 
Positiva respektive negativa effekter 
 
Vilka oväntade effekter har uppkommit av outsourcingen? 
Positiva respektive negativa effekter 
 
Anser ni har outsourcingen har påverkat företagets konkurrensfördelar? 
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Intervjuguide entreprenör: 
 
Frågor om företaget: 
 
Hur många anställda har ni i organisationen? 
Hur är organisationen uppbyggd med avseende på styrande? 
 
Frågor om förvaltningsverksamheten/val till att vara entreprenörer: 
 
Motiv 
När började ni sälja fastighetsförvaltartjänster? 
Vad var anledningen till att ni började på den marknaden? 
 
Vilka organisatoriska konsekvenser medförde beslutet om att bli en entreprenad på 
fastighetsförvaltarmarknaden? 
Hur fungerar samarbetet med beställaren? 
Finns det någon outsourcad aktivitet som Ni anser att beställaren skulle kunna sköta bättre i 
sin egen organisation? 
Eller vice versa, finns det ytterligare någon aktivitet som Ni anser att beställaren skulle kunna 
outsourca? 
 
Risker 
Ser Ni några risker med att tillhanda hålla dessa tjänster till beställaren? 
Om ja, vilka åtgärder har Ni vidtagit för att minska dessa risker? 
 
Finns det klara riktlinjer för hur beställarens kund ska bemötas? 
Är detta något som Ni anser vara viktigt? 
 
Frågor angående outsourcing: 
 
Effekter 
Vilka effekter förväntade Ni er av att tillhandahålla förvaltartjänster? 
Positiva respektive negativa aspekter 
 
Vad har Ni upplevt för effekter efter att Ni började samarbeta med beställaren? 
Positiva respektive negativa aspekter 
 
Vilka oväntade effekter har uppstått? 
Positiva respektive negativa aspekter 
 
Har det påverkat Era konkurrensfördelar genom att bli entreprenör på 
fastighetsförvaltarmarkanden? 
 
 
 
 
 
 


