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Ett fastighetsföretag kan sköta sin skötsel och verksamhet via outsourcing och insourcing, det 
går både att kombinera dessa två eller att välja en av dem. Outsourcing innebär att ett företag 
lägger ut uppgifter på entreprenad och därmed låter andra sköta dem medan insourcing är när 
ett företag har haft outsourcade aktiviteter och sedan tar tillbaka dessa för att sköta i egen regi.  
Det finns både fördelar och nackdelar med dessa alternativ, fördelar med outsourcing kan vara 
kostnadsbesparing och att företaget kan fokusera på det som är väsentligt. Nackdelar är att 
kontroll över de outsourcade aktiviteterna förloras och att information kan läcka ut. Med 
insourcing är bl.a. fördelarna att beroendet av entreprenörer minskar och att företaget själv 
behåller sin kunskap medan nackdelar kan vara att företaget går miste om stordriftsfördelar 
och att företaget har ytterligare en aktivitet att utföra själv. I och med att ett företag outsourcar 
skapas kontrakt och dessa kostar att både upprätta och se över och detta är en del av de 
transaktionskostnader som ett företag kan ha.  
 
Vi har valt att undersöka det privata fastighetsföretaget Apartment Bostad och det kommunal 
fastighetsföretaget HFAB. Syftet med uppsatsen är att se närmre på hur ett kommunalt och ett 
privat fastighetsföretag agerar jämfört med varandra i frågan om outsourcing och insourcing 
och även vilka kostnadsmässiga aspekter som kommer av besluten. Vi ville vidare ta reda på 
varför HFAB nu sedan en kortare tid tillbaka valt att insourca delar av sin verksamhet som 
tidigare varit outsourcat. Avgränsningen vi gjort är ett privat och ett kommunalt 
fastighetsföretag som dessutom finns i Halmstad för att underlätta jämförelsen. För vår 
uppsats har vi valt en kvalitativ metod eftersom denna är bäst lämpad då vi ville undersöka 
HFAB och Apartment Bostad mer ingående.  
 
Slutligen har vi kommit fram till att vad gäller fördelar och nackdelar med outsourcing och 
insourcing så är HFAB och Apartment Bostad överens om dessa. Valet mellan outsourcing 
och insourcing beror mycket på hur företaget prioriterar och hur de verkar på 
hyresrättsmarknaden. En likhet som har kommit fram mellan HFAB och Apartment Bostad är 
att de inte gör några större beräkningar inför beslut om insourcing eller outsourcing. Det som 
är mest väsentligt är vad HFAB och Apartment Bostad får för pengarna. Ett exempel är 
HFAB som prioriterar kvalitet och kundbemötande och därför nyligen insourcat, detta 
kommer i slutändan att leda till ekonomiska fördelar även fast HFAB inte redan innan 
insourcingen satt siffror på detta.              
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1 Inledning 
Denna uppsats behandlar in- och outsourcing i fastighetsföretag. Vi har jämfört ett privat och 
ett kommunalt fastighetsföretag. I detta inledande kapitlet tar vi upp vad outsourcing och 
insourcing innebär och klargör vår problembakgrund och problemformulering. Vi kommer 
även att beskriva hur vi avgränsar uppsatsen och vad vi fokuserar på.  

1.1 Problembakgrund   
Outsourcing innebär att uppgifter som tidigare funnits inom företaget nu tas om hand av 
utomstående företag (Axelsson, 1998). Insourcing innebär att det företag som tidigare 
outsourcat tar tillbaka uppgifter till sitt egna företag (Bengtsson, Berggren & Lind, 2005).       
 
Anledningarna till outsourcing är många. Dels besparing av pengar, bättre kunnande inom 
området och ökad flexibilitet (Bragg, 1998). Det som även är positivt med outsourcing är bl. 
a. att företaget kan koncentrera sig på det som de är bra på, risken minskas och även att en 
part utifrån kan motverka kortsiktigt tänkande. Det som dock kan anses negativt med 
outsourcing är att under omplaceringen av uppgiften kan det uppstå svårigheter mellan 
parterna och att betydande information om företaget kommer i fel händer (Axelsson, 1998). 
 
När det gäller insourcing finns det många fördelar. Dessa kan vara att företagen inte är 
beroende av något annat företag, kunskapen behålls inom företaget och att de är mer 
involverade i sin egen verksamhet. En stor nackdel är att utomstående kompetens som skulle 
kunnat komma till användning nu uteblir. I huvudsak kan det sägas att det som är fördel med 
outsourcing blir en nackdel när det gäller insourcing och viceversa (Bengtsson, Berggren & 
Lind, 2005). 
 
Inom in- och outsourcing finns det olika kostnadsaspekter att ta hänsyn till. Dessa 
kostnadsaspekter kan både konkurrera med varandra eller komplettera varandra. 
Transaktionskostnader och produktions- och faktorkostnader är två av dessa (Axelsson, 
1998). Det som även kan kosta är t.ex. ett kontrakt. Kostnader som hör till detta är bl.a. tiden 
som läggs ner och förberedelserna för att få kontraktet färdigt (Nilsson, 1999).   

1.2 Problemdiskussion 
Tidigare uppsatser som vi studerat har tagit upp outsourcing inom fastighetsbranschen men 
dock inte så mycket om insourcing. I uppsatsen ”Fastighetsförvaltning på entreprenad – 
effekter vid outsourcing” (Andersson & Lannér, 2008) i avsnittet fortsatt forskning tog 
författarna upp att det hade varit intressant med studier om ifall HFAB väljer att insourca 
delar av sin verksamhet igen, vilket HFAB idag har gjort. I en annan uppsats som vi tagit del 
av (Allard, Kylhov & Tyrberg, 2007) beskrivs en önskan om att jämföra författarnas valda 
fastighetsföretag ur en kostnadsmässig synvinkel. HFAB har sedan september 2009 tagit 
tillbaka outsourcade tjänster till insourcing och därför ansåg vi att det nu var intressant att 
även studera insourcing närmre. Vi anser att det som är mest intressant att studera är varför ett 
företag tar ett beslut om att insourca eller outsourca, är besluten grundade enbart på kostnader 
och besparingar eller finns det ytterligare motiv? Även skillnaderna vad det gäller 
prioriteringar, syften och tillvägagångssätt när det gäller in- och outsourcing för ett privat och 
kommunalt fastighetsföretag är intressant att studera. Alltså vill vi jämföra den 
kostnadsmässiga skillnaden mellan ett privat och kommunalt fastighetsföretag då ett 
outsourcing- eller insourcingbeslut ska tas och dessutom ta med varför ett fastighetsföretag 
väljer att insourca vissa delar av sin verksamhet som tidigare varit outsourcad.  
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1.3 Problemställning 
Vad skiljer privat och kommunalt fastighetsföretag vad gäller tillvägagångssättet för ett beslut 
om insourcing eller outsourcing och framförallt de ekonomiska aspekterna inom detta 
område? Varför väljer ett fastighetsföretag att insourca delar av verksamheten som tidigare 
har varit outsourcad?   

1.4 Syfte och avgränsningar 
Syftet med denna uppsats är att få svar på våra frågeställningar som ska belysa vad som 
skiljer ett kommunalt och ett privat fastighetsföretag när det gäller beslutsbanor och 
kostnadsaspekter kring insourcing och outsourcing. Vi ville också ta reda på varför ett företag, 
i detta fall HFAB, väljer att insourca uppgifter som tidigare varit outsourcade.  
   
Fokus ligger på de kostnadsaspekter som in- och outsourcingen medför i fastighetsföretaget. 
Det finns även fokus på de aspekter bakom beslut om in- och outsourcing som inte direkt går 
att sätta en siffra på, men ändå i slutändan har en ekonomisk effekt. Avgränsningen i vårt 
arbete är ett kommunalt och ett privat fastighetsföretag som tillhandahåller främst hyresrätter 
och dessutom enbart i Halmstads kommun. Detta för att fokusera på att uppsatsen inte ska bli 
allt för omfattande och för att underlätta jämförelsen. Avgränsningar vad gäller in- och 
outsourcing kommer att vara de ekonomiska aspekterna och de faktorer som kan påverka 
ekonomin för fastighetsföretagen.  

1.5 Centrala begrepp 
Outsourcing: Out och sourcing är två ord som tillsammans bildar outsourcing. Den andra 
delen, alltså sourcing, står för att någon annan tar över ansvaret för uppgiften (Power, 
Desouza & Bonifazi, 2006). När vi i denna uppsats skriver om outsourcing menar vi 
outsourcing i fastighetsbranschen, dvs. det som berör förvaltningen som t.ex. städning och 
underhåll av fastigheter.  
 
Insourcing: Insourcing är till skillnad från outsourcing när företaget tar tillbaka något som 
skötts externt till att skötas internt (Bengtsson, Berggren & Lind, 2005). Det går alltså inte att 
insourca något som tidigare inte har varit outsourcat. När vi menar insourcing i denna uppsats 
menar vi uppgifter som tidigare har varit hos utomstående företag och som nu kommer 
tillbaka till fastighetsföretaget igen och ska skötas i egen regi.  
 
Entreprenad: Ibland kan det vara svårt att skilja på när ett fastighetsföretag har sin 
verksamhet inom egen regi eller på entreprenad. Det finns vissa punkter som är väsentliga för 
att avgöra om verksamheten är på entreprenad eller inte. Dessa punkter är bl.a. att en 
entreprenör har sin egen personal och utför hela arbetet åt fastighetsföretaget som beställt 
uppdraget, entreprenören ansvarar för samordning av förvaltningen och fastighetsföretaget tar 
hand om de strategiska åtagandena medan entreprenören tar hand om resten. Ytterligare en 
punkt är att fastighetsföretaget ska ha en utarbetad plan över de krav som de ställer på 
entreprenören (Sandgren, 1994).    
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2 Teoretisk referensram 
I föregående kapitel beskrev vi vårt syfte med uppsatsen och varför vi valt detta ämne. Vi tog 
även upp en inledande beskrivning om outsourcing och insourcing. I detta kapitel beskriver vi 
hur outsourcing och insourcing kom till, vad deras för- och nackdelar är samt vad som är 
lämpligt att out- eller insourca. Vi går även in på kostnadsmässiga aspekter som är vikiga att 
ta hänsyn till. 

2.1 Bakgrund  
Outsourcing har sin grund i hur vi människor samlade mat och gjorde hushållsysslor för flera 
tusen år sedan. Först samlade varje människa eller familj in det de behövde i hushållet, sedan 
utvecklades detta till att människor bytte varor och tjänster med varandra för att slippa samla 
in allt själva. Allt eftersom tiden gick började pengar användas som betalningsmedel och detta 
var starten till outsourcing (Rundquist, 2007).  
 
I slutet av 1700- talet och i början av 1800-talet, under den så kallade industriella 
revolutionen, utförde företagen själva alla nödvändiga uppgifter. De valde t.ex. att ha en egen 
arkitektavdelning och ekonomiavdelning inom företaget eller också ägde de företag som 
arbetade för dem som t.ex. försäkringsbolag. Under den senare delen av den industriella 
revolutionen, under slutet av 1800-talet, började outsourcing ta fart. Då började företag 
anställa andra lokala företag för att utföra tjänster åt dem. Outsourcing började vinna terräng 
(Rundquist, 2007).  
 
Outsourcing blev större och större genom tillverkning av diverse lågteknikprodukter och 
senare även genom mer högteknologiska produkter. Detta skedde i samband med att 
infrastrukturen blev bättre. Genom att transporter underlättades bidrog detta till att 
produktionen blev billigare (Rundquist, 2007).  
 
Motsatsen till outsourcing är insourcing. Detta betyder att något som tidigare har varit 
outsourcat nu tas in i det egna företaget för att skötas på egen hand. Det kan sägas att det finns 
två olika grunder till insourcing, dels en operativ grund och dels en strategisk grund. Den 
operativa går bl.a. ut på att effektivisera produktionen och därmed minska kostnaderna. I den 
operativa insourcingen tar företaget tillvara på den kompetens som redan finns inom företaget 
till skillnad från strategisk insourcing. I denna typ av insourcing måste kompetens införskaffas 
i företaget, t.ex. genom gamla entreprenörer. Strategisk insourcing innebär att nya möjligheter 
skapas och detta pga. att företaget inte använder sina gamla kvalifikationer utan nu tar in 
utomstående personer med ny kunskap (Bengtsson, Berggren & Lind, 2005). 

2.2 Fastighetsföretag, fastighetsföretagande & fastighetsförvaltning 
Fastighetsföretag & Fastighetsföretagande 
Affärsidén utgör till stor del grunden för hur fastighetsföretagets verksamhet kommer att 
fungera (Högberg & Högberg, 2000). Utöver fastighetsförvaltning finns nu 
fastighetsföretagande som är till för att utveckla och förnya den vanliga 
fastighetsförvaltningen. Några övergripande punkter som kännetecknar fastighetsföretagande 
är t.ex. livscykeltanken som går ut på förloppet från att det finns önskan om byggnad till 
förvaltning och till sist att byggnaden inte behövs och därmed kan avvecklas. Andra viktiga 
punkter är att över tiden tänka ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv och att 
fastighetsföretaget ser ett ensamt objekt som ett eget litet företag (Grandin, Lindqvist & 
Sandgren, 2002).  
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Fastighetsförvaltning 
Fastighetsförvaltning är ett begrepp som innefattar många olika uppgifter. 
Fastighetsförvaltning kan aldrig bli färdigt såsom ett byggprojekt som har ett slutdatum. 
Förvaltningen är under ständig förnyelse och kvaliteten är något som utvecklas ständigt. Om 
ett fastighetsföretag ändrar sin kärnverksamhet förändras även förvaltningen. De uppgifter 
som kännetecknar fastighetsförvaltning är t.ex. byggnadens drift och underhåll. I dessa ingår 
inomhusmiljö och utomhusmiljö och då utförs uppgifter som energieffektivitet, matt- och 
takläggning och underhåll såsom målning och fönsterbyte. Fler uppgifter som kännetecknar 
förvaltningen är administrativa uppgifter, snöröjning, sopning, trädgårdsskötsel samt upprätta 
förvaltningsplaner. Fastighetsförvaltningen är även en stor del av facility management 
(Grandin, Lindqvist & Sandgren, 2002).  

2.3 Facility management & Service management  
Facility management 
Begreppet facility management kommer från USA och finns nu även över hela världen. En 
definition av facility management är ”ansvaret och förmågan att koordinera den fysiska 
arbetsplatsen med människan och organisationens arbete” (Sandgren, 1994, s. 40). Till 
skillnad från vad fastighetsförvaltning har inneburit tidigare tar facility management upp en 
större bredd av uppgifter för förvaltningen. Detta innebär bl.a. ansvarsområden så som 
städning, telefonservice och vaktmästeri. Jämförelse kan göras med den ursprungliga 
förvaltningskulturen då fokus låg på ekonomi- och teknikförvaltning. Inom facility 
management ligger stort fokus på kärnverksamheten då alla områden i företaget kretsar kring 
denna verksamhet. Detta innebär att uppgifter inom företaget ska samordnas efter hur 
kärnverksamheten är uppbyggd (Sandgren, 1994). Man skulle också kunna beskriva det som 
att facility management är alla de stödfunktioner som finns för att en verksamhet ska kunna ta 
hand om sina kärnverksamheter på rätt sätt. Begreppet facility management är dock inte lätt 
att exakt definiera. Detta beror på att det kommer till nya definitioner av begreppet 
kontinuerligt och att tolkningen beror på vem som står bakom det och vad man har för mål 
(Grandin, Lindqvist & Sandgren, 2002). 
 
Service management 
Service management är ett tänk som fokuserar på tjänsterna som utförs. I vissa fall tas även 
produkter med som tillägg till tjänsterna (Högberg & Högberg, 2000). Inom marknadsföring 
finns det något som heter tjänstemarknadsföring men i dagligt tal är service management mer 
använt begrepp. På tjänstemarknader är det viktigt med service management eftersom det är 
ett sätt att behärska hur man leder ett företag i en konkurrenssituation. Huvuddragen inom 
service management är bl.a. värdet för kunden vid konsumtion av varan eller tjänsten, hur 
värdet påverkas genom kvaliteten i kundrelationerna och hur företaget ska ledas och fungera 
för att kvaliteten ska uppnås. Något som är viktigt med service management är att företaget 
riktar in sig på hur den totala kvaliteten och värdet upplevs samt även försöka se långsiktigt 
(Grönroos, 2008).   

2.4 Lämpligt och olämpligt att outsourca 
Hos fastighetsföretag är det mest förekommande att det löpande underhållet och skötseln av 
fastigheten sköts av något annat företag, dvs. på entreprenad/outsourcing (Nilsson, 1999). Det 
finns några uppgifter som företag med största sannolikhet väljer att outsourca. Dessa är bl.a. 
uppgifter som specialister måste ta del av, supporttjänster, områden där det är dyrt att anställa 
och lära upp personal och de områden där det kan bli dyra investeringar pga. att det ständigt 
sker nya teknologiska framsteg. Det finns dock arbetsuppgifter som är mindre lämpade för 
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Fördelar med outsourcing 
 

• Kostnadsbesparing 
• Undvika att satsa kapital  
• Nya tankar 
• Specialisering  
• Ny teknik 

outsourcing, även om det i praktiken skulle kunna fungera. Dessa är bl.a. ett företags 
ekonomi, strategi och kontroll över t.ex. entreprenörer, personalhälsa och säkerhet (Rothery & 
Robertson, 1995).   

2.5 Fördelar med outsourcing 
• Kostnadsbesparing  

En viktig anledning till outsourcing är kostnadsbesparing. Genom att använda en 
entreprenör som t.ex. får volymfördelar kan företaget tjäna pengar för att det hade varit 
dyrare om de själva köpt in materialet. Det är viktigt med outsourcing om ett företag kan 
spara pengar på detta genom att t.ex. företaget kan höja vinsten (Bragg, 1998). Bland 
företag är det 55 procent som räknar med att outsourcing kommer att vara 
kostnadsbesparande (Rothery & Robertson, 1995).    
 

• Undvika att satsa kapital 
Genom att outsourca en del av sin verksamhet minskar företaget riskerna för att göra dyra 
investeringar. Det företaget som får ta hand om tjänsten har antagligen större möjligheter 
att ha modernare tänk eller produkt än det ursprungliga företaget (Bragg, 1998). 
 

• Nya tankar 
I företag kan det finnas bristfällig kunskap inom ett område som någon annan hade 
kunnat vara bättre på. I detta fall gäller det att företaget köper in kompetensen genom 
outsourcing (Banerjee & Williams, 2009). På detta vis kan företaget få den entreprenör 
som är bäst lämpad för arbetet, genom att de har den bästa kompetensen och bästa 
resurserna inom det specifika området (Bragg, 1998).    
  

• Specialisering på det som är viktigt  
Om ett företag hittar en entreprenör som gör en uppgift bättre än det egna företaget och 
även är billigare kan företaget outsourca för att själva lägga fokus på de uppgifter de gör 
bäst. För ett företag är det viktigt att koncentrera sig på det som är väsentligast för dem 
själva och därför är det bättre att lägga ut en uppgift hos någon annan om företaget kan 
vinna fördelar av detta (Bragg, 1998).  
 

• Ny teknik 
Allt eftersom det kommer bättre och snabbare teknik krävs det mer av företagen. Detta 
medför att företag måste outsourca delar av verksamheten pga. att företagen själva inte 
har möjlighet att utvecklas inom vissa områden på det sätt som de hade behövt (Axelsson, 
1998).    
 

• Fördelar ur beställares och hyresgästs synvinkel 
Hyresgästerna upplever det positivt att skötseln läggs på entreprenad då de anser att dessa 
entreprenörer måste göra ett bra arbete för att få behålla kontraktet. Annars kan 
entreprenören bli utbytt mot någon annan och detta skapar konkurrens (Nilsson, 1999).   
 
 
 
 
 

Figur 2.1 
Fördelar med 
outsourcing  
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2.6 Nackdelar med outsourcing 
• Förändring hos entreprenören 

Risken finns att förändrade förhållanden för en entreprenör kan skapa problem för det 
egna företaget. Dessa problem kan uppstå om t.ex. en entreprenör får förändrad struktur 
och kan inte längre producera det företaget vill ha eller att entreprenören inte ens vill ta 
hand om den outsourcade produkten eller tjänsten längre. En annan risk finns att 
entreprenören får problem med ekonomin och därmed inte kan stå till tjänst. Det är viktigt 
att det ursprungliga företaget ser till att i början av förhållandet med entreprenören gör 
klart att förpliktelsen dem emellan går att bryta vid problem. Då kan risken minimeras 
(Bragg, 1998).  

 
• Risk för uppsägning 

Om ett företag väljer att outsourca och inte ser till att det företag som utför den 
outsourcade aktiviteten kan återanställa de personer som därmed förlorar sitt arbete hos 
det ursprungliga företaget kan detta skapa arbetslöshet och dåligt rykte. Detta är speciellt 
viktigt för en liten ort då det kan vara avgörande för ortens ekonomi. Det är viktigt att 
företaget kommer överens med entreprenören om att de ska anställa de personer som 
arbetade på det ursprungliga företaget eftersom dessa har den kompetensen för att utföra 
arbetet (Bragg, 1998). 
 

• Övriga risker 
Det finns en mängd andra risker att ta hänsyn till vid outsourcing. Dessa är bl.a. att 
företaget förlorar kontroll till entreprenören, kostnaderna ökar, konfidentiell information 
läcker ut och att kunnig personal försvinner från företaget (Rothery & Robertson, 1995). 
Det finns även risker som t.ex. att företaget blir beroende av sina entreprenörer och att det 
under början av outsourcingprocessen finns risk för att det uppstår problem i 
kommunikationen mellan företagen (Axelsson, 1998). 
 

• Nackdelar ur en beställares och hyresgästs synvinkel  
Risken finns att ett företag inte sköter sina uppgifter på det sätt som är förväntat och i 
värsta fall upptäcks inte detta förrän kontraktet är brutet. Detta skulle kunna undvikas 
genom kontroller av arbetet som entreprenören gör. Det kan uppstå problem för 
hyresgästen i och med att de inte vet vem de ska kontakta vid eventuella frågor om det 
finns för många entreprenörer som är delaktiga. Hyresgästerna kan också känna sig 
förbisedda eftersom de som sköter driften och underhållet egentligen inte arbetar för 
hyresgästerna utan arbetar för entreprenören (Nilsson, 1999).   

 
En hyresgäst kan dessutom uppleva det som negativt när byte av entreprenörer sker för 
ofta. Det tar tid för hyresgästerna att bekanta sig och lära känna de nya fastighetsskötarna 
vilket kan bli kostsamt och mödosamt för båda parterna (Nilsson, 1999).  

 
Viktigt är att ansvaret mellan fastighetsföretaget och entreprenören är klarlagt från början 
för att minska otydligheter sinsemellan. Risken finns att arbeten inte blir utförda för den 
ena parten anser att den andra parten ska utföra arbetet och vice versa. Ur kundernas 
synvinkel är det av stor vikt att arbetet utförs vare sig det är anmält till bostadsbolaget 
eller entreprenören (Nilsson, 1999).      

 
Det som hyresgästerna uppskattar hos sin fastighetsskötare är att han/hon är lättillgänglig 
och även att personen i fråga är samma från ärende till ärende. Detta underlättar också för 
hyresgästerna genom att de känner en trygghet i att fastighetsskötaren vet vad han/hon ska 
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Nackdelar med outsourcing 
 

• Förändring hos entreprenören  
• Förvrängt rykte om outsourcing  
• Risk för uppsägning  
• Förvirring hos hyresgästen 

Fördelar med insourcing 
• Beroendet av entreprenörer minskas 
• Behåller kunskap och information inom företaget 

göra och vart uppgiften ska behandlas, risken finns med för många entreprenörer att 
hyresgästen måste vara mer behjälplig då entreprenörerna som kommer inte är i 
fastigheterna ofta och kan då behöva hjälp. Vissa ser dock kompetensen som mer viktig 
och därmed får den som är bäst lämpad för ärendet uppgiften att lösa problemet (Nilsson, 
1999). 
 
Enligt Reilly och Tamkin (1996) finns det risk för att om kostnaderna skärs ner kan detta 
leda till att kunskap och investeringar gås miste om vilket i sin tur leder till svårigheter att 
göra nya innovationer och att ett företag förlorar sin position på marknaden. Detta blir 
som en ond spiral och visas i figur 2.1 nedan (Reilly & Tamkin, 1996). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

Figur 2.2 Hur konkurrensfördelar kan gå förlorat genom outsourcing (Reilly & Tamkin, 1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figur 2.3 Nackdelar med outsourcing 

2.7 Fördelar med insourcing 
I stort är det positiva med insourcing det som är negativt med outsourcing. Dessa positiva 
egenskaper är bl.a. sänker beroendet av entreprenörer, behåller kunskap och information inom 
företaget (Bengtsson, Berggren & Lind, 2005). 
 
 
 
 
 

   Figur 2.4 Fördelar med insourcing 
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Nackdelar med insourcing 
• Missar stordriftsfördelar 

- Går miste om lägre kostnader  
- Går miste om kompetens  

• Risk för att tappa fokus 

2.8 Nackdelar med insourcing  
Nackdelar med insourcing kan vara att företaget inte kan ta del av de fördelar som kommer 
med att producera i stor volym. Dessa fördelar som företaget mister är bl.a. lägre kostnader 
och kompetens vilket kan leda till sämre kvalitet. En annan nackdel kan vara att företaget nu 
måste koncentrera sig på ytterligare en del i produktionen och därmed riskerar företaget att 
tappa fokus (Bengtsson, Berggren & Lind, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.5 Nackdelar med insourcing 

2.9 Ekonomiska utgångspunkter 
Det finns framförallt två ekonomiska aspekter vid in- och outsourcing, dessa aspekter är 
produktions- och faktorkostnader samt transaktionskostnader och beskrivs nedan.  

2.9.1 Produktions- och faktorkostnader 
I produktions- och faktorkostnader är det mest väsentliga att den eller det som är bäst lämpad 
för att göra något ska utföra uppgiften. Denna grupp består av olika underliggande teorier som 
t.ex. en så kallad mikroteori där företag är klassade som en produktionsfunktion. Det finns 
också en kostnadsteori som företagen kan ta hänsyn till och denna har tre indelningar som är 
marginalkostnad/intäkt, fördelar samt bransch och arbetsfördelning (Axelsson, 1998).  
 
Marginalkostnad/intäkt 
Med en marginalintäkt menas intäkten som uppkommer då företaget säljer ytterligare en enhet 
av varan. Marginalkostnaderna är däremot vad företaget får betala då ännu en enhet 
tillkommer. Om marginalintäkterna och marginalkostnaderna möts blir företagets 
arbetsfördelning bästa möjliga. Även utbud och efterfrågan måste här mötas för att detta ska 
uppnås. I stora drag kan det sägas att en faktor påverkar en annan och att det finns gränser för 
när något är bra och när t.ex. nyttan eller intäkten blir negativ (Axelsson, 1998).   
 
Fördelar 
Genom att ett företag har en konkurrensfördel kan företaget förhoppningsvis producera sin 
produkt eller tjänst till bättre pris än sina konkurrenter. Dessa konkurrensfördelar kan delas 
upp i stordriftsfördelar och i kombinationsfördelar (Axelsson, 1998). 
 
Inom stordriftsfördelar ingår faktorer som t.ex. storlek och teknologi. Med storlek menas att 
företag kan dra nytta av att sänka kostnader genom t.ex. stora lokaler och mycket personal. 
Med teknologi menas att företag kan producera bättre produkter och tjänster i fall de skaffar 
sig det senaste på marknaden inom teknologin. Detta gör att företagen blir väldigt 
konkurrenskraftiga (Axelsson, 1998).  
 
Kompetens, varumärken, utveckling av produkt och distribution ingår också även i 
stordriftsfördelar. När det talas om kompetens menas att ett företag kan dra nytta av att de har 
mycket kompetens inom företaget och detta kan leda till stora valmöjligheter inom det egna 
bolaget. Ett välkänt varumärke leder också till valmöjligheter inom företaget och underlättar 
igenkännandet bland kunder. Både inom distributionsarbetet och produktutvecklingsarbetet är 
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det väsentligt att ha bättre personal och bättre kunnande inom företaget för att dessa 
avdelningar ska vara så bra som möjligt (Axelsson, 1998). 
 
Ett annat sätt att vinna fördelar över sina konkurrenter är att ha såkallade 
kombinationsfördelar. Kombinationsfördelar innebär att ett företag som kombinerar 
uppgifter/avdelningar kan dra nytta av detta. T.ex. kan fördelar uppstå om företaget väljer att 
producera två produkter eller tjänster tillsammans istället för att ha dessa skilda åt (Axelsson, 
1998).  
 
Bransch och arbetsfördelning 
Inom nationalekonomisk teori finns det några grundläggande idéer om företag och dess 
struktur. Dessa går ut på att företagen kan på ett bra sätt analysera hur deras marknadsstruktur, 
beteende och effektivitet fungerar och genom detta få en bra inblick på hur företaget ter sig. 
Med hjälp av denna teori kan företaget föra diskussioner som kan leda fram till ett beslut om 
eventuell out- eller insourcing (Axelsson, 1998).              

2.9.2 Transaktionskostnader 
När utbyte sker mellan företag skapas transaktioner. Dessa transaktioner innebär att kostnader 
uppstår genom att företag har kontrakt sinsemellan och att dessa kontrakt både kostar att 
upprätta och se över. Några mindre transaktionskostnader kan vara att hålla sig uppdaterad på 
marknaden, göra inköp och att kontrollera entreprenörer. En forskare vid namn Williamson 
har lagt fram olika tankar om varför ett företag väljer att besluta om out- eller insourcing. 
Dessa går bl.a. ut på att ju mer ett företag och dess kund satsar i företaget i form av t.ex. 
kunskaper och utrustning, desto mer strävar företaget efter insourcing. Om ett företag har en 
kund som de ofta utbyter tjänster eller produkter med vill företaget ofta insourca denna 
funktion, om det gäller inköpstransaktioner som känns osäkra blir företaget även här mer 
angeläget om att insourca denna funktion. Detta eftersom utbytet annars drar med sig stora 
transaktionskostnader (Axelsson, 1998).     

2.10 Kontraktsstart och kontraktsslut 
Innan ett kontrakt har skrivits finns det mycket förberedelser och detta kan ta tid. Det som 
framförallt är tidskrävande är att entreprenören ska sätta sig in i organisationen och arbetet 
som denne ska utföra samt att företaget och entreprenören kommer överens om vad som ska 
göras. Tiden för kontraktet kan variera allt ifrån tre till fem år och det kan ta upp emot ett år 
innan entreprenören känner sig hemma och bekväm med uppgifterna (Nilsson, 1999).  
 
När det gäller anbudsgranskning är det inte självklart att ett företag väljer den billigaste 
entreprenören. Andra viktiga avseenden som måste gås igenom är t.ex. kvalitet och tidigare 
erfarenheter (Nilsson, 1999). Kommunala, statliga och övriga myndigheter går under lagen 
om offentlig upphandling, LOU. Dessa organisationer får inte i en upphandling åsidosätta 
entreprenörer på ett orättvist sätt så att konkurrensen försvåras (Hedlund & Olsson, 1998).  
 
Det finns ett antal olika anledningar till att ett outsourcingkontrakt hävs. Den allra enklaste 
anledningen till detta är att ett företag redan från början kommit överens om att tjänsten 
endast ska fortlöpa under en kortare period. Detta kan handla om bl.a. när ett företag ska byta 
system och därmed behöver hjälp med antingen det gamla systemet tills det nya trätt i kraft 
eller det nya systemet i en övergångsperiod. Ett mer problematiskt kontraktsslut är när det 
visar sig när entreprenören inte längre bistår med det som var avtalat från början. Det 
beställande företaget är alltså inte längre nöjda med den tjänst de betalar för. Detta kan i 
värsta fall leda till en rättstvist. Det kan hända att kostnaderna för outsourcing blir dyrare än 
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vad företaget hade räknat med från början. Företaget kan vara tillfredsställt med hur 
entreprenören presterar men ändå vilja avsluta kontraktet pga. kostnader som kontraktet 
medför. I detta fall bör företaget analysera kostnaderna innan och efter outsourcingbeslutet. 
När kontraktet väl är brutet finns det vissa åtaganden som företaget måste se över. Företaget 
måste bl.a. bestämma om den outsourcade tjänsten ska tilldelas någon annan entreprenör eller 
om företaget helt enkelt ska insourca uppgiften själv, vilket det kan finnas anledning till om 
företaget inte tror att det finns någon som kan uppfylla deras krav både vad gäller kvalitet och 
kostnadsmässiga aspekter (Bragg, 1998).  

2.11 Ersättningsform 
Det finns två olika ersättningsformer till entreprenörer som sköter skötsel i fastigheter. Den 
ena formen är fast pris som går ut på att ett pris sätts för hela kontraktstiden och kan 
indexregleras under denna period. En negativ faktor med fast pris är att risken finns med att 
företaget betalar för så många år i förväg, att entreprenören känner sig för trygga med 
uppgifterna och då inte utvecklar och förnyar sig. Trots detta är ändå fast pris den vanligaste 
ersättningen. Den andra formen kallas riktpris och innebär att priset regleras från år till år. 
Kostnader för förbrukningsmaterial kan antingen ingå i avtalet eller ersättas efter hand, detta 
gäller både fast pris och riktpris. Det är av stor vikt att avtalen upprättas på så sätt att 
entreprenörerna får de förutsättningar i form av t.ex. pengar så att de kan utföra sina uppdrag 
på bästa sätt, både för företaget och för hyresgästernas skull (Nilsson, 1999).      

2.12 Entreprenörernas fördelar 
Entreprenörer kan både spara kapital till sitt egna företag och även till företaget de arbetar åt. 
Det företag som tar hand om outsourcingtjänsten eller produkten kan vinna stora 
kostnadsfördelar genom att de är så specialiserade på sin produkt/tjänst att inget annat företag 
kan konkurrera med dem. De kan bl.a. vinna fördelar genom att företaget kan beställa in stora 
volymer av en produkt och genom möjligheten att använda den bästa tekniken och kunskapen 
inom sitt område. Det företag som vill outsourca en tjänst/produkt skulle inte kunna vara så 
specialiserad på ett specifikt område och det är därför en entreprenör kan göra detta billigare 
(Bragg, 1998).  
 
När det gäller en entreprenörs kostnadsfördelar gentemot huvudföretaget är det inte säkert att 
alla delar av en produktion eller en tjänst faktiskt är billigare. Däremot kan entreprenören 
fortfarande vara bättre på att producera produkten eller tjänsten eftersom de t.ex. har bättre 
tekniska hjälpmedel och kompetens. Kostnaderna är en viktig del av beslutstagandet för ett 
företag som vill outsourca, men det är dock inte allt (Bragg, 1998).  
 
Det är inte bara huvudföretaget som kan bryta ett outsourcingkontrakt. Om en entreprenör inte 
är nöjd med hur deras beställare sköter deras relation kan de välja att bryta kontraktet. Risken 
finns då att huvudföretaget både kan få ett dåligt rykte och att företaget kan vara tvungna att 
välja en ny entreprenör som har mycket sämre kvalifikationer. Risken finns att huvudföretaget 
och entreprenören inte får en så bra relation som huvudföretaget hade hoppats på. Detta kan 
bero på att entreprenören bara sätter sina egna intressen först och struntar i vad företaget som 
de arbetar för har för intressen. T.ex. kan entreprenören vara väldigt fokuserad på 
företagsvinsten (Bragg, 1998). 
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2.13 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Outsourcing uppkom för många år sedan. Det startade redan med hur vi människor samlade 
mat och senare började byta varor med varandra. Vid slutet av 1800-talet började 
outsourcingen verkligen ta fart och även i och med att infrastrukturen blev bättre ökade 
outsourcingen (Rundquist, 2007). Förvaltning av en fastighet kan ske på många sätt och det 
som kännetecknar fastighetsförvaltning är byggandens drift och underhåll av bl.a. inom- och 
utomhusmiljö (Grandin, Lindqvist & Sandgren, 2002). Service management är viktigt inom 
branscher som har hand om tjänster eftersom det bl.a. går ut på hur värdet är för kunden vid 
konsumtion av en vara eller tjänst (Grönroos, 2008). Facility management är ett begrepp där 
man lägger stort fokus på kärnverksamheten och de funktioner som kretsar kring denna 
(Grandin, Lindqvist & Sandgren, 2002).  
 
Det som ett företag antagligen väljer att outsorca är uppgifter där det krävs speciell 
kompetens, där det krävs dyra investeringar samt där det är dyrt att anställa och lära upp 
personal medan uppgifter som kontroll över entreprenörer, säkerhet och ett företags ekonomi 
och strategi är sådant ett företag med största sannolikhet inte väljer att outsourca (Rothery & 
Robertson, 1995). Anledningen till outsourcing är många. Bland det viktigaste kan ses att 
företaget kan fokusera på det som är viktigt inom företaget, undvika att satsa kapital och att 
ny kompetens tillförs (Bragg, 1998). Fler fördelar är också kostnadsbesparingar (Rothery & 
Robertson, 1995) och att företaget slipper uppdatera sig på ny teknik (Axelsson, 1998). 
Negativt om outsourcing kan vara förlorad kontroll, att viktig information läcker ut och att 
kunskap försvinner från företaget (Rothery & Robertson, 1995). Motsatsen till outsourcing är 
insourcing och positiva egenskaper med insourcing är bl.a. att kunskapen bevaras inom 
företaget och beroendet av andra minskar. Nackdelarna kan anses vara att företaget går miste 
om stordriftsfördelar och att de tvingas fokusera på många delar i sin produktion (Bengtsson, 
Berggren & Lind, 2005).  
 
Inom in- och outsourcing är det viktigt att se till de kostnadsmässiga aspekterna innan ett 
beslut tas. Det finns några väsentliga punkter, en är produktions- och faktorskostnader där 
tyngdpunkten ligger på att den eller det som är mest kompetent för uppgiften också ska utföra 
den. En annan är transaktionskostnader som innebär att kostnader uppstår när företag gör 
utbyten mellan varandra (Axelsson, 1998).  
 
En stor kostnadsaspekt vid outsourcing kan vara kontraktsskrivning. Det gäller att företaget 
och entreprenören kommer överens om vad som ska utföras (Nilsson, 1999). Om inte kraven 
som ställts uppfylls finns risk för att kontraktet kommer hävas. I detta skede får företaget 
bestämma om tjänsten eller produkten ska utföras av någon annan entreprenör eller om de nu 
själva ska ta hand om uppgiften (Bragg, 1998). En entreprenör kan ha stora fördelar av att 
vara specialiserade på sin produkt eller tjänst så att ingen annan kan konkurrera med dem. Ur 
ett outsourcande företags perspektiv kan det vara svårt att veta om entreprenören sätter sina 
egna intressen först och därmed inte tar i beaktning vad deras beställare har för intressen 
(Bragg, 1998). 
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3 Metod 
I föregående kapitel tog vi upp vad insourcing och outsourcing innebär, för- och nackdelar 
med dessa och ekonomiska aspekter mm. I detta kapitel går vi in på hur vi gått till väga för att 
samla in vår teori samt empiri. Vi behandlar även hur vi använt oss av dessa samt reflekterar 
över dess tillförlitlighet och relevans.  

3.1 Metodval 
Vi har valt att studera skillnader och likheter mellan ett kommunalt fastighetsföretag och ett 
privat fastighetsföretag vad gäller sättet att agera vid outsourcing och insourcing, främst vid 
den kostnadsmässiga aspekten. De företag vi valt att studera är HFAB och Apartment Bostad i 
Halmstad.  
 
För att göra denna uppsats anser vi att den kvalitativa metoden är den bästa. Den kvalitativa 
metoden fokuserar på att samla in information som är talande eller skrivna. Den kvantitativa 
metoden fokuserar däremot mer på siffror från t.ex. enkäter (Backman, 1998). Vi kommer att 
genomföra vår empiriska undersökning genom intervjuer med valda personer på företagen, vi 
kommer alltså inte att använda oss av någon form av enkätundersökning eller liknande. 
Därför är den kvalitativa metoden den metod som är mest lämpad för denna undersökning. I 
vår uppsats utgår vi från teori för att sedan samla empiri. Denna metod kallas deduktiv och 
innebär att författarna först skaffar sig teoretiska kunskaper om ämnet för att sedan se om 
detta stämmer i praktiken (Jacobsen 2002).  

3.2 Litteratursökning  
För vår undersökning har vi fokuserat på att hitta litteratur på Högskolan i Halmstads 
bibliotek. Vi har även gjort fjärrlån från bl.a. Malmö Högskola och Kristianstads Högskola. 
Genom biblioteket har vi även tagit del av e-böcker genom deras hemsida. Sökord som vi har 
använt oss av i bibliotekets sökkatalog HULDA är: outsourcing, insourcing, facility 
management, service management och transaktionskostnader. I databasen Emerald har vi sökt 
efter artiklar och då framförallt har outsourcing varit sökordet.  
 
För att hitta litteratur och artiklar kring ämnet har vi även försökt ta del av tidigare uppsatser 
som behandlat ämnet, detta för att se vad de har använt sig av för litteratur och artiklar i deras 
undersökningar. Dessa uppsatser har vi hittat genom att söka på DiVA på Högskolan i 
Halmstads biblioteks hemsida. 

3.3 Metod för empiri  
Till våra intervjuer anser vi att det är av stor vikt att fastighetsföretagen är belägna på samma 
ort. Detta eftersom det underlättar vår arbetsgång och även att det blir lättare att studera 
likheter och skillnader om företagen finns på samma ort och konkurrerar med varandra. Vi 
anser att det kommunala fastighetsföretaget HFAB var ett självklart val i vår studie och även 
det privatägda fastighetsföretaget Apartment Bostad eftersom dessa är två av de största 
aktörerna i Halmstads kommun. Vi har även varit i kontakt via telefonväxeln med Stena 
Fastigheter AB och Jana Fastigheter AB som är två privatägda fastighetsföretag i Halmstad. 
Dessa har snarlikt upplägg som Apartment Bostad och därför anser vi att för denna uppsats 
räcker det med ett privat fastighetsföretag och ett kommunalt fastighetsföretag för att få fram 
ett trovärdigt resultat. Den vi intervjuade på HFAB var Sara Bergström som är distriktschef 
för Väst/Öst och på Apartment Bostad Ulf Eriksson som är ortschef i Halmstad, Göteborg och 
Borås. Vi anser att både Sara Bergström och Ulf Eriksson är väl insatta i ämnet och kunniga 



 14 

på området och därför ansåg vi att fler anställda inte behövdes intervjuas på respektive 
företag.  
 
När vi bestämde vilka företag vi skulle intervjua ringde vi i god tid till HFAB och Apartment 
Bostad. Detta eftersom vi ville få tag i den person som var bäst lämpad för att svara på våra 
frågor samt att i tid planera in ett datum som passade alla parter. Ungefär en vecka innan 
intervjuerna skulle ske skickade vi ut frågorna till intervjupersonerna så att de skulle vara 
förberedda inför vår träff. Våra intervjufrågor bestod av en första del där mer övergripande 
information om företagets in- och outsourcing behandlades för att sedan gå djupare och fråga 
om mer kostnadsbaserade faktorer samt vad intervjupersonerna hade för övriga tankar. Valet 
av plats för intervjuerna är mycket viktigt då det finns risk att personerna som intervjuas inte 
känner sig bekväma med situationen och svaren påverkas av detta. En bra plats för intervjun 
kan vara ett rum som är neutralt för båda parterna, då svaren inte begränsas av andra faktorer. 
Under intervjun måste man ta ställning till om intervjun ska spelas in på bandspelare eller 
inte. Fördelen med bandspelare är att den som intervjuar inte behöver lägga ner all energi på 
att anteckna utan fokusera mer på intervjun. En stor nackdel kan vara att personen som blir 
intervjuad inte känner sig bekväm med att bli inspelad (Jacobsen, 2002). Vid båda 
intervjutillfällena var vi i ett konferensrum på respektive företag. Detta var bra eftersom det 
var tyst och lugnt samt att ingen blev störd. Intervjupersonerna anser vi kände sig bekväma i 
situationen och höll därför inte tillbaka några svar. Vi spelade in intervjuerna med en diktafon 
av märket Olympus digital voice recorder VN-1100 och med en Ipod, detta för att vara säkra 
på att ljudet blev bra och ha en extra reserv ifall något skulle hända. Tack vare att vi spelade 
in intervjun behövde vi endast ta stödord som anteckningar. Vi hade innan intervjun 
kontrollerat att intervjupersonerna samtyckte till inspelningen och försäkrade även att de 
inspelade intervjuerna togs bort efter att vi skrivit ner dem i vårt arbete. Det var även viktigt 
för oss att vi var förberedda innan intervjun, både pålästa på ämnet och även om företaget. En 
kvalitativ intervju kräver att intervjuaren är påläst för att kunna vara aktiv under intervjun och 
för att kunna vara flexibel i samtalet (Kvale & Brinkmann, 2009).    

3.4 Operationalisering  
Vi har valt att intervjua ett privat och ett kommunalt fastighetsbolag i Halmstad, dessa är de 
två största på kommunalt- och privatmarknaden. De vi intervjuade har arbetat i branschen och 
även i sitt företag en längre period och därmed var de insatta i ämnet. Det vi började med när 
vi skulle skriva intervjufrågorna var att utgå från teorin för att sedan se när empirin var 
insamlad om teorin stämde i verkligheten. Vissa delar av teorin valde vi att placera högt upp i 
kapitlet för att ge en bra överblick för läsarna men vid insamlingen av empirin valde vi att 
flytta ner vissa stycken eftersom de var mindre viktiga för resultatet i uppsatsen. Vid våra 
intervjuer var det viktigt för oss att intervjupersonerna svarade så utförligt som möjligt på 
våra frågor, men även att de kom med egna tankar och synpunkter som vi inte fått fram i 
teorin men som de ansåg var av stor vikt vad gäller vårt ämne.  
 
Våra frågor ställdes i den ordning att vi först berörde t.ex. hur länge, vilka funktioner och hur 
stor del av företaget som var outsourcat respektive insourcat. Vi gick sedan djupare för att få 
reda på vad företagen hade upplevt för positiva och negativa aspekter av outsourcing och 
insourcing. Vidare frågade vi om företagens ekonomiska aspekter vid insourcing och 
outsourcing som t.ex. transaktionskostnader, stordriftsfördelar och vilka besparingar som 
görs. Vi ville gå djupare ner i transaktionskostnaderna och därför ställdes frågor om 
kontraktsskrivning med entreprenörer. För att få svar på mer allmänna frågor valde vi att ha 
frågor under en rubrik övrigt, för att sedan koppla samman dessa i empirin och analysen med 
andra svar vi fått som passade ihop i sammanhanget. Detta för att få en bredare syn på 
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företagens sätt att insourca eller outsourca samt att det gav möjlighet för företagen att ge svar 
på frågor som vi inte behandlats i den teori vi tagit del av. Detta gav även företagen möjlighet 
att bidra med det de tyckte var väsentligt inom ämnet. Vi valde att ha denna ordning på våra 
intervjufrågor för att först få en bra överblick om företagens verksamhet men också för att 
intervjupersonerna skulle bli varma i kläderna. På detta vis kunde vi enklare ställa följdfrågor 
eftersom vi blev insatta i företaget och deras insourcing eller outsourcing.      

3.5 Metod för analys 
Efter intervjuerna valde vi att lyssna av vår diktafon och skriva ner de frågor och svar vi fått 
av HFAB och Apartment Bostad. För att vara säkra på att vi tolkat intervjusvaren rätt var vi 
två personer som både lyssnade och skrev ner intervjuerna. I empirin sammanfattade vi och 
kortade texten för att få det som var relevant för uppsatsen. För att underlätta analysen valde 
vi att följa samma struktur i empirikapitlet som i teorikapitlet. I analysen ställs teorin och 
empirin mot varandra för att kopplas samman. För att få en bra struktur och mönster följer 
detta avsnitt även teorikapitlets upplägg. Även HFAB och Apartment Bostads svar kopplas 
samman för att förenkla slutsatsen.  

3.6 Trovärdighet  
Det finns två viktiga utgångspunkter för att empirin skall anses bra. Dessa är att empirin ska 
vara giltig och relevant samt tillförlitlig och trovärdig, också kallat validitet och reliabilitet. 
Validitet innebär att det som var tänkt att studeras från början också är det som blir undersökt 
till rapporten. De resultat som kommer fram via studien skall också vara generella. Med 
reliabilitet menas att studien i alla avseenden ska gå att lita på och en riktlinje med detta är att 
om studien genomförts ännu en gång skulle samma resultat uppnåtts (Jacobsen, 2002). 
 
Den litteratur vi använt oss av i denna uppsats anser vi vara mycket tillförlitlig och trovärdig. 
Detta eftersom många av böckernas författare har skrivit flera böcker inom ämnet och 
dessutom har tidigare uppsatser refererat till vissa av författarna vilket tyder på att böckernas 
innehåll är relevant och användbar. Vissa böcker kommer dessutom från Svenska 
Kommunförbundet vilket vi anser är en tillförlitlig organisation.  
 
Artikeln vi valt att använda har även varit trovärdig. Den har hittats genom bra sökmotorer 
och behandlade ämnet på ett bra sätt.  
 
Vi anser att de två företag vi valt att intervjua, HFAB och Apartment Bostad, är stora och 
kunniga på sin marknad och därmed är insatta i det ämnet vi berör. Även våra 
intervjupersoner anser vi vara tillförlitliga eftersom de båda har arbetat inom företaget och 
branschen i ett antal år samt dessutom har höga positioner inom företaget, allt detta leder till 
att vi anser att de besitter kunskaperna för att kunna svara på våra intervjufrågor.  
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4 Empiri 
I metodkapitlet förklarade vi hur vårt tillvägagångssätt med insamling av teori och empiri är 
uppbyggt. I följande kapitel kommer vi presentera HFAB och Apartment Bostad som vi 
intervjuat. Vi kommer vidare att redogöra för de svar vi fått angående in- och outsourcing.  

4.1 Företagspresentation 

4.1.1 HFAB  
HFAB är det största fastighetsföretaget i Halmstad. HFAB är inte bara 
verksamma i centrala Halmstad utan har hyresrätter och lokaler i hela 
Halmstad kommun. Totalt har de 9 800 hyresrätter och 300 lokaler och 
företaget har funnits i över 60 år. Det är ett helägt aktiebolag av 
Halmstad kommun. För HFAB är fastighetsunderhållet viktigt och 
även deras hyresgäster får vara med och bestämma om något behöver förnyas. Dessa 
renoveringar kan göras med hjälp av den så kallade Bonusfonden, som varje hyresgäst själv 
förfogar över (HFAB, 2010). Det har gjorts en omorganisation inom företaget som innebär ett 
starkare ansvar vad gäller resultat och arbetet med kunder. Det finns en distriktsindelning där 
tre distrikt är bostadsdistrikt och ytterligare ett behandlar lokaler, studentboenden och 
serviceboenden. I slutet av 2008 genomfördes denna omorganisation (HFAB, 2010).   

4.1.2 Apartment Bostad  
Apartment Bostad finns främst på västkusten och 
har sitt ursprung i Akelius som de även nu också samarbetar med (Akelius Fastigheter, 2010). 
Apartment Bostad har sitt ursprung i Göteborg och startade 1 september 2009. I Halmstad har 
Apartment Bostad totalt 38 fastigheter varav 25 är bostadsfastigheter. Halmstad är den ort där 
de har flest antal fastigheter (Apartment Bostad, 2010). På västkusten finns Apartment Bostad 
i 12 kommuner där de äger 5 196 lägenheter och dessutom förvaltar 2 243 lägenheter utöver 
dem de äger (Apartment Bostad, 2010). Apartment Bostad har bl.a. som mål att minst 90 
procent av fastigheternas marknadsvärde ska bestå av fastigheter som är av bostads- och 
samhällstyp (Apartment Bostad, 2010).  

4.2 HFAB och Apartment Bostad 
Sara Bergström börjar med att ge en överblick om hur HFAB är uppbyggt. De har fyra distrikt 
där tre stycken är bostadsdistrikt och ett distrikt är med alla kommersiella lokaler. Totalt är 
det 9 800 lägenheter med ca.16 000 boenden samt ca.300 lokaler. Distrikten heter Väst/Öst 
där Söndrum, Rotorp, Centrumfastigheter, Andersberg och Fyllinge ingår, Mitt som är 
Linehed, Maraton, Gustavsfält och Klotet, Nord/Ost som Vallås, Frennarp, Sofieberg och lite 
Centrumfastigheter tillhör, samt LT som är alla lokaler och övrigt runt omkring kärnan. 
Distrikten är uppförda på ungefär samma sätt med en förvaltare och en fastighetsingenjör. 
Förvaltaren tar hand om t.ex. drift, reparationer och det övergripande ansvaret och 
fastighetsingenjören är den som gör de mer långsiktiga projekten t.ex. byta tak och fönster. 
HFAB har vidare kundvärdar och husvärdar som arbetar med uthyrning och kundkontakt 
respektive vissa lättare uppgifter inom fastighetsskötsel. Utöver detta finns en butik och 
reception och dessa tar hand om bonusfonden som innebär att en del av varje lägenhetshyra 
sätts in på sparkonto för att kunna finansiera mindre underhåll i lägenheten så som tapetsering 
och byta golv. För dessa distrikt finns hjälp i olika avdelningar som heter affärsutveckling, 
fastighetsutveckling och ekonomi. Inom affärsutveckling tas bl.a. personalfrågor och 
kommunikationsfrågor upp. Inom fastighetsutveckling sker all nyproduktion som t.ex. de som 
byggs av HFAB på Nissastrand och ekonomiavdelningen tar hand om all ekonomi. VVS, 
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energi och driftsingenjörer arbetar på fastighetsutvecklingsavdelningen. HFAB förvaltar 
främst bostadsfastigheter, de allra flesta kommer från 50- och 60-talet, och en del lokaler. De 
flesta lokalerna är insprängda i bostadshus men HFAB förvaltar även lokaler som Vallås 
centrum och Söndrums centrum. Apartment Bostad förvaltar främst bostadsfastigheter med 
hyresrätter och samhällsfastigheter. Samhällsfastigheter innebär att det är hyresgäster med 
långa kontrakt t.ex. kommun och landsting. Ett exempel på denna typ av fastighet är 
äldreboende. Apartment Bostad förvaltar inte lokaler i någon stor utsträckning. Företaget är 
verksamt i ca.10 orter i Sverige och är uppdelat i region Syd och Nord. Totalt i sommar 
kommer företaget att ha ca.8 500 lägenheter i Sverige. I Halmstad är det ca.900 
bostadslägenheter och ca.700 platser på äldreboenden.  

4.2.1 Outsourcing och Insourcing 
Innan 1994 hade HFAB ca.450 anställda och gjorde allt arbete själva, de hade egna målare 
och egen byggverksamhet m.m. Men 1994 kände HFAB att de hade vuxit så mycket att det 
blev för kostsamt att fortsätta på samma vis. Detta ledde till att det blev som småbolag där 
personalen arbetade i stället. HFAB valde då att göra upphandlingar på entreprenad dvs. 
outsourca arbetsuppgifterna och sparade pengar på detta sätt. Den 1 september 2009 började 
HFAB med insourcing istället. HFAB anställde nästan 20 stycken nya fastighetsskötare, även 
kallad husvärdar. Det fanns främst två anledningar till varför de började insourca igen säger 
Sara Bergström och den ena var att de ansåg att entreprenörerna hade börjat förstå hur de 
skulle kunna tjäna pengar på HFAB och detta ville HFAB gå ifrån. Husvärdarnas uppgift är 
att göra enklare fastighetsskötsel, de gör bl.a. reparationer som tar upp mot en timme eftersom 
dessa är lönsamma att göra själva. Sara Bergström berättar att en husvärd hinner ungefär fem 
jobb som man motsvarande hade betalt en entreprenör för en timme, detta eftersom en 
entreprenör får betalt per timme och inte efter hur många minuter han/hon arbetar. Alltså en 
entreprenör utför endast det arbete han är anställd för att göra och tar betalt för en timme även 
fast arbetet tog kortare tid, medans en husvärd reparerar ett problem direkt och kanske även 
passar på att åtgärda något annat fel som han ser med en gång och tar inget extra betalt för 
detta då de ingår i arbetsuppgifterna.   
 
Den andra huvudorsaken till varför företaget valde att insourca var att de ville synas med sin 
personal på områdena och även att de då skulle kunna jobba mer förebyggande med 
fastighetsskötseln. Det är viktigt att synas för sina hyresgäster eftersom det är dem som är 
våra kunder menar Sara Bergström. Risken finns när man köper på entreprenad att företag inte 
kan styra vem som träffar ens kunder. Apartment Bostad outsourcar hela fastighetsskötseln 
och har enbart egna uthyrare, förvaltare och en ortschef. Denna outsourcing har de haft i 15 år 
nu. Ulf Eriksson som är ortschef för Apartment Bostad i Halmstad, Göteborg och Borås 
berättar att anledningen till att de endast har outsourcing är att de vill vara flexibla när de 
köper och säljer fastigheter, något som är vanligt förekommande i deras organisation.  
 
I det stora hela berättar Sara Bergström att det fortfarande är delar av reparationer de köper in. 
De köper även in städning och all yttre skötsel samt vitvaror. När det gäller reparationer som 
att byta ett helt kök köps det också in på entreprenad. Detta har med kompetens och resurser 
att göra säger Sara Bergström. HFAB anser att det finns uppgifter som ökar när de outsourcar, 
detta kan bl.a. vara administrationen som husvärdarna får ta hand om. Denna administration 
kommer genom att husvärdarna måste godkänna och kontrollera fakturorna från 
entreprenörerna som utfört uppgifter åt företaget. Ökningen består till stor del av kontrollen 
men detta har också positiva följder såsom bättre kvalitetsuppföljning och ekonomisk 
uppföljning.  
 



 18 

Om man ser till vad som är lämpligt och olämpligt att outsourca eller insourca menar HFAB 
att det är framförallt den delen som har med kundbemötandet att göra som är viktigt att ha 
själv inom företaget. Däremot säger Sara Bergström att när det är uppdrag som kräver 
speciellt kunnande är det viktigt att ta in någon annan som kan utföra jobbet. Ulf Eriksson på 
Apartment Bostad ser det som att det Apartment Bostad tagit bort är det som de tagit bort och 
det är inget de skulle vilja ändra på. Tidigare har Apartment Bostad haft delar av 
verksamheten själva men har gått ifrån detta sedan 15 år tillbaka. Efter telefonkontakt med två 
andra privata fastighetsföretag i Halmstad, Stena Fastigheter och Jana Fastigheter, visade det 
sig att även dessa outsourcar sin verksamhet till stor del och därmed har de inte någon 
insourcing. 
 
Fördelar med outsourcing   
Sara Bergström håller med om att fördelar med outsourcing kan vara kostnadsbesparing, 
undvika att satsa kapital, nya tankar och specialisering på det som är viktigt. Det var mycket 
därför de valde att outsourca 1994, men Sara Bergström påpekar även att det inte bara är 
kostnadsbesparingen som är viktigast utan kontrollen är också en betydande faktor. Det gäller 
att ens företag kan kontrollera entreprenören så att de utför rätt arbete och om detta uppfylls är 
outsourcing bra. Ulf Eriksson är av samma uppfattning vad det gäller första punkterna, vidare 
anser han att flexibilitet är en av de största tyngdpunkterna för valet om outsourcing. Ulf 
Eriksson menar att om företaget har egen personal men samtidigt säljer och köper fastigheter 
ofta kan detta skapa problem med personalen som är anställd. Därför är det väldigt flexibelt 
att outsourca funktioner när förändring sker i företagsbeståndet.  
 
Det HFAB prioriterade först med att insourca var att ha egen personal på sina områden, men 
självklart var det en förutsättning att HFAB skulle spara på detta eller att det inte fick kosta 
mer än att köpa in personal. Kravet är helt enkelt att HFAB ska klara plus minus noll. 
Apartments Bostads prioritet nummer ett var som sagt flexibiliteten, men detta görs inte utan 
att tjäna pengar. Ulf Eriksson säger att företaget kan tjäna pengar på många aspekter kring 
outsourcing men om ett företag köper av en större firma finns det större flexibilitet med 
personal t.ex. om någon skulle bli sjuk eller liknande. Apartment Bostad gjorde sin 
outsourcing för så många år sedan att Ulf Eriksson inte vet hur beslutbanan såg ut. Han säger 
dock att när andra orter valt att outsourca gjordes detta för att det var ett generellt beslut hos 
Akelius. Detta beslut togs eftersom de ville sälja och ombilda mycket och därmed ville 
företaget vara flexibelt. 
 
Sara Bergström säger att fördelar för HFAB som beställare kan vara att de inte själva behöver 
ha kompetens inom alla områden utan kan köpa in denna vid behov och bara betala för den då 
det är nödvändigt. En annan fördel kan vara att kvaliteten blir bättre eftersom företaget har 
konkurrens vid sina upphandlingar. En väsentlig sak är även att en entreprenör har kompetens 
som kan hålla framöver, det tycker både HFAB och Apartment Bostad. Ulf Eriksson berättar 
att deras entreprenör har breddat sig på Apartment Bostads initiativ och därmed har 
entreprenören som tidigare endast gjort fastighetsskötsel nu även börjat ta hand om 
ventilation, el, rör och snickeri. Ulf Eriksson har inget direkt svar på vad det finns för fördelar 
ur beställarens och hyresgästens synvinkel. Däremot berättar han att Apartment Bostad inte 
vill att det ska synas inför hyresgästerna att de har en outsourcad tjänst och därför går deras 
entreprenörer som jobbar ofta i deras fastigheter i kläder från Apartment Bostad. Detta vill de 
för att hyresgästen ska känna trygghet och känna igen den som kommer.  
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Nackdelar med outsourcing 
Sara Bergström säger att en stor nackdel med outsourcing är att företaget inte kan styra eller 
kontrollera vem som arbetar för entreprenören och därmed träffar hyresgästerna. Men för att 
motverka problem med detta har HFAB en så kallad HFAB-skola som lär ut vett och etikett 
till entreprenörerna så att det vet hur de ska uppföra sig när de arbetar för HFAB och deras 
hyresgäster. HFAB-skolan pågår under några timmar och efter den är avslutad får 
entreprenören en legitimation, skulle någon missköta sig har HFAB rätten att ta tillbaka denna 
legitimation. HFAB gör även kontroller över entreprenörens underentreprenörer och ställer 
krav så att de inte kan anställa vilken underentreprenör som helst. Sara Bergström menar 
vidare att det som var den största anledningen till att HFAB valde att inte outsourca 
husvärdarnas tjänster längre var just att HFAB kunde spara in pengar och få bättre kvalitet. 
Apartment Bostad har inga större nackdelar med outsourcing, men de säger att på vissa ställen 
har kostnader ökat samt att det kan bli ett problem då en kontraktstid löper ut och parterna har 
rätt att säga upp avtalet. Ulf Eriksson har aldrig haft problem med att konfidentiell 
information läckt ut i samband med deras outsourcing. Det som också skulle kunna anses som 
negativt är att när ett företag inte har egen personal kan information ha svårare att nå fram till 
företaget. En entreprenörs personal kan också känna mer tillhörighet till sitt egna företag och 
det kan även vara så att entreprenören ser väldigt mycket till att tjäna pengar och därmed inte 
göra sitt bästa.  
 
Sara Bergström på HFAB menar att nackdelar ur en hyresgästs synvinkel kan vara att 
hyresgästen aldrig ser personalen från hyresvärden de bor hos. Det kan även hända att 
hyresgästerna känner sig lite lurade när de tror att de är hyresvärden som kommer för att 
hjälpa till med något men det istället visar sig vara en entreprenör. I och med att företaget har 
egen personal ute på områdena så lär hyresgästen känna personalen bättre och på så sätt får de 
mer information om vad de tycker och känner om sitt boende. Nackdel kan även vara att en 
entreprenadfirma inte är tillräckligt lojala mot ditt företag och låter bli att t.ex. reparera en 
skada på en gång och istället väntar till en beställning görs. På så vis kan de debitera en timme 
till för ytterligare en åtgärd som skulle kunna ordnats samtidigt som någonting annat, detta 
hade inte en egen personal gjort. En husvärd känner ett ansvar och ser den ett fel samtidigt 
som han/hon kom till en hyresgäst i ett annat ärende hade han/hon fixat detta med än gång, 
detta menar HFAB. Ulf Eriksson på Apartment Bostad ser inte några problem ur hyresgästens 
synvinkel. Han menar på att de har motsvarande husvärdar som HFAB har, men de är 
anställda av ett annat företag men arbetar för Apartment Bostad på samma vis som HFABs 
husvärdar. Det är alltid samma två personer som jobbar med detta så att hyresgästen känner 
sig bekväm. Den största skillnaden är dock att Apartment Bostad inte betalar deras löner eller 
ersätter dem vid sjukdom och semester utan det gör det företaget som de är anställda hos.  
 
Fördelar med insourcing 
HFAB har upplevt fördelar med insourcing så som att beroendet sänks av entreprenörer och 
att det egna företaget behåller kunskap och information. Sara Bergström betonar att det är 
väldigt viktigt att behålla kunskapen själva och även att framföra kunskap till rätt person. 
Detta kan t.ex. handla om att husvärdarna ser någonting som behöver åtgärdas på många 
ställen och då framför detta till den som ska hantera detta. Det är alltså viktigt att denna 
information kommer till rätt person på än gång så att det inte faller mellan stolarna säger Sara 
Bergström. Första prioritet för HFABs val för insourcing var att de ville ha sin egen personal 
men detta är endast möjligt om det betalar av sig. HFAB har satt mål att husvärdarna ska 
reparera ungefär 55 procent själva och inte bara gå runt och titta. Då klarar HFAB sina 
ekonomiska mål. 
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Sara Bergström berättar att när HFAB bestämde sig för att insourca sina funktioner tittade de 
delvis på ekonomin. Det HFAB räknade med skulle kosta var t.ex. att de behövde köpa in 
bilar, verktyg, göra i ordning personalutrymmen och även var de tvungna att räkna på nya 
löner. Nu när de fick egna fastighetsskötare var de tvungna att starta ett kollektivavtal, för 
fastighetsskötare finns det ett såkallat F-avtal. Vad man får för pengarna är viktigt för HFAB. 
Det är inte bara själva kostnaden i sig som avgör utan det är som sagt vad företaget får ut av 
pengarna som är viktigast. När man vägt samman alla dessa ekonomiska aspekter fick de fram 
att de skulle klara de ekonomiska krav de ställt om de lyckades minska på köpta reparationer. 
I efterhand när insourcingen är införd har det visat sig att de klarade de krav de ställt upp och 
nu hoppas HFAB att även kunna tjäna pengar på sin insourcing. Det är även viktigt att 
hyresgästerna träffar deras egen personal och att personalen tar ansvar för det området de 
arbetar för. För att se till att hyresgästerna är nöjda gör företaget nöjdkundundersökningar 
varje år, där hyresgästerna bl.a. får svara på hur de upplever sina husvärdar. Sara Bergström 
på HFAB berättar att när de skulle gå från outsourcing till insourcing valde de att inte anställa 
entreprenörernas personal utan de ville själva anställa ny personal. Anledningen till att de 
ville ha ny personal var för att de inte ville vara så låsta i det gamla utan ville få in nya 
tankesätt. Dock anställdes en person från den tiden då uppgifterna var outsourcade, han var då 
områdesvärd och har nu en samordnande roll. Han var med ett halvår innan insourcingen 
infördes för att bolla idéer och hjälpa till med t.ex. ta fram bilar, kläder, rutiner och 
administration. När HFAB annonserade husvärdstjänsterna fick de in ca.500-600 ansökningar, 
70-80 personer intervjuades och 20 anställdes varav sex stycken arbetat med fastighetsskötsel 
tidigare. Det HFAB vägde tyngst var de personliga och sociala egenskaperna och därför hade 
de nyanställda väldigt olika bakgrund. Krav fanns också på att personalen skulle vara 
någorlunda händiga och att en person med tidigare erfarenhet från fastighetsskötsel skulle 
finnas på varje kontor menar Sara Bergström.  
 
Sara Bergström berättar att lågkonjunkturen inte har påverkat HFABs beslut om in- och 
outsourcing men däremot drog de fördelar av konjunkturläget då det fanns många 
arbetssökande med bra kompetens. Det var alltså lättare för HFAB att hitta den personal som 
de ville ha eftersom det inte var många andra företag som gick ut och sökte 20 personer vid 
det tillfället. Sara Bergström tror att hyresgästerna tycker det är bra med deras insourcing men 
att de från början inte riktigt förstod varför detta beslut togs. Hon säger även att vid 
outsourcing tror hon inte att hyresgästerna har jätte mycket tankar om hur skötseln sköts, de 
förstår nog att HFAB inte kan göra allt själva. Apartment Bostad har outsourcat i så många år 
att de inte har några tankar om insourcing. Lågkonjunkturen har inte heller påverkat några 
beslut hos Apartment Bostad. 
 
Nackdelar med insourcing  
Det finns inga nackdelar med insourcing som HFAB har upplevt än så länge. HFAB har 
endast valt att ta in de delar av verksamheten som de själva kan utföra. Uppgifter som elarbete 
och liknande väljer de fortfarande att ta in på entreprenad eftersom det behövs 
specialkunskap. Dock kan Sara Bergström hålla med om att det finns nackdelar med 
insourcing som t.ex. att ett företag inte tar del av stordriftsfördelar som kan leda till lägre 
kostnader samt att det kan finnas brist på kompetens, men detta har som sagt inte HFAB 
upplevt i nuläget.  
 
Både Sara Bergström på HFAB och Ulf Eriksson på Apartment Bostad håller med om att det 
som är nackdel med outsourcing är fördel med insourcing och viceversa.  
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4.2.2 Ekonomiska aspekter  
Facility management  
Facility management är ett begrepp som varken Sara Bergström och Ulf Eriksson känner till i 
någon större utsträckning eller arbetar efter.  
 
Kostnader 
HFAB kan i vissa fall ställa krav i sina upphandlingar om vilken kompetens en entreprenörs 
anställd måste ha för att utföra ett uppdrag åt HFAB. På detta sätt kan de till viss del 
kontrollera vem som arbetar för dem. I verkligheten kan det dock hända att någon som ändå 
inte är lämpad utför arbetet men detta ligger på entreprenörens ansvar. Apartment Bostad 
anser att de har den entreprenören de anser mest lämpad. Ulf Eriksson menar vidare att det är 
avgörande vad kostnaden är för arbetet och även resultatet. HFAB är ett kommunalt bolag 
som inte har vinst som huvudmål medan Apartment Bostad sköter en ägares pengar och 
självklart vill gå med vinst. Det är viktigt att företaget hittar en nollpunkt där det inte kostar 
för mycket och hyresgästerna är nöjda. Det får inte kosta vad som helst, ett företag får inte 
översköta sina hus, men hyresgästerna ska samtidigt vara nöjda. En annan kostnadsaspekt vid 
outsourcing är att företaget måste ha en person som kontrollerar att arbetet utförs korrekt av 
entreprenören. Dock menar Ulf Eriksson att om Apartment Bostad hade haft egen personal 
skulle denna kontrollant antagligen arbeta som arbetsledare för Apartment Bostad. 
 
Stordriftsfördelar är något HFAB kan ta del av. Dock har de brutit ner sin verksamhet i fyra 
delar eftersom de är en så stor organisation att de finns risk för att entreprenörer inte klarar att 
tillgodose hela HFAB pga. deras storlek. Det är många som lämnar anbud till HFAB eftersom 
de är en attraktiv arbetsgivare och att entreprenören då vet att de har att göra så länge 
kontraktet finns. HFAB har en person som är specialiserad på upphandlingar och det gör att 
de kan göra bra val och ta del av de fördelar som kommer av stordrift, t.ex. bättre priser. Sara 
Bergström har lite övriga tankar om insourcing och outsourcing. Hon säger att om ett företag 
ska göra det själv så ska man göra rätt saker. Det är bättre att en entreprenör utför ett arbete åt 
HFAB som han/hon kan göra dagligen och därmed gör det lönsamt med dyra maskiner än att 
HFAB köper en dyr maskin och endast kan använda den några enstaka dagar per månad. 
HFAB anser att de drar nytta av kombinationsfördelar på så sätt att om det är något som gäller 
alla deras fastigheter arbetar kontoret över alla deras distrikt istället för att ha en specialist på 
varje distrikt. Detta kan t.ex. gälla miljöledare och driftsingenjörer.  
 
Hos Apartment Bostad finns stordriftsfördelar eftersom den entreprenör som sköter deras 
fastighetsskötsel är en stor firma och detta är viktigt för företaget eftersom entreprenören inte 
ska vara sårbara, precis som Apartment Bostad hade varit om de själva skött skötseln. Ett 
exempel på detta säger Ulf Eriksson är gräsklippning. Om de själva hade skött detta hade de 
varit tvungna att köpa in en dyr gräsklippare som de kanske endast hade haft i bruk två dagar i 
veckan, medan en entreprenör kan använda denna på många ställen fem dagar i veckan och 
därmed är mer lönsamt för dem. Detta är ett sätt att hålla nere kostnaderna för Apartment 
Bostad. De har även stordriftsfördelar i att Apartment Bostad har en stor organisation över sig 
med t.ex. ett välkänt varumärke. Ulf Eriksson har inga konkreta tankar om 
kombinationsfördelar utan berättar att om de skulle köpa ett antal nya fastigheter blir det inte 
dubbelt så stora kostnader även om de dubblar sitt fastighetsbestånd.  
 
Marknaden uppfattning av HFAB är viktig säger Sara Bergström. Innan de valde att insourca 
marknadsförde de detta tidigt eftersom de inte ville ha sura miner på marknaden. Insourcing 
påverkade deras entreprenörer mycket eftersom de plockade in 20 tjänster till sig själva. De 
drabbade entreprenörerna ekonomiskt men HFAB var noga med att förklara varför. Det är 
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viktigt att HFAB uppfattas som ett professionellt företag och att folk förstår att de vill sina 
hyresgäster och fastigheter väl. Apartment Bostad är precis som HFAB noga med hur de 
uppfattas och vill inte synas med något negativt. Däremot är de inte ute och marknadsför sig 
eftersom de anser att de finns på sådana orter där det råder bostadsbrist på hyresrätter, t.ex. 
Halmstad, och därmed kan hyresrätterna hyras ut utan större ansträngning.  
 
Transaktionskostnader är inget Sara Bergström på HFAB vet något konkret om. Hon berättar 
att de inte delar upp sina kostnader i vad det kostar för dem att t.ex. skriva kontrakt och 
kontrollera entreprenören utan detta ingår i deras arbetsuppgifter. Ekonomiavdelningen 
kontrollerar fakturor så att de stämmer och även avtal kontrolleras men det finns ingen siffra 
på vad detta kostar. Dock när ett företag outsourcar är det väldigt viktigt med kontrollen av 
entreprenörerna och även att företaget har resurserna att göra detta. Ett vanligt problem kan 
vara att entreprenörer överfakturerar sina beställare och då är det av stor vikt att det har ställts 
rätt krav från början och att företaget följer upp vad som egentligen har utförts. Det är viktigt 
att alla de som arbetar med entreprenörerna kan avtalen och kan säga till om något inte 
stämmer som t.ex. att en fastighetsskötare hos en entreprenör vill fakturera HFAB för 
exempelvis spikar som egentligen ingår i deras timpris. Då är det bra om t.ex. en husvärd kan 
gå in och säga till att det är fel på en gång. Det är oftast inte de som är ute på plats och arbetar 
för entreprenören som vet vad som ingår och inte eftersom det sällan är de personerna som 
varit med vid avtalsskrivningen. Transaktionskostnader var ingen anledning till att HFAB 
började insourca. Byråkratikostnader, som uppkommer när du gör mycket uppgifter själv, är 
inget HFAB tänker på eller har siffror på. Apartment Bostad har inga transaktionskostnader, 
Ulf Eriksson säger att de inte har någon som gör upphandlingar för outsourcing utan detta 
sköter de själva. Den byråkratikostnad de kan ha är juridisk hjälp. Denna köper de in när de 
behöver teckna och kontrollera avtal men det är ingen stor kostnad.  
 
Att det ska kosta mindre för HFAB att ha sina tjänster insourcade var inte huvudspåret från 
början säger Sara Bergström. Det som var viktigt var att det inte skulle kosta mer att utföra 
arbetet själv men att de skulle få mer för pengarna. Detta blir en besparing i slutändan 
eftersom det blir mer gjort och kvaliteten blir högre. Ulf Eriksson på Apartment Bostad vet 
inte vilken besparing de gör med outsourcing men säger att deras besparing för outsourcing 
säkert ligger nära besparingen de hade kunnat göra med insourcing.  

4.2.3 Kontrakt 
Kontraktsstart/kontraktsslut  
HFAB har avtal som i snitt är tre till fem år långa. Är det nya entreprenörer kan kontrakten 
vara kortare, ibland så korta som ett och ett halvt år, detta eftersom det måste finnas en utväg 
ifall samarbetet inte fungerar som tänkt. Sara Bergström visar hur deras avtal ser ut i 
organisationen. Just nu finns det några gamla avtal men det är meningen att det ska se ut på 
det sätt som Sara Bergström visar. Det finns något som heter fastighetsskötsel, vitvaror, inre 
skötsel och yttre skötsel på varje område. Av dessa avtal finns det ett per bostadsområde. 
Vidare finns det bygg, el, måleri, VVS och golv och dessa finns också ett avtal per område, 
det finns fyra stycken bostadsområden. När kontrakten skrivs är det första HFAB gör att 
kontrollera om det är ett gammalt avtal och i så fall vad som inte fungerar eller fungerar. Det 
finns en person på fastighetsutveckling som arbetar bara med upphandlingar och han tar reda 
på hur perioden har varit. Efter detta görs ett förfrågningsunderlag med de kriterierna 
företaget har och det görs även ett utkast. Distriktschef, förvaltare, husvärdar och eventuellt 
fastighetsingenjörer får tycka till och senare genomförs en remissrunda där alla får säga vad 
de tycker. När förfrågningsunderlaget är klart skickas det ut och sedan utvärderas det med de 
kriterier som tidigare ställts, HFAB går även under lagen om offentlig upphandling, LOU. 
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Kontraktsprocessen kan ta allt mellan sex och nio månader och det skrivs nya avtal för varje 
gång, alltså inga standardavtal. När HFAB ska göra sin anbudsgranskning har de ofta ett 
anbudsformulär som kan fyllas i och i denna tas kriterier upp som funnits i 
förfrågningsunderlaget. Alla som har klarat kraven som ställts går vidare till 
anbudsgranskningen. Ibland kan det vara lite olika med vilka kriterier man viktar högst 
beroende på vilket arbete som ska göras, t.ex. kan det komma krav om miljö. Det företag som 
har fått bäst resultat i anbudsgranskningen är den som får uppdraget, det är dock inte alltid det 
billigaste som vinner.  
 
Ulf Eriksson berättar att på Apartment Bostad finns endast en entreprenör och denne sköter 
fastighetsskötseln och detta kotrakt förlängs med ett år i taget. När Apartment Bostad ska 
skriva kontrakt får entreprenörerna lämna offerter. Offerterna granskas och försöks jämställas 
med varandra, de skillnader som finns försöker Apartment Bostad prissätta för att få en så bra 
jämförelse som möjligt. För att göra ett så bra beslut som möjligt är det viktigt att titta på 
referenser men eftersom Apartment Bostad har haft samma entreprenör en längre tid och detta 
samarbete fungerar så förlängs detta kontrakt år efter år. Ulf Eriksson säger även att de är så 
nöjda med sin entreprenör att de inte ens tar in andra offerter för att se om det finns något 
bättre. De som är med vid kontraktsskrivningen är firmatecknarna från båda bolagen och 
processen är inte förutbestämd utan är alla eniga blir det ett avtal. Det finns inte något 
standardavtal utan när det måste skrivas ett nytt kontrakt med en ny entreprenör är detta 
special gjort.  
 
Ett kontrakt kan hävas om en entreprenör t.ex. inte skött sig eller gått i konkurs. Detta är 
självklart aldrig bra säger Sara Bergström på HFAB. Den största konsekvensen kan bli att 
HFAB står utan entreprenör som kan utföra uppgiften. Det tar mellan sex och nio månader att 
göra en upphandling så därför måste HFAB lösa problemet tills att denna upphandling är klar. 
Liksom HFAB kan även Apartment Bostad säga upp ett kontrakt om något exceptionellt 
inträffar, Ulf Eriksson säger även att betalningar kan hållas inne om det blir problem med en 
entreprenör.   
 
Ersättningsform 
HFAB betalar sina entreprenörer på lite olika sätt. Yttre skötsel har fast pris för vissa saker 
men kan även ha á-pris för t.ex. ogräsrensning då det är á-pris per kvadratmeter. Snöröjning är 
en uppgift där det både kan vara timpris, á-pris och fast pris. När det gäller inre skötsel är det i 
regel fast pris men tilläggspriser kan komma vid t.ex. dåligt väder då en extra trappstädning 
kan vara behövlig. De arbetsuppgifter som har med bygg att göra betalas oftast genom 
timpriser men vissa specifika åtgärder kan betalas med á-pris. Om det är fast pris, timpris eller 
á-pris beror helt på vad som ska utföras och hur avtalet ser ut. Apartment Bostad har fast pris 
till sin entreprenör men precis som HFAB kan timpriser och liknande finnas.  
 
Entreprenörens fördelar 
Eftersom HFAB går under LOU tar de den entreprenör som bäst uppfyller deras kriterier för 
att utföra ett uppdrag, så HFAB kan inte själva påverka vilka som blir utvalda. Den 
entreprenören som blir utvald får automatiskt HFAB som en bra referens. Ett kontrakt hos 
HFAB ger trygghet för en entreprenör och speciellt om kontraktet skrivs på ett par år säger 
Sara Bergström. Dessutom är HFAB ett stort fastighetsföretag och detta kan också ge en 
trygghet för entreprenören eftersom de vet att de kommer få betalt för sitt arbete. Apartment 
Bostad som inte går under LOU har valt sin entreprenör eftersom kostnaden är skälig och de 
tycker att samarbetet fungerar. Ulf Eriksson tror att deras entreprenör säkert använt dem som 
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referens och fått andra arbeten genom detta samt att eftersom Apartment Bostad är så stora 
beställare är entreprenören beroende av dem.  
 
När det gäller krav på teknik kan inte HFAB alltid ställa krav i upphandlingen av en 
entreprenör. Dock har de kunnat ställa krav på att GPS:er ska kunna monteras på vissa 
maskiner. Detta blir en kontroll för HFAB genom att de ser att entreprenören endast arbetar 
på deras område när de ska och även en säkerhet eftersom de kan bevisa att de t.ex. varit och 
snöröjt under vintern. Detta är viktigt om en olycka sker som t.ex. en halkolycka eftersom 
HFAB kan bevisa att de gjort sitt arbete för att förhindra olyckor. Även om det är en 
entreprenör som utför uppgiften är det ändå HFAB som har huvudansvaret. En GPS kan även 
vara kostnadsbesparande på de vis att HFAB kan kontrollera att entreprenören är på plats när 
den ska och inte gör uppgifter för någon annan och därmed betalar HFAB endast för det som 
blivit utfört. HFAB ställer även krav på att en entreprenör har tillgång till viss teknik så som 
att de kan använda HFABs beställningsrutiner och avrapportera via en webbaserad tjänst som 
HFAB har. Ulf Eriksson berättar att för Apartment Bostad är det inte så viktigt med ny och 
bättre teknik hos entreprenören om du inte kan spara pengar på det. Både HFAB och 
Apartment Bostads entreprenörer kan bryta ett kontrakt men detta är dock väldigt ovanligt.  

4.2.4 HFABs kalkyler 

        Figur 4.1 HFABs kalkyl 
Sara Bergström mailade denna kalkyl. Den visar vad reparationer och fastighetsskötsel 
uppgick till innan och efter insourcingen. Viktigt är att beakta att insourcingen började först 1 
september 2009 vilket gör att den totala summan 2009 både innehåller den gamla 
outsourcingen och den nya insourcingen. Genom denna tabell kan möjligtvis ses att 
transaktionskostnaderna minskat i och med insourcingen men HFAB har även arbetat mycket 
med att bl.a. effektivisera sin verksamhet och detta ska man också ha i åtanke. 2008 fanns det 
ingen egen reparation och fastighetsskötsel men trots att denna kostnad tillkommit har köpta 
reparationer och fastighetsskötsel minskat så mycket att den totala summan för 2009 är 
mindre än 2008, dock kan det finnas andra orsaker till denna minskning men 
transaktionskostnaderna kan som sagt vara en av orsakerna. Dock ska poängteras att lönerna 
har ökat från år 2008 till 2009, från 20 891 000 kr till 28 131 000 kr enligt Sara Bergström.  
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5 Analys 
I föregående kapitel redogjorde vi för vår empiriska studie av HFAB och Apartment Bostad. 
Vi gick närmre in på hur företagen arbetar med insourcing och outsourcing och de aspekter 
som insourcing och outsourcing innebär. I detta kapitel kommer teori och empiri ställas mot 
varandra för att se om teorin stämmer överens med verkligheten.  

5.1 Outsourcing och insourcing 
Det finns uppgifter som är mer eller mindre lämpliga att outsourca. Det som är mindre 
lämpligt är bl.a. företagets ekonomi, strategi samt kontroll över entreprenörer, personalhälsa 
och säkerhet. Bättre är att outsourca funktioner så som t.ex. specialisttjänster, supporttjänster, 
områden där det är dyrt att anställa och lära upp personal samt områden där det kan bli dyra 
investeringar pga. nya teknologiska framsteg (Rothery & Robertson, 1995). HFAB hade innan 
1994 hela verksamheten själva men av kostnadsmässiga skäl började de outsourca en del 
tjänster under denna period. I september 2009 valde de att insourca vissa delar av 
verksamheten och har nu så kallade husvärdar som sköter enklare fastighetsskötsel. Städning, 
delar av reparationer, yttre skötsel och vitvaror är uppgifter som HFAB köper in på 
entreprenad. Lämpligt att outsourca enligt HFAB är uppdrag som kräver specialistkunskaper 
men däremot är det olämpligt att outsourca det som har med kundbemötandet att göra. 
Apartment Bostad har tidigare haft skötsel och liknande inom företaget men sedan 15 år 
tillbaka har de outsourcat hela fastighetsskötseln och har endast egna uthyrare, förvaltare och 
ortschef inom företaget. Apartment Bostads anledning till outsourcing är att de vill vara 
flexibla när de säljer och köper fastigheter.  
 
Fördelar med outsourcing  
Fördelarna med outsourcing är många, dessa kan vara att det blir en kostnadsbesparing 
eftersom företaget kan dra nytta av entreprenörens fördelaktiga priser på material och dylikt. 
Fler fördelar kan vara att företaget undviker att satsa kapital i form av investeringar (Bragg, 
1998), att företaget får in ny kunskap och tankar genom sin entreprenör (Banerjee & 
Williams, 2009), att företaget kan specialisera sig på de viktigaste funktionerna inom 
företaget (Bragg, 1998), ny teknik (Axelsson, 1998) samt att hyresgästerna kan se det som 
positivt att skötsel läggs på entreprenad eftersom entreprenören måste göra ett bra arbete för 
att behålla kontraktet (Nilsson, 1999).  
 
HFAB håller i stort med om att kostnadsbesparing, undvika att satsa kapital, nya tankar och 
specialisering på det som är viktigt är stora fördelar med outsourcing. Dock menar HFAB att 
om kontrollen av entreprenörerna fungerar är outsourcing bra. Vidare finns fördelar som att 
HFAB inte behöver ha kompetens själva utan kan betala för denna när den behövs samt att 
konkurrensen vid upphandlingar kan ge bättre kvalitet. Det är även viktigt att en entreprenör 
har kompetens som kan hålla framöver. För Apartment Bostad är kostnadsbesparing, undvika 
satsa kapital, nya tankar och specialisering på det som är viktigt fördelar med outsourcing 
men även är det flexibiliteten som är avgörande. Detta eftersom Apartment Bostad vill kunna 
köpa och sälja fastigheter återkommande och det kan bli problem när företaget har egen 
personal. Väsentligt är även att en entreprenör har kunskaper som kan användas i framtiden 
och Apartment Bostad har även fått deras entreprenör att bredda sig så att de inte bara gör 
fastighetsskötsel utan även tar hand om ventilation, el, rör och snickeri. Apartment Bostad ser 
ingen direkt fördel ur hyresgästens synvinkel, eftersom tanken är att hyresgästen inte ska få 
reda på att tjänsten är outsourcad. Entreprenörerna går därför klädda i Apartment Bostads 
kläder och detta anser de skapa trygghet för hyresgästen då de känner igen vem som kommer. 
Fördelen för Apartment Bostad är att de har två stycken som arbetar med motsvarande 
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uppgifter som HFABs husvärdar men att dessa är anställda hos en entreprenör och därmed 
behöver inte Apartment Bostad betala dessa två husvärdars löner och inte heller ersätta dem 
vid sjukfrånvaro eller semester.   
 
Nackdelar med outsourcing   
Det finns nackdelar med outsourcing så som att det sker förändringar hos entreprenören som 
kan påverka företaget, risk för uppsägning (Bragg, 1998), förlorad kontroll till entreprenören, 
kostnaderna ökar, konfidentiell information läcker ut (Rothery & Robertson, 1995) och att 
företaget blir beroende av sin entreprenör (Axelsson, 1998). Ur en hyresgästs synvinkel kan 
det vara negativt med outsourcing för att hyresgästen inte vet vem den ska kontakta vid 
problem och att hyresgästerna kan uppleva det som negativt om en entreprenör byts ut för ofta 
eftersom det blir en ny person att lära känna (Nilsson, 1999).  
 
HFAB anser att det är en stor nackdel med outsourcing i och med att företaget inte kan styra 
vem entreprenören anställer och vem som därmed träffar hyresgästerna. För att motverka 
problem med de personer som är ute hos hyresgästerna har HFAB en HFAB-skola där de lär 
ut vett och etikett till entreprenörerna. Denna lär ut hur de ska uppföra sig när de arbetar för 
HFAB. En åtgärd HFAB tar till för att öka sin kontroll är att de gör kontroller och ställer krav 
på entreprenörens underentreprenörer så att HFAB även vet att dessa gör ett bra arbete. Ett 
problem som kan uppstå med en entreprenör är att de inte reparerar ett fel de ser med en gång 
utan väntar tills en beställning görs, detta är inget som en personal inom det egna företaget 
hade gjort. Detta leder till att en entreprenör kan debitera ytterligare tid för HFAB. För en 
hyresgäst kan det vara besvärligt att de aldrig ser hyresvärden som de bor hos om det är en 
entreprenör som arbetar på deras område. HFAB menar att om de har egen personal ute på 
områdena får de mer information från hyresgästerna eftersom de lär känna dem bättre. 
Apartment Bostad ser inga större nackdelar med outsourcing. De har hänt att på vissa ställen 
har kostnaderna ökat och problem kan uppstå då kontraktstiden löper ut och kontraktet 
därmed kan sägas upp. Apartment Bostad har inte under deras outsourcingperiod upplevt 
något problem med att konfidentiell information läcker ut. Nackdelar kan också vara att 
information inte kommer ända fram till sitt egna företag och att en entreprenörs personal är 
mer lojala till sitt egna företag och därför inte gör sitt bästa.  
 
Fördelar med insourcing 
Fördelar med insourcing kan vara att ett företag sänker beroendet av entreprenörer, att 
företaget behåller kunskap själva och att information inte läcker ut (Bengtsson, Berggren & 
Lind, 2005). HFABs första prioritet med insourcing var att ha egen personal men bara om 
detta kunde göras utan att det kostade mer än att köpa in tjänsterna. Ett ekonomiskt mål 
HFAB hade var att husvärdarna skulle reparera 55 procent själva. Fördelar som HFAB 
upplevt är att beroendet till entreprenörerna har sänkts och att de behåller kunskap och 
information själva. När HFAB genomförde sin insourcing valde de att anställa ny personal 
istället för att anställa entreprenörens personal. Detta var för att HFAB inte ville vara låsta i 
gamla tankesätt utan ville få in nya tankesätt. Positivt är även att information lättare kommer 
till rätt person och därmed kommer detta hanteras snabbare. HFAB hoppas att deras 
insourcing ska bli en besparing i slutändan eftersom kvaliteten blir högre och mer blir gjort. 
Dock var det inte från början tanken att det skulle kosta mindre utan det viktigaste var att de 
skulle få mer för pengarna, alltså var själva kostnaden inte huvudfokus utan första prioritet låg 
på vad de fick för pengarna. De ekonomiska aspekter som HFAB tog i beaktning när de gällde 
deras insourcing var att de räknade på vad det skulle kosta att t.ex. köpa in bilar, verktyg, göra 
i ordning personalutrymmen och nya löner som skulle betalas ut. När HFAB sammanställde 
alla dessa bitar kom de fram till att de skulle klara de ekonomiska kraven de ställt om de 
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lyckades minska på köpta reparationer. Kraven har HFAB klarat och nu hoppas de kunna 
tjäna pengar på detta. HFAB gör även varje år en nöjdkundundersökning för att se till att de 
boende är nöjda med sitt boende och husvärdarna. Lågkonjunkturen påverkade inte HFABs 
beslut om insourcing, däremot menar HFAB att de under denna period hade lättare att hitta 
bra personal eftersom det inte var många företag som gick ut och sökte personal. Apartment 
Bostad har inga synpunkter om insourcing eftersom de haft outsourcat i ca.15 år. Men de 
anser att den besparing de gör med outsourcingen skulle ligga nära besparingen som skulle 
kunna göras med insourcing. Inte heller har lågkonjunkturen påverkat något beslut vad gäller 
insourcing eller outsourcing.  
 
Nackdelar med insourcing 
Det finns nackdelar med insourcing som att företag inte kan ta del av de fördelar som kommer 
av att producera i stor volym såsom lägre kostnader och kompetens. Risk finns även att 
företaget tappar fokus eftersom de måste fokusera på ytterligare en uppgift i företaget 
(Bengtsson, Berggren & Lind, 2005). Det HFAB tycker kan vara en nackdel med insourcing 
är bl.a. att företaget inte kan ta del av stordriftsfördelar men detta är något som HFAB inte 
upplevt i nuläget. HFAB har inte upplevt några nackdelar med sin insourcing eftersom de 
endast tagit in de delar i verksamheten som de själva behärskar och de områden som kräver 
specialistkunskap har de fortfarande på entreprenad.  
 
Teorin tar upp att det som är negativt med insourcing är positivt med outsourcing och 
viceversa (Bengtsson, Berggren & Lind, 2005).  Både HFAB och Apartment Bostad anser att 
detta stämmer. 

5.2 Ekonomiska aspekter 
Service management & Facility management  
Service management går bl.a. ut på att företaget ser till värdet för kunden vid konsumtion, hur 
kundrelationerna påverkar värdet för kunden samt hur kvaliteten ska uppnås i företaget 
(Grönroos, 2008). Facility management är alla de stödfunktioner som behövs inom ett företag 
för att kärnverksamheten ska fungera (Grandin, Lindqvist & Sandgren, 2002). För HFAB är 
det viktigt att ha de funktioner som har med kundbemötandet att göra själva och de gör även 
en nöjdkundstudie varje år. För HFAB är det av stor vikt att de själva träffar deras egna 
hyresgäster istället för att en entreprenör gör det åt dem. Varken HFAB eller Apartment 
Bostad arbetar efter facility management begreppet.  
 
Kostnader  
Det som är viktigt att beakta när det gäller kostnader är bl.a. produktions- och 
faktorkostnader. I denna ingår att den som är bäst lämpad för arbetet också ska utföra det 
(Axelsson, 1998). HFAB kan till viss del se till att den som är bäst lämpad för arbetet också 
gör det. Ibland kan de ställa krav i sina upphandlingar om vilken kompetens en entreprenörs 
anställd måste ha, detta skapar en viss kontroll. Detta går dock inte alltid att reglera. 
Apartment Bostad anser att de har den entreprenör som är bäst lämpad för deras arbete. Det 
som är mest avgörande är kostnaden och resultatet av arbetet. Apartment Bostad tar hand om 
en ägares pengar och därför är det viktigt med vinst. Hyresgästerna ska vara nöjda men det får 
inte kosta för mycket, det måste finnas en så kallad nollpunkt. För att kontrollera att arbetet 
utförs rätt måste det finnas någon som kontrollerar detta, men Apartment Bostad menar att om 
företaget hade insourcat hade denna person arbetat inom Apartment Bostad ändå. 
 
Ett företag kan vinna fördelar genom något som kallas för stordrift. I denna ingår storlek som 
gör att ett företag kan spara pengar genom t.ex. mycket personal eller stora lokaler samt 
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teknologi som innebär att bättre produkter och tjänster kan produceras om ett företag har den 
senaste teknologin. Inom stordriftsfördelar ingår även kompetens, varumärken, utveckling av 
produkt och distribution. När det gäller kompetens kan ett företag få stora fördelar om det 
finns stora kunskaper inom företaget och när det gäller varumärke är detta viktigt eftersom 
igenkännandet ökar (Axelsson, 1998). HFAB menar att de kan ta del av stordriftsfördelar men 
eftersom de är en så stor organisation är deras verksamhet delad i fyra delar. De har även en 
person som är specialiserad på upphandlingar och därför kan se till att de kan ta del av 
stordriftsfördelar såsom bättre priser. De menar även att det är bättre att en entreprenör som 
kan utföra ett arbete flera dagar i veckan köper in en dyr maskin till denna uppgift istället för 
att HFAB gör det och bara använder maskinerna ett fåtal dagar i månaden. HFAB anser att 
ska de göra ett arbete själva ska de göra rätt saker. Apartment Bostad har stordriftsfördelar 
eftersom deras entreprenör är en stor firma och detta är viktigt för Apartment Bostad då 
entreprenören inte blir så sårbar som Apartment Bostad hade kunnat vara ifall de själva skötte 
skötseln. Ett exempel är om Apartment Bostad själva hade skött gräsklippning, då hade de 
varit tvungna att köpa in en dyr gräsklippare och endast bruka den ett fåtal dagar i veckan. Det 
är då bättre om en entreprenör utför arbetet eftersom denne kan använda en gräsklippare flera 
dagar i veckan, detta blir mer lönsamt. Apartment Bostad menar även att de har 
stordriftsfördelar i och med att de har ett stort och välkänt företag över sig. 
Kombinationsfördelar innebär att om ett företag kan kombinera uppgifter eller avdelningar 
kan de dra nytta av detta, t.ex. om de kan producera två tjänster tillsammans i stället för att 
göra det enskilt (Axelsson, 1998). HFAB anser genom att de arbetar över alla deras distrikt, 
om det är något som rör alla fastigheter, kan de dra nytta av kombinationsfördelar. Apartment 
Bostad har inga speciella tankar om kombinationsfördelar.  
 
Något som är viktigt vad gäller beslutet om insourcing eller outsourcing är hur företaget ter 
sig. För att komma fram till detta får företaget analysera hur deras marknadsstruktur, beteende 
och effektivitet fungerar (Axelsson, 1998). Marknadens uppfattning är väldig viktig för 
HFAB. Detta kommer bl.a. fram i att de valde att marknadsföra sin insourcing tidigt eftersom 
det drabbade deras entreprenörer hårt och HFAB ville inte ha sura miner på marknaden. 
HFAB är även noga med att uppfattas professionellt och det är Apartment Bostad också. I och 
med att det finns bostadsbrist på hyresrätter i Halmstad anser Apartment Bostad att de inte 
behöver marknadsföra sig utan lägenheterna säljer sig själva.  
 
Transaktionskostnader innebär att kostnader uppstår genom att företag har kontrakt 
sinsemellan och att dessa kontrakt kostar att upprätta och se över. Det kan också vara att göra 
inköp, hålla sig uppdaterad på marknaden och kontrollera leverantörer. Williamson som är en 
forskare menar att valet av insourcing eller outsourcing kan bero på att ju mer ett företag och 
dess kunder satsar i ett företag, det kan handla om kunskap och utrustning, ju mer vill ett 
företag insourca. De vill ofta även insourca om ett företag har en kund som de ofta utbyter 
tjänster med och även om det finns inköpstransaktioner som känns osäkra. Dessa faktorer kan 
orsaka stora transaktionskostnader (Axelsson, 1998). HFAB delar inte upp kostnader efter vad 
det kostar att kontrollera en entreprenör eller skriva ett kontrakt, detta ingår i 
arbetsuppgifterna. Ekonomiavdelningen har hand om att kontrollera fakturor och HFABs 
avtal kontrolleras. Men detta finns alltså inga siffror på. För HFAB är det viktigt med kontroll 
av entreprenörer och att de även har resurser för att göra detta. Det som kan hända är att 
entreprenören överfakturerar HFAB och därför är det viktigt att det kan följas upp vad som 
egentligen utförts. Det gäller även att de som arbetar nära entreprenörerna från HFAB kan 
avtalen och kan säga till så fort de ser något som inte stämmer överens med vad som är 
avtalat. HFAB menar även att transaktionskostnader inte var en anledning till att de började 
insourca. Vid outsourcing kan bl.a. administrationen öka. Denna administration kan vara att 
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husvärdar måste godkänna och kontrollera fakturor från entreprenörer. Byråkratikostnader är 
inget som HFAB behandlar. Liksom HFAB delar inte Apartment Bostad upp kostnader i 
transaktionskostnader, deras upphandlingar gör de t.ex. själva utan att ha någon speciell 
anställd för det. Den byråkratikostnad Apartment Bostad har är juridisk hjälp, men denna är 
ingen stor kostnad.  

5.3 Kontrakt 
Kontraktsstart/kontraktsslut 
Vid en kontraktsskrivning är det mycket som tar tid, exempel på detta kan vara att 
entreprenören ska sätta sig in i organisationen och att beställaren och entreprenören ska 
komma överens om vad som ska göras. En kontraktstid kan variera från tre till fem år. Vid en 
anbudsgranskning är det viktigt att t.ex. kvalitet och tidigare erfarenheter hos entreprenören 
tas i beaktning och det är inte alltid det billigaste alternativet som väljs (Nilsson, 1999). Lagen 
om offentlig upphandling, LOU, är något som kommunala, statliga och övriga myndigheter 
måste följa vid anbudsgranskning. Den går ut på att ett företag inte får åsidosätta 
entreprenörer på ett orättvist sätt (Hedlund & Olsson, 1998).  
 
Sara Bergström berättar att HFABs avtal är i snitt tre till fem år långa men kan om det är en 
ny entreprenör vara så korta som ett och ett halvt år eftersom de måste ha en utväg ifall 
samarbetet inte fungerar. Det första som händer när ett avtal ska skrivas är att kontrollera om 
det är ett gammalt eller nytt avtal. Om det är ett gammalt avtal tittar HFAB på vad som har 
fungerat och inte fungerat för att sedan besluta om fortsatt samarbete. Vid 
kontraktsskrivningen görs ett förfrågningsunderlag med kriterier företaget har. Olika personer 
inom HFAB får säga vad de tycker i en remissrunda och när förfrågningsunderlaget har 
slutförts skickas det ut och utvärderas. Kontraktsprocessen är mellan sex och nio månader och 
det skrivs alltid nya avtal, alltså inga standardavtal. Anbudsgranskningen går till så att HFAB 
granskar ett anbudsformulär som entreprenörerna fått fylla i, här tas kriterier med som funnits 
i förfrågningsunderlaget. Alla som klarat kraven går vidare och sedan viktas kriterierna efter 
vad som är viktigast för just det arbete som ska utföras. HFAB tar inte alltid det billigaste 
alternativet, de går ju under lagen om offentlig upphandling. Apartment Bostad har kontrakt 
som förlängs med ett år i taget till sin entreprenör. Vid kontraktsskrivningen får först 
entreprenörerna lämna offerter som försöks jämställas dem emellan. Apartment Bostad tittar 
även på referenser men eftersom de haft sin entreprenör i så många år och är nöjda förlänger 
de bara detta kontrakt just nu. När kontraktet skrivs är båda parterna med och det är alltid ett 
nytt avtal och inget standard avtal.  
 
 Ett outsourcingkontrakt kan hävas bl.a. genom att kontraktstiden löper ut eller att 
entreprenören inte bistår med det som beställaren vill. En annan anledning kan vara att 
outsourcingen kostar mer än vad som var tänkt för beställaren. Om ett kontrakt bryts är det 
viktigt att företaget utvärderar om de ska fortsätta outsourca eller om de nu vill insourca 
(Bragg, 1998). HFAB kan säga upp ett kontrakt om en entreprenör inte skött sig eller gått i 
konkurs och konsekvensen av detta kan bli att det inte finns en entreprenör nära till hands som 
kan utföra uppgiften. HFAB menar att det tar mellan sex och nio månader att göra en ny 
upphandling med en ny entreprenör och då måste problemet lösas under tiden tills 
upphandlingen är klar. Även Apartment Bostad kan säga upp kontrakt vid särskilda händelser 
och de kan även hålla inne betalning ifall det skulle behövas.  
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Ersättningsform 
De ersättningsformer som finns för skötsel i fastigheter är fast pris och riktpris. Fast pris 
innebär att ett pris sätts över hela kontraktstiden och riktpris innebär att priset regleras från år 
till år. Både vid fast pris och riktpris kan förbrukningsmaterial ersättas efter hand eller ingå i 
avtalet (Nilsson, 1999). HFAB använder olika ersättningsformer till olika entreprenörer. Yttre 
skötsel har de fast pris eller á-pris för. Vid snöröjning kan det vara timpris, á-pris eller fast 
pris samt vid inre skötsel är det oftast fast pris men kan finnas tilläggspriser för t.ex. extra 
städningar. Timpris och ibland á-pris används vid uppgifter som har med bygg att göra. 
Vilken ersättningsform som används beror helt på hur avtalet ser ut och på vad som ska 
utföras. Apartment Bostad har fast pris till sin entreprenör men kan även använda timpris och 
liknande.  
 
Entreprenörens fördelar 
En entreprenör kan i vissa fall ha kostnadsfördelar tack vare att de är specialiserade på sin 
egen produkt/tjänst och därmed kan inget annat företag konkurrera med dem. De kan också 
vinna fördelar i form av stora volymer och att de har tillgång till bra och ny teknik. Ibland 
händer det att en entreprenör inte är billigare än vad beställaren hade kunnat producera själv, 
men entreprenören kan ha bättre kompetens och tekniska hjälpmedel (Bragg, 1998). HFAB 
som går under LOU kan inte själva bestämma vilken entreprenör de vill ha utan får ta den 
som bäst uppfyller kriterierna som ställts. Apartment Bostad har valt den entreprenör de har 
eftersom deras kostnad är skälig, de har ju inte LOU att gå efter. Krav som HFAB kan ställa 
på entreprenören är att de ska ha viss teknik. Detta kan bl.a. vara att de i sina maskiner 
monterar GPS:er så att HFAB kan kontrollera och bevisa att en entreprenör varit på rätt plats. 
Även att entreprenören kan använda HFABs beställningsrutiner via datorer är viktigt för 
HFAB. Apartment Bostad menar att de inte är väsentligt med ny och bättre teknik hos en 
entreprenör om de inte kan vinna kostnadsfördelar på detta vis.  
 
En entreprenör kan bryta ett kontrakt med en beställare om de inte är nöjda med hur 
beställaren är och agerar (Bragg, 1998). Både Apartment Bostad och HFAB menar att det är 
ovanligt att en entreprenör bryter ett kontrakt men det kan hända.  

5.4  HFABs kalkyler 
Transaktionskostnader är när kontrakt skapas och ses över samt t.ex. hålla sig uppdaterad på 
marknaden, göra inköp och kontrollera entreprenörer (Axelsson, 1998). Om man tittar på 
HFABs kostnader för reparationer och fastighetsskötsel innan och efter insourcingen finns det 
skillnader som delvis kan bero på minskade transaktionskostnader. Denna minskning beror 
också på att HFAB har effektiviserat sin verksamhet under år 2009. Trots denna minskning 
har lönerna ökat mellan 2008 och 2009.   
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6 Slutsats  
 I analyskapitlet satte vi samman teori och empiri. I detta som är det avslutande kapitlet 
besvarar vi våra inledande frågor och ger våra egna synpunkter på vårt resultat. Till sist 
kommer förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats är att få svar på våra frågeställningar som ska belysa vad som 
skiljer ett kommunalt och ett privat fastighetsföretag när det gäller beslutsbanor och 
kostnadsaspekter kring insourcing och outsourcing. Vi ville också ta reda på varför ett företag, 
i detta fall HFAB, väljer att insourca uppgifter som tidigare varit outsourcade.  
 
Vi har fått följande svar utifrån dessa frågeställningar. 
 
HFAB och Apartment Bostad har både likheter och olikheter. När det gäller vad som sägs i 
teorin om fördelar och nackdelar med insourcing och outsourcing är båda parterna i stort 
överens om att det stämmer i verkligheten. Det som skiljer dem åt är att HFAB som är ett 
kommunalt företag är ytterst noga med att de ska synas för sina kunder och att kvaliteten är 
väldigt viktig, därför har de valt att sedan september 2009 insourca stora delar av sin 
fastighetsskötsel. Apartment Bostad sätter flexibiliteten främst när det gäller valet av 
outsourcing men de påpekar även att det finns en nollpunkt vad gäller hur mycket företaget 
kan sköta sina fastigheter för att det ska vara prisvärt att bo hos Apartment Bostad. 
Flexibiliteten innebär att Apartment Bostad har möjlighet att sälja och köpa fastigheter utan 
att behöva anställa och avskeda egen personal. Outsourcingen gör det möjligt för Apartment 
Bostad att beställa in den arbetskraft som behövs vid en speciell tidpunkt. Det finns även 
skillnader på kommunalt och privat fastighetsföretag eftersom kommunalt går under LOU, 
vilket ett privat fastighetsföretag inte gör, vid upphandlingar med entreprenörer och därmed 
måste välja den entreprenör som uppfyller kriterierna bäst och inte den som HFAB känner 
mest för eller i vissa fall är billigast.  
 
HFAB och Apartment Bostad anser att för att få en så bra outsourcing som möjligt är det 
viktigt att företagen har en bra kontroll över vad deras entreprenörer gör. För HFABs del var 
det en anledning till att de började insourca eftersom de märkte att deras entreprenörer blev 
bättre och bättre på att ta för mycket betalt. Med ökad kontroll av entreprenörer ökar också ett 
företags transaktionskostnader. Apartment Bostad är ett privat företag som har hand om en 
ägares pengar och därmed vill gå med så mycket vinst som möjligt. Dock har Apartment 
Bostad inte bytt entreprenör på väldigt många år och inte heller jämfört priser på andra 
entreprenörer. Detta är för att de anser att priset är skäligt och att resultatet är bra.  
 
Insourcing- och outsourcingbesluten. HFAB och Apartment Bostad tagit har till stor del varit 
grundade på deras vilja att ha större kontroll respektive flexibilitet. Dessa prioriteringar hade 
dock inte genomförts om inte det hade kostat lika mycket eller mindre än innan besluten togs. 
HFAB hade som mål att med sin insourcing få större kundkontakt men även att kontrollen av 
entreprenörerna skulle minska och att överfaktureringen skulle upphöra. I och med att de 
köpta reparationerna minskade för HFAB efter insourcingen har de även lyckats med målet att 
det inte kostat mer än innan. Apartment Bostad som är beroende av ett bra resultat och 
dessutom förvaltar en ägares pengar säger att de har den bästa entreprenören för dem. Dock 
har de under väldigt många år inte jämfört eller tittat närmare på andra entreprenörer för att se 
om dessa är bättre eller till och med billigare. Något som gäller både HFAB och Apartment 
Bostad är att de kostnadsmässiga aspekterna inte kom först och att företagen inte räknat så 



 32 

mycket på vad besluten skulle innebära för framtiden. Det HFAB dock gjorde var att de 
räknade på vad t.ex. bilar, kläder och husvärdskontor skulle kosta men detta var mer för att 
inte överstiga kostnaderna för outsourcing. Det som man kan säga om insourcing och 
outsourcing är att beroende på vad företaget har för prioriteringar väljer de antingen 
insourcing eller outsourcing och därmed avstår de från fördelar med det ena alternativet till 
förmån för det andra.  

6.2 Slutlig diskussion 
Det vi har kommit fram till är att det skiljer sig en del mellan kommunalt och privat 
fastighetsföretag, dock inte så mycket vad det gäller kostnadsmässiga beslutsunderlag. Med 
kostnadsmässiga beslutsunderlag menar vi att företagen inte gör någon större mängd 
beräkningar innan besluten tas utan det är vad de prioriterar först som fördel med deras val 
som styr. Det verkar som om att det är underförstått att ett nytt beslut om insourcing eller 
outsourcing inte ska bli dyrare än tidigare sätt att sköta sina uppgifter, framförallt ska 
företagen få mer för pengarna.  
 
När vi började skriva vår uppsats hade vi en tanke om att fastighetsföretag skulle vara väldigt 
noggranna med t.ex. beräkningar om transaktionskostnader som ökar eller minskar beroende 
på vilket val företagen gör. Detta har vi förstått att företagen inte gör i någon större 
utsträckning utan som tidigare nämnt bara ser till att det inte kostar mer än innan och att de 
ska får mer för pengarna. Att få mer för pengarna är i och för sig en besparing på lång sikt 
eftersom pengarna förvaltas på ett bättre sätt. Det man framförallt kan se på HFAB är att 
kostnaderna för köpta reparationer har börjat minska även fast de inte har insourcat under en 
längre period. Lönerna har ökat för HFAB eftersom de nu har insourcat vilket är självklart då 
de behövt anställa mer egen personal. Även om lönekostnaderna har ökat har det kommit 
positiva utfall av detta då HFAB får mer för pengarna och då är det värt den extra kostnaden. 
Det som förvånade oss mycket med Apartment Bostad var att de har haft samma entreprenör i 
många år utan att jämföra med andra entreprenörer för att få ett bättre pris och bättre kvalitet. 
Trots att Apartment Bostad är ett privat företag som vill gå med så mycket vinst som möjligt 
känns det som om de lutar sig tillbaka när det gäller deras entreprenörsval. Om Apartment 
Bostad hade jämfört entreprenörer emellan hade de kunnat skapa en del konkurrans och 
därmed få ett bättre avtal än vad de antagligen har nu då de endast förlänger ett ettårs kontrakt 
med sin entreprenör eftersom de anser sig nöjda med dem.  
 
Om vi jämför kommunalt med privat fastighetsföretag i detta fall anser vi att HFAB som är 
kommunalt är mer noga med sina hyresgäster och att folk verkligen ska trivas att bo hos dem. 
Eftersom det är ett kommunalt bolag har de många ögon på sig och därför måste de uppfylla 
vissa förväntningar som ställs utifrån samhället. HFAB har gått från outsourcing till 
insourcing detta mycket eftersom de ville ha mer kundkontakt och kontroll i form av att de får 
reda på vad hyresgästerna egentligen tycker och tänker samt att ha större koll på vilket arbete 
som utförs eller inte. Det kan tänkas att kommunala fastighetsföretag arbetar på detta sätt 
eftersom de är måna om att ortens befolkning ska bo hos dem. För ett privat fastighetsföretag, 
Apartment Bostad i detta fallet, är det viktigt att sköta och ta hand om sina fastigheter och 
hyresgäster på ett bra sätt men det ska ändå ske inom rimliga gränser. Apartment Bostad 
menar att de försöker uppnå en slags nollpunkt vad gäller skötseln av fastigheterna.  
 
Apartment Bostad har valt att outsourca sin skötsel av fastigheter eftersom företaget vill vara 
flexibelt då de köper och säljer fastigheter regelbundet. Outsourcing gör det möjligt för dem 
att beställa in arbetskraft och anpassa sig efter deras fastighetsbestånd på ett helt annat sätt än 
vad insourcing hade kunnat göra. Om Apartment Bostad hade insourcat hade de visserligen 
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fått mer kontroll över skötseln av fastigheterna och vad deras hyresgäster anser om sitt 
boende, men de hade fått en stor kostnad i form av att anställa och avskeda personal så fort 
fastighetsbeståndet ändrat sig. I dagens läge när det råder hyresbostadsbrist i Halmstad kan 
Apartment Bostad sköta sina fastigheter på detta sätt men det är tveksamt om de skulle kunna 
arbeta på detta sätt om det fanns ett överskott av hyresrätter. Om överskott av hyresrätter hade 
funnits hade de nog fått sätta hyresgästerna mer i fokus och t.ex. själva träffa sina hyresgäster 
mer än som det är idag då det är entreprenörerna som träffar de boende.  
 
De valen som företagen gjort när det gäller insourcing och outsourcing anser vi kan bero på 
att det är ett kommunalt och ett privat fastighetsföretag. Eftersom dessa två har olika mål och 
prioriteringar har de valt olika sätt att sköta sina fastigheter på. Apartment Bostads första 
prioritet är att vara flexibla och detta leder till att de kan tjäna pengar och därför passar 
outsourcing dem. Ett kommunalt fastighetsföretag är viktigt för kommunen då de 
tillhandahåller boende och arbetskraft till orten därför är det viktigt med nöjda kunder. Till 
skillnad från ett privat företag behöver inte HFAB vara ett vinstdrivande företag utan kan gå 
plus minus noll. Med detta i åtanke kan HFAB vara väldigt kundinriktade och därför passar 
insourcing dem bäst.  

6.3 Studiens begränsningar 
Vi är medvetna om att uppsatsens resultat hade kunnat vara annorlunda om vi valt ett 
kommunalt och ett privat fastighetsföretag i en annan kommun eller alternativt valt flera 
kommunala och privata fastighetsföretag för att jämföra. Dock anser vi att för denna uppsats 
och det resultat vi ville få fram räckte det med HFAB och Apartment Bostad eftersom de är 
två ledande fastighetsföretag i Halmstad. Intresset låg också i hur HFABs beslutsbana såg ut 
när de gick över från outsourcing till insourcing och därför valde vi att fokusera på Halmstad 
kommun.    

6.4 Förslag till fortsatt forskning  
Förslag till fortsatt forskning är att studera ämnet närmre på endast privata eller kommunala 
fastighetsföretag för att bättre få en inblick i hur det generellt fungerar i beslut om insourcing 
och outsourcing. Vi har totalt varit i kontakt med tre privata fastighetsföretag och de 
outsourcar stora delar av sin skötsel, därför hade det varit intressant ifall studier hade 
genomförts på ett privat fastighetsföretag som insourcar för att se varför de tänker annorlunda.  
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8 Bilagor 

8.1 Frågor 
• Vilka typer av fastigheter förvaltar ni?  
 
Lämpligt och olämpligt att outsourca 
• Vilka uppgifter insourcar och outsourcar ni? 
• Hur länge har dessa varit insourcade och outsourcade? 
• Hur stor del av företaget är insourcat respektive outsourcat? 
• Varför just dessa uppgifter? Ligger mest fokus på t.ex. kompetens, kostnadsbesparing? 
• Vilka aktiviteter ökar respektive minskar vid insourcing/outsourcing? 
• Är det något i er verksamhet som ni anser är olämpligt respektive lämpligt att in- och 

outsourca? Har ni några tidigare erfarenheter som ni bygger er uppfattning på? 
• Har ni insourcat en funktion som tidigare hade varit outsourcat? Varför? 

(Kontraktsslut? Missnöjd? Kostsamt?) 
 
Fördelar med outsourcing 
• I vår teori har vi fått fram fördelar med outsourcing såsom kostnadsbesparing, undvika 

att satsa kapital, nya tankar, specialisering på det som är viktigt och ny teknik. Är 
dessa fördelar som ni också upplevt och på vilket sätt? 

• Hur väger ni dessa mot varandra? Vad prioriterar ni först respektive sist? 
• Vad ser ni för fördelar ur och beställarens synvinkel? 
• Vilka andra fördelar har ni upplevt? 
 
Nackdelar med outsourcing 
• I vår teori har vi fått fram nackdelar med outsourcing såsom förändring hos 

entreprenören, förvrängt rykte om outsourcing, risk för uppsägning, 
förlorar kontroll till entreprenören, kostnaderna ökar, konfidentiell information läcker 
ut och att kunnig personal försvinner från företaget. Är dessa nackdelar något ni 
upplevt och på vilket sätt? 

• Hur väger ni dessa mot varandra? Vad prioriterar ni först respektive sist? 
• Vad ser ni för nackdelar ur hyresgästens och beställarens synvinkel? 
• Vilka andra nackdelar har ni upplevt? 
 
Fördelar med insourcing 
• I vår teori har vi fått fram fördelar med insourcing som är att man sänker beroendet av 

entreprenörer, behåller kunskap och information inom företaget och 
logistikkostnaderna minskar. Är dessa fördelar som ni också upplevt och på vilket 
sätt? 

• Hur väger ni dessa mot varandra? Vad prioriterar ni först respektive sist? 
• Vad ser ni för fördelar ur och beställarens synvinkel? 
• Vilka andra fördelar har ni upplevt? 
 
Nackdelar med insourcing 
• I vår teori har vi fått fram nackdelar med insourcing som är att företaget inte kan ta del 

av de fördelar som kommer med att producera i stor volym, att företaget mister 
fördelar som bl.a. lägre kostnader och brist på kompetens vilket kan leda till sämre 
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kvalitet och att företaget nu måste koncentrera sig på ytterligare en del i produktionen 
och därmed riskerar företaget att tappa fokus. Är dessa nackdelar något ni upplevt och 
på vilket sätt? 

• Hur väger ni dessa mot varandra? Vad prioriterar ni först respektive sist? 
• Vad ser ni för nackdelar ur hyresgästens och beställarens synvinkel? 
• Vilka andra nackdelar har ni upplevt? 

 
• I vår teori har vi även fått fram att det som är en nackdel med outsourcing är en fördel 

med insourcing och vise versa. Är detta något som ni håller med om och tycker 
stämmer i verkligheten? 

 
Facility management 
• Använder ni detta? Är det ett begrepp som ni berör? 
 
Produktions- och faktorkostnader 
• Är personen/företaget som utför uppgiften den som ni anser bäst lämpad för det? Är 

det något ni tittar extra på? 
• Marginalkostnad/marginalintäkt? 
• Kan ni dra nytta av några stordriftsfördelar? T.ex. teknologi, varumärke och 

kompetens? Hur yttrar sig detta? 
• Kan ni dra nytta av kombinationsfördelar? Hur yttrar sig detta?  

(Kombinationsfördelar innebär att ett företag som kombinerar uppgifter/avdelningar 
kan dra nytta av detta. T.ex. kan fördelar uppstå om företaget väljer att producera två 
produkter eller tjänster tillsammans istället för att ha dessa skilda åt.) 

• Läggs det någon vikt i hur företaget ser ut, har för marknadsstuktur och ter sig i 
beslutet om in- och outsourcing.  

 
Transaktionskostnader 
• Vad för transaktionskostnader har ni? (t.ex. kontrakt, uppdatera sig på marknaden, 

inköp och kontroll av leverantörer) 
• Vad har ni för byråkratikostnader? (motsats till transaktionskostnader) 
• Vilka besparingar gör ni med insourcing respektive outsourcing? 

 
Kontraktsstart/kontraktsslut 
• Hur många kontrakt skriver ni?  
• Vilka är med vid kontraktsskrivningen? 
• Hur sker processen när kontrakten skrivs? 
• Hur mycket kostar det med kontrakten och hur lång tid tar det? 
• Hur långa är kontrakten? 
• Görs det nya kontrakt varje gång eller finns det standard kontrakt? 
• Hur går det till vid anbudsgranskning? 
• Kan ni häva kontrakt och vad blir konsekvenserna? 

 
Ersättningsform 
• Fast pris eller riktpris? 

 
Entreprenörens fördelar? 
• Varför har ni valt de entreprenörer ni har? 
• Vet ni vad era entreprenörer tjänar på att ha er som beställare? 
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• Hur beroende är entreprenören av er? 
• Hur viktigt för er är det att entreprenören har ny och bättre teknik? Till vilket pris är 

detta viktigt? Är det mycket vikigare än kostnadsbesparingen/ekonomin? 
• Händer det att entreprenören bryter era kontrakt? Varför? Vilka konsekvenser har det 

för er? 
 
Prissättningsmetoder 
• Vilka prissättningsmetoder finns vid in- och outsourcing? 
• Hur vet ni hur mycket ni ska ta betalt/betala? 
 
Övrigt 
• Har ni några övriga tankar om in- och outsourcing och kostnadsmässiga aspekter? 
• Har ni kalkyler/papper på ekonomin bakom er in- och outsourcing? 
• Hur såg er beslutsbana ut till att ni bestämde er för att in- eller outsourca? 
• Hur ser hyresgäster och er egen personal på in- och outsourcing? 
• Vid outsourcing, hade ni kvar er egen personal eller anställdes entreprenörens egen 

personal?  
• Vilka tjänster är mest kapitalkrävande? Om ni valt att in- eller outsourca en tjänst som 

ni kunde fått billigare på det andra viset, varför har ni då valt det dyrare? Bättre 
kvalitet? 

• Har ni sett till att både ni och era entreprenörer har den kompetens att de kan ta sig för 
alla typer av jobb som kan komma framöver? 

• Har besluten om in- och outsourcing påverkats av konjunkturen?  
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8.2 Frågor och svar HFAB 2010-04-16 
Organisation från och med 2008-12-01 
Sara Bergström: Vi har en vd och en vd assistent över sen har vi själva grundverksamheten 
som är ändå att förvalta våra fastigheter. Det har vi uppdelat på fyra distrikt. Ser ut så här, tre 
stycken som är rena bostadsdistrikt där vi bara har lägenheter. Sen har vi en där vi har alla 
våra kommersiella lokaler, vi har ju över 300 lokaler, finns samlat. Och de är ju insprängda i 
de andra bostadsdistrikten också för att krångla till det ordentligt. Och i detta distrikt ligger 
också bostäder som är utanför tätorten här i Halmstad som Oskarström och Kvibille t.ex. Mitt 
distrikt heter Väst/Öst och ligger i den rutan och distrikten är uppförda på samma sätt. Man 
har egen förvaltare och en fastighetsingenjör och fastighetsingenjören tar hand om det 
planerade underhållet, de lite långsiktiga och lite större projekten, byter tak och fönster och 
sådana saker, badrums renoveringar t.ex. Förvaltaren har hand om driften och reparationer, 
skadehantering, skötsel alltså övergripande ansvaret. Vi har entreprenörer som sköter det åt 
oss som vi handlar upp. Kundvärdar är den som kunden träffar från det att man hyr lägenheten 
alltså de hyr ut lägenheterna. De är kontaktpersoner under boendet så om du har störningar 
eller frågor om ditt boende då har du din kundvärd och då har du en person och de har 
adresser som de är ansvariga för. Så det är alltid samma person som man kontaktar så får man 
en personlig service. Och ända fram till avflyttning är det kundvärdar man har kontakt med 
om det är någonting. Sen har vi husvärdar, det är fastighetsskötarna som är ute på plats och 
det är klart att är det någonting som är fel i sin lägenhet och vill göra felanmälan, ringer man 
direkt. Varje husvärd har ett antal adresser så man ringer till sin egen personliga husvärd och 
det är oftast den som kommer och reparerar, läckande handfat eller lås som kärvar eller 
någonting annat så är det också för att du ska veta vem du pratar med, du vet vem som 
kommer hem till dig. Kan han inte laga det själv så beställer han det. Vi har entreprenörer som 
vi har avtal med som vi kan ringa till. Och sen när ni kom in har vi en butik och reception och 
det är då det inre underhåll som vi har, bonusfond heter det, en liten del av hyran sätts varje 
månad av till en liten pott som du får disponera i din lägenhet, som att byta golv och tapeter 
osv. Man kan också då välja tillval t.ex. diskmaskin och då är det standardhöjning och då 
läggs det ett litet påslag på hyran om man väljer det. Till distriktets hjälp finns det något som 
heter affärsutveckling, fastighetsutveckling och ekonomi. Affärsutveckling, här ligger lite 
kommunikationsfrågor, personalfrågor, bostadssocialt, vi har några stycken professionella 
som jobbar med bostadssocialt. Det är då svårare störningar och vi har ju då över 16 000 
hyresgäster. Vi har ju 9 800 lägenheter, ofta bor man flera i varje, ungefär 16 000 bor hos oss. 
Och det är klart att en del av dem orsakar ibland störningar av både större och mindre slag och 
då har vi några som är professionella som kan hjälpa till och ta hand om de här hyresgästerna. 
Lite andra som växel och sådär, funktioner som man måste ha i ett företag. 
Fastighetsutveckling, där har vi nyproduktion. Just nu håller vi bl.a. på att bygga ute i 
Söndrums Kyrkby, 58 lägenheter med passivhusteknik. Kommer att bygga på Nissastrand, 
kommer vi fortsätta med och vi har hela tiden planerade nyproduktioner på gång för att förnya 
oss. Finns VVS och energi, driftingenjörer jobbar ju på den här avdelningen men jobbar då för 
alla distrikten. Och så ekonomi, och det behöver jag ju inte förklarar vad de gör. Det är sånt 
som man också måste ha.  Så det är lite bakgrund bara till hur vi fungerar. 
Distriktsindelningen är mitt distrikt det är det gula, Väst/Öst. Det är allt från Söndrum och 
Rotorp, centrum fastigheter och så då Andersberg och Fyllinge. Vi har ett som är Nord/Ost, 
som är då Vallås, Frennarp, Sofieberg också centrum fastigheter, några stycken. Och Mitt är 
Linehed, Maraton, Gustavsfält och Klotet. Och sen så LT och det är allting som är runt 
omkring och alla lokaler. Det var en liten förklaring för liksom vår organisation.  
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Sofia: Då kanske vi inte behöver fråga den om vilka fastigheter ni förvaltar?  
Sara Bergström: Typer är ju bostadsfastigheter i första hand, där de flesta, den största delen 
av vårt bestånd är ju byggt på 50- och 60-talet. Sen har vi ju byggt efterhand också men den 
största kärnan det är miljonprogrammet, eller det som är byggt innan miljonprogrammet och 
det som kommer under miljonprogrammet. Det är de flesta och så kommer det mindre sen. 
Och det är ganska så det ser ut i de flesta allmännyttiga kommunala bostadsbolag. Så vi är 
ganska traditionella där. Och en del, vi har inte så mycket affärsfastigheter utan mest 
bostadsfastigheter där man har insprängt lokaler. Men vi har ju även Vallås centrum och vi 
har ju Söndrums centrum där hela centrumen är våra. Eller de ägs av oss, förvaltas av oss. 9 
800 lägenheter ungefär, exakta siffran står i årsredovisningen och strax under 300 lokaler.  

 
Lämpligt och olämpligt att outsourca 
Sofia: Om vi då tittar på lämpligt och olämpligt att outsourca. Vilka uppgifter insourcar och 
outsourcar ni? 
Sara Bergström: Då med outsourcing då menar ni att vi hyr tjänster eller köper tjänster? Fram 
till första september förra året så köpte vi all fastighetsskötsel. För då började våra husvärdar, 
vi gick över, vi gjorde en insourcing förra året kan man säga. Där vi anställde nästan 20 
personer, egna fastighetsskötare, det som vi kallar för husvärd. Men fram till dess, från 1994 
gick man ifrån det. Då hade vi en helt egen verksamhet, byggverksamhet, egna målare, vi 
gjorde allt själv. Vi var 450 personer. Men då 1994 gick man ifrån det för att man hade vuxit 
så mycket och man var för kostsamma, man hade för mycket maskiner. Allting hade vuxit och 
liksom vuxit lite ur händerna och då gick man ifrån, man knoppade av alla de här och då 
bildades många småbolag där de här personerna jobbade istället. Och sen så gjorde man 
upphandlingar på entreprenad och så sparade man väldigt mycket pengar då. Men efterhand 
så är det, det går tillbaka och entreprenörerna har lärt sig hur de ska tjäna pengar på oss. Vi 
bedömde att det var läge att ta in den här personalen och se. Så från och med första september 
förra året så har vi då husvärdar på plats. Och de gör enklare fastighetsskötsel ute på 
områdena, de tar felanmälan, de gör reparationer upptill en timme för det är det som lönsamt 
att göra själv. Därför att ofta i avtal så får du inte betalt per minut utan du får det per timme 
och rent konkret så hinner en husvärd ungefär fem jobb som man annars hade betalt ett jobb 
för en entreprenör. Så det är där man tjänar pengarna. Så det är det ena och det andra är ju 
egentligen den stora delen, det är att vi har egen personal ute på områdena. När man köper på 
entreprenad kan man inte styra vem det är som är ute hos dina hyresgäster. Det är ju 
hyresgästerna som är våra kunder, det är de som är viktiga för oss. Så att vi vill styra 
kvaliteten som är ute hos våra kunder, så det är den andra delen och likadant att synas ute. De 
snappar ju upp och tittar med andra ögon och tittar med HFABs ögon ute på områdena. Och 
man kan också jobba mer med förebyggande och med lite fastighetsunderhållet på ett bättre 
sätt med egen personal ute på områdena. Det var nästan svar på båda de frågorna. 

 
Sofia: Hur stor del av företaget är insourcat respektive outsourcat, är det bara husvärdarna? 
Sara Bergström: Fastighetsskötseln och det, man kan säga vi köper ju fortfarande 
reparationer. Del av reparationer. Vi köper all städning, alltså inre skötsel. Vi köper all yttre 
skötsel och vi köper alla vitvaror. Vi har fyra olika områden vi jobbar med så det är liten del 
fastighetsskötsel köper vi fortfarande det är den del som vi inte hinner själva, det är inre 
skötsel, det är yttre skötsel och vitvaror. Alltså reparation och byte av vitvaror köper vi också 
och upp till detta finns det ju ett antal ramavtal som vi har med byggservice, el och VVS som 
t.ex. där man måste ha entreprenörer till hjälp för det liksom om man ska göra större saker 
som att byta kök eller göra större reparationer i lägenheten, så det köper vi. 
 
Sofia: Så det har med kompetens att göra? 
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Sara Bergström: Ja kompetens och resurser.  
 

Sofia: Vilka aktiviteter som ökar respektive minskar vid insourcing/outsourcing? 
Sara Bergström: Hur menar du med aktiviteter i den frågan?  
 
Sofia: Vi tänkte väl mer om det blir mer pappersarbete eller kanske sådana saker?  
Sara Bergström: Det är klart att våra husvärdar har mycket administration och de får ju all 
felanmälan vad gäller de adresserna som de har. Så vi har flyttat fokus lite gran från det som 
förvaltare tidigare hade ut till husvärdar för de har ju då alla reparationer. Alla reparationer 
går via husvärden och det innebär också att det är husvärden som får fakturan för att 
godkänna det och det är för att kunna ha den där bättre kontrollen mot entreprenörerna. Jag 
tror att administrationen ökar lite men det är också för att vi ska öka vår kontroll över det vi 
köper och kunna få en bättre kvalitetsuppföljning och ekonomisk uppföljning.  
 
Sofia: Är det något i er verksamhet som ni anser är olämpligt respektive lämpligt att in- och 
outsourca? Om ni kanske har några tidigare erfarenheter av det? 
Sara Bergström: Det är framförallt fastighetsskötseln och den del av fastighetsskötseln som 
har med kundbemötandet att göra. Det är vikigt att ha själv! Sen finns det många saker där du 
behöver speciell kompetens som ofta är mer lämpligt att köpa av företag som t.ex. elektriker 
och vitvaror för där måste du ha den speciella kompetensen för att klara de jobben. Vi har 
också yttre skötsel  som också ett sånt för det är idag så att man ställer mycket högre krav på 
folk som jobbar med yttre skötsel än vad man gjorde förr. Och man har också lite större krav 
på hur man ska utföra jobbet och att perrenrabattter ska rensas på ett speciellt sätt och vi har 
stora miljökrav som man också ska klara av.  
 
Sofia: Och den sista frågan har vi nästan svarat på.  
Sara Bergström: Ja det gjorde vi ju nästan först.  
 
Sofia: Då går vi vidare. 
Fördelar med outsourcing 
Sofia: Vi har då fått fram i vår teori har vi fått fram fördelar med outsourcing kan 
kostnadsbesparing, undvika att satsa kapital, nya tankar, specialisering på det som är viktigt 
och ny teknik. Är dessa fördelar som ni också upplevt? 
Sara Bergström: Ja det är det, och det kan vi säg att när vi gjorde det 1994 så var det av de 
anledningarna som man gjorde det och man hade vuxit och fått en för stor enhet själv som var 
alldeles för kostsam. Men sen är det ju inte alltid det, det behöver inte vara 
kostnadsbesparande heller. Det har mycket med den kontroll och de krav man ställer på 
entreprenörerna och de resurserna du själv har för att kontrollera entreprenörerna. Därför att 
många är duktiga på att hitta liksom där de kan tjäna pengar på sina kunder och det gäller att 
vara på samma nivå och kunna möta dem. Fördelar med outsourcing, om du klarar att sköta 
kontroller och uppföljning då är det bra! 
 
Sofia: Hur väger ni dessa mot varandra? Vad prioriterar ni först respektive sist? Är det 
kostnadsbesparing som är det vikigaste? 
Sara Bergström: Vi hade nog, det första som vi hade var att vi ville ha egen personal i 
områdena. Det var prio ett. Men det var också en förutsättning att det skulle betala av sig 
självt. Allstå att du sparar in på minskade köpta reparationer. Det är en förutsättning för att du 
ska kunna anställa personal. Kravet är att vi ska klara plus minus noll och sen hoppas vi att vi 
ska spara mer pengar på det. Men att det ska betala av sig självt för det får inte kosta mer för 
oss att ha egen personal mot att vi skulle köpa det. 
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Sofia: Vad ser ni för fördelar ur hyresgästens och beställarens synvinkel? 
Sara Bergström: Med outsourcing? Ur beställarens är det kompetensen, som vi nämnde. 
Allstå att du inte behöver ha den själv utan att du kan köpa den kompetensen du vill ha och 
när du behöver den. Då betalar du för den precis när du behöver den. Så det är fördelarna, 
absolut. Och sen andra fördelar, konkurrensen gör ju också att du får högre kvalitet om du 
ställer rätt krav när du gör upphandlingar och så, så kan du få högre kvalitet. Men då gäller 
det att du kan göra upphandlingar och det allra viktigaste är att har du outsourcing ska du ha 
en uppföljningsfunktion. För annars är det väldigt stor risk att det glider iväg.  

 
Nackdelar med outsourcing 
Sofia: Nu kommer vi till nackdelar med outsourcing. Och då har vi fått fram i vår teori 
nackdelar med outsourcing såsom risk för uppsägning, förlorar kontroll till 
underentreprenören, kostnaderna ökar, konfidentiell information läcker ut. Är dessa nackdelar 
något ni upplevt? 
Sara Bergström: På så sätt kan man säga att man inte kan styra vilken personal som är ute på 
områdena. Vi har kört något som heter HFAB skolan, typ vett och etikett skola som vi har 
kört och krävt. Så det är också något som är med i våra upphandlingar. För att alla som har 
med våra hyresgäster att göra ska gå den här HFAB skolan. Som är då ett par timmar. Det är 
mycket diskussioner om hur man beter sig och de får då en legitimation med foto och det här 
har vi också för att får vi klagomål på en speciell entreprenör/person har vi rätten att ta in den 
legitimationen och då har inte den personen rätt att jobba i våra lägenheter. Så det är vårat sätt 
att styra att liksom entreprenörerna har rätt folk, för att alla är inte lämpade att jobba hemma 
hos hyresgäster. Så är det ju. Det är vårat sätt, men det är aldrig hundraprocentigt. Du kan 
aldrig, det är inte vi som anställer deras personal utan det är dem som gör det, så du kan aldrig 
ha den fulla kontrollen. Det är samma sak med underentreprenörer, det är också ett sätt att hur 
du ställer kraven i dina upphandlingar. Man kan ställa krav på att vi måste godkänna 
underentreprenören t.ex. Det har vi alltid med i våra krav så att de inte kan ta in vilka 
underentreprenörer som helst. Men återigen då måste vi vara ute på plats och kontrollera att 
de inte använder någon annan.  
 
Sofia: Hur väger dessa mot varandra? Vad prioriterar ni först? 
Sara Bergström: Det är lite så jag förklarade vad vi valde att ta in när vi gjorde husvärdar vad 
vi har bakat in i den tjänsten som husvärdarna gör. Där vi tror att vi kan spara både kvalitet 
och pengar. Och resten av de här tjänsterna de köper vi fortfarande. Det kommer vi också 
fortsätta med att göra.  
 
Sofia: Vad ser ni för nackdelar ur hyresgästens och beställarens synvinkel? 
Sara Bergström: Ur hyresgästens, de blir ju lite lurade för de upplever ju inte att det är en 
entreprenör som kommer hem till dem utan de tror att det är HFAB folk. Så det kan ju vara 
lite.. det kan också vara så att om du har mycket entreprenörer ute, tvärtom om det inte står 
HFAB på kläderna så ser de aldrig HFAB och det är ju inte bra. Att vi inte är ute och att de 
inte ser att vi är ute i våra fastigheter för att vi har köpt tjänsten och det tycker inte vi om. Det 
var vårt största själ att vi vill synas ute och vi vill träffa våra hyresgäster och det är också så 
att när man lär känna hyresgästerna det är då man får höra lite. Om man jobbar med 
områdesutveckling och sånt vad folk vill ha, för vad vill folk? Vad är viktigt för människorna 
som bor där? För det är ju ändå deras hem som vi förvaltar och då lär man känna dem 
eftersom du träffar de varje dag. För har du ett mindre antal lägenheter gör det att du får en 
helt annan kontakt. Sen är det så att hyresgästen pratar ju inte med vem som helst utan såklart 
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om hyresgästen börjar känna sin husvärd lite mer så får du reda på mycket mer än om det 
varit en anonym entreprenör t.ex. Så vi tror stenhårt på detta.  
 
Sofia: Kan du komma på några andra nackdelar som ni upplevt? 
Sara Bergström: Sen finns det ju när en entreprenadfirma de är ju inte, vad ska man säga, 
lojala mot HFAB på det sättet som man är lojal mot det företag som betalar ens lön. Så att de 
ser ju inte till HFABs bästa, t.ex. att en reparatör till en lägenhet som ser något annat fel, inte 
ser han till att åtgärda det utan det väntar han på tills han får en beställning på det också 
istället för att säga att nu har jag sett tre kranar som läcker vi kanske skulle göra nått generellt. 
Ofta är det billigare att göra några stycken åt gången än att åka på varje skada för sig. Men då 
ser ju han kanske, äh vi väntar det kommer snart en till, så blir det en timme till fastän det 
bara tog 10 minuter. Medan man är ju lojal mot det företaget man jobbar åt och som vi då som 
vi gått ifrån det till husvärdarna så får du ju ett ansvar, känner ett ansvar för ditt område. Så 
jag tror vi vinner mycket kvalitet.  

 
Fördelar med insourcing 
Sofia: Ska vi då hoppa över till insouring som då är liksom tvärtom. Alltså när man tar 
tillbaka uppgifter. Vi börjar med fördelarna då är att man kanske sänker beroendet av 
underentreprenörer, behåller kunskap och information inom företaget. Och det är säkert sånt 
som ni upplevt? 
Sara Bergström: Ja det är det. Det är precis det vi pratat om, att man behåller kunskapen är 
också jätte vikigt och att du framför kunskap till rätt person. Om man säger som vi jobbar i 
distrikten om husvärdarna ser någonting som, säg att det är frekvent ökning av någonting som 
behöver bytas i trapphusen t.ex. ja då talar han om det för förvaltaren eller för 
fastighetsingenjören som kan planera i det som ett projekt, så man har ju hela tiden de här 
diskussionerna inom företaget. Så att man behåller och gör någonting åt det, samarbete. Och 
att informationen kommer till rätt. För att han vet vem han ska kontakta beroende på vad det 
är för fel. Så kommer informationen rätt så att det handlar inte om att du säger det till nån och 
sen hamnar det mellan stolarna som är en risk om du inte vet precis vem du ska prata med. 
Genom att alla vet sina roller så vet man ju precis, så att man inte glömmer saker.. och att 
saker kan bli åtgärdade då i tid.  
 
Sofia: Vilka fördelar väger mest mot varandra? Eftersom ni då valt att insourca igen, vad 
prioriterar ni först? 
Sara Bergström: Mycket det att vi vill ha egen personal på områdena. För det har så många 
följdfördelar. Men som sagt en förutsättning är ju att det betalar av sig själv också är det en 
förutsättning att du sparar pengar på det också. Och därför har vi ju då också satt ekonomiska 
krav på dem att de kan inte bara gå runt och titta utan de måste också göra vissa saker också. 
De måste göra, vi har satt ett krav på att de måste reparera ungefär 55%. Gör man det då 
klarar man de ekonomiska kraven. Så det är ungefär där vi ligger. 
 
Sofia: Vad ser ni för fördelar ur och beställarens synvinkel? 
Sara Bergström: Ja men det är att hyresgästerna dem träffar vår personal och att det alltid är 
samma som kommer. Och att vår personal liksom är måna om det området som de sköter om 
och vårdar för de är ju ansvariga för hur det ska gå, och det är inte bara ekonomiskt utan vi 
gör nöjd kund undersökningar varje år. De är ansvariga för vissa delar av den här 
undersökningen, det är ju husvärdens ansvar att det ska öka och bli bra. Och det gör ju också 
att du får ett personligt ansvar som anställd på ditt område. Vi tror på det.  
 
Sofia: Det är inga andra fördelar ni upplevt? 
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Sara Bergström: Det finns säkert ännu mer men det vi nämnt det är de stora dragen precis. 
 

Nackdelar med insourcing 
Sofia: Då hoppar vi över till nackdelar med insourcing. Och då kan det vara t.ex. att företaget 
inte kan ta del av de fördelar som kommer med att producera i stor volym, lägre kostnader 
och brist på kompetens. Är det något ni upplevt? 
Sara Bergström: Det vi har gjort det är ju att välja att göra, vi har ju inte insourcat allt för vi 
har valt vissa delar och det som du skrivit här som nackdelar har ju vi valt att inte ta in, t.ex. 
elarbete. Alla de här stora sakerna gör vi fortfarande upphandlingar eller använder våra 
entreprenörer till att göra. Så att vi har nog inte de nackdelarna, vi har bara fördelar än så 
länge.  

 
Sofia: I vår teori har vi även fått fram att det som är en nackdel med outsourcing är en fördel 
med insourcing och vise versa. Är detta något som ni håller med om och tycker stämmer i 
verkligheten? 
Sara Bergström: Ja det håller jag med om.  

 
Facility management 
Sofia: Använder ni detta? Är det ett begrepp som ni berör? 
Sara Bergström: Nej vi använder inte det på det sättet.. Vi ser på funktionerna var för sig. 

 
Produktions- och faktorkostnader 
Sofia: Vid outsourcing är personen/företaget som utför uppgiften den som ni anser bäst 
lämpad för det? Är det något ni tittar extra på? 
Sara Bergström: Ibland, det är svårt för oss att se för det är ju så att vi köper ju inte av 
personen utan vi köper ju en tjänst utav företaget. Sen är det ju upp till dem att skicka den 
som är lämpad eller bäst lämpad eller den resursen som är ledig. Så det är inte alls säkert att 
det är så att det är den allra bästa som kommer till oss. Det är svårt, det kan vi inte riktigt 
styra. Vi kan i upphandlingar eller om det är specifikt ska göras kan vi ställa krav men sen vi 
skriver ju alltid över i avtalet t.ex. att olika jobb kräver viss behörighet eller utbildning för att 
utföra någonting, att det är entreprenörens ansvar att se till att den som ska göra det har det. 
Men det är också svårt att kontrollera att det verkligen är så men det ligger ju på själva 
entreprenören att det är så. För om det sen verkligen är så i verkligenheten det är svårt att 
kontrollera fullt ut. För våran del.  
 
Sofia: Marginalkostnad/marginalintäkt? 
Sara Bergström: Det är svårt att jämföra, man får nästan ställa frågan ännu mer konkret alltså 
vad.. det man skulle kunna titta på är ett år tillbaka och vad det har kostat nu t.ex. så det får vi 
ta hjälp av ekonomi avdelningen att ta ut siffror på. För det kommer jag komma tillbaka med.  
 
Sofia: Det här med stordriftsfördelar är det något som ni kan dra nytta av?  
Sara Bergström: Ja men det har vi. Både fördelar och nackdelar. Vi har precis brutit ner vårat 
bestånd i fyra delar för att kunna.. för har du stordrift så har du för stort så är det risk att det 
inte är så många entreprenörer som kan klara av det i en mindre stad. Så att vi har liksom 
brutit ner stort till ett lite mindre. Men självklart, vi har många lägenheter. Det är attraktivt att 
få ett kontrakt hos oss för att då vet man att man har att göra i den tiden som kontraktet varar. 
Vi får ju alltid många som lämnar anbud via förfrågningar. Så visst är det så. Och det är ju 
klart att man får ju ner när man har många/stor volym får du ofta bra priser och dessutom har 
vi en person som är expert på upphandlingar och gör att vi kan bli väldigt professionella på att 
göra upphandlingar och vi är medvetna och utbildar också internt att använda 
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upphandlingarna på rätt sätt. Men man kan alltid bli bättre men jag anser nog ändå att vi är 
ganska bra på detta.  
 
Sofia: Kan ni dra nytta av kombinationsfördelar?   
Sara Bergström: Ska vi t.ex. göra någonting som rör alla fastigheterna så jobbar vi tvärs över 
distrikten. Så självklart gör vi det. Det finns upphandlingar och många saker som rör mycket 
och då gör vi det. Vi har ju också då om man tittar på den fastighetsutveckling så har vi t.ex. 
miljöledare, energi och drifts uppföljning. De jobbar över hela bolaget. För vi kan inte ha fyra 
stycken olika utan vi har en tjänst och de jobbar på hela. Att kunna ha en egen driftingenjör 
som jobbar mycket med energioptimering och sånt, det är ju jätte bra. Är det ett mindre bolag 
kan du inte ha den tjänsten. Så det är helt klart en fördel.  
 
Sofia: Läggs det någon vikt i hur företaget ser ut, har för marknadsstuktur och ter sig i 
beslutet om in- och outsourcing.  
Sara Bergström: Det är jätte stor vikt. Vi hade diskussioner om hur det kommer att uppfattas 
på marknaden och hur och annat. Vi vill ju uppfattas som ett professionellt företag som vill 
våra hyresgäster och fastigheter det bästa. Så det är väldigt noga med att marknadsföra och 
kommunicera på rätt sätt så att vi ska uppfatta vad vi gör och varför vi gör det för att 
marknaden ska få en förståelse för varför vi gör det. Så här hade vi ju, vi talade tidigt om för 
våra entreprenörer när vi skulle plocka hem våra fastighetsskötare och förklarade varför. För 
att det inte skulle bli några sura miner på marknaden. Så det är klart att de är ju stort drabbade. 
Det är 20 tjänster som vi plockat in till oss själva istället för att köpa det från dem från olika 
företag då. Och det drabbar ju dem ekonomiskt jätte hårt men det är vikigt för oss att förklara 
och inte bara, vi ska ju agera professionellt på marknaden för att nu på senare år har vi sagt 
upp gamla avtal och gjort nya avtal. Att vi är aktiva på marknaden och vi är en professionell 
samarbetspartner det är jätte vikigt för oss. Ja är svaret på den frågan.   

 
Transaktionskostnader 
Sofia: Då kommer vi över till transaktionskostnader. Vad för transaktionskostnader har ni? 
Det är sånt som kan komma till när man skriver kontrakt osv. (t.ex. kontrakt, inköp och 
kontroll av leverantörer). 
Sara Bergström: Vi har ju inte det uppdelat på det sättet. Inköp och kontroll av leverantörer, 
det går inte att sätta en siffra på det utan det är en del av vad husvärdars, även driftingenjörers 
arbete, det är många som jobbar med det. Kontrollerar siffror, vi har ju kontroller på 
ekonomisidan som sitter och kontrollerar att faktorer stämmer och att man liksom följer avtal 
och sånt, så det är svårt att sätta en exakt siffra för vad det kostar för oss. Det var inte en 
direkt orsak att vad vi hade för transaktionskostnader som avgjorde att vi insourcade igen. Här 
kan man se i vår resultaträkning vad vi har för driftskostnader, och driftskostnader det 
innefattar ju allt från all drift av våra fastigheter, fastighetsskötsel, el, värme och ja allt ingår i 
det. Det går ju att bryta ner sådana siffror i, man ser inte det i den här, men vill ni ha fler 
sådana siffror så kan vi titta på det.  
 
Sofia: Vad har ni för byråkratikostnader, alltså pappersarbete?  
Sara Bergström: Vi specialiserar ju inte på det sättet, det går ju inte att bryta ut den 
kostnaden.  
 
Sofia: Vilka besparingar gör ni med insourcing respektive outsourcing? 
Sara Bergström: Idag i dagsläget, så har vi inte haft några egentliga krav på i siffror mer än 
att vi ska inte kosta mer att ta in men däremot ska vi få väldigt mycket högre kvalitet. Det är 
det första men på sikt hoppas vi, men vi har aldrig satt en ekonomisk siffra, utan vi ska inte 
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kosta mer och vi ska få mer för pengarna. Och i och med det är det ju en besparing också 
eftersom vi får mer. Men vi har inga siffror så det är inte det som har varit vårt huvudspår.  
 
Kontraktsstart/kontraktsslut 
Sofia: Om vi tittar lite på kontraktsstart och kontraktsslut, vid outsourcing. Hur många 
kontrakt skriver ni per år?  
Sara Bergström: Vi har ofta avtal som sträcker sig flera år. I snitt kanske tre till fem år i alla 
fall per avtal. Om jag får låna papper kan jag rita ner lite gran hur det ser ut. Det är nästan 
lättare än att förklara. Det är det vi har pratat om tidigare. Det här är fastighetsskötsel, här är 
vitvaror och det här är inre och yttre skötsel. Ni kan få det här sen. Och det här finns på varje 
område. Det finns ett avtal utav varje på varje område och vi har lite olika områdesindelning 
nu, för sen vi gjorde den där omorganisationen till som det ser ut idag så har vi haft lite gamla 
avtal så vi säger att vi håller på varje år, och meningen är att vi ska ha ett per 
förvaltningsområde. Så det är lite komplicerat hur indelningen är, för det är lite blandat idag. 
Men meningen är att vi ska ha ett sånt där, ett avtal per område. Och vi har ungefär sju 
områden, lite osäker på hur många områden vi har. Men ett sånt avtal per område. Och sen så 
har vi då generellt över företaget, då har vi ju då bygg, vi har el, vi har måleri, vi har VVS, det 
är ju värme, ventilation och sanitet. Funderar på om vi har, golv, och utav de här har vi då fyra 
stycken av varje. Så vi har fyra bygg, fyra el, fyra… den kan det vara nått företag som har fått 
två avtal. Men det är ändå ett avtal per område, så de här finns det fyra stycken utav och av de 
här finns det ett för varje område, alltså bostadsområde. Men det är svårt att säga ett exakt 
antal, det är också så att vi är i ett upphandlingsskede och ändrar och gör om nya. Alla de 
hade vi ju ett av varje i bolaget och det blir ju ny fyra per varje område. Så det blir ju lite 
skillnad att hålla reda på.  
 
Sofia: Vilka är med vid kontraktsskrivningen och hur sker processen när kontrakten skrivs? 
Sara Bergström: Det första vi gör är att vi kontrollerar, när vi bestämmer att nu är ett avtal 
gammalt eller det är ett avtal som vi inte riktigt tycker fungerar eller någonting, då har vi då 
en som sitter på fastighetsutveckling som jobbar bara med upphandlingar då. Det är den rutan 
som är här. Han kallar in de som har jobbat på området med det gällande avtalet och tar reda 
på fakta, vad är det som inte har fungerat, vad är det som har fungerat osv. Man samlar in. Sen 
gör vi ett förfrågningsunderlag ut med de kriterierna som man fått fram. Och sen, i samband 
med att man tar fram det där förfrågningsunderlaget också där man har ett utkast, då kallar 
man in de berörda, distriktschef, förvaltare och husvärdar och ev. också fastighetsingenjör. 
Sen får då läsa igenom och tycka till, för det är ändå de som ska använda materialet när det är 
klart. Så har man en remiss runda kan man säga, där man går igenom så att alla får vara med 
och tycka. Sen när förfrågningsunderlaget är klart, vi går ju under det som heter Lagen om 
offentlig upphandling, så skickas det ut efter alla konstens regler då och sen kommer det in 
och så utvärderas det efter de kriterierna som man ställt i förfrågningsunderlaget. Så gör vi. 
 
Sofia: Det här kanske du inte kan svara på då men hur mycket kostar det med kontrakten och 
hur lång tid tar det? 
Sara Bergström: Lång tid, det finns processer. För ett sånt här avtal är nog processen närmare 
ett halvår. För vi börjar jobba 6-9 månader innan avtalet ska vara klara så börjar vi jobba med 
dem. Det är så lång tid vi behöver på oss. 
 
Sofia: Hur långa är kontrakten ungefär (tidsmässigt)? 
Sara Bergström: Lite, nu har vi gjort ny typ av upphandling. T.ex. har vi bytt på yttre skötsel 
och gått över till något som kallas funktions upphandling. Och eftersom vi är nya på det och 
vill testa det har vi gjort korta kontrakt och de är 1 ½ år bara.  Och så har vi dem på optioner 
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på förlängning i ett år i taget, i tre år kanske. I det som det har varit tidigare då har man har 
gjort avtal som är, där vi vet att det fungerar, där det bara är att tuta och köra vi bara gör om 
för att vi vill fräscha upp priserna eller avtalen. Då kan det vara lite längre, kanske två eller tre 
år. Men det vanligaste är, vi brukar ha lite kortare med förlängning så att man inte binder sig 
från början. Om det inte fungerar måste vi ha en reträtt väg, för att kunna göra liksom om det. 
Så det kan vara allt från ett till tre år.  
 
Sofia: Är det några slags standardavtal som ni skriver eller gör ni nya? 
Sara Bergström: Vi gör nya. De är helt anpassade efter.. 
 
Sofia: Vid anbudsgranskning, hur går det till? 
Sara Bergström: För det första så har man alltid ett stadium där man tittar att alla krav som vi 
har ställt uppfylls, det är det första. Sen alla anbudsgivare som har klarat kraven, de som vi 
ställt som man måste klara. De går vidare till själva anbudsgranskaningen kan man säga. Vi 
har ju i stort sätt alltid ett anbudsformulär som man ska fylla i med ett antal kriterier. Det kan 
vara viktning lite grann där man blandar in miljö och kvalitet och ett antal frågor. Det är helt 
enkelt de frågor man ställer i förfrågningsunderlaget, att det följs och sen när man gjort 
sammanställningen så är det den som har den bästa anbudspoängen är den som vinner. Och 
det är inte alltid det är lägsta pris det kan vara andra saker som, t.ex. andra referenser som 
man har tagit och får betyg på som avgör. Så vi har ett viktningsformulär kan man säga som 
vi brukar använda oss av. Sen är det olika på olika upphandlingar. Ibland är det bara lägsta 
pris och ibland har man hela den där viktningsbiten med flera parametrar som man tar hänsyn 
till.  
  
Sofia: Kan ni häva kontrakt och vad blir konsekvenserna i så fall? 
Sara Bergström: Det beror på vad orsakerna är. Är det så att entreprenören inte har skött sig, 
det har hänt, för ett och ett halvt år sedan hävde vi ett kontrakt med en yttre skötsel 
entreprenör för att de inte skötte sina åtaganden. Konsekvenserna där, där var vi ju överens 
med, framförallt är det så att du har någonting som du inte har en entreprenör för. Och då 
måste du lösa den biten tills du handlat upp, för det tar ju mellan 6-9 månader att göra en 
upphandling korrekt. Så det är en konsekvens att du liksom måste hitta nån ersättare under 
tiden tills du har ett nytt gällande kontrakt. Och sen är det så att givetvis finns det alltid en 
orsak till varför du skulle behöva häva något, det är att de inte har skött sig eller att de går i 
konkurs eller någonting. Så att det är aldrig bra, men ibland är det något man måste ta till. Gör 
man inte det så kan det bli värre. 
 
Ersättningsform 
Sofia: Ersättningsform då, vi tänkte till era entreprenörer har ni fast pris eller riktpris? 
Sara Bergström: Vi har båda delar. Om man ser t.ex. yttre skötsel som man ser här så har vi 
då t.ex. ett fast pris för vissa saker, sen så har vi á-priser för vissa saker som kan vara 
ogräsrensning t.ex. då har man á-priser per kvadratmeter. Snöröjning där får de per redovisad 
timme, så det finns både timpris, á-pris och fast pris. För inre skötsel är det ofta fast pris men 
sen kan det vara tilläggspris om man beställer en extra trappstädning t.ex. så har man ett pris 
som man kan avropa mot då om det t.ex. när det var snö ute får du städa entréplanen lite 
oftare eftersom du drar in massa grus och sånt, det fastnar i hiss spår och sånt. Så då måste du 
liksom öka frekvensen lite grann och då finns det.. Men grundpriserna brukar vi ofta ha á-
priser. E1:erna, det som är fastighetsskötsel där har vi i stort sätt bara timpriser så att man 
avropar per timme. Bygg och de har ofta i grunden per timme, men sen kan det vara vissa 
saker och det finns vissa åtgärder som man kan få á-priser på också. Men då ligger det 
specificerat i kontrakten då.  
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Sofia: Tänkte fråga varför, men det är för att det kan vara mest rättvist kanske? 
Sara Bergström: Ja det är ju för att de är, det är också lite hur avtalen är uppbyggda och vad 
som ingår i avtalen. Om det är lätt att förklara, om det är lätt för oss att beskriva precis vad 
som ska ingå i avtalen och följa upp det så är det lättare att ha, men kan du inte göra det så.. 
men det är helt beroende på vad det är för avtal du tecknar.  
 
Entreprenörens fördelar? 
Sofia: Det här kanske är lite svårare frågor för dig att svara på men vad är era entreprenörers 
fördelar då? Så det första är då varför har ni valt de entreprenörer ni har? 
Sara Bergström: Vi har inte valt dem, utan de har vunnit upphandlingarna och eftersom vi 
går under lagen om offentlig upphandling kan vi inte.. vi, om de uppfyller kriterierna så är det 
den som vinner upphandlingen den som får jobbet.  
 
Sofia: Vet ni vad era entreprenörer tjänar på att ha er som beställare, kanske då inte bara 
ekonomiskt utan även andra saker? 
Sara Bergström: Det går ju inte att sätta siffror direkt på det. Men vi är nog en ganska bra 
referens att ha eftersom vi är stora på marknaden, det är alltid bra att ha en stor kund i grund 
och botten. Det är en trygghet för många. Så att få ett sånt här avtal är en trygghet för 
entreprenören. Speciellt om det är ett avtal som sträcker sig under ett par år. Då vet man att 
man har något fast att göra, för ofta så vet bara en byggfirma vad de har att göra de tre 
närmsta månaderna, så det är klart har du då ett kontrakt på flera år så är det en grundtrygghet 
i sig.  
 
Sofia: Man kan ju säg att de är ju då lite beroende av er? 
Sara Bergström: Det är nog många som är det på ett eller annat sätt. Och sen vet man att vi är 
en trygg samarbetspartner och de får betalt för sina jobb och de vet att det är en trygg 
beställare. Det är också viktigt för många. 
  
Sofia: Hur viktigt för er är det att entreprenören har ny och bättre teknik? Till vilket pris är 
detta viktigt?  
Sara Bergström: Det ställer vi ofta inga större krav på utan det är sällan man kan ställa 
sådana krav i en upphandling på fastighetsskötsel. Vi har ställt krav på ny yttre skötsel, där 
har vi ställt krav på att man har GPS, man ska kunna montera GPS i t.ex. trädgårdsmaskiner 
och i snöröjningsmaskiner så att vi ska se.. det är ju ett sätt att, inte kontroll det blir det 
sekundärt då vi ser att de bara åker på våra områden, men det primära är ju att vi har ju t.ex. 
ansvaret för snöröjning även fast vi skriver över det på entreprenören men är det så att det 
händer en olycka då är det också ett sätt att visa att den där den var faktiskt där och snöröjde 
och halkbekämpade under den tiden. Så vi har faktiskt skött våra uppgifter, vi har inte varit 
försumliga. Så att det är ju ett sätt, vi försöker liksom där det finns skäl till det kräva ny teknik 
och det är ju ett sätt att göra det. Och det är väl lite ja på den frågan. 
 
Sofia: Vi var mer att vi var nyfikna på det här med kostnadsbesparing och så? 
Sara Bergström: Det är inte så mycket annat, det är det vi kan säga med GPSer t.ex. det är 
klart att i stora loppet blir det ju en kostnadsbesparing om det är så att vi kan använda oss av 
det för att kontrollera att de inte gör andra saker. För då styr man lite att entreprenören inte 
kan fuska helt enkelt. Men det stora är ju ändå att vi kan bevisa att vi skött vårt åtagande.  
  
Sofia: Händer det att entreprenörerna bryter era kontrakt?  
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Sara Bergström: Det som hände då med den entreprenören som hävdes för ett och ett halv år 
sedan är att det var ett gemensamt beslut. De hade helt enkelt lämnat ett för lågt pris och de 
kunde inte utföra jobbet, det kostade de pengar det kontraktet. Om man går tillbaka till ny 
teknik så är det faktiskt en sak som vi har, som vi beställer till våra entreprenörer så gör vi ju 
det via internet och vi har ett datorsystem stöd. Det är en sådan sak som vi kräver av 
entreprenören det är också någonting vi kräver att han ska ha viss teknik för att vi ska kunna 
använda våra beställningsrutiner och sådär. Så att visst ställer vi krav där med. Och även att 
de avrapporterar via det är en sån webbaserad historia.  

 
Prissättningsmetoder 
Sofia: Vilka prissättningsmetoder finns vid in- och outsourcing? 
Sara Bergström: Det är de avtalen som man har. Vi sätter ju inte några priser vad de ska 
lämna till oss utan det är ju lite.. vi får ju lite vad det blir vid upphandlingen och det är ju det 
vi får betala för outsourcingen då. Det är svårt att sätta.. som jag berättade vi har ju räknat lite 
på vad våra husvärdar kostar och de får inte kosta mer. Det är det kravet som vi.. och att vi 
ska ta betalt, vi tar inte betalt för våra egna tjänster så att säga. Vi debiterar i och för sig det 
som husvärdarna, de egna reparationerna där har vi satt en intern timkostnad som vi debiterar 
själva fastigheten för fastighetens resultaträkning ska ju då belastas med 
reparationskostnaden. Och det är ju också lite för att kunna följa dem mot tidigare när vi köpte 
det bara på entreprenad. Men vad vi ska betala till entreprenören det är ju vad det är rimligt 
att, de får ju redovisa hur mycket tid det har vart. Vi tittar ju alltid så att det är rimligt, vet vi 
att de bara tagit två timmar får de ju inte fakturera fyra.  

 
Övrigt 
Sofia: Då går vi över till övrigt då. Det är om du har någon övrig tanke om in- och 
outsourcing och kostnadsmässiga aspekter? 
Sara Bergström: Det är ju det att jag tror ju att man sparar pengar på att göra det själv. Om du 
har rätt folk och rätt kompetens och håller man, man får ändå akta så att man inte glider ut och 
har för mycket verktyg och så, så att man verkligen gör rätt saker. T.ex. vid vissa arbeten 
krävs det kanske en dyrare maskin till att göra arbetet, gör vi bara det två gånger i månaden då 
är det meningslöst att det är sånt som vi ska göra. Då är det bättre att köpa det utav en som gör 
sånt här dagligen, t.ex. Det gäller ska vi göra det själva så ska vi göra rätt saker. Det gäller att 
hitta det och styra upp det lite grann. Med outsourcing är det ju viktigt att kontrollera vad man 
får, kontrollera att entreprenören verkligen är där de timmar han säger att han är, men för det 
måste man ha resurser att kunna göra de här kontrollerna att du verkligen får det du har betalat 
för. För det vet jag att det är ganska vanligt att man överfaktureras. Det gäller att ställa krav 
på den kvalitet som vi faktiskt betalar för som igår i kontraktet och det är också jätte jätte 
vikigt ska påpeka det att de som jobbar med uppföljning, de jobbar mot entreprenörerna, kan 
våra avtal. Och det är som jag sa när vi har nya avtal har vi en information för våra husvärdar, 
förvaltare och fastighetsingenjörer vad innehåller avtalet, vad för entreprenörer, vad ingår i 
timpriset för att pränta in vad är det dem ska kontrollera. Det är en förutsättning att liksom 
alla ända ute på plats att du liksom vet precis vad det är för någonting som man ska 
kontrollera. För ofta är det många delar, ett avtal kan vara ganska komplicerat det är liksom 
en hel bibba med papper. Men papprena är inte värda nått om inte dem som använder dem.. 
för ofta är det så att entreprenörerna som är ute på plats det är ju inte de som har skrivit 
avtalen och skrivit under dem, det är inte dem som vi har suttit och förhandlat med utan det är 
ju deras arbetsgivare. Och de är ju inte alls medvetna om vad som ingår i avtal, jag har ett 
exempel på fastighetsskötsel så här enkla saker som skruvar, spikar och sånt det ska de själva 
stå för det ingår i timpriset. Men det vet inte gubben på plats alla gånger. Så det skriver han ju 
upp att vi ska betala och sånt och då gäller det att våra husvärdar på plats ska kunna säga att 
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du ursäkta det där ska du inte få betalt för, för det ingår i ditt timpris. Så att, kräva att alla 
entreprenörer som jobbar hos oss vet vad de egentligen ska leverera, vad ingår egentligen, vad 
är det vi köper så att, men som sagt det kräver ganska mycket resurser. Men om man sköter 
det har man mycket att tjäna på det.  
 
Sofia: Hur såg er beslutsbana ut till att ni bestämde er för att in- eller outsourca? 
Sara Bergström: Det är framförallt insourcing eftersom det är det beslutet vi tagit ganska 
nyligen. Om man tittar på ekonomin, det vi satt och räknade på lite grann man tittar ju på att 
vi behövde köpa in bilar, vi behövde köpa in verktyg, vi behövde göra i ordning 
personalutrymmen ute på områdeskontoren. Det var ganska stora investeringar som vi fick 
räkna på och också nya löner och många saker runt om. För vi startade ett helt nytt kollektiv 
avtal, vi hade ju bara tjänstemän innan och det här är ändå en fastighetsskötare som går på ett 
annat avtalsområde. Det är stort, man måste ha det för att det är ändå en fastighetsskötare, f-
avtalet kallas det. Vi räknade hit och dit på det och kom fram till att om vi klarar, det vi sparar 
på minskad köpt reparation den kostnaden för våra husvärdar och alla de investeringar vi 
gjorde fick inte överstiga det. Och sen när vi har gjort uppföljningar så har det klarat sig också 
så det är ganska precis så som vi trodde och det är ju ändå så att prognoser ändå är gissningar 
och det visade sig att det var ganska bra gissningar. Och nu hoppas vi kunna bli ännu bättre nu 
när allt är på plats och man fått erfarenhet och bli varma kläderna så ska vi nog kunna tjäna 
lite pengar på detta tror vi. 
 
Sofia: Jag kom på en till fråga som jag vet att vi har nämnt lite i teorin som kan vara bra att 
ha. Vi läste om att det är bra att kanske man anställer de som jobbat som fastighetsskötare vid 
outsourcing att man anställer dem i företaget sen? För de har kanske den här kunskapen och 
så. 
Sara Bergström: Vi tänkte inte bara så. Då är du ganska låst vid gamla tankesätt också. Vi var 
ganska öppensinninga när vi gick in i det här och vi var lite kontroversiella för vi anställde 
ganska många som inte var i branschen överhuvudtaget. Det vi gjorde allra först det var den 
absolut bästa områdesvärden som vi tyckte om, den anställde vi och hade till hjälp och 
bollade idéer med när vi skulle anställa alla husvärdarna. Så vi anställde den bästa som vi 
ansåg då. Och det var ju allt det här med att ta fram bilar, kläder, alla rutiner och all 
administration, hur allting ska gå till. För den dan när alla 20 är på plats då ska allting fungera, 
från ingenting till en dag ska det bara fungera ett helt nytt system. Och det var då en 
förutsättning och det var helt rätt att göra det, han anställdes ett halvår innan ungefär och han 
har en samordnande roll idag så han har hand de löpande inköpen. Och det är också att styra 
så att man inte köper in de dyra maskinerna på nått kontor utan att man håller ihop det så att 
det inte bli oekonomiskt. Men när vi gick ut och annonserade, när vi gick ut med profiler på 
husvärdarna så gick vi väldigt mycket på de sociala egenskaperna. För vi anser att bemötandet 
med hyresgästerna är så viktigt så gick vi väldigt mycket på det här.. vi fick mellan 500-600 
ansökningar och vi tror vi träffade nånstans mellan 70-80 personer i första intervjurundan. 
Men det var väldigt mycket med det sociala, hur bemöter man personer. Och utav de 20 vi 
anställde så var det väl sex stycken som jobbat med fastighetsskötsel innan. Sen var det någon 
som hade haft en chokladbutik, det är en gammal handbollsspelare, det är produktionschef 
från ett tillverkande företag så vi har fått folk helt utifrån andra branscher som har kommit in. 
Så vi ansåg att de personliga egenskaperna kan du inte ändra, du är den du är. Men sen hur du 
lagar ett lås, hur du byter en toalettstol.. men vi ställer ju självklart krav på att de måste ju 
vara lite händiga från början men det var inte det kravet vi ställde på dem som huvudkrav. 
Och sen hade vi första månaden, alla började första augusti, under augusti månad hade vi en 
månads introduktionsutbildning och där fick de lära sig alla de praktiska grejerna för att sen 
kunna gå ut och jobba som fastighetsskötare, men de är ju skittrevliga vi har ju de trevligaste 
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fastighetsskötarna som du kan tänka dig. Vi har löpande fortbildningar i praktik för de här. 
Men däremot när vi satte ihop kontoren skulle det vara en som har jobbat med 
fastighetsskötsel inne på varje kontor bara som stomme i de här arbetsteamen som vi satte 
ihop, för man är ju då ett par husvärdar på varje kontor. Det var en spännande resa. 
 
Sofia: Hur ser hyresgäster och er egen personal på in- och outsourcing? 
Sara Bergström: Outsourcing är ju svårt… jag tror ju inte man har så mycket tankar, man 
förstår nog att vi inte har så mycket egna elektriker och så. Vid insourcing förstod först inte 
riktigt vikten med varför vi gjorde det, men så är det ofta. Men idag om man frågar 
hyresgästerna tror jag nog att de tycker det är jätte bra, kanon bra.  
 
Sofia: Vilka tjänster är mest kapitalkrävande? Om ni valt att in- eller outsourca en tjänst som 
ni kunde fått billigare på det andra viset, varför har ni då valt det dyrare? Bättre kvalitet? 
Sara Bergström: Man ska inte bara titta på ekonomin i kronan för man kan få så mycket mer. 
Utan det är vad man får för pengarna som är det viktiga. Det är jätte viktigt, det finns så 
mycket mer som spelar in. 
 
Sofia: Har ni sett till att både ni och era leverantörer har den kompetens att de kan ta sig för 
alla typer av jobb som kan komma framöver? 
Sara Bergström: Absolut.  
 
Sofia: Har besluten om in- och outsourcing påverkats av konjunkturen?  
Sara Bergström: Det var inte pågrund av konjunkturen som vi anställde, det var det inte. Utan 
det var i det skedet vi var i bolaget men däremot genom konjunkturen, att det var lättare att 
anställa bra folk när det är lågkonjunktur. Jag kan säga att det inte var många företag förra 
året som gick ut och sökte 20 personer. Det var mitt i värsta lågkonjunkturen, så det var vi 
nog ganska ensamma om att göra. Och då är det klart att då får du bättre kompetens som 
söker, så för vår del så var det bara positivt eftersom vi ändå skulle göra det. Vi drog lite 
fördelar av lågkonjunkturen där.  
 
Sofia: Har ni kalkyler/papper på ekonomin bakom er in- och outsourcing? Om ni 
erfarenhetsmässigt har någon kalkyl innan ni beslutade er för insourcing eller outsourcing? 
Sara Bergström: Ja det man får titta på är egentligen reparation och fastighetsskötsel. För det 
man kan titta på är reparation och fastighetsskötsel ett par år tillbaka i tiden och framåt i tiden. 
Jag kan återkomma, jag har din mailadress. Så vi kan titta på före husvärdar och efter. Det är 
de bitarna som påverkas, reparation och fastighetsskötsel. Det är ju det vi köper mindre utav 
idag. Så det kan jag maila till dig. 
 
Sofia: Så var det, det här med marginalintäkter och marginalkostnader samt 
transaktionskostnader.  
Sara Bergström: Det vi har är ju resultaträkningar, man konterar, jag kan.. man tittar ju på 
alla olika kontoklasser som man tittar på hela tiden för det är ju de man gör budgetar enligt för 
det är ju så vi konterar fakturorna när de kommer för att göra uppföljningar. För det vi kan 
titta på är ju det vi köpt för det är ju det som vi får fram här. För det kan man dela upp egen 
och köpt.. så när det är egen då kan man se vad det har kostat när vi gjort det själv och köpt 
kan man ju se sen. Det kan ni få en sammanställning på.  
 
Sara Bergström: Vi har inte, vi tidrapporterar inte på det sättet som tjänste män eller.. vi 
sätter ju inte upp tid på nu har jag kontrollerat det och så sätter jag en timme på det. Utan det 
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gör vi inte utan det ingår i arbetsuppgiften så därför kan vi inte bryta ut 
transaktionskostnaderna. Jag ber vår ekonomiavdelning ta fram det så mailar jag det.  
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8.3 Frågor och svar Apartment Bostad 2010-04-19 
Sofia: Vi kan börja med vilka typer av fastigheter förvaltar ni?  
Ulf Eriksson: Vi är ju ett fastighetsbolag som har som huvudinriktning att vi ska ha 
bostadsfastigheter med hyresrätter och fastigheter som innehåller samhällsfastigheter, alltså 
hyresgäster med långa kontrakts kommun, landsting och såntdär. Det kan vara äldreboende 
eller nått sånt. Alltså så lite lokaler som möjligt. Så borstadsfastigheter med hyresrätter det är 
vårt primära.  

 
Lämpligt och olämpligt att outsourca 
Sofia: Har ni något som ni outsourcar i företaget? 
Ulf Eriksson: Ja det har vi, vi outsourcar hela fastighetsskötseln. Så vi har bara egna anställda 
tjänstemän som är uthyrare, förvaltare och så då som jag som är ortschef, det finns det på 
varje ort. Den kategorin av tjänste män. 
 
Sofia: Hur många orter har ni? 
Ulf Eriksson: Sen nu här finns vi i ett tiotal orter, vi är uppdelade i två regioner, i syd och i 
norr. Vi finns i västra Sverige och så södra och norra regionen där jag är ansvarig för södra 
regionen. Vi har totalt nu till sommaren, vi kommer köpa lite, totalt 8 500 hela bolagets 
lägenheter till sommaren. 
 
Sofia: Hur mycket har ni här i Halmstad? 
Ulf Eriksson: I Halmstad har vi ca. 900 bostadslägenheter sen har vi 700 äldreboenden eller 
vårdplatser på äldreboenden kan man säga.  
 
Sofia: Insourcar ni någonting? 
Ulf Eriksson: Nej vi har inte tagit tillbaka nånting utan det har varit tvärtom. Man har tidigare 
skött detta på varje ort tidigare och då har vi haft egen personal. Men får nått år sedan 
beslutades att vi skulle köpa allt vad fastighetsskötsel heter, all skötsel utav fastigheter. Så 
man gjorde tvärtom där, man gick ifrån egen personal till att köpa den tjänsten.  
 
Karolina: Om vi då går över till om det är något i er verksamhet som ni anser lämpligt att 
insourca? Vad skulle det vara? 
Ulf Eriksson: Det är inget vi skulle vilja plocka tillbaka utan det vi valt att plocka väck, det 
har vi ju plockat väck.  

 
Fördelar med outsourcing 
Sofia: I vår teori har vi fått fram fördelar med outsourcing såsom kostnadsbesparing, undvika 
att satsa kapital, nya tankar, specialisering på det som är viktigt och ny teknik. Är dessa 
fördelar som ni också upplevt och på vilket sätt? 
Ulf Eriksson: Ja alla de grejerna är väl en sak man tänker på när man outsourcar. Men för vår 
del har ju den vikigaste varit att vi har köpt och sålt fastigheter rätt mycket och då är man 
väldigt flexibel när man outsourcar det. Hade du suttit med egen personal och gjort dig av 
med fastigheter måste du göra dig av med personal, det har varit väldigt mycket in och ut med 
fastigheter och då är det väldigt smidigt att outsourca.  
 
Sofia: Hur väger ni dessa mot varandra de här fördelarna? Är det nått speciellt ni prioriterar 
först? 
Ulf Eriksson: I vårt fall har det varit uttalat just det här att man ska vara flexibel vid köp och 
försäljning. Det är nummer ett. Självklart gör man inte det utan att man tjänar pengar. Utan 
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kostnaderna går ju hand i hand med det. Och det är ju det absolut vikigaste, det är att spara 
pengar. Spara pengar gör man kanske för att man precis som här står, specialisering på det 
som är viktigt och ny teknik och köper man av en större firma som har större flexibilitet med 
personal och att flytta runt och om nån är sjuk och det kan komma in någon annan. Det är ju 
den uppsidan du har gentemot att inte ha egen personal. Det är där du tjänar pengen.  
 
Sofia: Kan du se någon fördel ur hyresgästens och beställarens synvinkel vid outsourcing? 
Ulf Eriksson: Vi vill ju inte att hyresgästerna ska se att det är en outsourcad tjänst utan de här 
killarna som vi köper här, de går ju i princip i våra kläder där det står apartment bostad på och 
de kör runt i våra bilar. Det är alltid samma folk. Om vi pratar Halmstad är det så vi vill ha det 
för att hyresgästerna ska känna sig bekväma med de som kommer in i lägenheten, att de 
känner igen folket. Så jag tror att många gånger så tror hyresgästerna att dem är anställda av 
oss.  
 
Karolina: Tror ni att det hade varit någon skillnad om det inte hade stått ert märke på 
kläderna? 
Ulf Eriksson: Ja om inte hyresgästen känner igen person så finns det många som är lite, de 
känner en större trygghet om det är en person de känner igen och som vart där tidigare och 
sett de springa i huset. Då är det en helt annan trygghet. Då släpper man in dem på ett helt 
annat sätt.  
 
Sofia: Finns det andra fördelar som ni upplevt som inte vi gett exempel på här? 
Ulf Eriksson: Ja det är ju speciellt det där med smidigheten vid köp och försäljning. Det är 
väldigt lätt att förändra när du har det, köper det. Om du har det själv är det alltid krångligt 
med personal och att göra sig av med och ta in nytt och så vet man inte hur länge det håller 
på.  
 
Nackdelar med outsourcing 
Sofia: Vi kan kolla lite på nackdelar med outsourcing och då har vi i vår teori fått fram 
nackdelar med outsourcing såsom förändring hos entreprenören, förvrängt rykte om 
outsourcing, risk för uppsägning, förlorar kontroll till entreprenören, kostnaderna ökar, 
konfidentiell information läcker ut och att kunnig personal försvinner från företaget. Är dessa 
nackdelar något ni upplevt? 
Ulf Eriksson: På vissa ställen har de märkt att kostnaderna ökar jämfört med vad man hade 
tidigare. Det här med konfidentiell information har jag inte hört talas om att det skulle vara ett 
bekymmer. Sen är det ju alltid en risk när man har en underentreprenör för det är ett kontrakt 
som löper ett visst antal år och efter det året så har ju båda parter chans att säga upp det. Men 
nej, vi har inte sett nått större problem med det.  
 
Sofia: Har vi frågat hur länge ni har outsourcat? 
Ulf Eriksson: Det är lite olika från ort till ort. I Halmstad så har man gjort det väldigt länge i 
15 år skulle jag gissa att vi gjort det.  
 
Sofia: Vilka andra nackdelar har ni upplevt? 
Ulf Eriksson: Ja alltså nackdelen är ju att du tappar ju alltid, när det inte är egen personal 
tappar man ju informationsflöde och sånt här. Så är det egen personal så vet de ju bättre vad 
de ska göra och känner mer tillhörighet till bolaget. Är det en underentreprenör ska de ju tjäna 
pengar.  
 
Sofia: Kan ni se någon nackdel ur hyresgästen eller beställaren synvinkel? 
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Ulf Eriksson: Nej, jag kan inte se nått ur hyresgästens, det gör jag inte. Vi har inte upplevt det 
i Halmstad att hyresgästerna har upplevt det som ett problem att vi inte haft egen personal. 
 
Karolina: Vi har ju intervjuat HFAB också, vi gör ju en jämförelse mellan privat och 
kommunalt, och de har ju insourcat vissa delar och de tyckte att det var väldigt bra med att de 
har husvärdar. Att just istället för att ringa en entreprenör och säga att det finns en läckande 
kran eller nånting så får husvärdarna fixa det på en gång och det går liksom snabbare och 
kostar mindre. Är det inte nått som ni känt att ni bland får betala väldigt mycket men sen 
kanske inte får så mycket för det? 
Ulf Eriksson: Vi har kan man säga i princip två stycken som man skulle kunna jämföra med 
husvärdar. Som går hos oss då och gör alla reparationer som får alla felanmälningar, de här 
två killarna då. Och det är två namngivna personer som alltid är hos oss. Och det är de som 
jag säger går i våra kläder, de killarna då, så alltså de kan man jämföra med husvärd. Det är 
bara det att vi inte betalar deras löner, det gör de andra. De ersätter dem vid sjukdom, 
semester. Så det är annat folk på plats.  
 
Karolina: Det är väl inte så lönt med insourcing eftersom ni inte gjort det.  
Sofia: Det vi har stött på mycket i vårt teori är att det som är en nackdel med outsourcing är 
en fördel med insourcing och vise versa. Är detta något som ni håller med om och tycker 
stämmer i verkligheten? 
Ulf Eriksson: Det blir det ju nästan per automatik för du jämför ju dem mot varandra. Är det 
en fördel så är det ju nånting som man tycker är bättre än det andra och då blir det ju 
motsatsen i förhållande.  

 
Facility management 
Sofia: Sen har vi en punkt här med facility management, använder ni detta?  
Ulf Eriksson: Nej, det gör vi inte.  

 
Produktions- och faktorkostnader 
Sofia: Då går vi över till produktion och faktorkostnader. Vid outsourcing är 
personen/företaget som utför uppgiften den som ni anser bäst lämpad för det? Är det något ni 
tittar extra på? 
Ulf Eriksson: Ja vi har ju bedömt, det är ju därför vi har dem, att vi anser de är bäst lämpade 
för det. Kostande har en avgörande del självklart och även hur resultatet är. Det ska vara en 
avvägning. Man ska inte översköta sina hus heller utan det får inte kosta vad som helst. Det är 
en liten balansgång. Kostnaden är alltid viktigast i ett privat fastighetsbolag. Jag kan tänka 
mig att HFAB kanske svarade tvärtom. Det är inget vinstdrivande företag på så sätt som vi är. 
Vi har ju ändå en ägares pengar som vi sköter om och då gäller det ju att hitta den brytpunkten 
där det är rätt nivå på skötseln till rätt peng. För har du en för dålig skötsel så kostar ju också 
det, för då har vi ju hyresgäster som inte trivs, som inte sköter sig osv. Så det kostar ju också 
pengar. Så det gäller att hitta den där nollpunkten som är i bäst nivå. 
  
Sofia: Har ni någon marginalkostnad/marginalintäkt? 
Ulf Eriksson: Nej det har vi inte.  
 
Sofia: Kan ni dra nytta av några stordriftsfördelar? 
Ulf Eriksson: Ja absolut. När det gäller underleverantörer i detta fallet, de som sköter vår 
fastighetsskötsel, så är det jätte vikigt att det är en stor firma. Det kan ju inte vara en liten för 
då är de ju lika sårbara som om vi hade varit ensamma så det måste vara en stor organisation. 
Så det är stordriftsfördelar med det. Och det ser man, ta en sån sak som att klippa gräs, skulle 
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vi klippa gräs på våra fastigheter måste vi köpa in en gräsklippare för flera hundra tusen som 
kanske kan klippa betydligt fler dagar om året än bara våra. Har du det då hos en annan kan 
han klippa sju dagar i veckan eller fem dagar i veckan och vi kanske bara kan klippa två dagar 
i veckan. Så visst är stordriften vikig när det gäller sådana grejer för att hålla nere 
kostnaderna. Sen har vi ju stordrift även inom vårt företag, vi har ju också, vi är ju på varje ort 
men sen finns det ju en paraply organisation som sitter över med varumärke och inköp och 
sådana här bitar. Och det är också något som vi inte har nere på varje ort utan det är 
övergripande.  
 
Sofia: Kan ni dra nytta av kombinationsfördelar? (Vi har skrivit så här. Kombinationsfördelar 
innebär att ett företag som kombinerar uppgifter/avdelningar kan dra nytta av detta. T.ex. kan 
fördelar uppstå om företaget väljer att producera två produkter eller tjänster tillsammans 
istället för att ha dessa skilda åt.) 
Ulf Eriksson: Svårt att applicera det på ett fastighetsbolag. Man kan säg så att ju fler 
fastigheter man får in då, om vi nu skulle öka, om vi skulle köpa 1000 lägenheter av HFAB så 
ökar vi ju vårt bestånd men kostnaden blir ju inte dubbelt så stor om vi ökar antalet fastigheter 
med dubbelt så mycket. Det är ju en grej då kan man säga. Vi får ju kostnader som smetas ut 
på hur många fastigheter vi har.  
 
Sofia: Läggs det någon vikt i hur företaget ser ut, har för marknadsstuktur och ter sig i 
beslutet om outsourcing? Det här om att företaget kanske ska se bra ut utåt. 
Ulf Eriksson: Jo men det är klart det är, det är väl alltid bra. Man vill väll aldrig synas med 
något negativt utan det är väl aldrig bra. Däremot så är vi inte ute och marknadsför oss själva. 
För vi finns i de här orterna typ Halmstad där det råder brist på hyresrätter. Det finns inte 
ingen vakans på bostadssidan någonstans. Så vi känner alltså att vi inte behöver vara ute och 
annonsera och visa att vi finns utan det säljer sig lite självt. 

 
Transaktionskostnader 
Sofia: Har ni några transaktionskostnader har ni?  
Ulf Eriksson: Nej, vi sköter det själva inom vår egen organisation. Så vi anlitar ju inte någon 
till att handla upp eller outsourca någonting utan det gör vi ju själva. Så det har vi inga 
kostnader för, minimala. 
 
Sofia: Vad har ni för byråkratikostnader?  
Ulf Eriksson: Det som vi kan ha är juridisk hjälp som vi köper i så fall. Om du tecknar ett 
avtal och vill gå igenom det avtalet så att det ser rätt och riktigt ut, då har vi kostnader för det. 
Det är ingen stor kostnad. Den finns men det är ingen stor kostnad.  
 
Sofia: Vilka besparingar gör ni med outsourcing? 
Ulf Eriksson: Det vet inte jag vilken besparing man gör.  
 
Sofia: Eftersom ni inte har insourcat så har ni inget att jämföra med? 
Ulf Eriksson: Nej det har vi inte. Vi handlar upp det, i Halmstad som jag sa har vi funnits i 15 
år, i alla andra orter har det funnits annat bolag än det som vi har i Halmstad. Nu handlar vi 
upp de som finns i Halmstad i alla andra orter med, om ni är med om vad jag menar? Och där 
tjänar vi ju ungefär 10 kr/kvm på att göra det. Och då tror jag att vi ligger nog rätt så nära vad 
det skulle kosta att ha en egen personal i Halmstad. Jag tror att det är ganska så jämt. Jag tror 
inte det är dyrare, men det är nog inte så jätte mycket billigare.  
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Kontraktsstart/kontraktsslut 
Sofia: Om vi tittar lite på det här med kontrakten då. Hur många entreprenörer eller 
leverantörer har ni? 
Ulf Eriksson: Allstå när det gäller fastighetsskötsel så har vi bara en.  
 
Sofia: Och det förlängs bara hela tiden? 
Ulf Eriksson: Ja löptid på ett år i taget.  
 
Sofia: Vilka är med vid kontraktsskrivningen och hur går det till när man ska göra ett avtal 
med en entreprenör? 
Ulf Eriksson: Nej de får ju lämna en offert. Det vi har gjort nu det är ju att man haft Halmstad 
som referens så att man offererar likt det upplägget som finns i Halmstad. Man har försökt 
precisera det, vad det innebär och sen får de lämna pris på det då. Vilka som är med vid 
kontraktsskrivningarna det är ju firmatecknarna de måste vara med, för båda parter. Processen 
när kontrakten skrivs, nej det är ju ingen specifik process utan det är som vilket avtal som 
helst. Är man överens och har det på papper så skriver man under.  
 
Sofia: Hur mycket kostar det med kontrakten och hur lång tid förbereder ni er innan? 
Ulf Eriksson: Och kontrakten kostar ju ingenting. Man försöker jämställa, väga de mot 
varandra. Vad har den ena med och vad har den andra med om det är några skillnader och i 
sådana fall får man försöka prissätta skillnaderna för att kunna nollställa de här då. Och det är 
viktigt att man jämför äpplen med äpplen och inte tvärtom.  
 
Sofia: Kollar ni på referenser och så också? 
Ulf Eriksson: Ja det gör vi. Det är jätte vikigt. Nu har vi, alltså eftersom det har varit så länge 
här i Halmstad så har det bara förlängts hela tiden. Och det finns ju inte några mängder med 
bolag som kan göra det. Utan det är ju ett fåtal i Halmstad det är ju tre fyra stycken i Halmstad 
max som kan klara av detta.  
 
Karolina: Men då när ni förlänger det hela tiden, förlänger ni för att ni är nöjda med det eller 
tittar ni någonsin på vad någon annan har att erbjuda? 
Ulf Eriksson: Hittills har det bara förlängts utan att vi har vart ute och provat.  
 
Karolina: För att ni är nöjda då? 
Ulf Eriksson: Ja för att det funkar bra.  
 
Sofia: Är det någon slags standard kontrakt ni skriver eller är det nått som ni skriver till varje 
gång? 
Ulf Eriksson: Det är ju inget standard kontrakt, det är det inte. 
  
Sofia: Kan ni häva kontrakt och vad blir konsekvenserna? 
Ulf Eriksson: Vi kan aldrig häva ett kontrakt under löptiden om inget exceptionellt inträffar. 
En kontraktstid måste ju löpa ut. Sen har vi ju rätt, man hänvisar ju till vilken är det nu.. ABT 
eller ABL eller vad det är man hänvisar till i juridiken här då, vilka bestämmelser som vi 
följer. En entreprenör måste ju sköta sig annars håller vi ju inne betalningarna osv. osv.  
 
Sofia: Har ni några andra ekonomiska aspekter utöver det som vi har nämnt vid outsourcing? 
Något annat som kostar vid outsourcing? 
Ulf Eriksson: Nej jag kan inte komma på nått. Det ska vara något som kostar i och med att du 
outsourcar? I och för sig du ska ju ha någon som följer upp entreprenören. Du ska ju ha en 
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förvaltare då i det här fallet som följer upp och ser till att uppdraget sköts. Men i gengälld så 
hade ju samma person varit arbetsledare om vi haft egen personal.  
 
Ersättningsform 
Sofia: Till era entreprenörer har ni fast pris eller riktpris? 
Ulf Eriksson: I detta fallet är det fasta priser.  
 
Sofia: Ni har inget á-pris eller timpriser? 
Ulf Eriksson: Jo sen ligger det ju timpriser och sånt vid sidan om sånt som inte ingår i avtalet 
regleras via timpriser. Typ snöröjning.  
 
Underentreprenörens fördelar? 
Sofia: Varför har ni valt de entreprenörer ni har? 
Ulf Eriksson: Det har funkat bra. Och vi är nöjda med resultatet och det samarbete som vi 
har. Kostanden är skälig. Vi tycker att det funkar.  
 
Sofia: Vet ni vad era entreprenörer tjänar på att ha er som beställare, inte bara 
kostnadsmässigt utan på annat sätt också? 
Ulf Eriksson: Ja de har säkert använt oss ganska mycket som referenser i sitt arbete och 
vunnit upphandlingar pga. det.  
 
Sofia: Hur beroende är entreprenören av er? 
Ulf Eriksson: Vi är en rätt så stor beställare så han är nog ganska beroende av oss.  
 
Sofia: Hur viktigt för er är det att entreprenören har ny och bättre teknik? Till vilket pris är 
detta viktigt? Är det mycket vikigare än kostnadsbesparingen/ekonomin? 
Ulf Eriksson: Nej, ska det vara motiverat att ha ny och bättre teknik så måste du spara pengar 
annars så är det inte motiverat.  
 
Sofia: Då har det inte hänt någon gång att entreprenörerna brutit ett kontrakt? 
Ulf Eriksson: Nej. 
  
Övrigt 
Sofia: Då hoppar vi ner på övrigt. Har ni kalkyler/papper på ekonomin bakom när ni 
beslutade er om er outsourcing? 
Ulf Eriksson: Nej, det har vi inte. Vi har inga jämförelser.  
 
Sofia: Hur såg er beslutsbana ut till att ni bestämde er för att outsourca? 
Ulf Eriksson: Det är så länge sen, ingen aning. Jag vet ju att, i andra orter om vi går utanför 
Halmstad, så var det så att när man beslutade sig för att outsourca det var att man tog ett 
generellt beslut i Akelius att man pga. att vi kommer att sälja mycket fastigheter till 
bostadsrättsföreningar och ombilda fastigheter och köpa mycket så ville man vara flexibel. 
Och då var det som var nummer ett till varför man sa upp all sin personal och köpte istället.  
 
Sofia: Om det är ett stort bolag vid insourcing kan de anställa de som tidigare varit på 
entreprenad men det går inte att säg nått här eftersom ni bara två som arbetar för er 
motsvarande HFABs husvärdar? 
Ulf Eriksson: Precis.. det var det HFAB gjorde nu förra året. 
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Sofia: Vilka tjänster är mest kapitalkrävande, det kan ju du inte svara på eftersom det är 
outsourcing? Eftersom ni bara har outsourcat har ni ju inget att jämföra med. Så den hoppar 
vi. Då går vi över till har ni sett till att både ni och era entreprenörer har den kompetens att de 
kan ta sig för alla typer av jobb som kan komma framöver? 
Ulf Eriksson: Vi har ju ett samarbete ihop med våra leverantörer om att de ska bredda sitt 
utbud från att bara ha skött fastigheter till att ha en ventilations-, el- och en rörsida så att de 
kan göra reparationer också. Istället för att gå till ett byggbolag så har vi en snickare som 
finns i det här bolaget och en ventilationskonsult har dem. De har blivit bredare i sin 
kompetens.  
 
Sofia: Har besluten om outsourcing påverkats av konjunkturen?  
Ulf Eriksson: Nej det tror jag inte.  
 
Karolina: Har du några andra generella tankar om outsourcing eller insourcing? 
Ulf Eriksson: Nej, om jag hade haft ett eget fastighetsbolag så hade jag outsourcat så mycket 
det går för att f kostnadskontroll på det. Jag tror att du har, lättare att jaga en entreprenör och 
se till att han håller det som är överenskommet. Skulle det gå fel med egen personal, alltså är 
det ett litet bolag som det hade vart i så fall så är man ju väldigt sårbar. Får du in fel person, 
det är lättare att gå och klaga på en entreprenör och säga att sådana det vill vi inte ha, du får 
byta ut den och sätta in någon annan.  
 
Karolina: Det är roligt för HFAB är helt tvärtom.  
Ulf Eriksson: Där har HFAB svängt lite då va. Man kan säg att det är lite vem som är VD. 
Det är så att en VD ska sätta sin egen prägel på bolaget och ska komma med egna saker. 
Alltså det har hänt jätte mycket om ni tittar på HFAB de senaste 10 åren, de har haft 3-4 olika 
VD som har varit och då har det gått fram och tillbaka fram och tillbaka hela tiden.  
 
Sofia: Mycket det de sa var att deras egna personal är mer lojal mot bolaget än de som jobbar 
för ett annat företag. Och sen så berättade de att de hade mycket problem med att 
entreprenörer kunde ta ut högre och högre kostnader så att nästan för att bromsa ner det lite så 
valde de att insourca lite igen. Så de fick lite mer kontroll. 
Karolina: Ni kanske har lite mer kontroll i och med att ni bara har en entreprenör som ni 
måste hålla koll på? 
Ulf Eriksson: Ja sen är det alltid lättare, HFAB är ju ett bolag som synas och granskas 
överallt och de har ju även då LOU, Lagen om offentlig upphandling, som de måste följa. Det 
har inte vi utan vi kan ju handla med vem vi vill. Och därmed sagt, det är ju inte alltid den 
som lämnar lägst pris som är bäst lämpad för fastigheten eller organisationen. Så det gäller att 
hitta den som kanske får rätt betalt och som gör ett bra jobb. Det finns ju skräck exempel. 
Halmstad kommun som också har kraven om LOU som handlade upp service av hissar t.ex. 
De handlade upp en firma som tog det åt sig att göra service av en hiss två gånger om året för 
250kr per hiss. Och då kan man själv sitta och tänka att det är helt orimligt att någon kan åka 
till en hiss, göra service på den och åka därifrån och skriva loggbok och allt skulle bara kosta 
250kr. Så ska det dessutom vara två besök. Den som handlar upp det här då måste ju tänka på 
att det är nått som inte stämmer. Vad är det som inte stämmer? Jo i detta fallet är det självklart 
så att de tar igen pengarna på nånting annat. Allt som inte har ett service avtal så får man 
också göra reparationerna själv.. Så är det ju lite grann, man slåss, byggbolag slåss för att få 
en stor entreprenad och bygga någonting. Är det färdiga handlingar specifikt på vad som ska 
göras då går man ju ofta in och letar vad kan vi få betalt för utöver det som vi har lämnat pris 
på. Man bygger alltså sitt pris på vilka tilläggsfaktorer de kan skicka.  
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8.4 HFABs organisationschema 
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8.5 Apartment Bostads organisationschema 
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8.6 HFABs kalkyl  
 
 

 


