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Sammanfattning 

 

Under de senaste årtiondena har det blivit allt vanligare att företag köper in tjänster från 

externa leverantörer istället för att producera tjänsterna själva, s.k. outsourcing. Idag väljer en 

majoritet av alla fastighetsbolag att outsourca delar av sin verksamhet, denna metod kan ge 

både för och nackdelar. Det är därför intressant att undersöka vad som styr dessa beslut och 

vilka motiv och risker företag tar i anseende.  

Syftet med denna uppsats är att beskriva de motiv och risker som påverkar beslutet om out- 

respektive insourcing av förvaltningstjänster inom ett hyresrättsförvaltande bolag. 

För att uppnå detta har en kvalitativ metod, i form av en fallstudie valts. Studien granskar det 

hyresrättsförvaltande fastighetsbolaget HFAB och de motiv och risker de förknippar med 

outsourcing. HFAB har på senare tid övergått från att ha outsourcat stora delar av 

verksamheten, till att ta tillbaka vissa delar i egen regi. De har därför stor erfarenheten och är 

väl insatta i ämnet. 

Uppsatsens resultat visar att HFAB ser både för och nackdelar med outsourcing och arbetar 

med att identifiera dem. Det största motivet till outsourcing HFAB har är att ha hög 

flexibilitet för att uppnå full beläggning. De vill inte ha maskiner som står still, lika lite som 

de vill ha anställda utan något att göra. HFAB ser förlorad kundkontakt som den största risken 

med outsourcing, för att minimera denna risk har de infört husvärdar som är anställda i egen 

regi och kommer nu närmare kunden.  



 

 

Abstract 

 

In recent decades, it has become increasingly common for companies to buy services from 

external providers instead of producing the services themselves, so-called outsourcing. Today, 

a majority of all real estate companies choose to outsource some of its activities, this method 

can provide both advantages and disadvantages. 

The purpose of this paper is to describe the motives and risks that affect the decision on in- 

and outsourcing of services within the company managing a tenancy.  

To achieve this, a qualitative method, in the form of a case study is chosen. The study 

examines the tenancy management and property company HFAB and the motives and risks 

associated with outsourcing. HFAB has recently shifted from outsourcing large parts of the 

business, to take back some parts of the house. They therefore have great experience and is 

well versed in the subject. 

The results show that HFAB see both pros and cons of outsourcing and working to identify 

them. The biggest reason for outsourcing HFAB have is to have high flexibility to achieve full 

occupancy. They do not want machines that stands still, as little as they want employees with 

nothing to do. HFAB sees the lost of contact with customers as the highest risk in 

outsourcing, in order to minimize this risk, they introduced house caretakers employed in-

house in order to take them closer to the customer. 
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1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel diskuteras ämnets bakgrund för att sedan leda fram till 

problemformuleringen och syftet med uppsatsen. Vi redogör här även för de vanligast 

förekommande begreppen i den fortsatta uppsatsen.  

1.1 Problembakgrund 

En fråga som de flesta företag måste ställa sig idag är om de ska sköta verksamhetens alla 

delar i egen regi eller om de ska köpa in vissa tjänster från andra företag. Under de senaste 

årtiondena har det blivit allt vanligare att företag köper in tjänster från externa leverantörer 

istället för att producera tjänsterna själva, s.k. outsourcing. Detta kan röra allt från löner och 

bokföring till fastighetsskötsel och kundkontakter (Bragg, 1998). De företag som väljer att 

outsourca delar av sin verksamhet gör ofta detta t.ex. med motivet att kunna fokusera på 

kärnverksamheten. Detta skiljer sig från de motiv som fanns för ett antal år sedan, då 

outsourcingen främst användes som ett sätt att sprida riskerna inom företagets verksamhet 

samt för att reducera kostnaderna för förvaltningen. (Adermalm, Sjöberg & Wedin, 1998). 

Idag är det vanligare att outsourcing används ur ett mer strategiskt perspektiv där tjänsterna är 

mer intellektuellt baserade och kommer allt närmare företagens kärnverksamhet. För att 

koordinera dessa aktiviteter, och på så sätt utnyttja outsourcingen på bästa sätt, ställs högre 

krav på företagets ledning (Tieto).  

Företagens organisationer har sedan början på 90-talet blivit mer decentraliserade vilket också 

gjort att en allt större del av företagens verksamhet outsourcas (Högberg & Högberg, 1999). 

Då ett företag väljer att outsourca delar av sin verksamhet måste fördelarna med detta ställas 

mot riskerna. Att minska kostnaderna är ofta ett motiv till outsourcing medan en minskad 

kontroll över verksamheten ofta nämns som en risk (Augustsson & Bergstedt Sten, 1999).  

1.2 Problemdiskussion 

Då en betydande del av alla fastighetsbolag idag väljer att outsourca delar av sin verksamhet 

är det intressant att undersöka vad som driver fram dessa beslut och vad som krävs för att 

samarbetet skall bli lyckat. Det blir här även intressant att granska vilka delar av förvaltningen 

de valt att outsourca och vilka de valt att hålla i egen regi samt vad det är som påverkar detta 

val. Att använda sig av outsourcing kan leda till både för- och nackdelar för såväl 
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fastighetsbolaget som för hyresgästerna. Valet att outsourca förvaltningen brukar många 

gånger motiveras med sänkta kostnader och större fokus på kärnverksamheten. Det verkar 

dock som att outsourcingtrenden varierar med tiden. För att kunna förklara vad som styr dessa 

beslut är det intressant att granska ett fastighetsbolag som inte bara äger, utan också förvaltar 

sitt fastighetsbestånd, då det är just inom förvaltningen som tjänsterna outsourcas. Bolaget bör 

även ha ett relativt stort och varierat fastighetsbestånd. Detta då vi vill att det granskade 

bolaget skall vara representativt för fastighetsbolag i allmänhet. Ett bra exempel på ett sådant 

bolag är HFAB. De har den senaste tiden, till viss del, ändrat sin syn på outsourcing och nu 

gått tillbaka till att sköta en större del av förvaltningen i egen regi, s.k. insourcing. Då HFAB 

använt sig av både outsourcing och insourcing bör de ha både erfarenhet och stor kunskap 

inom respektive område. De bör även ha en bild över vilka motiv och risker som beslut om in- 

respektive outsourcing har för bolaget. Uppsatsen är därför begränsad till att beskriva just 

detta bolags situation. Detta leder fram till följande problemformulering: 

Vilka motiv och risker ligger till grund för fastighetsbolaget HFABs beslut att out- respektive 

insourca delar av sin förvaltning? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva de motiv och risker som påverkar beslutet om out- 

respektive insourcing av förvaltningstjänster inom ett hyresrättsförvaltande bolag. 

1.4 Definitioner 

Kärnkompetens syftar till den kompetens som finns bland de anställda. Dessa har bäst insikt 

i företaget och har den kunskap som krävs för att företaget ska vara konkurrenskraftigt. Dessa 

personer är svåra eller kanske rent av omöjliga att ersätta då de har kunskapen om alla 

processer och mål ett har. 

Outsourcing är ett begrepp för att hyra in eller allokera ut delar av företagets produktion eller 

tjänster, som tidigare har sköts internt. 

Insourcing är ett begrepp som kan ses som motsatsen till outsourcing. Med insourcing menas 

att företaget producerar tjänsterna inom den egna organisationen. 

Transaktionskostnader är de kostnader som uppkommer vid de flesta former av ekonomiskt 

utbyte. Detta inkluderar all tid och övriga kostnader som tillkommer för att en affär skall 

komma till stånd.  
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2. Metod  

 

I detta kapitel presenteras och motiveras vårt val av metod samt hur vi gått till väga vid 

informationsinsamlingen. Vidare redogörs här vårt metodval för empiri och analys.  

2.1 Metodval 

En förutsättning för att vi på ett bra sätt skall kunna svara på vår problemformulering är att vi 

får en bra och djup information av intervjuobjekten. För att uppnå detta väljer vi att fokusera 

på att samla in informationen i form av ord istället för siffror. Vi kommer arbeta med ett 

intensivt upplägg då detta ger förutsättningar för en djupare kunskap om de konsekvenser som 

out- respektive insourcingen givit HFAB. Grundat på detta har vi valt att angripa 

problemformuleringen med en kvalitativ ansats i form av en fallstudie. En kvalitativ ansats 

ger oss en större flexibilitet i vårt arbete med datainsamlingen samtidigt som det mer öppna 

angreppssättet gör det möjligt att få mer uttömmande svar från intervjuobjekten. Denna 

uppsats utgår från insamlad teori för att sedan ta fram det empiriska materialet. Detta 

tillvägagångssätt kallas för deduktiv ansats (Jacobsen, 2002). Denna ansats har valts då detta 

ger en större möjlighet att ställa relevanta frågor till intervjuobjektet och på så sätt också få en 

mer relevant empiri. En fallstudie har valts då vi enbart valt att granska out- resp. 

insourcingens konsekvenser för ett enda fastighetsbolag. 

2.2 Litteraturinsamling 

Vi har huvudsakligen använt oss av böcker lånade från Stadsbiblioteket i Halmstad, 

Högskolans bibliotek samt elektroniska tidsskrifter och vetenskapliga rapporter. 

Litteratursökningen har till stor del genomförts i respektive biblioteks databaser samt på 

internet.  

De vanligast förekommande sökorden om använts är: 

 Outsourcing 

 Insourcing 

 Försäljning av tjänster 

 Risker med outsourcing 

 Fastighetsförvaltning 

 Service management 

 Transaction costs  
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Databaser som använts: 

 HULDA 

 DiVA 

 Emerald 

 ABI/INFORM 

2.3 Metod för empiri 

2.3.1 Val av företag 

För att på ett korrekt sätt kunna beskriva de effekter som out- respektive insourcingen kan ha 

på ett bostadsföretag är det en fördel att granska ett företag som använt sig av båda 

metoderna. Till denna studie har därför HFAB i Halmstad valts som intervjuobjekt. HFAB har 

under de senaste åren till viss del använt sig av både insourcing och outsourcing i olika delar 

av deras fastighetsförvaltning. Företaget bör därför ha en bred bild över de problem som 

besluten kan medföra samt de positiva effekter besluten kan ha på företagets verksamhet. 

Intervjuerna har genomförts med personer i företaget som har god insikt i både den 

ekonomiska och den servicemässiga delen av organisationen.  

2.3.2 Intervjuns giltighet och tillförlitlighet 

För att en intervju ska vara tillförlitlig (reliabel) så måste de olika aspekterna vid 

intervjutillfället tas i åtanke. Med detta menas att hänsyn bör tas till t.ex. humöret på 

intervjuobjektet, tid och plats för intervjun och andra saker som kan påverka svaret vid olika 

intervjutidpunkter (Svensson & Starrin, 1996). För att säkerställa att det insamlade empiriska 

materialet är tillförlitligt har intervjusvaren skickats tillbaka till intervjuobjektet för 

godkännande och eventuell komplettering innan empirin sammanställs.  

Lika viktigt är det att undersökningen har en hög giltighet (validitet). Med detta menas att vi 

verkligen mäter just det vi vill mäta (Jacobsen, 2002).  För att säkerställa en hög validitet har 

en noggrann operationaliseringsprocess genomförts. Teorin har sammanställts i en modell 

som sedan använts som bas för intervjuguiden. På detta sätt blir frågorna relevanta och den 

insamlade empirin uppnår en högre grad av giltighet.   
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2.3.3 Operationaliseringsprocessen 

För att teorin på ett relevant sätt skall kunna jämföras med det insamlade empiriska materialet 

krävs det att intervjuobjektet ges möjlighet svara på frågorna så korrekt och uttömmande som 

möjligt. Som hjälp till detta använder vi oss av en intervjuguide. Syftet med intervjuguiden är 

att skapa lättförståeliga frågor baserade på teorin. Detta för att intervjuobjektet lättare ska 

kunna ta till sig frågorna och därav ge mer korrekta svar. Guiden skall innehålla frågor som 

via en operationaliseringsprocess tas fram för att på bästa sätt representera materialet i 

teorikapitlet (Kvale, 1997). Frågorna tas fram genom att först identifiera de viktiga begrepp 

som använts i teorin för att sedan skapa relevanta frågor grundat på detta. Intervjuguiden 

fungerar även som ett hjälpmedel för den som utför intervjun och säkerställer att inget område 

faller i glömska. Frågorna utformas för att i största möjliga mån ge intervjuobjektet 

möjligheten att utveckla sina svar och inte känna sig låst vid ett specifikt område. Det som 

eftersträvas med denna guide är att intervjuobjektet skall agera så spontant som möjligt då 

detta kan leda till bättre och mer uttömmande svar. Efter genomförda intervjuer kommer det 

insamlade materialet, om det behövs, att revideras och kompletteras för att säkerställa att 

informationen är relevant och speglar det som tidigare skrivits i teorikapitlet. I 

sammanfattningen av teorikapitlet återfinns en modell. Utifrån denna modell har sedan 

intervjufrågorna byggts upp. Frågorna är indelade i kategorier vilket gör det enklare att finna 

rätt relevant del i teorin. 

 

 

 

 

 

  

Teoretisk
referensram

Sammanfattande
modell av teori

Frågeformulär
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2.4 Metod för analys 

Efter genomförda intervjuer sammanställdes all insamlad information från respondenterna i 

sin helhet. Bandupptagningar och nedskrivet material sammanställdes i ett gemensamt 

dokument för att sedan raffineras och kortas ned tills bara den, för uppsatsen, relevanta 

informationen fanns kvar. Denna metod kallas enligt Kvale (1997) meningskoncentrering. Det 

bearbetade materialet har sedan skickats tillbaka till respondenterna för revidering och 

komplettering. Slutligen har materialet sammanställts i kapitlet för empiri. Utifrån detta 

material har sedan en analys genomförts för att se hur det insamlade empiriska materialet 

samstämmer med den teoretiska referensramen. För att analysen ska sammanfalla med syftet 

så har det viktigaste ur varje indelning analyserats. Delar som t.ex. bakgrund har skalats bort 

för att enbart framhäva de relevanta delarna av vår uppsats.  

  



7 

 

3. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel kommer vi studera vad litteraturen anser att det finns för motiv och risker med 

outsourcing respektive insourcing. Teorin har valts för att på bästa sätt kunna beskriva de 

faktorer ett företag måste ta hänsyn till vid beslut beträffande dessa två strategier. 

3.1 Bakgrund 

Begreppet outsourcing definieras enligt Ekholm (2006, s.14) som ”Den situation där företag 

förflyttar vissa aktiviteter till extern part.” Det som outsourcas kan vara allt ifrån 

legoverksamhet vid produktion till ekonomiska administrativa delar av organisationens 

verksamhet. Outsourcing är ett stort begrepp som enligt Ekholm (2006) kan delas in i två 

kategorier. Den ena är partiell/delvis outsourcing, vilket innebär att specifikt valda delar av 

företaget outsourcas för att behålla resten i egen regi. Den andra delen är 

integrerad/sammansatt outsourcing, vilket innebär att näst intill allt är utlagt på extern part. 

Begreppet insourcing syftar till en tjänst som tidigare varit outsourcad men som sedan tagits 

tillbaka för att drivas i egen regi (Ekholm, 2006). Under 90-talet har outsourcing gått från att 

ha varit ett relativt okänt begrepp till att ha blivit en allmänt accepterad företagsstrategi. Ny 

teknik och nya tjänster har gjort att outsourcingen utvecklats genom åren och kan idag 

omfatta i stort sett vilken funktion som helst i ett företag (Rudh, 2009). Enligt Augustson & 

Bergstedt (1999) tar sig de outsourcade tjänsterna allt närmare företagens kärnverksamhet, på 

gott och ont.   

3.2 Förvaltningsformer 

Valet mellan att outsourca eller inte kan i många fall bero på vilken form av förvaltning som 

företaget bedriver. De två vanligast förekommande förvaltningsformerna är traditionell 

förvaltning och kunddriven förvaltning. Traditionell förvaltning innebär att fokus ligger på att 

förvalta fastigheterna på ett sådant sätt att byggnadernas värde bevaras samt erbjuder en 

godtagbar boendemiljö för hyresgästen. Denna typ av förvaltning inkluderar främst löpande 

underhåll och reparationer. Fram till 1990-talet var den vanligaste förvaltningsformen 

traditionell förvaltning, men under de senaste åren har en allt större del av fastighetsbolagen 

övergått till en mer kundorienterad fastighetsförvaltning, även om karaktärsdragen från den 

traditionella förvaltningen ofta finns kvar i viss utsträckning (Högberg & Högberg, 1999). 
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Den kunddrivna förvaltningen fokuserar på att tillgodose kundens (hyresgästens) behov och 

önskemål och på så sätt maximera värdet för dessa. Kunderna är här i fokus i företagets alla 

delar och stor ansträngning läggs på att lära sig om kundernas värdeskapande processer. En 

nöjd kund skapar ett värde för fastighetsbolaget t.ex. då denna trivs och bor kvar längre. Detta 

leder till lägre transaktionskostnader och ofta en lägre underhållskostnad för lägenheten eller 

lokalen. En nöjd kund kan också ge värde åt fastighetsbolaget genom s.k. ”word of mouth” 

vilket innebär att kunden delar med sig av sina goda erfarenheter av fastighetsbolaget till 

andra personer. Detta leder sannolikt till högre lönsamhet för företaget i längden (Högberg & 

Högberg, 1999).  

För att kunna ta till vara på, och öka kundens värdeskapande processer måste man kunna 

förstå hur dessa uppkommer. Det är därför viktigt att fastighetsbolaget tillsammans med 

kunden hela tiden utvecklar och vårdar relationen. Fastighetsbolaget måste arbeta aktivt med 

att hela tiden uppdatera den tjänst de erbjuder genom att utvärdera och följa upp de klagomål, 

idéer och synpunkter som kunderna har. På detta sätt kan erbjudandet anpassas till vad kunden 

efterfrågar och värdet till kunden maximeras. Detta leder i sin tur även till att kundens 

värdeskapande processer ökar (Högberg & Högberg, 1999).   

För att kunna ge ett attraktivt erbjudande till kunden väljer många fastighetsbolag idag att 

outsourca vissa tjänster till entreprenörer med större spetskompetens inom det specifika 

området. Andra fastighetsbolag väljer istället att förbättra kunderbjudandet genom att flytta 

personal närmare kunden. Detta för att göra det lättare för kunden att kommunicera med sin 

hyresvärd samtidigt som det ofta ger kunden en ökad trygghet (Högberg & Högberg, 1999). 

Outsourcing och insourcing kompletterar varandra bra om man har en harmoni mellan dessa 

två. För att finna en balans av vad som ska vara i egen regi och vad som ska outsourcas krävs 

en ständig tillsyn av verksamheten (Bengtsson, Berggren & Lind, 2005).  
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3.3 Relationen med entreprenören 

Då ett företag väljer att köpa tjänster från ett annat företag är det av största vikt att kunna 

bedöma leverantören av tjänsten såväl som tjänsten i sig. I denna bedömning måste hänsyn tas 

till en mängd olika faktorer som alla är relevanta för köparen. I vissa fall är leverantören den 

viktigaste faktorn att ta hänsyn till. Detta gäller främst då tjänsten är specialiserad och utbudet 

av den specifika tjänsten är litet, eller om kontraktstiden är väldigt lång. Om det istället rör sig 

om en standardtjänst som finns att tillgå hos ett flertal leverantörer kan det vara viktigare att 

fokusera på själva tjänstens kvalitet och pris. Om parterna tidigare haft ett samarbete påverkar 

även detta bedömningen (Axelsson, 1998). 

Då en köpare ska välja leverantör är det viktigt att parterna ”passar ihop”. Det är i förväg svårt 

att veta vilken leverantör som kommer att passa bäst för uppdraget men det finns en rad olika 

aspekter att ta hänsyn till för att kunna göra ett så bra val som möjligt (Axelsson, 1998). 

Enligt Axelsson (1998) måste leverantören först och främst kunna erbjuda någon form av 

resurser som köparen är intresserad av. Antingen i form av materiella resurser som maskiner, 

varor etc. eller immateriella resurser i form av kunskap, kontakter, information eller liknande. 

Axelsson (1998) nämner också att parterna bör ha en strategisk och affärsmässig passform där 

de långsiktiga målen och ambitionerna bör vara likartade. För att ett samarbete ska bli lyckat 

krävs att båda parter strävar efter att utvecklas tillsammans genom samarbete istället för att till 

varje pris göra vinning på affären. Även leverantörens finansiella situation och storlek kan 

vara av intresse för köparen för att kunna säkerställa att tjänsten kommer att kunna levereras 

under den avtalade perioden. Avtalet mellan parterna bör vara utformat på ett sådant sätt att 

risken för tvister och dolda kostnader kan minimeras. Detta regleras enligt Dahlman (2005) 

ofta med hjälp av ett Service Level Agreement (SLA) där kraven noggrant definieras för att 

minska risken för missförstånd.  

Då ett företag har valt att outsourca någon eller några av deras tjänster är det även viktigt att 

granska själva tjänsten i sig. På detta område skiljer sig ofta företagens tillvägagångssätt åt, 

men vissa faktorer är vanligen återkommande. Bl.a. tjänstens pris och kvalitet är sådana 

faktorer (Axelsson, 1998). 

 

  



10 

 

3.4 Motiv till outsourcing 

Ett företag som outsourcar delar av, eller hela sin verksamhet, har oftast en ekonomisk 

drivkraft bakom sina beslut. Detta är dock inte alltid fallet då varje beslut om outsourcing är 

unikt. Det finns en rad olika anledningar till varför outsourcing väljs och därmed kan inte de 

motiv som ligger till grund för beslutet generaliseras (Augustson & Bergstedt, 1999). 

Att få högre flexibilitet och en ökad spetskompetens är ett vanligt motiv till att outsourca delar 

av sin verksamhet. Att investera i en maskinpark eller annan teknik kan vara kostsamt då det 

ofta krävs omfattande utrustning för att utföra arbetet. Vid outsourcing försvinner kostnaden 

för maskiner som inte används i så stor utsträckning att det är ekonomiskt försvarbart att köpa 

dem (Augustson & Bergstedt, 1999) 

Ett företag har kanske inte alltid den kompetens som behövs för att utföra ett uppdrag de har 

åtagit sig. Det kan därför vara bra att ha en relation med en arbetskraftsleverantör som har 

denna kompetens. Företaget hyr in kompetensen och har inget bindande till detta efter att 

arbetet är slutfört (Augustson & Bergstedt, 1999).  

När delar av företagets verksamhet outsourcas kan investeringar riktas mer till utveckling av 

kärnverksamheten och dess kompetens. Företaget utnyttjar spetskompetensen från sina egna 

resurser och inhyrda resurser, därmed uppnås den optimala produktionen (Axelsson, 1998).  
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Motiv till outsourcing. Bengtsson, Berggren & Lind (2005) s.57 

 

Bengtsson et al. (2005) Har gjort omfattande undersökningar inom området outsourcing. De 

menar att överlag är det fler som har fått ett positivt resultat av sin outsourcing än de som har 

fått en negativ bild. De negativa företagen är oftast större företag, d.v.s. företag med mer än 

200 anställda. Den allmänna uppfattningen angående minskade kostnader, ökad flexibilitet 

och effektivitet, uppfylls enligt majoriteten av företagen. Dock finns det en hel del företag 

som anser att kostnadseffekterna försämrats, speciellt de indirekta kostnaderna. 

Bengtsson et al. (2005) hävdar med sin undersökning att mycket av de problem man kan 

identifiera är inom logistiken. De menar att outsourcing ofta är ett dilemma som gör att 

fördelarna och nackdelarna måste vägas mot varandra för att få det bästa resultatet, ett val 

som anses vara svårt för många. En slutsats av sina undersökningar Bengtsson et al. (2005) 

har är att företag med enbart outsourcing i sin verksamhet, inte är lika effektiva som de 

företag vilka delar upp produktion och tjänster i både outsourcing och egen regi. 
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3.5 Risker med outsourcing 

Beslutet att outsourca för att få bättre kompetens och samtidigt minska sina kostnader kan 

enligt Axelsson (1998) verka självklart vid första anblicken. Företag måste dock se de 

nackdelar som kan komma att uppstå på längre sikt. Den avtagande kärnkompetensen är en 

stor risk för företaget på lång sikt. Kärnkompetens inom ett företag är en del av det 

arbetssystem företaget har. Att denna kompetens avtar är en väsentlig fråga när det blir tal om 

outsourcing inom en organisation. Att kunna kombinera spetskompetens utifrån, med 

kärnkompetens inifrån, är en utmaning som alla företag måste möta, fungerar inte detta 

samarbete är det svårt att uppnå den potentiella produktiviteten (Axelsson, 1998).  

Att förlora kontrollen över sin produktion eller sina utlovade tjänster till kunder ser många 

som en stor risk enligt Axelsson (1998). Att ett externt företag ska ha hand om kontakter och 

information med en tredje part ses även detta som en risk. Det kan bli fel i informationsleden 

och informationen kan misstolkas. När information tolkas på fel sätt kan slutprodukten eller 

tjänsten bli helt fel utförd och kunder bli missnöjda eller rent av gå förlorade. För att motverka 

detta krävs rutin och erfarenhet. Att välja en entreprenör som ska utföra tjänsterna är en 

process som ständigt går att förbättra (Axelsson, 1998). 

När man outsourcar tjänster finns det en risk att kompetensen inom företaget tappas bort och 

lärandet inom organisationen blir lidande. Beroendet av företaget som nu har hand om de 

tjänster som tidigare var inom egen kontroll kan växa till stora proportioner. Den dagliga 

kontakten med vissa arbetsuppgifter tappas och sådana idéer som tidigare kom till ytan, hålls 

nu tillbaka och utvecklingen hämmas (Augustson & Bergstedt, 1999). 

Flexibilitet sades tidigare vara ett motiv till outsourcing, men det kan även vara en risk. Detta 

blir speciellt tydligt vid långa kontraktstider där utvecklingen kan ha gått framåt, men inte 

innehållet i tjänsten som levereras. För att minska denna risk så kan köparen vid tecknande av 

ett avtal gällande outsourcing skriva in en tidsfrist då avtalet ska förnyas och innehållet 

omförhandlas (Augustson & Bergstedt, 1999). Ett företag som använder outsourcing riskerar 

även att skapa ett beroende av leverantören som i vissa fall kan växa till proportioner som inte 

är hanterbara. Detta var dock mer förekommande för ett antal år sedan då outsourcing var ett 

relativt obeprövat alternativ. Vid denna tidpunkt var riskerna fler beroende på bristande 

konkurrens mellan de olika tjänsteleverantörerna (Augustson & Bergstedt, 1999). 

Dolda kostnader är även det ett hot mot användningen av outsourcing. Detta är inte lika 

vanligt idag men förekommer fortfarande i viss utsträckning. Ett pris kan ha avtalats mellan 
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parterna för ett visst arbete, men ibland kan små saker som måste utföras falla utanför avtalet. 

Detta kan leda till kostnader som i vissa fall kan fördubblas av tjänsteleverantören för att 

denne på så sätt vill utnyttja situationen. Även konfidentialiteten kan vara en riskfaktor vid 

outsourcing. Hemligheter som företaget kanske inte vill sprida riskerar att komma ut från den 

trygga företagssfären på en väg som inte är lika bra skyddad (Augustson & Bergstedt, 1999).  

3.5.1 Fokus på kärnverksamheten 

Axelsson (1998) påpekar hur viktigt det är att identifiera sin kärnkompetens för att få en 

grund till vad i verksamheten som ska outsourcas. Vad som ska out- eller insourcas är inte 

alltid lätt att veta. Enligt Axelsson (1998) har det oftast varit så att inköpsansvariga har velat 

förespråka outsourcing genom att ifrågasätta den egna kompetensens effektivitet. Detta har 

motarbetats av den produktionsansvarige som vill påstå att den kompetens som finns i 

kärnverksamheten är tillräcklig för de uppgifter som finns till hands. Denne vill även i vissa 

fall påstå att delar av företaget som redan idag outsourcas, borde tas tillbaka till egen drift, 

just för att få rot i sina argument. 

På senare år har det märkts mer och mer att outsourcing närmar sig företagets kärnverksamhet 

då outsourcingen inte längre enbart omfattar områden som städning, produktion och IT, utan 

också flertalet andra områden som t.ex. ekonomisk förvaltning och andra standardiserade 

delar av verksamheten. Kärnkompetensen i ett företag måste alltid finnas kvar i verksamheten 

för att behålla en stark konkurrens på marknaden. Om kärnkompetensen i ett företag tas över 

av en extern aktör kan det på längre sikt bli ett allvarligt hot mot företagets långsiktiga 

överlevnad. (Augustson, Bergstedt, 1999).  
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Kärnkompetensen inom ett företag är oftast så integrerade i företagets kultur och sätt att 

arbeta så att den inte går att ersätta. Detta gör att om den resterande kompetensen som behövs 

för ett visst projekt inte finns inom företaget, utan måste hyras in, är det viktigt att den sociala 

aspekten mellan parter fungerar och en ömsesidig respekt finns att luta tillbaka på. En resurs 

som hyrs in, måste alltid respektera och ha i åtanke en kunds kärnverksamhet och kompetens, 

för att utföra ett jobb som gör att parterna kan ha ett samarbete (Axelsson, 1998). 

De vanligaste områden som outsourcas är enligt Axelsson (1998) indelade i 5 olika 

kategorier:  

 

 

Kategorier. Axelsson, B. (1998) s.198 

 

 

  

Kärnverksamheten
som förblir i

företaget

KVALIFICERADE UPPDRAG
Revisorer, Tekniska

konsulter, Management-
rådgivare, System-utvecklare, 

Reklambyråer, etc.

LOKALA TJÄNSTER 
Städning, Transporter, 
Restaurang, Bevakning. 

FÖRSÄLJNING, 
MARKNADSFÖRING
Mäklare, Franchising, 

Telefonförsäljning, 
Återförsäljare, Agenter, 

Kundvård.

DATORDRIFT
Driftcentraler, Kundstöd, 

Nätövervakning, 
Datorservice, Call- Centers.

TILLVERKNING
Delsystem, Komponent-

tillverkning, Material, 
Råvaror, Förnödenheter.
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3.5.2 Tjänstekvalitet 

Enligt Rosell (2006) bör det köpande företaget ha sina egna kunders uppfattning av kvalitet 

som utgångspunkt vid bedömning av en tjänst. Detta då det är kundernas subjektiva 

uppfattning av kvaliteten som i slutändan bestämmer om köpet varit lyckat. Kundens 

uppfattning om vad som är god kvalitet varierar dock från fall till fall, det är därför svårt att 

definiera begreppet tjänstekvalitet. Företag riskerar ofta att glömma bort detta och enbart 

fokuserat på att tjänsten över huvud taget utförs. En av riskerna med att outsourca tjänster är 

att kvaliteten på dessa kan försämras med tiden. Tjänsteleverantören lägger ofta större energi 

på att säkerställa tjänstekvaliteten i början av avtalsperioden än vad de gör i slutet av 

perioden. Detta leder till större kostnader för företaget främst för den kontroll som krävs för 

att säkerställa att leverantören verkligen utför sitt jobb på ett tillfredsställande sätt. För att 

undvika detta är det viktigt att avtalet innehåller alla de detaljer som köparen kräver av 

leverantören (Usher, 2004). 

3.5.3 Principal-Agent problematiken.  

Företag som specialiserar sig på att producera en viss typ av produkt uppnår ofta större 

fördelar, i form av t.ex. effektivitet och teknologisk utveckling, än de med stora organisationer 

och en bred spridning av produkter. I en större organisation fattas ofta besluten långt ifrån de 

delar i företaget som besluten avser vilket leder till informations- och övervakningsproblem. 

De olika delarna i företaget kan ha olika intressen och detta gör att företaget får svårare att 

övervaka effekterna av de beslut som tagits samt att informationen riskerar att bli 

missvisande. Precis samma problematik kan uppkomma då ett företag väljer att outsourca 

tjänster till en utomstående aktör. Principal-Agent teorin behandlar detta problem och 

beskriver två aktörer, en uppdragsgivare (principal) och en uppdragstagare (agent). 

Uppdragstagaren beskrivs som en rationell nyttomaximerande aktör som inte alltid handlar i 

enighet med uppdragstagarens intressen. Då uppdragsgivaren gett ansvar åt uppdragstagaren 

att utföra vissa arbetsuppgifter kan denna utnyttja sitt informationsöverläge och 

uppdragsgivarens övervakningsproblem för att på så sätt dra fördelar av samarbetet på 

uppdragsgivarens bekostnad. För att råda bot på detta krävs det ofta att uppdragsgivaren 

måste ge uppdragstagaren någon form av incitament för att denne skall följa uppdragsgivarens 

instruktioner. Ett företag som väljer att outsourca tjänster riskerar alltså att få ökade kostnader 

för övervakning samt ökade kostnader i form av incitament till entreprenören. (Dahlman, 

2005) 
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3.5.4 Transaktionskostnader. 

Då ett företag står inför valet att outsourca eller insourca tjänster måste en noggrann analys 

göras av de transaktionskostnader som affären kan innebära. Enligt Dahlman (1979) 

genomför både privatpersoner och företag olika transaktioner i syfte att öka sitt välstånd, t.ex. 

genom att köpa varor eller tjänster av varandra och på så sätt få lägre kostnader än om de 

tillverkat varan eller utfört tjänsten själva. En transaktion som är lönsam för båda parter har en 

s.k. kvasiränta. Då båda parterna är ekonomiskt rationella och vill ha vinning av transaktionen 

är alltså kvasiräntan en förutsättning för att en transaktion skall kunna genomföras. Många 

hypotetiska transaktioner kan dock aldrig genomföras då det i de flesta fall tillkommer olika 

kostnader för själva transaktionen i sig. Dessa kostnader kallas transaktionskostnader. I vissa 

fall är transaktionskostnaderna så stora att de överstiger kvasiräntan och ett ekonomiskt utbyte 

blir därför inte lönsamt för någon av parterna. Dahlman (2005) delar in de mest betydande 

transaktionskostnaderna i tre typer;  

 Kontakt 

Kostnader för kontakt kommer från de aktiviteter parterna gör för att hitta varandra samt 

den tid och energi som de måste avsätta för dessa ändamål. Detta kan t.ex. vara annonser i 

tidningar, reklamkampanjer, resor, butikslokaler etc. Parterna måste även gå igenom en 

sållningsprocess för att säkerställa att priset hos den valda leverantören är 

konkurrensmässigt samt undersöka om denne är kreditvärdig och kan anses vara en stabil 

samarbetspartner. 

 Kontrakt 

Kostnader för kontrakt härstammar från de kostnader som tillkommer för att sluta avtal 

mellan parterna. Detta inkluderar hela avtalsprocessen från förhandlingar om pris till 

eventuell juridisk och ekonomisk hjälp. Då båda parter strävar efter ett så fördelaktigt 

avtal som möjligt kan denna process ta lång tid och är därför ofta förknippad med stora 

kostnader. 

 Kontroll 

Kostnader för kontroll härstammar från de kostnader som uppkommer i samband med att 

parterna måste följa upp och kontrollera att avtalet efterföljs. Detta an t.ex. röra sig om 

kostnader för att driva in obetalda fakturor eller i värsta fall de rättegångskostnader som 

kan uppstå vid en eventuell tvist. Även om en av parterna vinner tvisten och därför slipper 

betala rättegångskostnaderna måste den andra parten betala dessa och kostnaden faller 

därför under transaktionskostnader i vilket fall som helst. Båda parter i en tvist har även 

kostnader för den tid som tvisten tagit.  
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För att en ekonomisk transaktion skall bli möjlig måste alltså kvasiräntan överstiga 

transaktionskostnaderna. Det är dock svårt att i förhand förutse hur stora dessa kostnader 

kommer att bli. Detta då de ovan nämnda typerna av transaktionskostnader alla kan variera 

fram till att ett avtal slutits. Även efter avtalet slutits kan ytterligare transaktionskostnader 

tillkomma, framför allt för att kontrollera av att avtalet efterlevs. Då det inte med säkerhet går 

att i förväg fastställa resultatet av transaktionskostnaderna måste parterna till viss del göra en 

chansning (Dahlman 2005).  

I de fall då köparen av en tjänst är en myndighet eller annan aktör inom den offentliga sektorn 

och upphandlingen finansieras med allmänna medel gäller särskilda regler enligt Lagen om 

offentlig upphandling (2007:1091). Syftet med denna lag är enligt Konkurrensverket att 

aktören ska utnyttja de offentliga medlen på bästa sätt samtidigt som leverantörerna av varan 

eller tjänsten ska kunna konkurrera på lika villkor. Enligt Falk (2009) ska dessa bestämmelser 

ses som ett ramverk i upphandlingsprocessen men fokus bör inte bara ligga på att följa lagen. 

Han anser att lagen ger ett tillräckligt utrymme för att upphandlingsprocessen ska kunna bli 

flexibel och på så sätt ge ett lyckat resultat. Resultatet av att vissa företag måste följa denna 

lag kan dock bli att de mjuka variablerna, d.v.s. de variabler som är svårare att mäta som t.ex. 

kundbemötande och samarbetsvilja, inte blir uppfyllda i samma utsträckning som hos de 

företag som inte behöver följa denna lag. 

Coase (1994) skriver att transaktionskostnaderna kan minimeras men aldrig helt elimineras. 

För att t.ex. minska transaktionskostnaderna för kontrakt skulle ett alternativ vara att förlänga 

kontraktstiden för att på så sätt slipa förhandla om avtalen lika ofta. Detta kan dock istället 

leda till ökade kostnader då prisnivån och utbudet riskerar att ändras mer ju längre 

kontraktstid som avtalats. Dahlman (2005) menar att rättsordningen till viss del kan hjälpa till 

att sänka transaktionskostnaderna för kontrakt och kontroll med hjälp av juridiska regler vilka 

har som syfte att underlätta vid kontraktsförhandlingar och minska risken för eventuella 

tvister. Att använda sig av incitament ser Dahlman (2005) också som ett alternativ till att öka 

motivationen hos entreprenörerna. Även standardavtal för företag som sluter många avtal av 

samma typ kan hjälpa till att sänka transaktionskostnaderna. Transaktionskostnaderna för 

kontakt däremot är svårare att sänka med hjälp av juridiken.  
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3.6 Insourcing som alternativ till outsourcing 

Eftersom outsourcing och insourcing i princip är raka motsatser till varandra är riskerna med 

outsourcing ofta det samma som fördelarna med insourcing. Då ett företag outsourcar en 

tjänst går företaget ofta miste om denna kompetens i den egna organisationen. Anledningen 

till att en extern tjänsteleverantör kan hålla ett läge pris än vad det hade kostat om tjänsten 

producerades i egen regi förklaras ofta med de stordriftsfördelar som leverantören kan erhålla 

på grund av dess storlek eller specialisering. När en outsourcad tjänst sedan tas tillbaka och 

drivs i egen regi blir det, på grund av den förlorade kompetensen, svårt för företaget att 

producera denna tjänst med samma kvalitet och till samma pris (Bengtsson et al., 2005). 

Bengtsson et al. (2005) menar dock att det också kan finnas stora fördelar med att insourca 

tjänster. Ökad intern kunskap och minskat beroende av externa parter är stora fördelar med 

insourcing. Kontrollen över hela produktionsprocessen blir mer överskådlig och det uppstår 

möjligheter till att utnyttja alla resurser till nyutveckling. Att insourca utvecklingen och få den 

att gå framåt kan öka ett företags konkurrenskraft. Det kan även vara så att det finns 

outnyttjad kapacitet inom företaget och detta kan vara en faktor till insourcing. Att inte fylla 

upp de positioner som bara används till 50 % kostar pengar, att fylla de platser kan medföra 

att insourcing blir en besparing. 

3.7 Sammanfattning 

Att outsourca delar av sin verksamhet medför både risker och fördelar. Figur 1 nedan visar de, 

enligt teorin, vanligaste av dessa. Att ha full sysselsättning på de anställda inom ett företag är 

viktigt för att kunna ha en effektiv organisation. Detta kan dock vara svårt att uppnå, speciellt 

inom vissa funktioner i ett företag. Det kan i dessa fall bli mer kostnadseffektivt att outsourca 

denna funktion till en extern part. Organisationen blir på detta sätt mer flexibel då resurserna 

kan användas när och var de behövs som mest. När företaget utnyttjar kompetensen från en 

extern part riskerar dock den egna kompetensen inom detta område att försvinna. Detta 

behöver inte alltid vara något negativt utan beror till stor del på vilken sorts kompetens som 

outsourcas. De flesta företag värnar om deras så kallade kärnkompetens. Denna kompetens 

ses som så pass viktig för företagets fortlevnad att man inte vill lämna ifrån sig denna till en 

extern part. 

Då ett företag outsourcar en funktion eller tjänst finns alltid en risk att tjänstekvaliteten blir 

försämrad. Detta kan bero på många olika saker men ofta grundar sig problemen i bristfälligt 

samarbete eller oklara avtal. Outsourcingen kan dock även leda till positiva effekter för 
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tjänstekvaliteten. Detta då entreprenören ofta är specialiserad på de arbetsuppgifter de skall 

utföra och därför har mer avancerad teknisk utrustning och större kompetens inom området. 

Outsourcing medför också ekonomiska transaktioner som alltid är förknippade med någon 

form av transaktionskostnader. Dessa kostnader kan bara ses som en risk med outsourcing då 

de inte kan leda till några fördelar för det beställande företaget. Detta leder dock till att dessa 

kostnader istället får ses som ett motiv till insourcing. Vid outsourcing finns också en risk att 

entreprenören utnyttjar sitt informationsöverläge enligt den s.k. Principal-Agent 

problematiken. Även konfidentialitet är en fråga som måste behandlas vid outsourcing. Det 

kan finnas information inom ett företag som de inte vill släppa ifrån sig till en extern part. 

Enligt teorin är outsourcing alltid förknippad med någon form av risk. Det är därför viktigt att 

dessa risker alltid identifieras så att företaget har en chans att minimera dem. De ovan nämnda 

riskerna är svåra att helt eliminera men kan i de flesta fall minimeras genom en aktiv 

riskhantering. Figur 1 nedan har använts som grund för att bygga den intervjuguide som 

återfinns i Bilaga 1. 

 

 

Figur 1  

• Presentation av företaget och respondenternaBakgrund

• Flexibilitet

• Effektivitet

• Kompetens

Motiv till 
outsourcing

• Kärnverksamheten

• Information

• Tjänstekvalitet

• Transaktionskostnader

Risker med 
outsourcing
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4. Empiri 

 

I detta avsnitt sammanställs svaren från de respondenter som intervjuats. Dessa svar bygger 

på frågor som ställts grundat på den framtagna intervjuguiden. 

4.1 Bakgrund 

HFAB är ett kommunalt bostadsbolag som till 100 % ägs av Halmstad kommun. Bolaget 

grundades år 1942 och har genom åren vuxit för att idag förvalta ca 9800 lägenheter och 300 

lokaler. Detta gör HFAB till Halmstads idag i särklass största bostadsbolag. HFABs 

organisation är uppdelad i fyra olika distrikt som alla är direkt underställda VD:n. Tre av 

dessa är rena bostadsdistrikt medan det fjärde inkluderar studentbostäder, serviceboenden och 

kommersiella lokaler. De två respondenter som valts är Johan Staberg och Erik Johansson. 

Johan Staberg arbetar idag som distriktschef för ett av HFABs fyra förvaltningsdistrikt. Han 

har jobbat inom bolaget sedan år 2001 och är i utbildad byggingenjör vid Chalmers Tekniska 

Högskola i Göteborg där han även läst en mastersutbildning inom Facilities Management. 

Erik Johansson är fastighetsekonom och kom till HFAB för drygt ett år sedan från det 

kommunalägda bostadsbolaget Familjebostäder i Göteborg där han arbetat i drygt 7 år.  

Enligt Staberg skötte HFAB alla bolagets funktioner i egen regi fram till början på 90-talet. 

Bolaget hade då ca 400 anställda som skötte allt från gräsklippning till elektriska arbeten i 

fastigheterna. Detta ansågs dock som en dyr lösning och nya planer lades fram för att minska 

kostnaderna. Under de följande åren outsourcades fler och fler funktioner och till slut var det i 

princip bara det administrativa arbetet som bedrevs av den egna organisationen. Dessa stora 

förändringar ledde till att HFAB minskade antalet anställda till endast 50 personer.  

Nästa stora förändring av organisationen kom enligt Staberg under december 2008. HFAB 

delade då upp sin verksamhet i fyra olika delar vilka de kallar Entreprenad 1-4. Dessa delar 

är; fastighetsskötsel och reparation, vitvaruservice, inre skötsel samt yttre skötsel. Entreprenad 

2-4 outsourcas fortfarande men den första delen, fastighetsskötsel och reparation, sköts sedan 

september 2009 till 40 % internt inom bolaget. För att detta skulle vara möjligt att genomföra 

fick HFAB anställa ett 20-tal husvärdar. Motivet till denna förändring är enligt Staberg att 

HFAB ska komma närmare hyresgästen. De vill att hyresgästens första kontakt alltid skall 

vara med någon som arbetar inom den egna organisationen. Husvärdarna skall ägna 50 % av 

arbetstiden åt administrativt arbete och kundkontakt och de resterande 50 % åt enklare 

reparationer i lägenheterna som tar högst en timme att genomföra. Detta då det enligt Staberg 
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är de enkla reparationerna som de kan spara mest pengar på att sköta i egen regi. Han anser 

även att det är lättare att kontrollera och följa upp husvärdarnas prestationer än 

entreprenörernas. Inom en snar framtid planerar HFAB att anställa 6 nya husvärdar, detta då 

de är nöjda med de redan genomförda förändringarna samt att de preliminära siffrorna visar 

på ett positivt resultat sedan införandet av systemet med husvärdar. 

4.2 Motiv till outsourcing 

Staberg berättar att det är ledningsgruppen som tar beslut om en funktion ska outsourcas eller 

skötas i egen regi. De utgår från grova drag som ekonomi och kundservice, ställer upp styrkor 

och svagheter, och arbetar sig sedan ner till de mindre delarna och jämför vilket som passar 

bäst för företaget. Till slut kommer de fram till ett beslut där riskerna eller motiven är större 

än det andra. Staberg poängterar även att det inte finns något generellt tillvägagångssätt utan 

det tas upp från fall till fall. Johansson berättar att det görs en ekonomisk kalkyl vid varje 

upphandling. Johansson ger exemplet att när kundservicen är i egen regi så betalas ingen 

moms för tjänsterna men när det outsourcas så tillkommer 25% moms som en extra kostnad. 

Detta gäller dock inte reparationer eftersom de då måste betala en s.k. uttagsskatt.  

Staberg berättar att deras mål är att behålla en balans mellan in- och outsourcing för att på så 

sätt kunna komma närmare kunden. Staberg menar också att det under första året är dyrt med 

nyinvesteringar för utrustning och inte minst utbildningar. Detta beräknas dock betala sig 

självt på lång sikt, deras mål är att husvärdarna ska betala sig själva. Johansson säger att 

planen är att de initiala investeringarna ska ha betalat sig i år. Dessa siffror mäts enligt 

Johansson med något de kallar "Rullande 12", vilket innebär att det kontrolleras varje månad 

med en ettårs prognos. Det är i dagsläget för tidigt att se om systemet med husvärdarna givit 

någon ekonomisk effekt, men de preliminära siffrorna visar på minskade kostnader för inköpt 

underhåll. 

Staberg menar att besluten om outsourcing till stor del grundar sig på om HFAB kan hålla full 

beläggning eller ej inom varje funktion. Om de inte kan uppnå full beläggning i egen regi är 

sannolikheten stor att de istället använder sig av outsourcing. Han menar också att inom de 

områden där det krävs dyra maskiner outsourcas i princip allt, då en stor maskinpark som inte 

har full beläggning är förknippat med stora kostnader. De vill inte ha maskiner som står still, 

lika lite som de vill ha anställda utan något att göra.  

Staberg berättar att HFAB försöker ha egen kompetens inom de områden där det gynnar sig, 

dvs. där full beläggning kan uppnås, och där det inte behövs spetskompetens. Fattas det något 
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är inte HFAB rädda att anställa nytt, så länge det inte finns anställda som inte har några 

arbetsuppgifter att utföra. Enligt Staberg är det viktigt att ha en bra balans, ta ut den bästa 

kompetensen ur varje organisation. Staberg berättar precis som Johansson att vissa resurser 

från de gamla entreprenörerna anställdes av HFAB som husvärdar, detta för att inte förlora 

kompetens när systemet skulle ändras om och husvärdar skulle introduceras.  

4.3 Risker med outsourcing 

4.3.1 Kärnverksamheten 

Staberg berättar att det finns vissa resurser som anses vara kärnkompetens i bolaget och därför 

vill de inte outsourca dessa. Gruppen för fastighetsutveckling är en sådan. Denna grupp 

sysslar med detaljplanering och innehåller bland annat en arkitekt, upphandlingsspecialist och 

VVS ansvarig. De har även en egen IT avdelning som är specialiserad på just deras IT-system 

vilket är svårt att ersätta. Dessa tekniker är även ute på uppdrag i fastigheterna och lagar fel i 

datornätverket. Dock är en del av denna drift även outsourcad för att kunna utnyttja tiden 

optimalt påpekar Staberg.  

4.3.2 Information 

Staberg säger att eftersom HFAB är ett kommunalt företag så är näst intill allting offentlig 

handling. Dock finns det saker som kategoriseras som konfidentiellt. Detta innefattar t.ex. 

upphandlingar som inte ännu är klara samt pågående undersökningar om potentiella 

byggnadsområden. Dessa funktioner vill HFAB fortsätta att sköta i egen regi och outsourcing 

är därför inte aktuellt.  

Angående Principal-Agent teorin menade både Staberg och Johansson att de har en bred 

kompetens inom företaget, detta gör att det är svårt för inhyrda resurser att utnyttja någon typ 

av informationsövertag. Staberg berättar att kundnöjdhetsundersökningarna även delges till 

entreprenörerna, vilket visar på bra eller dåligt arbete. Denna information kan också användas 

som grund för beslut om att förlänga eller avbryta samarbetet med entreprenören. Detta ses 

inte som något egentligt incitament utan mer en motivation till att utföra bra arbete. HFAB 

använder sig dock inte av någon form av ekonomiska incitament då det enligt Staberg är svårt 

att utforma dessa på ett tillfredsställande sätt. 
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4.3.3 Tjänstekvalitet 

Johansson berättar att felanmälningar tidigare togs emot centralt, men detta har ändrats i och 

med införandet av husvärdar. Anmälningarna kommer nu in lokalt till rätt husvärd som sedan 

tar hand om det själv eller tar in en extern resurs för att få det åtgärdat, allt för att öka 

tjänstekvaliteten. Johansson och Staberg berättar båda två att den ekonomiska uppföljningen 

görs varje månad medans uppföljningen av kundnöjdhet görs på årsbasis. 

Kundundersökningen (NKI) utförs av SCB och utmynnar i två typer av betyg. Ett av betygen 

är fastighetsägarbetyg (NFKI) som beskriver hur nöjda hyresgästerna är med fastigheten i sig, 

detta är faktorer som HFAB kan påverka. Här fick HFAB betyget 64 och bäst i Sverige ligger 

på 73. Staberg påpekar att de anser att detta är en bra nivå men strävan efter bättre siffror är 

alltid pågående. Det andra är ett nöjd boende index (NBI), där HFAB fick 62. NBI beskriver 

hur nöjd hyresgästen är med dess boendesituation, detta inkluderar allt från kommunala 

transporter till närliggande dagis. Dessa faktorer är svårare för HFAB att påverka. Staberg 

berättar vidare att det även förekommer en mindre formell undersökning i form av 

dörrknackning och gårdsbesök. Här går husvärdarna runt och hör sig för med hyresgästerna 

om åsikter de har, både positiva och negativa, för att på så sätt skapa sig en bild av hur pass 

nöjda hyresgästerna är. Undersökningarna visar att det som hyresgästerna värderar högst är 

service och tillgänglighet, det är till och med viktigare än lägenhetens skick. Ett av målet med 

husvärdarna är att klagomålen ska minska och att kunderna ska bli nöjdare.  

Staberg förklarar att om ett företag har samma entreprenör för länge så kan det bli en 

minskning i kvalitet efter ett tag. Det kan därför vara bra att inte samla alla områden under 

samma entreprenörs ansvar utan dela upp förvaltningsområden och funktioner på olika 

entreprenörer. Staberg menar även att det kan vara bra att använda sig av interna resurser då 

dessa i högra grad arbetar för bolagets bästa. Att tjänstekvaliteten hos entreprenörerna 

verkligen har minskat med tiden är, i fallet med husvärdarna, svårt att mäta då systemet med 

husvärdar inte varit i bruk så pass länge och väldigt få siffror har kunnat jämföras med 

tidigare. Dock är deras erfarenhet att detta scenario kan uppstå. Staberg berättar också att alla 

entreprenörer och anställda som ska utföra arbeten i lägenheter måste gå en intern utbildning 

om vett och etikett. Detta för att säkerhetsställa ett gott kundbemötande. Anledningen till att 

husvärdar har införts är inte att de tidigare entreprenörerna har misskött sig, utan eftersom 

HFAB vill komma närmare kunden, poängterar Staberg. Han anser också att det är viktigt att 

behålla en balans mellan in och outsourcing. Att insourca allt skulle resultera i för stora 
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kostnader, medans att outsourca allt skulle betyda sämre kontakt med kunden och i längden 

förlorad kundnöjdhet. 

Enligt Staberg fokuserar HFAB mer på kunddriven förvaltning, även om det traditionella 

synsättet finns kvar och är även det en viktig del för dem, då en balans måste finnas för att nå 

den optimala lösningen. Med dagens bostadsbrist skulle det på kort sikt kunna bedrivas 

traditionell förvaltning med mer fokus på fastigheterna än de boende, eftersom lägenheterna 

ändå skulle hyras ut. Detta skulle dock inte fungera på lång sikt då de är övertygade om att 

marknaden kommer att skifta. Det är då bättre att behålla en hög kundnöjdhet. Staberg menar 

på att eftersom HFAB är ett kommunalt bolag så måste de tänka långsiktigt. 

Staberg berättar också att HFAB arbetar en hel del med att identifiera kunders värdeskapande 

processer. Olika åldersgrupper har olika värderingar, därför anpassas i stor utsträckning 

lägenheterna efter målgrupp. Ett exempel är nya Nissan strand där de nya lägenheterna har 

högre hyra men också ett mycket attraktivt läge. Målgruppen för dessa lägenheter är främst 

äldre par som vill bo tryggt men ändå centralt. Samtidigt läggs mycket energi på att behålla de 

gamla områdena som Andersberg, Vallås och Gustavsfält där hyrorna är lägre men så också 

standarden. På detta sätt vill HFAB tillfredsställa alla kunders behov och på så sätt också öka 

kundernas värdeskapande processer. 

4.3.4 Transaktionskostnader 

Johansson förklarar att de arbetar med att identifiera de transaktionskostnader som 

outsourcing kan medföra, men inte så aktivt som de anser att de bör. Enligt både Staberg och 

Johansson lyder HFAB under Lagen om offentlig upphandling (LOU). De anser att detta 

överlag fungerar bra frånsett att de mjuka variablerna blir åsidosatta samtidigt som de hårda 

variablerna blir tydligare, påpekade Staberg. Med detta menas att saker som tidigare 

samarbete och relationer kommer i skymundan och priset blir av större vikt. Johansson menar 

även att det är alldeles för lätt för entreprenörerna att överklaga upphandlingsbeslut då de inte 

riskerar något att göra det. Ett överklagande medför alltid kostnader i form av tid och pengar 

för HFAB eftersom det blir stopp i maskineriet. Staberg berättade även att det inte får göras 

andra upphandlingar under överklagandeprocessen, de får endast hyra in små kortsiktiga 

lösningar vilket gör att kostnaderna blir högre än väntat. 

Som standardavtal berättade Staberg att de har ett eget basavtal som är baserat på AB, det 

passar dem bättre än AFF, vilket är det senaste sättet att arbeta. Både Staberg och Johansson 

berättar att snittet på kontraktstider för inhyrda resurser är 3 år, men ibland som i det nya 
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avtalet de precis träffat, så använder de sig av 1+1 avtal vilket innebär att de kan förnya eller 

avsluta kontrakten beroende på entreprenörs prestationer.  

Staberg berättar att de använder sig av en form av SLA som de kallar för Kravbeskrivning. 

Detta är ett dokument som de själva tagit fram, och som är uppdelad i två huvuddelar. Den 

ena delen är funktionskrav och bestämmer vad som ska göras och den andra delen är 

frekvens, hur ofta saker ska göras. Vidare förklarar Staberg att det finns bestämmelser för 

nästan allt i detta dokument, allt från att gräset inte får vara mer än 8 millimeter till att det ska 

bytas sand i sandlådor med viss intervall. Det är en väldigt detaljerad planering som är 

framtagen alldeles nyligen.  

Staberg menar att HFAB sprider sina risker vid outsourcing genom att använda sig av flera 

olika entreprenörer. Tidigare har HFAB använt sig av en enda entreprenör, men för att sprida 

riskerna så är nu alla lägenheter indelade i 4 olika delar. Som exempel gav Staberg att en 

målare som har hand om 2 000 lägenheter har större chans att klara det än en målare som har 

hand om 10 000 lägenheter. Detta gör att även små företag har gett sig in i förhandlingarna. 

Staberg berättar att systemet med 4 olika delar har införts i år och inte sats på prov riktigt 

ännu, det är helt nya entreprenörer som de inte testat förut, därför har de skrivit 1+1 års avtal 

med många av dessa. Johansson berättar att vid upphandlingen finns ett rangordningssystem 

som innebär att den som ”vinner” får välja område först av de 4 indelade områdena. Detta 

system används också t.ex. om den 3e i rangordningen inte klarar av det arbete som denne 

blivit tilldelad. Då går jobbet vidare till den som är rankad etta. Kan inte heller denna 

entreprenör utföra jobbet går det vidare till den som är rankad tvåa och så vidare.  

Staberg menar att avtalen är ganska rymliga vilket gör att det är väldigt ovanligt att något 

uppdagas vilket inte redan står skrivet i avtalet i någon form. Vissa uppföljningar görs ändå 

för att se ifall avtalen följs. Staberg berättar också att för att kontrollera den inhyrda resursens 

tider i utfört arbete så följer husvärdarna upp tiderna, från att de kliver in över tröskeln i 

lägenheten tills de lämnar den. Detta system är relativt nytt och gör att timpenningen blivit 

något högre, fördelen är dock att de endast betalar för utfört arbete. Staberg säger även att det 

ibland kan vara svårt att kontrollera dessa tidpunkter, därför har HFAB funderat på att införa 

ett system med GPS-teknik som ska hålla reda på den reala tiden som entreprenören vistas i 

lägenheten. Han menar dock att detta är en extrem åtgärd som de hoppas att de inte tvingas 

genomföra. Staberg menar att de har haft både bra och dåliga entreprenörer, därför har de 

upplevt problem med entreprenörer som inte följer avtalen. Nu har de bättre kontroll på detta 
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med hjälp av husvärdarnas uppföljning. Efter införandet av husvärdarna så är den bristande 

kontrollen av entreprenörer i stort sett eliminerad. Johansson menar att HFAB ser denna 

kontroll som ett sätt att spara pengar, och på lång sikt vara en del av det som betalar den extra 

kostnaden av intern personal.  

Den tid det tar att kontrollera att avtalen följs, ser HFAB som ett återkommande problem. 

Vissa entreprenörer behöver knappt någon övervakning medan andra behöver jagas nästan 

varje vecka för att de ska sköta sitt jobb. Johansson anser att det är oftare som egen personal 

kontrolleras än en entreprenör, detta då det är lättare att kontrollera den egna personalen. 
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5. Analys 

 

I detta avsnitt jämförs innehållet i den teoretiska referensramen med det insamlade empiriska 

materialet. Vidare diskuteras skillnader och likheter mellan dessa. 

5.1 Motiv till outsourcing 

Augustson & Bergstedt (1999) anser att en högre flexibilitet och en ökad spetskompetens är 

vanliga motiv till att outsourca delar av sin verksamhet. De menar att ett företag kanske inte 

alltid har den kompetens som behövs för att utföra ett uppdrag de har åtagit sig. Det kan 

därför vara bra att ha en relation med en arbetskraftsleverantör som har denna kompetens. Här 

berättar Staberg att HFAB försöker ha egen kompetens inom de områden där det gynnar sig, 

dvs. där full beläggning kan uppnås, och där det inte behövs spetskompetens. Om en viss 

spetskompetens behövs för att utföra arbetet använder sig HFAB av outsourcing i de flesta 

fall. Detta är dock enligt Staberg beroende av vilken sorts spetskompetens det handlar om. 

Att kunna kombinera spetskompetens utifrån, med kärnkompetens inifrån, är en utmaning 

som alla företag måste möta, fungerar inte detta samarbete är det svårt att uppnå den optimala 

produktiviteten (Axelsson, 1998). Staberg håller med om detta påstående och förklarar att han 

anser att det är viktigt att ha en bra balans mellan den egna kompetensen och den inhyrda. 

Han anser att man bör ta ut den bästa kompetensen ur varje organisation för att på så sätt 

skapa en flexibel och effektiv organisation. 

Många arbeten kräver omfattande utrustning i form av maskiner och annan teknik för att 

kunna utföras. I många fall utnyttjas inte dessa maskiner fullt ut vilket leder till en minskad 

effektivitet (Augustson & Bergstedt, 1999). Staberg håller med och menar att besluten om 

outsourcing till stor del grundar sig på om HFAB kan hålla full beläggning eller ej inom varje 

funktion. Om de inte kan uppnå full beläggning i egen regi är sannolikheten stor att de istället 

använder sig av outsourcing. Han menar också att inom de områden där det krävs dyra 

maskiner outsourcas i princip allt, då en stor maskinpark som inte har full beläggning är 

förknippat med stora kostnader. De vill inte ha maskiner som står still, lika lite som de vill ha 

anställda utan något att göra. Staberg menar också att det under första året är dyrt med 

nyinvesteringar för utrustning och inte minst utbildningar. Detta beräknas dock betala sig 

självt på lång sikt, deras mål är att husvärdarna ska betala sig själva. Johansson säger att 

planen är att de initiala investeringarna ska ha betalat sig i år.  



28 

 

5.2 Risker med outsourcing 

5.2.1 Kärnverksamheten 

Kärnkompetensen inom ett företag är enligt Axelsson (1998) oftast så integrerade i företagets 

kultur och sätt att arbeta så att den inte går att ersätta. Han påpekar även hur viktigt det är att 

identifiera sin kärnkompetens för att få en grund till vad i verksamheten som ska outsourcas. 

Enligt Augustson & Bergstedt (1999) har det på senare år märkts mer och mer att outsourcing 

närmar sig företagets kärnverksamhet då outsourcingen inte längre enbart omfattar områden 

som städning, produktion och IT. Staberg berättar att det inom HFAB finns vissa resurser som 

anses vara kärnkompetens i bolaget och därför vill de inte outsourca dessa. Gruppen för 

fastighetsutveckling är en sådan. Denna grupp sysslar med detaljplanering och innehåller 

bland annat en arkitekt, upphandlingsspecialist och VVS ansvarig. Staberg berättar även att 

HFAB har en egen IT-avdelning vilka är specialiserade på just deras system, detta gör att 

denna kompetens även den räknas som kärnkompetens inom HFAB och inte kan outsourcas. 

Vidare säger Staberg att områden som t.ex. städning hyrs in från extern resurs, då den inte är 

försvarbar att ha i egen regi. 

När man outsourcar tjänster finns det en risk att kompetensen inom företaget tappas bort och 

lärandet inom organisationen blir lidande (Augustson & Bergstedt, 1999). Staberg berättade 

att detta märktes när de skulle återta vissa delar i egen regi och anställa husvärdar. Viss 

kompetens fanns då inte kvar inom företaget, vilket ledde till att tidigare entreprenörer fick 

anställning hos HFAB. På detta sätt kunde HFAB ersätta den förlorade kompetensen med ny 

likvärdig kompetens. 

Ett företag som använder outsourcing riskerar även att skapa ett beroende av leverantören som 

i vissa fall kan växa till stora proportioner (Augustson & Bergstedt, 1999). Staberg menar att 

HFAB har vissa beroenden, men inte så stora så att det ses som ett problem. Visst beroende 

finns till entreprenörer som har speciell spetskompetens, men arbetet dessa entreprenörer utför 

sker väldigt sällan. 
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5.2.2 Information 

Konfidentialitet kan vara en riskfaktor vid outsourcing. Att ett externt företag ska ha hand om 

kontakter och information med kunden kan skada företaget och dess relation med kunden 

(Axelsson, 1998). Staberg säger att eftersom HFAB är ett kommunalt företag så är näst intill 

allting offentlig handling. Dock finns det saker som kategoriseras som konfidentiellt. Detta 

innefattar t.ex. upphandlingar som inte ännu är klara samt pågående undersökningar om 

potentiella byggnadsområden, dessa områden skulle därför inte vara optimalt att ha på 

outsourcing. 

Då uppdragsgivaren gett ansvar åt uppdragstagaren att utföra vissa arbetsuppgifter, kan denna 

utnyttja sitt informationsöverläge och uppdragsgivarens övervakningsproblem, för att på så 

sätt dra fördelar av samarbetet på uppdragsgivarens bekostnad. Detta kallas för Principal-

Agent problematiken. För att råda bot på Principal-Agent problematiken krävs det ofta att 

uppdragsgivaren måste ge uppdragstagaren någon form av incitament för att denne skall följa 

uppdragsgivarens instruktioner (Dahlman, 2005). Angående Principal-Agent teorin menade 

både Staberg och Johansson att de har en bred kompetens inom företaget, vilket gör att det är 

svårt för inhyrda resurser att utnyttja någon typ av informationsövertag. Staberg berättar att 

kundnöjdhetsundersökningarna som tas fram, även delges till entreprenörerna, vilket visar på 

bra eller dåligt arbete. Denna information kan också användas som grund för beslut om att 

förlänga eller avbryta samarbetet med entreprenören. Detta ses inte som något egentligt 

incitament utan mer en motivation till att utföra bra arbete. HFAB använder sig dock inte av 

någon form av ekonomiska incitament då det enligt Staberg är svårt att utforma dessa på ett 

tillfredsställande sätt. 

5.2.3 Tjänstekvalitet 

En av riskerna med att outsourca tjänster är att kvaliteten på dessa kan försämras med tiden. 

Tjänsteleverantören lägger ofta större energi på att säkerställa tjänstekvaliteten i början av 

avtalsperioden än vad de gör i slutet av perioden (Usher, 2004). Precis som teorin så förklarar 

Staberg att om ett företag har samma entreprenör för länge så kan det bli en minskning i 

kvalitet efter ett tag. Det kan därför vara bra att göra som HFAB har gjort, och inte samlat alla 

områden under samma entreprenörs ansvar, utan delat upp förvaltningsområden och 

funktioner på olika entreprenörer. Staberg menar även att det kan vara bra att använda sig av 

interna resurser då dessa i högra grad arbetar för bolagets bästa. Staberg berättar också att alla 

entreprenörer och anställda som ska utföra arbeten i HFABs lägenheter måste genomgå en 

intern utbildning om vett och etikett. Detta för att säkerhetsställa ett gott kundbemötande.  
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Den kunddrivna förvaltningen fokuserar enligt Högberg & Högberg (1999) på att tillgodose 

kundens behov och önskemål och på så sätt maximera värdet för dessa. Kunderna är här i 

fokus i företagets alla delar och stor ansträngning läggs på att lära sig om kundernas 

värdeskapande processer. För att kunna ta till vara på, och öka kundens värdeskapande 

processer måste man kunna förstå hur dessa uppkommer. Det är därför viktigt att 

fastighetsbolaget tillsammans med kunden hela tiden utvecklar och vårdar relationen. 

Fastighetsbolaget måste arbeta aktivt med att hela tiden uppdatera den tjänst de erbjuder 

genom att utvärdera och följa upp de klagomål, idéer och synpunkter som kunderna har. På 

detta sätt kan erbjudandet anpassas till vad kunden efterfrågar och värdet till kunden 

maximeras. Detta leder i sin tur även till att kundens värdeskapande processer ökar (Högberg 

& Högberg, 1999). Enligt Staberg fokuserar HFAB mer på kunddriven förvaltning, även om 

det traditionella synsättet finns kvar och är även det en viktig del för dem, då en balans måste 

finnas för att nå den optimala lösningen. Med dagens bostadsbrist skulle det på kort sikt 

kunna bedrivas traditionell förvaltning med mer fokus på fastigheterna än de boende, eftersom 

lägenheterna ändå skulle hyras ut. Detta skulle dock inte fungera på lång sikt då de är 

övertygade om att marknaden kommer att skifta. Det är då bättre att behålla en hög 

kundnöjdhet. Staberg menar på att eftersom HFAB är ett kommunalt bolag så måste de tänka 

långsiktigt. Staberg berättar också att HFAB arbetar en hel del med att identifiera kunders 

värdeskapande processer. Olika åldersgrupper har olika värderingar, därför anpassas i stor 

utsträckning lägenheterna efter målgrupp. Ett exempel är nya Nissan strand där de nya 

lägenheterna har högre hyra, det riktas mer in på äldre par än studenter. Samtidigt läggs 

mycket energi på att behålla de gamla områdena som Andersberg, Vallås och Gustavsfält. 

Johansson berättar att felanmälningar tidigare togs emot centralt, men detta har ändrats i och 

med införandet av husvärdar. Anmälningarna kommer nu in lokalt till rätt husvärd som sedan 

tar hand om det själv eller tar in en extern resurs för att få det åtgärdat, allt för att öka 

tjänstekvaliteten. Johansson och Staberg berättar båda två att den ekonomiska uppföljningen 

görs varje månad medans uppföljningen av kundnöjdhet görs på årsbasis. Ett av målet med 

husvärdarna är att klagomålen ska minska och att kunderna ska bli nöjdare.  

Vissa fastighetsbolag väljer att förbättra kunderbjudandet genom att flytta personal närmare 

kunden. Detta för att göra det lättare för kunden att kommunicera med sin hyresvärd samtidigt 

som det ofta ger kunden en ökad trygghet (Högberg & Högberg, 1999). Staberg menar att 

anledningen till att systemet med husvärdar infördes inte var för att de var missnöjda med 
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entreprenörernas arbete utan just för att de ville komma närmare kunden och på så sätt öka 

kundnöjdheten. Stabergs åsikter stämmer i detta fall alltså helt överens med teorin.  

Bengtsson, Berggren & Lind (2005) menar att outsourcing och insourcing kompletterar 

varandra bra om man har en harmoni mellan dessa två. Staberg anser här att det är viktigt att 

behålla en balans mellan in och outsourcing. Att insourca allt skulle resultera i för stora 

kostnader, medans att outsourca allt skulle betyda sämre kontakt med kunden och i längden 

förlorad kundnöjdhet. Han är således av samma åsikt som teorin. 

5.2.4 Transaktionskostnader 

Då ett företag står inför valet att outsourca eller insourca tjänster bör ett företag, enligt 

Dahlman (2005), göra en noggrann analys göras för att identifiera de transaktionskostnader 

som affären kan innebära. Dahlman (2205) delar in de olika transaktionskostnaderna i de tre 

grupperna; kontakt, kontrakt och kontroll. Johansson förklarar att HFAB till viss del arbetar 

med att identifiera de transaktionskostnader som outsourcing kan medföra, men inte så aktivt 

som han anser att de bör. De har ingen erfarenhet av att dela in kostnaderna i de ovan nämnda 

grupperna. 

I de fall då köparen av en tjänst är en myndighet eller annan aktör inom den offentliga sektorn 

och upphandlingen finansieras med allmänna medel gäller särskilda regler enligt Lagen om 

offentlig upphandling (2007:1091). Enligt både Staberg och Johansson lyder HFAB under 

Lagen om offentlig upphandling och måste därför följa de regler som anges i lagen. 

Enligt Falk (2009) kan resultatet av att behöva följa reglerna i Lagen om offentlig 

upphandling bli att de ”mjuka variablerna” inte blir uppfyllda i samma utsträckning som hos 

de företag som inte behöver följa denna lag. Staberg instämmer i Falks påstående ovan om att 

de mjuka variablerna riskerar att bli åsidosatta men förklarar att de överlag fungerat bra med 

de entreprenörer som HFAB tidigare anlitat. Han menar dock att saker som t.ex. tidigare 

samarbete och relationer kommer i skymundan och priset blir av större vikt. Johansson menar 

även att det, i och med Lagen om offentlig upphandling, är alldeles för lätt för entreprenörerna 

att överklaga upphandlingsbeslut då de inte riskerar något genom att göra detta. Ett 

överklagande medför alltid kostnader i form av tid och pengar för HFAB eftersom det blir 

stopp i maskineriet. Staberg berättade även att det inte får göras andra upphandlingar under 

överklagandeprocessen, de får endast hyra in små kortsiktiga lösningar vilket gör att 

kostnaderna blir högre än planerat. 
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Axelsson (1998) menar att det, för att minska transaktionskostnaderna, är viktigt att granska 

de tjänsteleverantörer som är med i upphandlingsprocessen och inte bara tjänsten i sig. Han 

menar även att det är viktigt att parterna har en strategisk och affärsmässig passform där de 

långsiktiga målen och ambitionerna bör vara likartade. Då HFAB lyder under Lagen om 

offentlig upphandling blir det enligt Staberg svårare för dem att ställa krav på vem 

tjänsteleverantören är och hur bra de passar ihop. Dock menar Staberg att HFAB sprider sina 

risker vid outsourcing genom att använda sig av flera olika entreprenörer. På detta sätt 

påverkas inte HFAB lika mycket om en tjänsteleverantör inte sköter sitt jobb. Tidigare har 

HFAB använt sig av en enda entreprenör, men för att sprida riskerna så är nu alla lägenheter 

indelade i 4 olika delar. Johansson berättar att vid upphandlingen finns ett 

rangordningssystem som innebär att den som ”vinner” får välja område först av de 4 indelade 

områdena. Detta system används också t.ex. om den 3e i rangordningen inte klarar av det 

arbete som denne blivit tilldelad. Då går jobbet vidare till den som är rankad etta. Kan inte 

heller denna entreprenör utföra jobbet går det vidare till den som är rankad tvåa och så vidare.  

Coase (1994) skriver att transaktionskostnaderna kan minimeras men aldrig helt elimineras. 

För att t.ex. minska transaktionskostnaderna för kontrakt skulle ett alternativ vara att förlänga 

kontraktstiden för att på så sätt slipa förhandla om avtalen lika ofta. Detta kan dock istället 

leda till ökade kostnader då prisnivån och utbudet riskerar att ändras mer ju längre 

kontraktstid som avtalats.  Enligt Dahlman (2005) kan även standardavtal hjälpa till att sänka 

transaktionskostnaderna. Johansson berättar att de, i de flesta fall, försöker ha så långa 

kontraktstider som Lagen om offentlig upphandling tillåter. Snittet på kontraktstider för 

inhyrda resurser är idag ca 3 år, men i många av de senare outsourcingavtalen använder de sig 

av 1+1 avtal vilket innebär att de kan förnya eller avsluta kontrakten beroende på entreprenörs 

prestationer. Staberg förklarar att HFAB använder sig av standardavtal som är baserat på AB 

vilket är en föregångare till fastighetsbranschens framtagna avtalsstruktur AFF. Detta 

underlättar enligt Staberg upphandlingsprocessen avsevärt och minimerar risken för 

eventuella tvister. 

För att minska transaktionskostnaderna bör avtalet mellan parterna vara utformat på ett sådant 

sätt att risken för tvister och dolda kostnader kan minimeras. Detta regleras ofta med hjälp av 

ett Service Level Agreement (SLA) där kraven noggrant definieras för att minska risken för 

missförstånd (Dahlman 2005). Staberg berättar att de använder sig av en form av SLA som de 

kallar för Kravbeskrivning. Detta är ett dokument som de själva tagit fram, och som är 

uppdelad i två huvuddelar. Den ena delen är funktionskrav och bestämmer vad som ska göras 
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och den andra delen är frekvens, hur ofta saker ska göras. Vidare förklarar Staberg att det 

finns bestämmelser för nästan allt i detta dokument, allt från att gräset inte får vara mer än 8 

millimeter till att det ska bytas sand i sandlådor med viss intervall.  

Dahlberg (2005) beskriver en del av transaktionskostnaderna som kontroll. Detta är enligt 

honom, kostnader som är förknippade med att följa upp att avtalet efterlevs samt kostnader för 

eventuella tvister mellan parterna. Staberg menar att avtalen är ganska ”rymliga” vilket gör att 

det är väldigt ovanligt att något uppdagas vilket inte redan står skrivet i avtalet i någon form. 

Vissa uppföljningar görs ändå för att se ifall avtalen följs. Staberg berättar också att för att 

kontrollera den inhyrda resursens tider i utfört arbete så följer husvärdarna upp tiderna, från 

att de kliver in över tröskeln i lägenheten tills de lämnar den. Staberg menar att de har haft 

både bra och dåliga entreprenörer, därför har de upplevt problem med entreprenörer som inte 

följer avtalen. Nu har de bättre kontroll på detta med hjälp av husvärdarnas uppföljning. Efter 

införandet av husvärdarna så är den bristande kontrollen av entreprenörer i stort sett 

eliminerad. Johansson menar att HFAB ser denna kontroll som ett sätt att spara pengar, och på 

lång sikt vara en del av det som betalar den extra kostnaden av intern personal. Den tid det tar 

att kontrollera att avtalen följs, ser HFAB som ett ständigt problem. Vissa entreprenörer 

behöver knappt någon övervakning medan andra behöver jagas nästan varje vecka för att de 

ska sköta sitt jobb. Johansson anser att det är oftare som egen personal kontrolleras än en 

entreprenör, detta då det är lättare att kontrollera den egna personalen. 
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6. Slutsatser 

 

I detta kapitel redovisas och diskuteras de slutsatser som uppsatsen har resulterat i. Vidare 

ges här förslag på fortsatta studier.  

För att på ett överskådligt sätt återkoppla uppsatsens slutsatser med vår problemformulering 

och syftet, börjar vi detta kapitel med att repetera dessa.  

 Vilka motiv och risker ligger till grund för fastighetsbolaget HFABs beslut att out- 

respektive insourca delar av sin förvaltning? 

 Syftet med denna uppsats är att beskriva de motiv och risker som påverkar beslutet om 

out- respektive insourcing av förvaltningstjänster inom ett hyresrättsförvaltande bolag. 

6.1 Motiv till outsourcing 

De vanligaste motiven till outsourcing är enligt teorin en ökad flexibilitet, effektivitet och 

kompetens. Dessa motiv stämmer väl överens med den bild som vi fått av HFABs arbete då 

alla dessa delar ses som motiv till att outsourca delar av verksamheten. Det viktigaste motivet 

för HFAB verkar vara just effektiviteten. Deras mål är att ha full beläggning inom företagets 

alla funktioner. Om inte detta kan åstadkommas i egen regi väljer de i stor utsträckning att 

outsourca funktionen. Detta leder även till att HFAB blir en mer flexibel organisation. 

Motivet att outsourcing ökar kompetensen är inget motiv som HFAB lägger särskilt stor vikt 

vid. Finns möjligheten att hålla full beläggning inom ett område som kräver spetskompetens 

vill HFAB hellre driva denna funktion i egen regi förutsatt att detta också kan generera en 

högre grad av kundnöjdhet. Systemet med husvärdar är ett bra exempel på detta. HFAB ser att 

det finns en möjlighet att full beläggning på husvärdarna samtidigt som detta system gör att 

HFAB kommer närmare kunden och kundnöjdheten förväntas därför stiga. Inom annan 

fastighetsskötsel som t.ex. elektriska arbeten eller målning finns det kanske möjligheter att 

hålla full beläggning, men för hyresgästen spelar det oftast inte någon roll vem som utför 

själva arbetet så länge som deras första kontakt är med en HFAB-anställd. 
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6.2 Risker med outsourcing 

De enligt teorin vanligaste riskerna med outsourcing är förlorad kärnkompetens, 

informationsproblematik, skiftande tjänstekvalitet och transaktionskostnader. HFAB har 

identifierat vissa delar inom organisationen som kärnkompetens. Denna kompetens är något 

de inte vill förlora genom outsourcing eftersom den utgör företagets kärnverksamhet. HFAB 

har också kvar en bred kompetens inom företagets alla verksamhetsområden. Detta gör att de 

inte har upplevt något som kan liknas vid Principal-Agent problematiken eller andra problem 

med informationsflöden. Då HFAB är ett kommunalt bolag är den mesta informationen 

offentlig, dock inte allt.  

HFAB ser tjänstkvaliteten både som en risk och som ett motiv till outsourcing. Motiven kan 

t.ex. vara att outsourca för att få en spetskompetens och därigenom förbättra tjänstekvaliteten. 

Risken är dock att tjänstekvaliteten inte förbättras eller rent av försämras. HFAB har t.ex. 

upplevt att entreprenörer med tiden gör ett sämre arbete då det finns risk att hamna i en 

slentrian. Denna effekt hoppas de dock kunna minimera genom att skriva kortare avtal och 

förbättra uppföljningen av entreprenörernas arbeten, t.ex. genom husvärdarna. Överlag är de 

dock nöjda med de entreprenörer de samarbetat med. HFAB anser att de främst arbetar med 

kunddriven förvaltning. De är medvetna om att det är kundens uppfattning av kvalitet som är 

viktigast och viss möda läggs därför på att identifiera och förstärka kundernas värdeskapande 

processer. Detta görs t.ex. genom att anpassa kunderbjudandet mot olika målgrupper. De 

arbetar även med att behålla fastigheternas värde och skick vilket tyder på att de även finns 

kvar vissa drag av traditionell förvaltning vilket även detta är en förutsättning för att behålla 

kundernas förtroende. 

HFAB är medvetna om att transaktionskostnader uppkommer vid alla former av transaktioner 

och arbetar, enligt de själva, till viss del med att identifiera och minimera dessa. De använder 

sig av standardavtal och kravbeskrivningar för att underlätta upphandlingsprocessen. De följer 

även upp hur avtalen efterlevs och hur entreprenörerna sköter sig. De ger dock inga 

incitament till entreprenörerna för att öka motivationen hos dessa. HFAB lyder under Lagen 

om offentlig upphandling och ser vissa hinder med detta. De anser att detta i vissa fall leder 

till att priset av en tjänst får för stor vikt samtidigt som de mjuka variablerna blir åsidosatta. 

De anser även att det är för lätt för entreprenörerna att överklaga upphandlingar utan att de 

själva riskerar något. 
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6.3 Författarnas reflektioner 

Under arbetets gång anser vi oss ha fått en klar bild av hur HFAB arbetar med frågor som rör 

beslut om att outsourca eller ej. Vi har delat upp de olika motiven och riskerna i olika delar 

och det som blivit tydligt är att alla dessa delar bottnar i lönsamhet. Allt från effektivitet och 

flexibilitet till tjänstekvalitet är områden som påverkar företagets lönsamhet på något sätt. Det 

kan vid första anblicken tyckas finnas långt fler risker än motiv till outsourcing men detta 

beror på att motiven ofta flyter ihop med riskerna och blir den raka motsatsen. Vi kan tycka 

att HFABs beslutsprocess kring outsourcing känns ganska informell då processen kan se olika 

ut från fall till fall. Detta anser vi dock kan ha både positiva och negativa effekter.  

Överlag kan sägas att HFAB är medvetna om alla de risker och motiv som vi tagit upp i teorin 

men de arbetar med dessa i olika utsträckning. Inga nya motiv eller risker har dock 

framkommit efter intervjuer med respondenterna. Vi anser att beslutet att införa husvärdar är 

intressant och tror att de har hittat en lösning som passar dem bra för att uppfylla båda deras 

syften med ökad kundnöjdhet samtidigt som den ekonomiska lönsamheten inte minskar. Det 

verkar även som att HFAB jobbar mer med att minimera deras transaktionskostnader än vad 

de själva är medvetna om. Detta kan dock bero på att HFAB inte kategoriserar 

transaktionskostnaderna på samma sätt som framkommit i teorin. Vissa transaktionskostnader 

kan därför bli svåra att identifiera då de kan ha samlats under andra kostnadskategorier. 

Slutligen kan sägas att vi fått stor förståelse för att detta är en ständigt pågående process som 

inte avslutas då avtalet skrivits på. Det är även svårt att skilja på motiv och risker med 

outsourcing, de sammanfaller på så många olika sätt och vilket beslut som än tas, för eller 

emot att outsourca, så kommer det alltid finnas fördelar och nackdelar med beslutet. 

6.4 Förslag till fortsatta studier 

Då HFAB nyligen genomfört organisatoriska förändringar i form av t.ex. husvärdar skulle det 

i fortsatta studier vara intressant att följa upp de effekter som denna förändring medfört för att 

se om utfallet blivit som önskat. D.v.s. om kundnöjdheten ökat samtidigt som kostnaderna för 

fastighetsskötsel minskat. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till Erik Johansson och Johan Staberg på HFAB. 

Bakgrund 

 Kort beskrivning av dig. (bakgrund, position, antal år inom företaget etc.) 

 Beskriv HFABs nuvarande outsourcingsituation? 

 Hur skiljer sig dagens situation från hur det såg ut för två år sedan? 

 Om det finns skillnader, varför har dessa förändringar genomförts? 

 

Motiv till outsourcing 

 Hur arbetar ni med Service Management? 

 Hur påverkar besluten om out- resp. insourcing er ekonomiska situation? Vilka 

för och nackdelar ser du med dessa två strategier inom följande områden? 

 Investera eller frigöra kapital? 

 Kompetens (inhyrd vs. intern kompetens) 

 Flexibilitet 

 Vissa menar att det är viktigt att ha en bra blandning av insourcing och 

outsourcing för att kunna erbjuda en bra produkt. Vad anser du om detta? 

 

Risker med outsourcing 

 Vid outsourcing tenderar företagets kompetens att minska då man istället väljer 

att utnyttja den externa partens kompetens. Vilka för- och nackdelar ser du 

med detta? 

 Upplever du att ni är/varit beroende av den externa partens kompetens? 

 Finns det någon kärnkompetens inom företaget som ni värdesätter mer än 

andra och som ni inte vill förlora genom att outsourca? 

 Anser du att insourcing ger er en bättre möjlighet att tillhandahålla ett attraktivt 

kunderbjudande? 

 Finns det någon information inom företaget som ni vill skydda genom att 

hantera denna internt? 

 Har du upplevt någon förändring av tjänstekvaliteten vid out- resp. insourcing? 
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 Anser du att HFAB bedriver traditionell eller kunddriven förvaltning? 

 Arbetar ni med att identifiera kundernas värdeskapande processer? 

 Använder ni er av flera olika entreprenörer vid outsourcing för att på detta sätt 

sprida riskerna? 

 Använder ni er av SLA (Service Level Agreement) vid kontraktsskrivning, och 

i så fall i vilken utsträckning? 

 Hur arbetar ni generellt med för- och nackdelar vid beslut om out- resp. 

insourcing? 

 Arbetar ni på något sätt med att identifiera de transaktionskostnader som 

outsourcing kan medföra? 

 Lyder ni under LOU (lagen om offentlig upphandling)? 

 Vid valet av entreprenör; 

 hur stor vikt lägger ni på ekonomiska och tekniska egenskaper hos 

entreprenören? 

 hur stor vikt lägger ni på de ”mjuka variablerna” som t.ex. tidigare 

erfarenheter av entreprenören och trygghetskänslan? 

 Använder ni er av standardavtal för att förenkla processen? 

 Vilka kontraktstider använder ni er av vid outsourcing? 

 Hur arbetar ni med att kontrollera och följa upp att avtalet efterlevs? 

 Upplever ni några problem med att övervaka att entreprenörerna följer avtalet? 

 Upplever ni några problem med att entreprenörer utnyttjar ett eventuellt 

informationsöverläge för att på så sätt göra vinning på er bekostnad? 

 Använder ni er av incitament för att öka motivationen hos entreprenörerna? 

 

 


