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Sammanfattning 
 

Uppsatsen handlar om hur outsourcing av den tekniska förvaltningen påverkar lönsamheten 

hos fastighetsföretag. Outsourcing går i till synes oregelbundna trender och vi vill se hur 

ekonomiska faktorer påverkar trenden. Studien fokuserar på fastighetsföretag som är belägna i 

Halmstad och ska ge fastighetsägare ökad förståelse kring ifall det är ekonomiskt lönsamt att 

outsourca den tekniska förvaltningen. 

 

Studiens slutsats är att ekonomiska faktorer har stor betydelse för fastighetsföretag i Halmstad 

då de ska fatta beslut om outsourcing av den tekniska förvaltningen. Studien tyder på att det 

beror på företagets organisationstyp, storlek, marknadsförutsättningar och avtalsutformning. 

Vi har inte med säkerhet kunnat fastställa ifall outsourcing leder till kostnadssänkningar men 

studiens resultat stödjer att det är ekonomiskt fördelaktigt att använda sig av en 

basdimensionerad organisation inom det egna företaget. Denna kompletteras sedan med 

outsourcing för att hantera toppar och bottnar i efterfrågan. 

 

Trots att det finns ekonomiska fördelar med att outsourca en del av den tekniska förvaltningen 

tyder studien på att kompetens och erfarenhet är faktorer som till stor del påverkar företagens 

outsourcingbeslut. Det är viktigt för fastighetsbolagen att behålla kompetensen för att 

effektivt kunna styra, kontrollera och utvärdera tjänstens kvalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................................. 6 
1.1. Problembakgrund ......................................................................................................................................................... 6 
1.2. Problemdiskussion ........................................................................................................................................................ 6 
1.3. Problemställning ........................................................................................................................................................... 7 
1.4. Syfte ..................................................................................................................................................................................... 7 
1.5. Avgränsningar ................................................................................................................................................................ 7 
1.6. Centrala begrepp ........................................................................................................................................................... 7 

2. Metod ....................................................................................................................................................... 8 
2.1 Metodstrategi ................................................................................................................................................................... 8 
2.2. Metod för datainsamling ........................................................................................................................................... 8 

2.2.1. Litteratursökning ............................................................................................................................................... 8 
2.2.2. Datainsamling....................................................................................................................................................... 8 
2.2.3. Val av företag och respondenter................................................................................................................. 9 

2.3. Metod för analys .......................................................................................................................................................... 10 
2.4. Validitet och Reliabilitet .......................................................................................................................................... 10 

3. Teori ....................................................................................................................................................... 12 
3.1. Outsourcing .................................................................................................................................................................... 12 

3.1.1. Kriterier för framgångsrik outsourcing ............................................................................................... 12 
3.1.2. Fördelar med outsourcing .......................................................................................................................... 12 

3.2. Kärnverksamhet .......................................................................................................................................................... 13 
3.2.1. Identifiering av kärnverksamheten ....................................................................................................... 13 
3.2.2. Stordriftsfördelar ............................................................................................................................................ 13 
3.2.3. Kompetensförlust ............................................................................................................................................ 14 

3.3. SLA- Service Level Agreements ............................................................................................................................. 14 
3.3.1. Avtalsutformning ............................................................................................................................................. 14 
3.3.2. Konktraktskostnader ..................................................................................................................................... 14 

3.4. Principal- Agent teori ................................................................................................................................................ 15 
3.4.1. Agentkostnader ................................................................................................................................................ 15 
3.4.2. Kontrollbehov.................................................................................................................................................... 15 
3.4.3. Inköpsfilosofi ..................................................................................................................................................... 16 
3.4.4. Samarbetsproblematik ................................................................................................................................. 16 

3.5. Risk & Flexibilitet......................................................................................................................................................... 16 
3.5.1. Flexibilitet............................................................................................................................................................ 17 
3.5.2. Riskvärdering .................................................................................................................................................... 17 

3.6. Transaktionskostnader ............................................................................................................................................ 17 
3.6.1. Kostnadshantering.......................................................................................................................................... 18 
3.6.2. Williamsons Operativa modell ................................................................................................................. 18 
3.6.3. Skyddsåtgärder ................................................................................................................................................. 19 

3.7. Ekonomi ........................................................................................................................................................................... 19 
3.7.1. Ekonomiska beslutsfaktorer...................................................................................................................... 19 
3.7.2. Kapitalfrigörelse............................................................................................................................................... 20 
3.7.3. Nyckeltal............................................................................................................................................................... 21 

3.8. Sammanfattning av teoretisk referensram ..................................................................................................... 22 

4. Empiri .................................................................................................................................................... 23 
4.1. Fastighetsstaden .......................................................................................................................................................... 23 

4.1.1. Kärnverksamhet............................................................................................................................................... 23 
4.1.2. Service Level Agreement ............................................................................................................................. 24 
4.1.3. Principal Agent Teori ..................................................................................................................................... 25 
4.1.4. Risk & Flexibilitet ............................................................................................................................................ 25 
4.1.5. Transaktioskostnader ................................................................................................................................... 26 
4.1.6. Ekonomi ............................................................................................................................................................... 27 



 5 

4.2. HFAB.................................................................................................................................................................................. 27 
4.2.1. Kärnverksamhet............................................................................................................................................... 27 
4.2.2. Service level agreements ............................................................................................................................. 28 
4.2.3. Principal agent teori ....................................................................................................................................... 29 
4.2.4. Risk & Flexibilitet ............................................................................................................................................ 30 
4.2.5. Transaktionskostnader ................................................................................................................................ 31 
4.2.6. Ekonomi ............................................................................................................................................................... 31 

4.3. Crendo............................................................................................................................................................................... 32 
4.3.1. Kärnverksamhet............................................................................................................................................... 32 
4.3.2. Service Level Agreement ............................................................................................................................. 33 
4.3.3. Principal Agent Teori ..................................................................................................................................... 34 
4.3.4. Risk & Flexibilitet ............................................................................................................................................ 35 
4.3.5. Transaktionskostnader ................................................................................................................................ 36 

5. Analys..................................................................................................................................................... 37 
5.1. Kärnverksamhet .......................................................................................................................................................... 37 

5.1.1. Identifiering av kärnverksamheten ....................................................................................................... 37 
5.1.2. Stordriftsfördelar ............................................................................................................................................ 37 
5.1.3. Kompetensförlust ............................................................................................................................................ 38 

5.2. Service level agreement ............................................................................................................................................ 38 
5.2.1. Avtalsutformning ............................................................................................................................................. 38 
5.2.2. Kontraktskostnader ....................................................................................................................................... 39 

5.3. Principal agentteori ................................................................................................................................................... 40 
5.3.1. Agentkostnader ................................................................................................................................................ 40 
5.3.2. Kontrollbehov.................................................................................................................................................... 40 
5.3.3. Inköpsfilosofi ..................................................................................................................................................... 40 
5.3.4. Samarbetsproblematik ................................................................................................................................. 41 

5.4. Risk & Flexibilitet......................................................................................................................................................... 41 
5.4.1. Flexibilitet............................................................................................................................................................ 41 
5.4.2. Riskvärdering .................................................................................................................................................... 41 

5.5. Transaktionskostnader ............................................................................................................................................ 42 
5.5.1. Kostnadshantering.......................................................................................................................................... 42 
5.5.2. Williamsons Operativa modell ................................................................................................................. 43 
5.5.3. Skyddsåtgärder ................................................................................................................................................. 44 

5.6. Ekonomi ........................................................................................................................................................................... 44 
5.6.1. Ekonomiska beslutsfaktorer...................................................................................................................... 44 
5.6.2. Kapitalfrigörelse............................................................................................................................................... 45 
5.6.3. Nyckeltal............................................................................................................................................................... 45 

6. Slutsats .................................................................................................................................................. 46 
6.1. Resultat ............................................................................................................................................................................ 46 
6.2. Diskussion ....................................................................................................................................................................... 46 
6.3. Lärdomar ........................................................................................................................................................................ 48 
6.4. Förslag på framtida forskning .............................................................................................................................. 48 

Referenser ................................................................................................................................................ 49 

Bilagor ........................................................................................................................................................ 51 
Bilaga 1. Operationalisering........................................................................................................................................... 51 
Bilaga 2. Intervjuguide beställare................................................................................................................................ 54 
Bilaga 3. Intervjuguide leverantör .............................................................................................................................. 56 

 
 

 



 6 

1. Inledning 
 

I detta kapitel går vi in på outsourcingens utveckling samt vilka fördelar och problem 

outsourcingbeslut kan innebära för företag.Här redogörs även uppsatsens syfte och 

avgränsningar. 

1.1. Problembakgrund 
 

Redan 1937 beskrev Coase i en berömd artikel avgörande faktorer kring valet mellan att 

utföra en aktivitet på egen hand eller att köpa tjänsten av en leverantör, även kallat 

outsourcing. Just Coase ansågs banbrytande på sin tid och har definierat begrepp som 

forskingen än idag kretsar kring. Sedan outsourcing introducerades har användandet av denna 

organisationsform ökat kraftigt. Från början var det främst produktionsbolag som använde 

outsourcing i sin verksamhet för att frigöra kapital, fokusera på sin spetskompetens och skaffa 

konkurrensfördelar. Senare började outsourcing användas inom service- och tjänstebranscher. 

Här låg fokus på att framställa en bättre slutprodukt till kunden genom att leverera en billigare 

tjänst eller att öka dess mervärde (Lawson & Kennedy, 2010). 

 

Det kan vara svårt för företag att bedöma de totala effekterna som uppstår vid outsourcing av 

en verksamhetsdel eftersom beslutet kan medföra såväl ekonomiska som icke-ekonomiska 

effekter för organisationen. Outsourcing kan till exempel leda till sänkta kostnader men 

medföra att den upplevda kundnyttan samtidigt sjunker. Detta kan leda till att företaget tappar 

kunder vilket gör att intäkterna faller och effekten på resultatet blir negativ. En annan 

svårighet med outsourcing inom service och tjänstebranscher är att det som levereras inte är 

en konkret produkt. Tjänsten som företaget köper är svårare att kontrollera än produkten som 

erhålls ifrån ett producerande företag. Den ekonomiska effekten av att en tjänst outsourcas är 

därför beroende av avtalens utformning och den personliga relationen mellan företagen 

(Axelsson, 1998).  

 

I fastighetsbranschen tillämpas outsourcing främst i form av att fastighetsägare anlitar 

leverantörer för att sköta den tekniska förvaltningen av företagets fastigheter. På senare tid har 

fastighetsbranschen börjat gå tillbaka från trenden att använda sig av outsourcing, till fördel 

för att insourca sin tekniska förvaltning (Greger Petersson). Outsourcing inom 

fastighetsbranschen är därför ett aktuellt ämnesområde där utveckling hela tiden sker. Det är 

relevant att utforska för att hitta orsaken till varför trenden börjar vända. 

1.2. Problemdiskussion 
 
En brist med tidigare forskning är att de flesta studier om outsourcing har gjorts på 

produktionsföretag (Minoli, 1995). Det finns få studier som är fokuserade mot effekterna 

outsourcing har på tjänsteföretag. Det leder till att det finns ännu färre studier som är 

anpassade till att analysera outsourcings effekter i fastighetsbranschen. De studier som gjorts 

är oftast gjorda inom specifika områden och endast ett fåtal är riktade mot hyresfastigheter. 

En annan brist i tidigare forskning är att studierna baseras på endast ett fåtal företag och från 

ett enskilt perspektiv. För att göra undersökningen av de ekonomiska effekterna av 

outsourcing mer tillförlitlig krävs det att undersökningen omfattar flera företag och såväl 

beställares som leverantörs synsätt på outsourcing av teknisk förvaltning. Detta hoppas vi ska 

ge ett mer applicerbart resultat och ge svar till fastighetsägare på frågan om outsourcing av 

teknisk förvaltning är ekonomiskt lönsamt. 
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Ett fastighetsföretags val av att outsourca den tekniska förvaltningen eller sköta den själv kan 

få effekter på företagets flexibilitet och risk (Minoli, 1995). Detta kan i sin tur påverka 

företagets möjlighet till extern finansiering och även företagsvärdet. De flesta företag är 

drivna av att skapa vinst för att överleva och även för att ge ägarna avkastning på sitt 

investerade kapital (Axelsson, 1998). Företag arbetar hela tiden med att minska sin 

kapitalbindning och förbättra sina nyckeltal och sin avkastning. Outsourcing av en 

verksamhetsdel frigör kapital då inventarier avyttras. Då materiella tillgångar minskas eller 

omvandlas till likvida medel minskar kapitalbindningen samtidigt som nyckeltalen förbättras 

(Bragg, 1998). Eftersom företag agerar på det sätt som är mest lönsamt för ägarna är 

ekonomiska effekter av outsourcing mest intressanta att undersöka. Outsourcingtrenden har 

nu börjat vända inom Halmstads fastighetsbransch och uppsatsen ska förtydliga vad detta 

beror på. Den ska även utreda de ekonomiska effekterna som uppkommer då företag 

outsourcar sin tekniska förvaltning. Eftersom outsourcing i denna bransch innebär 

outsourcing av tjänster, är väldigt många faktorer involverade.  

1.3. Problemställning 
 

Vilka ekonomiska effekter uppstår då ett fastighetsföretag outsourcar sin tekniska 

förvaltning? 

1.4. Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att beskriva de ekonomiska effekter som uppstår då ett 

fastighetsföretag outsourcar sin tekniska förvaltning. Genom att tydliggöra effekterna vill vi 

ge fastighetsägare möjlighet att fatta ett mer välgrundat beslut angående om de ska outsourca 

sin tekniska förvaltning eller behålla den internt. 

1.5. Avgränsningar 
 

Uppsatsen kommer inte beröra outsourcing utanför Halmstad då marknadens förutsättningar 

skiljer sig i olika städer. Studien kommer endast att inriktas på företag som är verksamma i 

fastighetsbranschen. Den kommer inte visa effekter som uppstår vid outsourcing av 

ekonomisk förvaltning. 

 

1.6. Centrala begrepp 
 

Outsourcing - ”Outsourcing föreligger när ett företag anlitar en leverantör för att utföra en 

aktivitet som tidigare utförts i egen regi” (Bengtsson, Berggren & Lind, 2005). 
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2. Metod 
 

I metodavsnittet beskrivs hur vi gått tillväga för att samla in vår teori och empiri. Därefter 

redogörs och argumenteras även för vårt val av vetenskaplig anstats och andra beslut som 

har betydelse för uppsatsen. 

2.1 Metodstrategi 
 

Jacobsen (2002) beskriver att det finns två olika strategier för att samla in data. Den deduktiva 

som innebär att teorier prövas i praktiken och den induktiva datainsamlingsmetoden där 

intervjuer genomförs utan förväntningar. Sedan sammanställs datan och används som 

utgångspunkt för fortsättningen av uppsatsen. Uppsatsen grundades på en deduktiv ansats då 

det är bäst lämpat för att pröva hur teorier tillämpas i praktiken. 

 

I fastighetsbranschen finns inte några generella lagar kring ifall företag skall outsourca eller 

inte. Jacobsen (2002) beskriver att företag och marknaders olikheter gör att kunskapen blir 

väldigt lokal och unik. Därför begränsades uppsatsen till ett visst geografiskt område. 

 

Jacobsen (2002) anser att en explorativ problemställning bör följas av en kvalitativ 

undersökning. På grund av sin utformning är dessa metoder nästan alltid intensiva. Det vill 

säga att undersökningen måste fokuseras på ett fåtal enheter för att få fram en djupare 

förståelse av det fenomen som ska undersökas (Jacobsen, 2002). Vi valde en explorativ 

problemställning då den var öppen och vi ville gå på djupet med de ekonomiska faktorer som 

påverkas vid outsourcing. Därför valde vi också att använda oss av en kvalitativ ansats i vår 

uppsats. Vi valde att göra en intervjustudie där vi intervjuade personer från olika företag för 

att få deras syn på hur ekonomiska faktorer påverkas vid outsourcing. 

2.2. Metod för datainsamling 

2.2.1. Litteratursökning  

 

För att hitta relevanta teorier om outsourcing kopplat till fastighetsbranschen och ekonomiska 

faktorer har sökte vi efter böcker i Halmstad högskolas biblioteks katalogdatabas. För att få 

fram ytterligare forskning sökte vi även i de databaser som Halmstad högskola har tillgång till 

inom företagsekonomi. I databaserna gjorde vi artikelsökningar på ämnet outsourcing i ABI 

inform global och Emerald. I våra sökningar har vi framförallt använt oss av sökorden: 

outsourcing, teknisk förvaltning, tjänster, service management, facility management, 

transaktionskostnader och principal agent teori. 

2.2.2. Datainsamling  

 

För att samla in primärdata så måste intervjuaren utgå från förstahandskällor (Jacobsen, 

2002). Därför valde vi att göra individuella intervjuer. Jacobsen (2002) beskriver problemet 

med att hantera känsliga ämnen över telefon. Han anser att personer känner större förtroende 

för en person som sitter i rummet än ifall de pratar i telefon. Han beskriver även den så 

kallade kontexteffekten som innebär att platsen för intervjun kan påverka respondentens svar. 

Det var därför viktigt att ha intervjuerna på intervjupersonens arbetsplats i avskildhet. Där kan 

personen känna sig trygg och svara ärligt på frågor utan att kollegor får kännedom om 

intervjupersonens svar (Jacobsen, 2002). Eftersom personens trygghet kan ha stor betydelse 

på respondentens svar så placerade vi våra personliga intervjuer på deras arbetsplats.  
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Jacobsen (2002) anser att en öppen intervju får ut mesta möjliga information av 

intervjuobjektet. Genom öppna frågor erhölls svar på vad respondenten tycker är relevant och 

inte bara vad vi som intervjuar tycker är viktigt. Därför användes en strukturerad intervju där 

det uppkom spontana följdfrågor. Vi är medvetna om att intervjuerna därför inte blev 

identiska. På grund av detta användes två olika intervjuguider där intervjuguiden anpassades 

efter om företaget var en leverantör eller beställare av outsourcing. Fördelen med detta 

tillvägagångssätt var att svaren blev uttömmande och kunde utveckla nya frågor som behövde 

utredas noggrannare under kommande intervjuer. Intervjuguiderna baserades på 

operationaliseringen som återfinns i bilaga 1, där den teoretiska referensramen har delats upp i 

kategorier. För att säkerställa att alla kategorier berördes användes operationaliseringen som 

underlag för våra frågor. 

 

Intervjupersonerna bokades i ett tidigt skede och informerades om de områden som skulle 

undersökas. Detta gjordes för att respondenten skulle vara förberedd på vilka ämnen som 

skulle beröras under intervjun. Vi uppgav dock inga specifika frågor för att undvika 

färdigkonstruerade svar. Intervjuerna utformades så att de gick att genomförda under en 

timme. Detta stämmer överrens med vad Jacobsen (2002) anser är en lämplig intervjutid. 

 

Samtliga intervjuer spelades in med intervjuobjektets tillåtelse. Därefter transkriberades 

intervjuerna innan vi översätte talspråk till skriftspråk i empirin. Jacobsen (2002) anser att 

spela in intervjuer leder till flera fördelar. När den som intervjuar antecknar tar det tid, 

intervjun blir hackig och ögonkontakt tappas. Inspelningar leder också till att vi kan gå 

tillbaka och ta till vara på ordagranna citat. Jacobsen (2002) beskriver även hur användningen 

av bandspelare kan påverka vad en intervjuperson är beredd att berätta. Vi är medvetna om att 

inspelning därför kunde påverka den interna giltigheten i uppsatsen negativt. Vi försökte 

eliminera detta genom att informera företagen i studien om att intervjun skulle spelas in för att 

få intervjupersoner som trots det ville delta i studien. 

2.2.3. Val av företag och respondenter 

 

Vid kvalitativa ansatser beror urvalet av respondenter på avsikten med undersökningen 

(Jacobsen, 2002). Vi ville undersöka outsourcing inom stora fastighetsföretag i i Halmstad 

och valde därför att undersöka HFAB och Fastighetsstaden. Eftersom Crendo har varit 

leverantör av teknisk förvaltning till båda företagen så var de ett naturligt komplement för att 

få en djupare förståelse av företagens beslut om outsourcing. 

 

Val av intervjuperson baserades på kompetens och erfarenhet. Vi kunde inte ta hänsyn till den 

demografiska mångfalden i denna studie. Detta är på grund av att företagen inte är så stora att 

de har flera anställda som har insyn i beslutsfattandet angående outsourcing av 

förvaltningsverksamheten. Detta borde inte försämra kvalitén i uppsatsen då faktorer som 

ålder, kön eller etnicitet knappast påverkar personens inställning till outsourcing. 

 

Urval fastighetsföretag 

 

HFAB 

För vår studie var HFAB ett viktigt företag att intervjua. HFAB är ett stort kommunalägt 

fastighetsbolag som hyr ut över 9000 lägenheter och har fokuserat sin verksamhet till 

Halmstadsområdet. De har de varit verksamma i branschen i nästan 70 år och har under denna 

period förändrat sitt organisationsupplägg ett flertal gånger. Som intervjupersoner pratade vi 

först med företagets adminstrativa chef och kompletterade intervjun med deras upphandlings 

och inköpsansvarige. 
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Fastighetsstaden 

Vi valde Fastighetsstaden för att de är en av de största privata fastighetsägarna i Halmstad. 

Företaget passade vår undersökning väldigt bra på grund av att de äger 250 hyreslägenheter 

och är begränsade till Halmstadsområdet. De är en aktiv aktör som varit verksamma i 

branschen en längre tid. Fastighetsstaden ägs av fem personer som äger företaget via andra 

bolag. Vi valde att intervjua VD:n som är den största delägaren och personen som fattar beslut 

kring företagets tekniska förvaltning och kontrollerar deras leverantörer. 

 

Urval Leverantörsföretag 

 

Crendo 

För att få både beställarens och leverantörens syn på outsourcing så kompletterade vi studien 

med att intervjua Crendo. Företaget är den största leverantören av teknisk förvaltning i 

Halmstad. Vi ansåg att Crendo var ett självklart komplement då både Fastighetsstaden och 

HFAB har köpt och köper tjänster av företaget. Crendo huvudsakliga verksamhet är teknisk 

förvaltning men sköter även grönytor och städning. Vi intervjuade företagets VD och delägare 

eftersom han är personen som sköter en stor del av kontakten med Crendos beställare. 

2.3. Metod för analys 
 

Jacobsen (2002) delar in analysprocessen i tre steg. Författarna skall beskriva den information 

som de samlat in, för att sedan systematisera och kategorisera datan samt avslutningsvis tolka, 

generalisera och hitta intressanta samband i informationen. Vi utgick ifrån svaren som vi fick 

under våra intervjuer och jämförde dessa med vår teoretiska referensram. Efter att vi 

transkriberat datan från intervjuerna så kategoriserade vi datan och fokuserade på de ämnen 

som är centrala för uppsatsen. Därefter så analyserade vi hur de valda teorierna faktiskt 

används i praktiken samt analyserade skillnader mellan förvaltnings- respektive 

leverantörsföretagens svar i empirin. Utifrån denna analys av teori och företagens svar 

försökte vi fastställa vilka ekonomiska faktorer som ligger till grund för deras beslut om 

outsourcing. 

2.4. Validitet och Reliabilitet 
 

En studies giltighet beror på ifall vi mätt det vi avsett att mäta (Jacobsen, 2002). Giltighet 

delas upp i intern- och extern giltighet. Intern giltighet beskriver Jacobsen (2002) som ifall 

intervjuaren lyckats samla in den fakta de strävat efter. Genom att undersöka relevanta företag 

inom uppsatsens avgränsningar och ställa rätt frågor bör den interna giltigheten öka. Extern 

giltighet avser hur tillförlitlig datan vi samlat in verkligen är och ifall den går att tillämpa i 

andra situationer. Reliablitet avser uppsatsens tillförlitlighet och trovärdighet (Jacobsen, 

2002). 

 

Kvalitativa undersökningar har ofta som målsättning att skapa djupare förståelse för begrepp 

och fenomen (Jacobsen, 2002). Då vår uppsats syftar till att beskriva fenomenet med 

outsourcing och ifall trenden beror på ekonomiska faktorer passar en kvalitativ ansats.  

Genom att anpassa den vetenskapliga ansatsen efter syftet ökar uppsatsens externa validitet 

(Jacobsen, 2002). 

 

Avsikten med kvalitativa metoder är inte att generalisera ifrån urvalet av enheter till en större 

grupp (Jacobsen, 2002). Därför anser vi att vår uppsats reliabilitet inte påverkades av att det 

endast är ett fåtal företag som undersökts. Vi ville hellre gå på djupet med ett fåtal 

organisationer än att undersöka flera på ett mindre ingående sätt. 
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Jacobsen (2002) beskiver vikten av att studera representativa intervjuföretag. Görs detta ökar 

reliabiliteten i undersökningen och det finns stor chans för att samma resultat kan återskapas 

om undersökningen skulle upprepas. Fastighetsstaden ansåg sig själva som ett snittföretag på 

marknaden och HFAB är ett kommunalt företag som på många sätt liknar andra allmännyttiga 

företag. En liknande undersökning bör därför ge liknande resultat då de företag som 

medverkat i studien till stor del är representiva för andra fastighetsföretag. Såväl kommunala 

som privatägda. 

 

Jacobsen (2002) beskriver hur den som intervjuar påverkar intervjupersonens svar genom 

kroppsspråk, tonläge och följdfrågor som ställs utifrån egna åsikter. Ett tydligt exempel på 

detta är Hawthorneeffekten där mätmetoden hade stor effekt på studiens resultat (Jacobsen, 

2002). På grund av vår inverkan på intervjupersonen påverkas reliabiliteten i uppsatsen. 

Därför är det viktigt att vi är medvetna om problemet och försöker minimera vår påverkan på 

intervjupersonen. Det finns även en risk att intervjupersonen vinklar fakta för att framställa 

sitt företag som så bra som möjligt vilket är bra att känna till. 

 

En undersöknings validitet påverkas av dess källor (Jacobsen, 2002). Genom att kritiskt 

granska sina källor kan den interna validiteten i undersökningen öka. Det gäller såväl val av 

böcker som urval av intervjupersoner.  För att skapa den teoretiska referensramen har vi valt 

böcker och artiklar ifrån författare som till exempel Coase.  
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3. Teori 
 

Teorikapitlet inleds med en allmän beskrivning av outsourcing. Därefter förklaras vad ett 

företags kärnverksamhet är och varför den bör behållas inom företaget. Avtalets utforming 

och dess betydelse för samarbetet behandlas under service level agreement. Principal agent 

teori beskriver företagens kontrollbehov, lösningar och problem till följd av företagens olika 

målsättningar. I temat risk och flexibilitet beskrivs de övergripande riskerna samt hur 

företags flexibilitet kan påverkas vid outsourcing. Därefter går vi djupare in på 

kostnadsaspekterna under transaktionskostnader och ekonomi som är uppsatsens fokus. 

3.1. Outsourcing 
 

Minoli (1995) beskriver två olika synsätt kring outsourcing. Vissa ser outsourcing som 

framtidens företagssätt som låter företagen fokusera på sin kärnverksamhet. Motståndarna till 

outsourcing anser att det är en undanflykt för företag utan kompetens, resurser och visioner. 

Dessutom ser motståndarna till outsourcing en risk i att företags kompetens urholkas, vilket 

kan leda till stora problem i framtiden (Minoli, 1995). Lawson & Kennedy (2010) hävdar 

dock att outsourcing kan leda till en bättre teknisk kunskap och öka företagens kapacitet. 

3.1.1. Kriterier för framgångsrik outsourcing 

 
Minoli (1995) nämner 4 kriterier som ett företag bör iakta innan beslut om outsourcing fattas. 

Det som ska undersökas är den blivande leverantörens: 

1. Kunskap om vårt företag.  

Har outsourcingleverantören arbetat med liknande företag tidigare?  

2. Flexibilitet 

Hur flexibla är de till förändringar pga. säsongsvariationer samt på längre sikt? 

Om våra behov ändras, kan då kontraktet omförhandlas? 

3. Teknologiskt ledarskap 

Ligger leverantören i framkant vad gäller teknologi? 

4. Täckning 

Om vi är geografiskt utspridda, kan leverantören ändå uppfylla vad vi efterfrågar? 

 

Även Axelsson (1998) tar upp kriterier som är viktiga för framgångsrika 

outsourcingsamarbeten. Dessa kriterier är: geografisk närhet, tidsåtgång, tydliga 

gränsdragningar, expertkunskap för att kontrollera leverantören, medarbetarnas delaktighet 

samt företagets förändringstakt. 

3.1.2. Fördelar med outsourcing 

 

Axelsson (1998) beskriver att det i teorin borde vara lättare för företag att ha kontroll över en 

verksamhetsdel vid insourcing. Arbetarna är då anställda inom det egna företaget och 

kontrolleras av egna mellanchefer. Detta skiljer sig dock från vad Axelsson (1998) har 

iaktagit i praktiken. Där har det visat sig att leverantörer ofta är mer inriktade på att uppfylla 

beställarens önskemål vilket leder till minskat kontrollbehov. 

 

Minoli (1995) visar hur outsourcing kan vara särskilt bra vid vissa speciella situationer. Efter 

uppköp eller sammanslagningar mellan företag kan outsourcing vara ett bra sätt att få ordning 

i verksamheten. Istället för att integrera vissa verksamhetsdelar kan dessa läggas ut på en 
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extern leverantör. Det kan också vara mer fördelaktigt att outsourca i branscher med hög 

personalomsättning. Bortfall av spetskompetens och erfarenhet är i normala fall en stor förlust 

för ett outsourcande företag. Är personalomsättningen hög blir denna förlust mindre påtaglig 

samtidigt som kostnader för utbildning och inkörning flyttas till leverantören (Minoli, 1995). 

 

3.2. Kärnverksamhet 
 

Med kärnverksamhet menas ett företags huvudsakliga affärsidé och den tjänst som kunden 

primärt köper av företaget (Axelsson, 1998).  

 

Figur 1 Visar uppdelningen mellan den värdeskapande processen och de aktiviteter som 

stödjer kärnverksamheten (Axelsson, 1998, s.29). 

 

 
 

3.2.1. Identifiering av kärnverksamheten 

 
Enligt Axelsson (1998) använder sig vissa företag av flödesorientering där de identifierar sin 

värdeskapande process. Därefter tar företagen ställning till om de stödjande aktiviteterna ska 

utföras av dem själva eller av leverantörer. Kyztia & Stoy (2005) anser att det är behovet av 

kompetens, teknologi och erfarenhet som är de största anledningarna till att företag outsourcar 

den tekniska förvaltningen. Även Axelsson (1998) hävdar att kompetens är en av de drivande 

faktorerna bakom att outsourca sin verksamhet. En bakomliggande anledning till outsourcing 

är att företag inte själva kan tillhandahålla tjänsten utan att tappa konkurrenskraft mot resten 

av marknaden.  

 

Minoli (1995) anser att det kan vara fördelaktigt att dela in sin verksamhet i olika delar och 

rangordna dessa efter lönsamhet. De delar som genererar sämst avkastning kan vara lämpliga 

att outsourca. På så sätt behåller företaget de delar där de är mest effektiva. Dock kan vissa 

delar vara livsviktiga trots att de enbart medför kostnader för företaget (Minoli, 1995). 

3.2.2. Stordriftsfördelar 

 

Outsourcing bygger till stor del på att leverantören uppnår stordriftsfördelar genom att 

centralisera en typ av verksamhet. Genom att samla flera företags liknande tjänster kan 

leverantören uppnå kostnadsfördelar och därigenom uppnå en högre lönsamhet än enskilda 

företag (Bragg, 1998). 

 

Bragg (1998) anser att sänkta kostnader inte är någon självklarhet vid outsourcing. Det finns 

dock mycket som talar för att outsourcing kan leda till besparingar, särskilt då leverantören 



 14 

kan centralisera samma eller liknande funktioner för flera företag. Leverantören kan då skapa 

stordriftsfördelar och effektivare rutiner som sänker kostnaderna. Genom större volymer och 

köpfrekvens kan de få lägre priser på material och utrustning som sedan används gemensamt 

av flera anställda (Bragg, 1998). En annan fördel som uppkommer vid outsourcing är 

economies of scope, det vill säga när en leverantör tillhandahåller ett flertal tjänster i form av 

ett paketerbjudande ökas dess attraktivitet. Genom att kunna leverera tjänster mer effektivt än 

det enskilda företaget skapas stordriftsfördelar. Leverantören kan därigenom tillhandahålla en 

viss tjänst till ett billigare pris eller med en högre kvalité (Axelsson, 1998). 

3.2.3. Kompetensförlust 

 

Minoli (1995) anser att outsourcing kan leda till att företag mister personal som besitter 

kompetens och eventuella maskiner som är kopplade till verksamheten avyttras. Därför kan 

det vara svårt att insourca tjänsten igen. Axelsson (1998) nämner fem olika typer av 

kunskaper som kan gå förlorade då ett företag bestämmer sig för att outsourca. Tekniska 

kunskaper, forskning och utveckling, kunskap om företagets arbetssätt, företagets 

inlärningsförmåga och de individburna kunskaperna (Axelsson, 1998). 

 

3.3. SLA- Service Level Agreements 
 

Service level agreements är avtal som fastställer den minsta acceptabla servicen som 

leverantören ska tillhandahålla under en bestämd period (Rothery & Robertson, 1995).  

3.3.1. Avtalsutformning 

 

Avtalen kan utformas genom att parterna använder sig av aktivitets- eller detaljföreskrivande 

tjänstespecificering. Med detta menas att företagen bestämmer hur ofta en viss aktivitet eller 

tjänst skall utföras. Det kräver att köparen tar stort ansvar och är insatt i den tekniska 

förvaltningen för att noggrant kunna specificera vad som skall göras och hur ofta. 

Specificerade avtal ligger i beställarens intresse då tjänstens kvalité säkerställs och kontroll 

över leverantören skapas (Axelsson, 1998). 

 

Axelsson (1998) anser att fasta priser gynnar beställaren då de slipper obehagliga 

överraskningar som resulterar i oväntade prisökningar. Leverantören gynnas däremot av 

löpande fakturering som garanterar att de får betalt för varje arbetad timme. Beroende på 

vilken av dessa avtalstyper företaget använder förändras risken för respektive företag. 

(Rothery & Robertson, 1995). Rörliga avtal kan skapas genom att betalning baseras på à-

priser eller antal transaktioner (Minoli, 1995). Avtalen kan även utformas så att betalningen 

justeras för prisförändringar genom en indexreglering. Ett sådant avtal kan medföra oväntade 

merkostnader om den verkliga utvecklingen skiljer sig från den förväntade prisutvecklingen 

(Rothery & Robertson, 1995).  

3.3.2. Konktraktskostnader 

 

Enligt Bragg (1998) eftersträvar leverantörer så långa kontrakt som möjligt vid outsourcing. 

Dels för att försäkra sig om positiva kassaflöden för en lång tid framåt och dels för att 

förhindra omförhandlingar som kan leda till att en konkurrerande leverantör väljs som 

samarbetspartner. Många leverantörer försöker locka företag att ingå avtal med dem genom 

att utforma till synes billiga kontrakt. Därefter användes klausuler och tilläggstjänster som 

leder till att de totala kostnaderna ökar. Ett problem med de låga kontraktspriserna är att 
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leverantören tar orimligt lågt betalt, vilket leder till en bristande vinst. Företag bör därför 

överväga om de verkligen vill anlita en leverantör som knappt gör vinst på samarbetet. 

Leverantörens uteblivna vinst kan leda till sämre service och kvalité då leverantören försöker 

skära ner sina egna kostnader. Detta drabbar i slutändan det beställande företaget då 

kostnaderna för att kontrollera leverantören kan öka kraftigt (Bragg, 1998). Även Axelsson 

(1998) diskuterar problemet med oväntat stigande kontraktskostnader. När företaget tar 

ställning till ifall de skall fortsätta outsourcingsamarbetet bör de jämföra kostnaderna mellan 

insourcing och outsourcing med hänsyn till eventuellt stigande kontraktskostnader. 

 

Kyztia & Stoy (2005) belyser den ökade insyn ett företag får över sina kostnader då de 

outsourcar sin tekniska förvaltning. Då företaget får räkningar ökar insynen och ägaren får 

också förståelse för varifrån kostnaderna i verksamheten egentligen härstammar. Genom 

denna insyn har de en möjlighet att analysera och eliminera onödiga kostnader. Beroende på 

hur avtalen utformas kan denna kostnadsinsyn variera kraftigt. Rörliga avtal där varje betald 

krona har en särskild kostnadsdrivare ger god överblick av kostnaderna. Fasta avtal som 

betalas med en klumpsuma varje månad ger däremot ingen insyn alls till ägaren. 

 

3.4. Principal- Agent teori 

Principal agentteori är ett samlingsnamn för teorier som belyser de problem som uppkommer 

då två parter samarbetar men har olika mål och tillgång till information (Meckling och 

Jensen, 1976). 

3.4.1. Agentkostnader 

 

Meckling & Jensen (1976) definierar principal agent relationen som ett kontrakt där 

principalen väljer en agent som ska utföra en tjänst åt principalen. Ifall båda parter 

nyttomaximerar finns det en stor risk att agenten inte alltid agerar i principalens bästa intresse. 

Ifall principalen hade utfört aktiviteten på egen hand hade resurser använts på det sätt som var 

av bäst intresse för principalen. När en agent används sker vissa avvikelser från principalens 

mål och intressen. Dessa avvikelser går att begränsa men skapar extra kostnader. 

Begränsningarna består av att kontrollera agenten, skapa en relation med agenten eller att ge 

agenten ekonomiska incitament för att följa principalens intressen. Agentkostnader definieras 

som summan av kostnader för kontroll, relationsbyggande och incitament (Mecklin & Jensen, 

1976).  

3.4.2. Kontrollbehov 

 

Outsourcing kan medföra vissa problem som orderfel och längre beslutskurvor (Lawson & 

Kennedy, 2010). Det kan även uppkomma problem på grund av företagens olika 

underhållsstrategier. Skillnader i målsättning och att leverantören är en extern aktör leder till 

en ökad arbetsmängd för beställaren i form av ett ökat kontrollbehov (Minoli, 1995). 

 

Marino, Matsusaka &    ojn k (2010) beskriver problemet med att inte ha en egen chef på 

plats. Detta leder till att det är svårt att få fram förstahandsinformation om vad pengarna 

används till. För att kontrollera detta anser Minoli (1995) att det krävs antingen en god 

relation mellan partnerna, eller att de avtalar in en rättighet om att kontrollera leverantören. 

För att öka insynen kan de även avtala fram möjligheten att gå igenom leverantörens 

faktureringsunderlag och arbetade timmar (Minoli, 1995). 
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Kontrollbehovet varierar beroende på vilken typ av personal som leverantören tillhandahåller. 

Ifall personalen kontinuerligt skapar bra resultat och agerar professionellt minskar 

kontrollbehovet. Utöver kontrollbehovet med personal finns problemet med att en tjänst är 

svårare att utvärdera än en produkt. Det är svårt att fastställa när tjänsten senast utförts, ifall 

den utförs tillräckligt ofta och tjänstens slutgiltiga kvalité (Axelsson, 1998). Det finns en 

högre sannolikhet att företag uppstår som ersättning till marknaden då det rör sig om tjänster 

eftersom de är svårare att specificera än varor och därmed skapar högre transaktionskostnader 

(Coase, 1937).  

3.4.3. Inköpsfilosofi 

 

Axelsson (1998) beskriver två olika inköpsfilosofier som används vid köp av tjänster. Den 

transaktions- och konkurrensinriktade filosofin som bygger på att det finns hård konkurrens 

på marknaden. Inköparen utnyttjar denna konkurrens för att få bästa möjliga pris ifrån 

leverantören. Ett sådant tillvägagångssätt skapar kortsiktiga relationer eftersom företaget 

fokuserar på pris istället för att knyta någon speciell leverantör till sin organisation. Som 

kontrast till denna filosofi finns den relations- och samarbetsinriktade inköpsfilosofin som 

bygger på att det finns ett fåtal leverantörer att välja mellan. Inköparen kan då inte utnyttja 

konkurrensen på marknaden utan måste fokusera på att skapa en långsiktig relation för att få 

ner kostnaderna. Fördelen med långsiktigheten är att kostnader för omförhandlingar och 

transaktionskostnader minskar tack vare att parterna har kännedom om motparten och dess 

beslutsprocesser (Axelsson, 1998). 

3.4.4. Samarbetsproblematik 

 

Axelsson (1998) belyser problematiken då företag beslutar sig för att anlita en ny leverantör. 

Under beslutsprocessen är det inte alltid säkert att tjänsten som har det högsta mervärdet i 

teorin är det bästa alternativet i praktiken. Ifall leverantören utlovat ett orimligt lågt 

kontraktspris, finns det stor risk att de inte kan leverera den utlovade kvalitén eftersom de 

försöker hålla nere sina löpande kostnader för att själva gå med vinst.  

 

Bose, Pal, Sappington (2010) beskriver ett intressant förhållande inom outsourcingsamarbetet. 

Det beskrivs som ett balansspel där marknaden ger utrymme för en viss mängd intäkter som 

delas upp mellan partnerna enligt vad parterna avtalat. Denna balans kan rubbas genom att 

någon av parterna avviker från avtalet och förändrar fördelningen av intäkter. När en part gör 

mindre än vad de åtagit sig att göra förändras betalningen i förhållande till den prestation som 

de utfört, vilket den andra parten får stå för.  

 

3.5. Risk & Flexibilitet 
 

Förändringar i företagets flexibilitet är direkt kopplat till företagets totala risk (Minoli, 1995). 

Ökad risk och osäkerhet höjer företagets krav på kontroll vilket leder till kostnadsökningar 

(Williamson, 1985). Då ett företags risk sjunker blir det lättare för företaget att erhålla extern 

finansiering av bank och riskkapitalister. Ju lägre riskexponering ett företag har, desto lägre 

blir deras låneräntor och därmed den vägda kapitalkostnaden. Detta ökar företagets 

avkastning i relation till dess risk och därmed ökar företagsvärdet vid en kassaflödesvärdering 

(Brealy, Mayers & Allen, 2006). Om outsourcing påverkar ett företags flexibilitet eller risk 

ändras alltså den totala riskexponeringen och därmed företagsvärdet. 
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3.5.1. Flexibilitet 

 

Dagens marknad kännetecknas av minskad kontinuerlighet i företagens efterfrågan, vilket 

ställer större krav på företags flexibilitet. För att hantera belastningsskillnader på vissa 

verksamhetsdelar kan outsourcing vara det bästa sättet att anpassa sin kapacitet efter den nya 

efterfrågan. Alternativet till outsourcing är att öka sin egen kapacitet genom nyanställningar. 

Detta kan innebära att företaget tvingas säga upp personal när arbetsnivån sedan normaliseras 

(Bragg, 1998).   

 

Outsourcing påverkar företagets flexibilitet på ett flertal sätt. Genom att outsourca 

verksamhetsdelar kan flexibiliteten ändras då antalet egna anställda och kapitalbindningen 

minskas. Detta gör företaget mer flexibelt för konjunkturnedgångar eller annan förändring av 

efterfrågan (Bragg, 1998).  

 

Vikten av att en leverantör gör rätt från början är enligt Axelsson (1998) extra viktigt då det 

handlar om tjänster. Levereras en felaktig vara kan den återsändas och problemet drabbar inte 

slutkunden. När fel uppkommer i en tjänst drabbar detta slutkunden direkt och har negativ 

inverkan på beställarens rykte. Då fel uppkommer är det viktigt att leverantören har en 

flexibel organisation som kan anpassa sig och åtgärda felet så snabbt som möjligt (Axelsson, 

1998). 

3.5.2. Riskvärdering 

 

Innan företag outsourcar en verksamhetsdel är det viktigt att de noggrant analyserar vilka 

konsekvenser detta medför. Valet av leverantör kräver också en grundlig undersökning för att 

säkerställa att samarbetspartnern kan leverera den utlovade tjänsten (Axelsson 1998). Enligt 

Minoli (1995) blir risker i leverantörens företag i stort sett likvärdigt med risker i det egna 

företaget. Innan val av leverantör bestäms bör beställaren därför kontrollera leverantörens 

historik, effektivitet samt deras finansiella ställning. Går leverantören i konkurs står partnern 

med ett akut rekryteringsbehov. Ett sätt att minska risken för dåliga leverantörer är att föra in 

en klausul i avtalet som gör att kontraktet går att frångå om leverantören inte lever upp till vad 

de åtagit sig (Bragg, 1995).  

 

Bragg (1998)  eskriver en annan risk som han kallar “the  and wagon effect”. Teorin  elyser 

hur oförtjänt positiva framställningar av outsourcing uppkommer. Bakgrunden är att företag 

värnar om sitt varumärke och därför inte vill medge att outsourcingsamarbeten varit dåliga. 

”The  and wagon effect” inne är att företag hoppar på trenden för de har hört mycket positivt 

och är rädda att konkurrenter ska få försprång om de står utanför. Ifall outsourcingen blir 

olönsam och ses som ett misslyckande är det oftast ledaren som genomfört övergången som 

får ta ansvaret (Bragg 1998). 

 

3.6. Transaktionskostnader 
 

Den drivande faktorn till att företag uppstår är att det måste finnas övervägande fördelar av att 

ha en egen produktion istället för att köpa varor eller tjänster direkt på marknaden. Coase 

(1937) beskriver transaktionskostnader som kostnader för bedömning, förhandling och 

upprättande av avtal då företag köper in tjänster från marknaden. Enligt Williamsson (1985) 

är transaktionskostnader svåra att mäta eftersom det inte finns en konkret motpol till dem ifall 

företaget bestämmer sig för att insourca sin verksamhet. 
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3.6.1. Kostnadshantering 

 

Kyztia & Stoy (2005) anser att bara outsourca den tekniska förvaltningen i 

fastighetsbranschen leder till ökade administrationskostnader i på grund av alla nya 

transaktioner som uppkommer mellan företagen. 

 

Alla kontrakt bygger på transaktioner. Kontrakt används eftersom det är effektivare att skapa 

kontrakt än att köpa in tjänster på marknaden från dag till dag (Axelsson, 1998). Nackdelen är 

att utformningen och kontrollen av dessa kontrakt skapar transaktioner vilket kostar pengar. 

Avtalsparterna borde kunna förutse stora delar av kostnaderna i förväg, men det är ändå inte 

ovanligt att de blir högre än förväntat (Axelsson, 1998). 

 

Williamson (1985) visar att transaktionskostnader kan delas in i olika tidsperioder samt i fasta 

och rörliga transaktionskostnader. Tidsperioderna är före och efter ingåendet av 

outsourcingkontraktet. Rörliga kostnader som uppstår innan ett samarbete påbörjas består av 

sökandet och utvärderingen av potentiella samarbetspartners. Dessa engångskostnader bör ses 

som fasta kostnader som ska täckas under kontraktets löptid. Anledningen är att de inte längre 

påverkas av antalet transaktioner. Efter kontraktets ingående är det främst kostnader för 

uppföljning och kontroll av leverantören som uppstår. Dessa kostnader kan antingen vara 

rörliga i form av kommunikation eller fasta i form av upprättandet av kontrollsystem 

(Williamson, 1985).  

3.6.2. Williamsons Operativa modell 

 

Williamsons (1985) operativa modell syftar till att mäta de verkliga kostnader som förknippas 

med transaktioner. För att förklara vad transaktionskostnader består av har Williamson (1985) 

delat in kostnaderna i tre kategorier. 

 

Asset specificity innefattar bland annat produktutveckling, kunnande, erfarenhet och 

produktionslinjer. Begreppet avser tillgångar som är specifika för företaget och som en 

leverantör måste tillgodose sig för att kunna ersätta den outsourcade verksamhetsdelen på ett 

effektivt sätt (Williamson, 1985). 

 

Frequency beskriver hur ofta kontrakt måste omförhandlas. Desto högre frekvens som 

företagen har på omförhandlingarna desto högre blir transaktionskostnaderna (Williamson, 

1985). Kontrakts- och transaktionskostnader kan variera beroende på olika situationer på 

marknaden (Axelsson, 1998). En osäker inköpssituation på markanden skapar högre 

kontrakts- och transaktionskostnader. Ifall leverantörer och upphandlare av tjänster har lika 

stark ställning på marknaden kan detta leda till ingående omförhandlingar. Detta skiljer sig 

ifrån ifall leverantören eller upphandlaren har ett klart övertag då omförhandlingskostnaden 

vanligen minskar (Williamson, 1985).  

 

Den sista kategorin är enligt Williamson (1985) uncertainty som beskrivs som företagens 

osäkerhet mellan planering och utfall. Osäkerheten gäller även vilken påverkan samarbetet får 

på företagets lönsamhet och kundnöjdhet.  

 

Knutsson (2000) ger Williamsons (1985) teori kritik för att det är för många individuella 

faktorer som är unika för olika organisationer och personer vilket påverkar teorins praktiska 

relevans. Knutsson (2000) förklarar detta konkret med ett exempel på hur samma vara/tjänst 

kan tillgodose en kunds behov medan en annan kund är missnöjd med samma produkt. Trots 

denna kritik anser Knutsson (2000) att Williamsons (1985) gjort stora framsteg vad gäller 
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möjligheten att operationalisera transaktionskostnadsteori till verkligheten. Genom att skapa 

kategorierna asset specificity, frequency & uncertainty blir det tydligt vad 

transaktionskostnader egentligen består av.  

3.6.3. Skyddsåtgärder 

 

Williamson (1985) anser att avtal bör innehålla tre skyddsåtgärder som Axelsson (1998) 

kallar styrstrukturer. Dessa skall reglera avvikelser ifrån kontraktet för att skydda företagen 

mot kontraktsbrott. Williamson (1985) beskriver vikten av att företag avtalar om hur de 

kontrollerar kontrakt och hanterar konflikter. Företagen skall också sträva efter en lång 

kontinuerlig affärsrelation. Detta är viktigt för att undvika framtida kontraktstvister som 

upptar deras tid och leder till högre administrationskostnader (Williamson, 1985). 

 

Enligt Bragg (1998) skall avtalen innefatta vilka konsekvenser beställaren kan göra gällande 

om leverantören inte utför vad de åttagit sig. Bragg (1998) anser också att företagen skall 

skydda sig mot eventella förtidsuppsägningar av avtalet, genom straffavgifter. Enligt Minoli 

(1995) bör det köpande företaget även försöka få leverantören att basera en del av betalningen 

på beställarens vinster. Den här typen av provisions- eller bonussystem bör öka leverantörens 

engagemang att göra ett bra jobb. 

 

Dessa styrstrukturer skall enligt Axelsson (1998) skydda mot opportunism som innebär att en 

avtalspartner förbättrar sin situation på motpartens bekostnad. Opportunism är en faktor som 

även Williamson (1985) nämner och som han anser kan ha stor påverkan på ett 

outsourcingsamarbete. Ifall ett samarbete bara styrdes av rationality och asset specificity hade 

båda parter arbetat för ett så effektivt samarbete som möjligt. Detta hade i sin tur skapat en 

maximal vinst att dela på mellan de båda företagen (Williamson, 1985). 

 

3.7. Ekonomi 
 

I detta kapitel beskrivs de ekonomiska konsekvenser som uppstår då ett företag outsourcar en 

verksamhetsdel. Genom outsourcing kan fasta kostnader omvandlas till rörliga, kapital 

frigöras och resultatet påverkas. Ekonomiska beslut skall bedömas över investeringens 

livscykel, därför är det viktigt att företag inte bara ser till investeringens utgångskostnad 

(Minoli, 1995). 

3.7.1. Ekonomiska beslutsfaktorer 

 

Minoli (1995) hänvisar till en studie som genomfördes 1992 med 200 deltagande företag där 

två av de tre mest avgörande faktorerna vid outsourcingbeslut var inriktade mot 

kostnadsminskningar. Studiens resultat var:  

 Kostnaden fortsätter att vara en primär faktor då företag tar beslut om att outsourca sin 

verksamhet. 

 Outsourcing följer ett förutsatt mönster efter en stor uppgörelse tillkännages.  

 Investerare reagerar oftast positivt när det gäller outsourcingplaner, speciellt när 

beställaren lägger stor vikt på kostnaderna.  

 

Då företag outsourcar måste de ta hänsyn till att även leverantören måste ha ett tillägg för att 

kunna gå med vinst. Om verksamhetsdelen behålls inom företaget kan den existera utan 

vinstkrav. Leverantörens kostnadsfördelar måste därför vara tillräckligt stora för att lämna 
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utrymme både för leverantörens vinst och för det beställande företagets kostnadssänkning 

(Bragg, 1998).  

 

Schroeder (1993) beskriver inkörning som hur personer och företag förbättras över tiden. Då 

de blir mer erfarna i sin arbetsuppgift tar arbetet kortare tid, och produkten får en högre 

kvalité. Inkörning är en följd av inlärning och ökad effektivitet. Detta leder till sänka 

kostnader och ökad produktion inom företaget (Schroeder, 1993). Minoli (1995) beskriver hur 

inkörning vid outsourcing kan påverka ett företags effektivitet. Då företaget tar in extern 

personal för att sköta en verksamhetsdel försämras effektiviteten inledningsvis eftersom den 

nya personalen inte har samma kunskap om verksamheten.  

3.7.2. Kapitalfrigörelse  

 

 
Figur 2. Visar hur en del av de fasta kostnaderna omvandlas till rörliga vid outsourcing.  

 

Genom outsourcing kan ett företag omvandla fasta kostnader till rörliga ifall de avtalar om 

löpande fakturering med leverantören. Likadant kan rörliga kostnader omvandlas till fasta 

genom avtal med bundna priser. Valmöjligheten bidrar till ökad flexibilitet för företagen. 

Outsourcing kan även minska flexibiliteten genom långa bindningstider på avtal vilket ökar 

företagets risk (Bragg, 1998). 

 

Enligt en undersökning gjord av Kyztia & Stoy (2005) framgick att 44 % av de tillfrågade 

företagen sänker sina kostnader genom outsourcing. Undersökningen baserades på 

schweiziska fastighetsföretag som oftast utformar avtalen med löpande kostnader. 

Inget av företagen i studien använder sig av fasta avtal, då den avtalstypen är väldigt ovanlig i 

Schweiz.  

 

Minoli (1995) skriver att outsourcing vanligen minskar företags kapitalbindning, De kan 

avyttra maskiner, slipper återinvesteringskostnader och avskrivningar på den befintliga 

maskinparken. Minoli (1995) påpekar även att outsourcing kan medföra att beställaren får ta 

del av teknisk utveckling utan egen kostnad för forskning och utveckling. Genom 

leverantörens uppdatering av sin utrustning och personals kompetens får företaget som anlitar 

leverantören ta del av den utvecklingen. Ifall leverantören sköter detta skyddas det anlitande 

företaget mot teknologisk eftersläpning. 
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Figur 3 Normalt kassaflöde efter ett outsourcingbeslut (Minoli, 1995, s. 101) 

 
figur 3. Visar att outsourcing inledningsvis ger ett inflöde av likvida medel då företaget säljer 

maskiner och andra inventarier, vilket sedan följs av månatliga utbetalningar.  

  

“In an outsourcing case, the organization typically receives an infusion of cash at the 

inception of a contract. Then the organization pays monthly charges, which may be constant 

or (more likely) variable, for the duration of the contract. “ (Minoli, 1995, s.101).  

3.7.3. Nyckeltal 

 

Bragg (1998) beskriver hur vissa företag använder outsourcing som ett sätt att förbättra sina 

nyckeltal. Även om outsourcing inte påverkar något annat än nyckeltalen skulle det vara 

anledning nog för outsourcing eftersom många företag utvärderas utifrån just nyckeltalen. 

Genom att minska tillgångarna med bibehållet resultat förbättras räntabiliteten på totalt 

kapital som är ett av de viktigaste måtten på lönsamhet. Genom att minska antalet anställda 

förbättras ratiot resultat per anställd. Att outsourca avdelningar med många anställda 

samtidigt som företaget behåller samma lönsamhet kommer visa på en stor ökning i 

effektivitet per anställd trots att resultatet är detsamma (Bragg, 1998). 

 

De vanligaste nyckeltalen är räntabilitet på totalt och eget kapital. Räntabilitet på totalt kapital 

visar avkastningen på allt kapital, oberoende på hur företaget har anskaffat kapitalet. 

Räntabilitet på eget kapital är ett vanligt egenrelaterat mått. Detta visar ägarnas förräntning av 

deras insatta kapital (Andersson, 2008). Vid outsourcing minskas kapitalbindningen, vilket 

leder till att nyckeltal som räntabilitet på totalt kapital och eget kapital förbättras (Minoli, 

1995). 

 

Brealey, Myers & Allen (2006) beskriver nuvärdeberäkning som en modell som främst 

används vid investeringsbeslut. Syftet är att se om en investerings framtida värde överstiger 

investeringsbeloppet. Nuvärdeberäkning av ett framtida värde kallas även diskontering. Detta 

görs med en diskonteringsränta även kallad kalkylränta eller alternativkostnad för kapital. 

Enligt Yard (2001) består kalkylräntan av tre komponenter. Kompensation för väntan, 

förlorad köpkraft och risk. 

 

Alternativkostnaden beskrivs som den avkastning företaget kan erhålla på sitt kapital på andra 

sätt än investeringen. Denna alternativa avkastning baseras på avkastningen som erhålls då 
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pengarna placeras inom företaget, andra investeringar eller aktier med liknande risknivå som 

investeringen (Brealey et al. 2006).  

 

3.8. Sammanfattning av teoretisk referensram 
 

Alla företag har en kärnverksamhet som är baserad på den huvudsakliga affärsidén. 

Kärnverksamheten är ett företags värdeskapande process och dess vinstdrivande aktiviteter. 

För ett fastighetsföretag består detta av uthyrningen av lägenheter. För att kärnverksamheten 

ska fungera optimalt krävs stödjande aktiviteter. Dessa aktiviteter generar oftast inga intäkter 

vilket gör dessa lämpliga för outsourcing då företagen söker kostnadssänkningar. Företagen 

måste värdera dessa kostnadsfördelar med risken att förlora kompetens då de outsourcar en 

verksamhetsdel. Genom att samla flera företags tekniska förvaltningsbehov i ett företag kan 

leverantören uppnå stordriftsfördelar. Detta gör att de kan anställa specialiserade hantverkare 

som elektriker då dessa blir fullt sysselsatta hos leverantören till skillnad från det enskilda 

förvaltningsbolaget. 

 

Utformingen av avtalen påverkar företagens kostnader och hur beställaren använder avtalen 

för att behålla kontrollen över leverantören. Företagen kan föränra sin överlick av kostnader 

genom att förändra utformningen av avtalen. Ett problem är att leverantören ofta ger ett lågt 

pris i anbudsfasen för att vinna kontraktet och sedan öka kontraktskostnaderna genom 

tilläggstjänster. Vid ett samarbete mellan företag som har olika målsättningar uppstår 

problem. Företagen kan ha olika åsikter om vad som är god kvalité för slutprodukten. Ifall 

leverantören inte levererar det som avtalats kostar det tid och pengar för beställaren att 

kontrollera sin samarbetspatner. Kontrollbehovet kan begränsas genom att beställaren 

använder sig av bonussystem som påverkar leverantörens motivation. Företag kan använda 

sig av olika inköpsfilosofier beroende på marknadssituationen. 

 

Dagens marknad känneteckas av efterfrågevariationer vilket ställer större krav på företags 

flexibilitet. Outsourcing är ett sätt för företag att öka deras flexibilitet då leverantören tar över 

risken för variationer i efterfrågan. Anlita en leverantör medför vissa risker då företaget tappar 

kontroll över verksamhetsdelen som outsourcas. Kontrakt gör att transaktionskostnaderna 

minskar då villkoren inte behöver omförhandlas vid varje inköp. Däremot uppkommer 

kontrollkostnader eftersom beställaren måste kontrollera att tjänsten håller den utlovade 

kvalitén. Dessa transaktionskostnader beskrivs i olika teorier enligt Williamsons (1985) 

operativa modell. För att skydda den utlovade kvalitén och begränsa transaktionskostnaderna 

avtalar företagen in skyddsåtgärder i avtalen. 

 

Studier tyder på att ekonomiska beslutsfaktorer är det som väger tyngst då företag tar 

outsourcingbeslut. Det påverkar företags kapitalbindning, nyckeltal och lönsamhet. De blir 

skyddade ifrån teknologisk eftersläpning och behöver inte lägga pengar på forskning och 

utveckling. 
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4. Empiri 
 
I detta kapital har vi sammanställt den transkriberade datan som samlats in under uppsatsens 

intervjuer med HFAB, Fastighetsstaden och Crendo. 

4.1. Fastighetsstaden 

4.1.1. Kärnverksamhet 

 
Fastighetsstadens huvudsakliga fokus är förädling av fastigheter. Med förädling menar de att 

köpa, bygga nytt, bygga om, bygga till och avyttra fastigheter. Detta uppnår de genom att 

använda transaktionsmarknaden men inte bara köpa och sälja utan utan även förädling. De 

anser att förvaltning är en viktig del som kommer med på köpet och påpekar att vissa 

konkurrenter är speciellt inriktade på förvaltningen. 

  

Fastighetsstaden använder sig av både in och outsourcing. Idag sysselsätter Fastighetsstaden 

tre personer i den egna verksamheten. De sköter den periodiska tillsynen av sina fastigheter 

där de tar hand om enklare underhåll och enklare tekniska åtgärder. Hur de lägger upp 

organisationen förändras över tiden och det är beroende på vilken typ av fastigheter det gäller. 

Fastighetsstaden rör sig i en skala där de kan sköta det mesta av den tekniska förvaltningen 

själva, eller att outsourca nästintill hela den tekniska förvaltningen. Vissa verksamhetsdelar 

har de bestämt sig för att inte utföra själva. Greger anser att yrkesmässiga arbeten som 

snickare, rörläggare och elektriker kräver för mycket spetskompetens för att ha i egen regi. 

 

För att kunna insourca verksamheten igen anser Greger att det är en kompetensfråga och att 

insourcing leder till extra organiseringsjobb. Han anser inte att det finns några andra hinder 

som skulle försvåra processen ifall företaget skulle bestämma sig för att insourca hela den 

tekniska förvaltningen. 

 

Greger beskriver att det finns flera anledningar till varför de beslutat att outsourca en del av 

sin tekniska förvaltning. Greger tog upp företagets kapacitetsbrist som ett konkret exempel. 

Ifall de har knappa resurser använder sig företaget av mycket outsourcing, men ifall de har 

gott om resurser förändrar de upplägget och insourcar en del av verksamheten. Han anser att 

in och outsourcing liknar ett dragspel vilket används i mån av företagets resurser. De ser till 

ekonomiska faktorer men har också en policy att inte växa till en alltför stor egenorganisation. 

Detta är för att inte få för stort fokus på driftsfrågor, och tappa fokus från innovationerna. 

Greger anser att företaget är en liten organisation och måste vara på tårna för att hitta tillfällen 

att fokusera på sin kärnverksamhet.  

 

Greger anser att Fastighetsstaden idag inte hade kunnat leverera en konkurranskraftig tjänst 

när det kommer till yrkesmäsiga utförande som snickeri. Han anser även att företaget inte 

innehåller den kompetens då mycket av dessa yrkesområden har behörighetsfrågor som 

bestämmer ifall de får utföra jobben. Utöver det tillkommer sanitetsfrågor, Greger anser att de 

inte kan skicka in eget folk till att snickra då de inte har tidigare erfarenhet av denna typ av 

arbeten. Ett alternativ hade varit att anställa denna kompetens in i egen regi, men Greger anser 

att det skulle öka företagets sårbarhet. På grund av den skiftande efterfrågan så hade de 

behövt upp till 3 snickare för att klara av vissa dagar, medan andra dagar hade de ingen 

användning av denna kompetens. Dessutom skapar det extra planeringsjobb och Greger 

beskriver problemet med att verksamhetens fokus skiftar till en byggfirma istället för att 

fokusera sig på förädlingsverksamheten. 
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Greger ser inte att företagets storlek leder till några särskilda prisfördelar utan menar att det är 

vanligt att företag övervärderar dessa. Fastighetsstaden har upptäckt att de kan få samma eller 

bättre priser än större företag genom att köpa ifrån diverse återförsäljare.  

 

Teknisk förvaltning anser Greger är mycket viktig för deras företag. Fram till idag har de inte 

haft någon personalomsättning inom sin tekniska förvaltning men de är medvetna om risken 

att det kan uppkomma i framtiden. På grund av att företaget inte förlorat någon inom den 

tekniska förvaltningen så har de inte haft problem med att kompetens försvinner vid 

outsourcing. Greger anser däremot att han förstår frågan och hänvisar till andra företag i 

staden som har förändrat sitt upplägg i omgångar och då tappat mycket kompetens. 

 

Greger beskriver Fastighetsstaden som ett vinstdrivande företag och ser inga 

verksamhetsdelar som skall undantas. Han är medveten om att vissa verksamhetsdelar som 

teknisk förvaltning inte skapar någon vinst men anser ändå att verksamheten är oumbärlig för 

företaget. De räknar bara vinst på en nivå och lägger vikten på att hela företaget skall kämpa 

mot samma mål. Företagets största poster i resultaträkningen är intäkter som främst kommer i 

form av hyror och deras kostnader främst i form av underhåll, ränta och avskrivning. 

 

Upplärning av en ny teknisk förvaltare kan ta allt emellan en dag till en livstid. Greger anser 

att det är väldigt individuellt och beror på vilket yrke och vilken nivå av kompetens som 

eftersträvas. Han säger det är svårt att ange en genomsnittlig tid men skulle definiera ett 

halvår som rimlig inkörningstid för en nyanställd. 

 

Greger anser att teknisk förvaltning är en bransch som inte utvecklas lika mycket som den 

borde. Den går framåt men han anser att det går för sakta. Han beskriver att företag borde 

vara mer innovativa än vad de är idag och det borde finnas ganska mycket att göra i den IT-

värld som vi lever i. Därför borde det finnas bättre system än de som han har sett hittills. 

Framför allt system för uppföljning och kontroll där det finns utrymme för förbättring. Han 

anser att problemet inte beror på kostnader utan att entreprenörerna inte tillhandahåller de 

styrsystem som finns på marknaden. 

4.1.2. Service Level Agreement 

 
Fastighetsstaden använder sig av service level agreements då de utformar sina avtal med 

leverantörer. Utformningen av dessa är olika beroende på vad företaget köper in. Vid 

upphandling av elektriker och rörläggeri använder de sig av pris per timme med pålägg för 

material och leverantörens vinstpålägg. Detta upplägg används på grund av att de inte vet vad 

som kommer köpas in från den ena dagen till den andra vilket gör rörliga avtal bättre 

lämpade. För tjänster som städning är arbetsmängden känd på förhand och i de fallen 

tillämpas fasta priser. 

 

Fastighetsstaden utformar oftast av avtal på tre år. Generellt sett vill företaget ha korta 

löptider som varierar beroende på vilken typ av kontakt men försöker undvika 

uppsägningstider som är längre än 3-9 månader. Vid avyttring av fastighter används en 

klausul som gör att det blir kortare uppsägningstider. Avtalen är inte försedda med några 

straffavgifter ifall någon part skulle säga upp ett avtal i förtid. Greger beskriver att 

Fastighetsstaden inte använder alltför komplicerade avtal. De anser att inget avtal är värt mer 

än pappret det är skrivet på. Han beskriver detta med att båda parter måste ha intresse av att 

uppfylla avtalet, ifall de inte har något intresse är det ett dåligt samarbete. Vissa avtal försöker 

parterna bara komma runt med så lite skada som möjligt. Ett sådant avtal skapar bara 
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konflikter och tar kraft ur den egna organisationen. Kan företagen inte jobba åt samma håll så 

att båda är nöjda med avtalet är det inget bra avtal. 

 

Omförhandlingar och förändringar av avtal är normalt sett oproblematiska ifall parterna har 

ett bra samarbete. Greger anser att tiderna förändras och då behöver saker och ting förändras 

så organisationen håller sig uppdaterad. Därför omförhandlar fastighetsstaden sina kontrakt 

vart tredje år för att hålla organisationen på tårna och förändra innehållet i avtalen vid behov. 

Skriftliga avtal går att säga upp då de närmar sig löptidens slut. När uppsägningstiden går ut 

skall företagen normalt sett ha förhandlat fram nya. 

4.1.3. Principal Agent Teori 

 
Fastighetsstaden specificerar sina aktiviteter mindre noggrant idag än tidigare. Detta är på 

grund av att desto noggrannare företaget specificerar aktiviteterna, desto sämre blir avtalet.  

Försämringen beror normalt sett på att entreprenören inte har en bra egenkontroll och ett 

dåligt uppföljningssystem. Går företag in för mycket i detalj blir resultatet vid en efterkontroll 

ofta att avtalets detaljer inte uppfyllts. Även andra avvikelser från avtalen förekommer och då 

är det entreprenörens fel.  

 

Fastighetsstaden använder sig av en hel del stickprovskontroller och fakturakontroller för att 

kontrollera sina entreprenörer. De ger sig ut och kontrollerar att företagen har utfört de 

tjänster som de tagit betalt för att utföra. Fastighetsstadens representanter har kompetensen att 

utvärdera mindre tekniskt krävande jobb som filterbyten och liknande. Eftersom de saknar 

den tekniska kompetensen som behövs för att kontrollera mer komplicerade jobb tar de in 

externa konsulter som hjälper dem att kontrollera entreprenörerna.  

 

Greger anser att för mycket kontroller kan vara kontraproduktivt. Har du ett dåligt samarbete 

och saknar förtroende för entreprenören leder det till att beställaren måste kontrollera stora 

delar av vad entreprenören gör. I det läget ska företaget ifrågasätta samarbetet. Det finns 

skrämmande exempel på samarbeten där kontrollen kostar lika mycket som utförandet. De 

anser att kontrollbehovet inte enbart beror på osäkerhet mellan beställare och leverantör. Det 

beställande företaget måste alltid utföra kontroller oavsett hur bra samarbetet är med 

leverantören.  

 

De använder inga uttalade bonussystem eftersom de inte hittat någon lämplig utformning. 

Som outtalade bonussystem använder de sig av att ge mer jobb till entreprenörer som sköter 

sig bra. Utöver det bjuder företaget sin leverantörs anställda på trivselaktiviteter och liknande 

ifall de är nöjda med deras prestation.  

 

Fastighetsstaden valde Crendo efter att de hade utvärderat andra leverantörer. De anser att 

Crendos konkurrenter inte är i närheten av att kunna erbjuda samma tjänst. På grund av detta 

anser Greger att det är för svag konkurrens på marknaden. De hade helst velat se två eller tre 

jämngoda alternativ. De vill dock inte definiera Halmstads marknad för teknisk förvaltning 

som en säljares marknad.  

4.1.4. Risk & Flexibilitet 

 
Fastighetsstaden anser att outsourcing leder till flexibilitet på flera sätt. Fastighetsstaden 

undviker att fastna med för många anställda. Företaget undviker att planera och organisera de 

anställdas arbetsmängd och vilket sätt som de skall utföra arbetet på. De tycker att ett sådant 
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upplägg kan förändra företagets flexibilitet och ser naturliga fördelar med att kunna omvandla 

fasta kostnader till rörliga. 

 

Greger vill inte säga att outsourcing förändrar ett företags totala risk nämnvärt. Han anser inte 

att det påverkar ett företags möjlighet till lån, dess låneränta eller företagsvärde, men påpekar 

dock att det finns en risk i allt som vi gör och det enda företag kan göra är att kalkylera risken 

och agera utefter det. 

 

Fastighetsstaden anser att leverantörerna har stor betydelse då alla som träffar och sköter om 

deras kunder är viktiga. Greger anser att han inte behöver nämna vilka katastrofer som kan 

uppkomma ifall leverantörerna inte sköter sitt jobb. Trots detta ser företaget ingen större risk 

med att göra en bristfällig undersökning då det värsta som kan hända är att företaget blir fast 

med en dålig entreprenör under en kort tid. Han är nogrann med att påpeka att 

Fastighetsstaden är ett lokalt bolag som inte gör affärer med okända och vet hur de ska agera 

på marknaden. På grund av detta anser han att de inte tog några större risker vid val av 

leverantör.  

 

Det har hänt att de fått en felaktig tjänst, men Greger beskriver att den enda gången som det 

inte blir något fel är då leverantören inte gör någonting alls. Fastighetsstaden lägger vikten på 

att felen åtgärdas snabbt då detta är otroligt viktigt i just fastighetsbranschen. Han berättar att 

det är en av de viktigaste kritierierna hos en bra leverantör. Detta är något som han anser att 

Crendo gör bra och påpekar att det gör nog alla företag som levererar tjänster och är mån om 

sina kunder. 

 

Fastighetsstaden anpassar inte sin egen kapacitet efter den variande efterfrågan. Däremot gör 

de det genom att förändra hur mycket tjänster som företaget köper in av sina leverantörer.  

 

Fastighetsstaden tar alltid hänsyn till hur deras konkurrenter agerar på marknaden. 

Marknadssituationen hade stor betydelse då de nyligen bestämde sig för att insourca delar av 

sin verksamhet. Greger ser en stor fördel med att analysera omvärlden då det finns allt ifrån 

komplett insourcing och komplett outsourcing som ger dem bra överblick över hur det 

fungerar inom deras bransch.  När Fastighetsstaden beslöt sig för att outsourca fanns det inte 

någon särskild trend i branschen utan att den går fram och tillbaka på grund av de lokala 

förutsättningarna. De påpekar att generellt sett finns det en outsourcingtrend som omtalas 

mycket i dagens media. Där anses det att företag skall fokusera på sin kärnverksamhet. Att 

bara följa media är något som Greger anser företag skall vara lite försiktig med. Som exempel 

på att företag kan hantera outsourcing olika berättar han om HFAB som har gått fram och 

tillbaka ett flertal gånger och att de nu ligger någonstans mellan in och outsourcing. 

4.1.5. Transaktioskostnader 

 
Greger har inte upplevt att kostnaderna för outsourcing skiljer sig från vad de förutsatt vid 

kontraktsstarten. Företagets kalkyler brukar stämma ganska väl överens med slutresultatet. 

Han anser därför att det med ganska stor säkerhet går prognostisera de framtida kostnaderna.  

 

Greger beskriver att desto mer du outsourcar, desto mer minskar dina interna kostnader. Den 

interna administrationen minskar, lönehantering och liknande kostnader minskar också. 

Fastighetsstaden är inte av den storleken att de märker förändringen i antal tjänster men ser att 

organisationen pressas mindre vid ökad outsourcing. Istället för interna kostnader får de räkna 
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med ett visst adminstrationspålägg för leverantören av outsourcing. De anser inte att 

kostnaderna som uppkommer under kontraktsfasen är väsentliga.  

 

När vi talar om konflikter i samarbetet säger Greger att de alltid uppkommer och att den 

vanligaste konflikten handlar om priser. Dessutom uppkommer konflikter om utförandet av en 

tjänst eller saker som inte utförts alls. Konsekvensen av konflikter och avvikelser ifrån avtalet 

är att leverantören får ett försämrat rykte vilket leder till en hårdare kontroll. Leverantören får 

då en mindre fördelaktig ställning vid nästa omförhandling av kontrakten. Fastighetsstaden 

kräver också rättning av de fel som begåtts. De anser att leverantörer kan skruva ett avtal till 

sin fördel ifall de behagar men att det är en risk för att det blir det sista kontraktet som 

leverantören får.  

4.1.6. Ekonomi 

 

Greger anser att outsourcing inte nödvändigtvis påverkar ett företags slutresultat. Han tycker 

ändå att insourca sin verksamhet bör leda till kostnadsminskningar. Företaget får helt enkelt 

behålla den vinst som leverantören annars hade krävt för att utföra arbetet. Utöver det tror han 

att ett företag blir lite effektivare då de insourcar eftersom mindre organisationer är lättare att 

kontrollera än större. Denna resultatökning anser Greger sker på bekostnaden av 

organisationen då insourcing leder till påfrestningar i form av minskad flexibilitet och andra 

nackdelar. På grund av detta anser han att outousrcing alltid kommer att behövas. 

 

Insourcing medför investeringar i utrustning och andra inventarier vilket kräver kapital. Dessa 

investeringskostnader ser Greger som en ansenlig summa för teknisk förvaltning. Däremot är 

fastighetsbranschen otroligt kapitalkrävande så när han relaterar kostnaderna till den totala 

verksamheten är de procentuellt sett små. 

 

Fastighetsstaden tror inte att outsoucing har någon effekt på deras nyckeltal. De använder sig 

inte av en särskild kalkylränta då styrelsen bestämt att företaget inte skall använda sig av den 

typen av mål. Istället för sådana mått mäter de lönsamheten efter de givna förutsättningar som 

finns på marknaden. Anledningen till detta är att de är ett privatägt företag och därför vill 

behålla fokusen på kronor och ören istället för att gräva in sig i specifika värderingsmått. 

4.2. HFAB 

4.2.1. Kärnverksamhet 

 

HFAB:s huvudsakliga fokus med verksamheten baseras på ägardirektiven som anger 

förvaltning, förvärv, försäljning och i vissa områden ombildning som företagets 

kärnverksamhet. HFAB inriktar sig mot bostäder och har visionen att vara Sveriges bästa 

bostadsföretag och det självklara valet då man bosätter sig i Halmstad. 

 

HFAB:s tekniska förvaltning är outsourcad till viss del. De köper in allt som gäller hissar, 

värme, el, vatten samt den yttre skötseln. Den inre skötseln utförs delvis i egen regi sedan 

september 2009 då HFAB införde en egen husvärdsorganisation. Då anställdes 25 husvärdar 

som gör enklare reparationer själva. Utöver den interna arbetsstyrkan köper de in mer 

komplicerade tjänster för ca 120 miljoner kronor per år. Sven-Erik påpekar att inga större 

ombyggnader eller nyproduktion ingår i dessa siffror utan endast teknisk förvaltning. 

 

Tidigare hade HFAB hela sin tekniska förvaltning outsourcad då även hyresvärdstjänsterna 

köptes in av Crendo. Det som drev HFAB till att börja utföra teknisk förvaltning i egen regi 
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berodde dels på nya synsätt av en nytillsatt VD och dels på kundbemötandet. När en ny 

hyresgäst skulle hämta nycklarna till sin lägenhet bemöttes de inte av en HFAB-anställd utan 

av en person med en jacka som det stod Crendo på. Skillnaden idag är att de anställda med 

mest kundkontakt nu är hårt knutna till HFAB. 

 

De delar av verksamheten som HFAB outsourcat har inte medfört att företaget tappat 

betydande kompetens. Genom att anställa tidigare anställda som entreprenörer kunde HFAB 

behålla en del av den kunskap och erfarenhet som de annars hade gått miste om. 

 

Sven-Erik anser att HFAB får vissa prisfördelar mot andra företag. Inom SABO (Sveriges 

Allmännyttiga Bostadsorganisation) används en gemensam inköpsorganisation som kallas 

HBV. Genom HBV upphandlas material och byggvaror gemensamt vilket medför stora 

besparingar.  

 

HFAB har haft ganska låg personalomsättning inom teknisk förvaltning. Teknisk förvaltning 

är väldigt viktig för HFAB, det är en del av verksamheten som krävs för att sköta om 

fastigheterna. Är förvaltningen dålig tappar troligtvis fastigheterna i värde och hyresgästerna 

blir missnöjda när saker inte blir gjorda i tid eller inte fungerar. Därför är det viktigt att de gör 

ett bra jobb och bemöter hyresgästerna på ett bra sätt.  

 

Sven-Erik tycker att teknisk förvaltning borde vara en bransch med större utveckling än vad 

som visats. Nyckelsystem utvecklas med elektroniska taggar och teknik för fönster samt 

passivhus utvecklas. Men den stora utvecklingen är på den elektroniska sidan. För 10 år sedan 

var HFAB tvungna att gå ut på plats för att kontrollera om en pump fungerade. Idag kan 

funktion och även temperaturer kontrolleras från ett kontor.  

4.2.2. Service level agreements 

 

HFAB:s avtal styrs av lagen om offentlig upphandling, allmänna bestämmelser 04 och 

administrativa föreskrifter. Dessa påverkar HFAB:s avtalsutformning och val av 

samarbetspartners. Vid upphandling används ram-avtal. Inom ett visst område är det en 

specifik leverantör som skall få ordern. Om den leverantören inte har tid eller resurser att 

hantera ordern går den vidare till nästa leverantör enligt en rangordningslista. Ram-avtalen 

gör att upphandling med nya anbud inte behöver hanteras vid varje inköpssituation. Lagen om 

offentlig upphandling styr hur förfrågningsunderlaget ska se ut vid upphandling och hur olika 

kriterier ska värderas. Potentiella leverantörer bedöms utifrån flera kriterier än pris. Vissa 

minimi-krav måste vara uppfyllda för att anbud överhuvudtaget ska gå vidare till utvärdering. 

HFAB kräver att leverantören inte får vara i konkurs, ha sysslat med penningtvätt eller andra 

kriminella aktivititeter, de måste vara registrerade och inneha F-skattesedel. Leverantören 

måste dessutom ha viss erfarenhet av liknande uppdrag, tillgång till arbetsledare och lämpliga 

resurser. 

 

Kraven är till för att minska HFAB:s risk genom att försäkra sig om att leverantörens 

ekonomiska ställning är god. Det är också ett enklare alternativ till vissa ratingsystem som 

främst förekommer vid nyproduktion. Kravet på tidigare erfarenhet av teknisk förvaltning har 

att göra med leverantörens hänsyn i lägenheter. Kundkontakt och fokus på service kan vara 

bristfällig hos renodlade byggarbetare anser Erik. 

 

Inom teknisk förvaltning är de två största kostnaderna arbetskraft och material. En faktor som 

gör att HFAB sticker ut på fastighetsmarknaden mot privata aktörer är att deras leverantörer 

måste handla sitt material via HBV-avtal. Genom att införa kravet för alla leverantörer att 



 29 

köpa material via HBV får de små entreprenörerna en chans att konkurrera med de större 

aktörerna. Avtalen som skapas är alltså trepartsavtal mellan HFAB, leverantören och HBV. 

Rabatten vid köp genom HBV ligger på ca 70 % vilket gynnar de mindre entreprenörerna och 

skapar en bättre konkurrenssituation och balans på marknaden. Tack vare trepartsavtalen har 

HFAB kontroll på leverantörernas materialköp. Leverantören får sedan några procents pålägg 

för sin hantering av materialet. 

 

HFAB:s avtal utformas med olika betalningsform beroende på vilken verksamhet det gäller. 

Rör-, el- och byggavtal utformas med rörliga betalningar. Det beror på att jobben är svåra att 

förutsäga och specificera vilket gör timdebitering mest lämplig som betalningsform. På andra 

områden som målerisidan använder HFAB fasta kostnader i form av enhetspriser. 

Enhetspriserna är olika beroende på jobbets omfattning och art. De är också olika beroende på 

typ av rum och dess storlek. 

 

Ett ramavtals maximala löptid är idag begränsad enligt lagen om offentlig upphandling till 

fyra år. HFAB drabbas inte av det då de oftast utformar ramavtalen med ett års löptid för 

bygg, el, rör, golv och måleri. Avtalen för yttre fastighetsskötsel löper däremot oftast på två 

år. Entreprenören som ibland kommer från annan ort ska hinna installera sig i Halmstad. De 

ska dessutom köpa traktorer, gräsklippare och annan utrustning som krävs för att hantera den 

yttre skötseln. Eftersom den typen av förvaltning kräver större investeringar krävs det också 

en längre kontraktstid för att leverantören ska kunna tjäna igen sin investering. 

Verksamheterna bygg, rör och el har redan sina anställda och sina verktyg. Där kan 

avtalstiden hållas kortare men ändå till samma pris som om det vore ett längre avtal.  

 

I HFAB:s avtal anges en slags klausul om option på förlängning av avtalen i två till fyra år. 

Vill någon part säga upp avtalet ska det ske inom 6 månader innan det löper ut. Säger ingen 

part upp avtalet går det med automatik vidare till nästa optionsår. Avtal får inte säga upp utan 

synnerliga skäl och synnerliga skäl är enligt Sven-Erik nästan omöjligt att få godkänt av 

konkurrensverket. Då HFAB använder optionen för att förnya kontraktet indexregleras 

kostnaderna men övriga avtalsvillkor behålls. 

 

HFAB har inte behövt gå ur något avtal i förtid. Ett sådant avtalsbrott kan bli väldigt dyrt om 

motparten väljer att utnyttja sin skadeståndsrätt, vilket de tror de flesta samarbetspartners 

skulle göra vid tillfälle. Vid en tvist om ett arbetes kvalité är det allmän material och 

arbetsbeskrivning som styr. I vissa fall kan en opartisk besiktningsman tas in för att 

kontrollera ett arbete.  

 

Aktiviteter som enligt avtalet skall utföras är noggrant kontrollerade för att de skall 

verkställas enligt rådande branschnormer och HFAB:s önskemål. Dessa normer styr också hur 

HFAB:s anställda ska bete sig vid arbete i lägenheter utöver vad HFAB själva förväntar sig av 

sin personal.  

 

I avtalen används inga bonussystem, anledningen är att det inte väntas ge någon ökad 

motivation utan Erik tror att leverantören gör ett bra jobb ändå. 

4.2.3. Principal agent teori 

 
HFAB kontrollerar sina leverantörer på flera sätt. Den huvudsakliga kontrollen sker genom 

HFAB:s husvärdar. En stor del av beställningar till leverantörer görs av husvärdarna. Minst en 

gång i kvartalet görs en stickprovskontroll av en sådan beställning. Husvärden väljer ut en 

serviceorder som skall följas från beställning, hela vägen till fakturering. I kontrollen ingår 
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även en avstämmning som görs med den hyresgäst som leverantören slutfört ett arbete åt. 

Dessutom gör husvärden en egen bedömning där han kontrollerar att arbetet blivit bra gjort. 

HFAB hoppas också att hyresgäster som är missnöjda med arbeten utan uppmaning ska höra 

av sig till sin husvärd. Därefter kan HFAB kontrollera utförandet och se ifall leverantören har 

gjort ett fackmannamässigt jobb. Erik anser inte att kontrollen är särskilt tid- eller 

kostnadskrävande. Eftersom HFAB har 30 anställda som utför de här stickproven vet 

leverantören att kontroll sker ganska ofta. Det anser HFAB har samma effekt som om kontroll 

skedde hela tiden vilket minskar risken för fusk. Att använda hyresgäster som en metod för 

kontroll tror Erik är ganska ovanlig i branschen. Han belyser även skillnaden vid kontroll av 

outsourcing jämfört med insourcing. Han beskriver att vid insourcing är kontrollen helt 

beroende på arbetsledningen. 

 

Han anser att Halmstads marknad för teknisk förvaltning kunde varit bättre 

konkurrensmässigt. Fler entreprenörer hade kunnat pressa ner priserna. HFAB beskriver det 

varken som en köpares eller säljares marknad, beställarna kan inte pressa ner priserna och 

säljarna kan inte höja dem.  

 

HFAB anser att leverantörer av teknisk förvaltning har en möjlighet att göra mindre än vad 

som avtalats vilket kan förbättra deras resultat. Vid yttre fastighetsskötsel är det en viss nivå 

som skall upprätthållas. Problemet är att HFAB:s och leverantörens syn på den nivån kan 

skilja sig. Om avtalet säger att gräsmattan ska klippas varannan vecka medför det att 

betalningen är utformad efter det. Ifall det inte görs förändras balansen i avtalen. Det gör att 

det finns utrymme för leverantörer att tjäna mer. Erik beskriver återigen vikten av 

hyresgästernas funktion att uppmärksamma HFAB om dåligt utförda jobb. Hyresgästernas 

uppfattning om kvalité skiljer sig ibland också från HFAB:s, vilket gör att vissa fel inte 

upptäcks innan lägenheten byter ägare. Det gör att husvärdarna ibland stöter på jobb långt i 

efterhand som aldrig skulle ha godkännts vid en besiktning.  

4.2.4. Risk & Flexibilitet 

 

Outsourcing ökar HFAB:s flexibilitet och anpassningsmöjlighet. Men påverkan är relatvit 

liten. För ett fastighetsbolag är flexibiliteten inte lika viktig som för exempelvis bilindustrin 

där variationerna i efterfrågan är mycket större. HFAB utför kontinuerligt förvärv och 

avyttring av fastigheter i sin verksamhet. Men ägardirektivet anger en målsättning för HFAB 

att uppta en viss andel av marknaden vilket gör att nivån är väldigt jämn. 

  

HFAB ser en potentiell risk i att göra en bristfällig undersökning av en leverantör innan avtal 

sluts. Risken är att man får en slarvig eller dålig leverantör som debiterar för mer än de utfört. 

Vissa leverantörer sysslar med dubbeldebitering eller luras på andra sätt. Dåliga leverantörer 

medför en risk för HFAB genom att negativ publicitet uppstår. Det kan ha påverkan på 

företagets möjlighet till extern finansiering, även om huvudbedömningen sker utifrån HFAB:s 

finansiella ställning som Erik anser är mycket stark.  

 

Leverantörerna jobbar ofta på plats hos hyresgästerna, trots att det är en extern leverantör som 

utför arbetet tänker hyresgästerna att det är HFAB som är där. Det är också därför HFAB har 

infört HFAB-skolan som samtliga leverantörer måste gå igenom. Den är en halv eller en hel 

dag och syftar till att informera leverantörerna om HFAB:s målsättningar och värderingar. 

Efter utförd utbildning får leverantören legitimation som kan visas för hyresgästen då de 

kommer hem och skall utföra ett arbete. 

 



 31 

Erik ser en möjlighet med att omvandla fasta lönekostnader till rörliga genom outsourcing. 

Han beskriver outsourcingtrenden som en pendel. När teknisk förvaltning har utförsts i egen 

regi under en lång period blir fackorganisationerna starka och lönekostnaderna pressas upp. 

Det var vad som skedde för 15 år sedan då fastighetsskötsel och måleri som var en stor del av 

HFAB:s tekniska förvaltning outsourcades. Det handlades upp på ramavtal vilket ledde till 

stora besparingar. De senaste 15 åren har pendeln gått över på andra sidan. Utbudet på 

hantverkare har minskat, särskilt efter ROT-avdragets införande har efterfrågan blivit större 

än utbudet. Detta leder till höjda kostnader vilket gör det mer förmånligt att minska 

omfattningen av ram-avtal och börja ta in mer eget folk. HFAB anlitar leverantörer för att 

hantera toppar i den rörliga delen av verksamheten. Han beskriver att om 15 år kan pendeln 

vara på väg över åt det andra hållet igen.  

 

Konkurrenter har enligt Erik inte haft någon inverkan på HFAB:s beslut kring outsourcing. 

Däremot kan andra företag inom allmännyttan påverka genom förslag på samarbetspartners 

eller avråda från dåliga leverantörer de varit i kontakt med. Han anser även att ifall flera 

allmännyttiga bolag börjar outsourca ser HFAB över sina möjligheter att göra detsamma. 

4.2.5. Transaktionskostnader 

 

Efter beslutet att insourca en del av den tekniska förvaltningen har det uppkommit en del 

oförutsedda kostnader för HFAB. Det beror på att det uppstått vissa oväntade arbetsuppgifter 

och tjänster som tar tid. Lönekostnaderna har förekommit både internt och vid outsourcing 

men internt läggs de inte alltid på vad HFAB förväntat sig. Kostnader som ökad 

administration tillkommer och merarbete som att få korrekt bokföring av hur mycket tid som 

lagts på ett visst arbete i en viss fastighet. Sådant kräver mycket tid att organisera men ett 

system för automatisk återrapportering håller på att tas fram. 

 

I HFAB:s samarbeten har det uppstått konflikter med leverantören om kvalitén på utförandet 

och felaktiga faktureringar. Det får konsekvensen att leverantören får betala tillbaka det 

fakturerade beloppet och i vissa fall har HFAB sagt upp avtalet om det funnits grund för det. I 

avtalen finns även rätt till skadestånd vid avvikelser, men HFAB har aldrig utnyttjat den 

åtgärden. 

 

Det uppstod inga särskilda kostnader innan avtalen slöts. Däremot har HFAB erfarit att 

kostnaderna har ökat mer än väntat efter avtalets ingående. Då HFAB började outsourca sin 

tekniska förvaltning 1995 förvånades många på företaget av hur leverantörerna kunde 

leverera tjänsterna till den kontraktskostnaden. Erik är tveksam till hur leverantören kunde 

göra vinst med sådana avtal och beskrev att vid nästa kontraktsförhandling höjdes priserna 

betydligt. HFAB:s fastigheter kräver ingen specifik kunskap som skiljer sig från 

branschnormen. 

 

Anbuden standardiseras genom att HFAB har utformat en mall som ges ut till anbudsgivare. 

De anbud som inte följer mallen riskerar att inte betraktas. Standardiseringen av kontrakten 

underlättar HFAB:s arbete och skapar insyn i vad det verkligen är som köps av leverantören 

och vad de utför.  

4.2.6. Ekonomi 

 

HFAB köper tjänster inom teknisk förvaltning för 120 miljoner kronor per år. Dessa består av 

rörliga kostnader på 75 miljoner och fasta kostnader på 45 miljoner.  
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Bakom HFAB:s beslut att insourca fanns vissa ekonomiska incitament. De hoppades att det 

skulle bli billigare i egen regi och det har det också blivit enligt Erik. En kostnad som 

tillkommer vid internt utförande av teknisk förvaltning är att HFAB måste betala 

uttagsbeskattning som motsvarar moms för den egna personalen. Utöver det tillkommer 

kostnader för bilar, egna verktyg och liknande. Trots det har beslutet om insourcing varit 

lönsamt menar han. Vid insourcing är det också mycket nytt att tänka på som vid outsourcing 

bara flyter på. Exempel på sådant är maskinanskaffning och samordning av arbetet som 

leverantörer vid outsourcing annars sköter själva. Maskiner och andra inventarier är enligt 

HFAB en av de största kostnaderna vid insourcing. Däremot är det en ganska liten del om 

hänsyn tas till hela företagets resultat, särskilt då kostnaderna periodiseras genom 

avskrivningar.  

 

Enligt HFAB:s ägardirektiv är avkastningskravet på fyra procent på totalt kapital i genomsnitt 

över en treårsperiod. Trots att den tekniska förvaltningen inte skapar intäkter räknas den in i 

företagets totala verksamhet och omfattas av avkastningskravet. Avkastningskravet jämställs 

inte med kalkylränta vid HFAB:s investeringar. Vid investeringar har HFAB mer fokus på 

direktavkastning och bedömer den potentiella förändringen av marknadsvärden. När HFAB 

planerar en investering utvärderas den efter hur mycket fastighetens värde förväntas öka 

genom förädlingen. Väntas värdet öka mer än investeringskostnaden anser HFAB att det är en 

bra investering. Deras krav på direktavkastning varierar även beroende på fastighetens 

placering.  

 

Beslut om insourcing innebär vissa skattekonsekvenser för HFAB. Vid insourcing av arbeten 

som reparationer, skötsel och liknande sysslor som egentligen kunde outsourcats ska 

uttagsbeskattning ske. Är dessa jobb t.ex. 50 % av en anställds arbetstid ska 50 % av 

personens lönesumma uttagsbeskattas med 25 %. Alltså motsvarande momsen. Däremot 

kundservice, kundtjänst och liknande är inte uttagsbeskattat, alltså ingen moms i det fallet. 

Denna beskattning anser Erik ger en fördel för outsourcing men att HFAB ändå har sett att det 

blivit billigare att insourca. 

 

Nyckeltal är en viktig utvärderingsparameter för HFAB. Avkastning på totalt kapital är ett 

nyckeltal som styr hela deras verksamhet. Målet på fyra procent skall nås för att ägaren skall 

anse att HFAB har uppnått sina mål. Kronor per m
2
 för driftskostnader och reperationer är 

andra nyckeltal HFAB använder. Det är ett bra jämförelsemått då de jämförs med andra 

SABO företag. Erik påpekar att det inte finns en enhetlig standard på bokföringen i 

fastighetsbranschen, redovisning sker enligt olika principer i olika företag. Genom att slå ihop 

driftskostnader och den centrala administrationen till kostnad i kr/m
2
 anser han att det skapar 

ett bra jämförelsemått. Utöver att årligen jämföra sig med SABO företag har HFAB jämfört 

sig med privata aktörer så sent som förra året. 

 

Tiden det tar att lära upp en ny medarbetare inom teknisk förvaltning är väldigt olika enligt 

Erik. Husvärdar har ganska kort utbildningstid medan en förvaltare kräver längre tid då 

kontakt med entreprenörer och andra uppgifter ingår i arbetet. 

4.3. Crendo 

4.3.1. Kärnverksamhet 

 
Alf anser att de kan leverera en tjänst mellan 25-50 % billigare än ett fastighetsföretag som 

väljer att utföra tjänsten i egen regi. Anledningen till detta är att verksamheter som drivs i 

egen regi har en tendens att bli överdimersionerade. Han beskriver att HFAB köper in lika 
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mycket tjänster ifrån Crendo idag som innan de bestämde sig för att insourca delar av sin 

verksamhet.  

 

1995 bestämde sig HFAB för att outsourca hela sin tekniska förvaltning. Alf var med då den 

delen av verksamheten gick från kommunal till privat regi, samt från internt till externt 

utförande. Han kunde då avyttra en stor del av HFAB:s inventarier för att personalen inte 

ansåg sig behöva mer än hälften. Han beskriver hur en leverantör agerar annorlunda mot 

kunden på grund av att företaget blir hungrigare än en organisation som drivs för egen regi. 

Crendo blir tvungna att ha spänst i organisationen för att behålla beställarens tillit och 

därigenom avtalet. Alf anser att Crendo skiljer sig ifrån en organisation som finns i egen regi 

då hela hans organisation har ett vinstkrav på sig. 

 

Alf beskriver hur Crendo får stordriftsfördelar inom kedjor som Ahnsells och Dahls och anser 

att det är naturligt då företaget har hand om 60 000 lägenheter till skillnad från en 

fastighetsägare som vanligtvis äger runt hundra lägenheter. Han beskriver att de i vissa fall 

kan erbjuda bättre priser än allmännyttan kan köpa in genom HBV som är Sveriges 

allmännyttas gemensamma inköpsorganisation. 

 

Hittills har Crendo haft en liten personalomsättning och på grund av detta har de behållit 

viktig kompetens inom företaget. Fördelen med ett stort företag som Crendo är att de besitter 

nödvändig kompetens i form av deras olika fastighetsansvariga. Alf beskiver hur företaget är 

tillräckligt stort för att kunna anställa och nischa sina ansvariga till att bli experter på en viss 

typ av fastighetsbestånd. Utöver det anser han att Crendo kan motivera att anställa och 

sysselsätta personal som utför mer avancerade reparationer som en elektriker. Detta är något 

som han tror en fastighetsägare i egen regi inte hade kunnat motivera att anställa. 

 

Alf tror att en förvaltare behöver fem till sex år innan han är en tillgång till företaget och att 

en förvaltare aldrig blir fullärd. En allmän reperatör anser han tar mellan fyra till sex år innan 

de är riktigt duktiga. Ett krav Crendo ställer på sin personal är att de har rätt framtoning och 

kan arbeta inne i en persons lägenhet. Företaget tar ofta in en snickare eller elektriker som de 

vidareutvecklar med allmänkunskaper inom rör och andra vanliga problem som förekommer i 

ett fastighetsbestånd. Han beskriver reperatören som en allkonstnär.  

 

Alf anser att fastighetsbranschen utvecklas teknologiskt. Områdena som utvecklas är styr och 

reglereringssystem för ventilation och vitvarusidan, samt automatisering av tvättstugor. Hans 

personliga åsikt är att branschen utvecklas mycket kunskapsmässigt. 

4.3.2. Service Level Agreement 

 

Crendo använder sig av service level agreements vid utformandet av sina avtal. Dessa avtal är 

frekvensavtal vilka har standardiserats så de i princip ser likadana ut och talar om vad 

företaget skall leverera till kunden varje dag eller varje månad. Det finns även kunder som 

bestämmer sig för att skriva sina egna avtal. Då dessa avviker ifrån vad Crendo föredrar 

beskriver Alf att dessa kontrakt har ett annat innehåll och blir otydligare än deras egna. De 

skriver helst kontrakt som sträcker sig över 1 år för att organisationen skall hålla sig alert och 

vara medveten om att ifall de inte sköter sig kan de tappa kontraktet. Skulle detta händer finns 

det stora möjligheter att de måste skära ner på organisationen och säga upp folk. Han anser att 

det inte är fel med kontrakt på ett år för om kontrakten inte fungerar har Crendo inget att göra 

i branschen.  
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Kontrakten utformas i ibland med rörlig betalning och i vissa fall med fast betalning. Cirka 

fyra femtedelar av inkomsten kommer i form av rörliga avtal. Betalningsformen är beroende 

på vilken typ av tjänst som avses. Gäller det gräsytor, städ eller teknisk tillsyn på 

ventilationsutrymmen och våtrum kan företaget räkna på fasta priser då dessa arbeten inte har 

många varierande faktorer. Reperationer går inte att kalkylera på samma sätt då mängden jobb 

kan skilja sig från gång till gång och fastighetensskick gör att kostnaderna kan variera.  

 

Avtalen specificerar noggrant de aktiviteter som skall levereras under kontraktsperioden. 

Crendo föredrar att kontrakten är strikta med hur ofta en aktivitet skall genomföras unden en 

period då ett avtal som kräver att det skall vara snyggt och prydligt lämnar öppet för båda 

parternas subjektiva bedömningar. Det gör att avtalet blir svårt att hantera och kan ha effekter 

på parternas relation, något som Crendo helst vill undvika. När det kommer till att utforma 

kontrakt har Alf märkt en stor skillnad på privata fastighetsägare kontra kommunalägda 

bolag. Han anser att de kommunalägda är mycket otydligare än de privatatägda som är 

mycket klarare med vad de vill ha gjort på sina fastigheter. Denna otydlighet kan leda till 

missförstånd som försämrar parternas relation. 

  

Alf anser att kontraktens utformning är lätt att förändra då de skrivit in klausuler för 

förändring i de flesta avtalen. Ifall en kund avyttrar en fastighet har de en månads 

uppsägningstid. Ifall kunden skulle avyttra ett helt fastighetsbestånd har de 3 månaders 

uppsägningstid då Crendo får avvecklingskostnader på deras personal. Denna avveckling tar 

företaget 3-5 månader beroende på hur länge deras anställda har varit inne i företaget. 

 

Då någon anlitar Crendo är det väldigt ovanligt att de använder bonussystem och de har inte 

stött på det än så länge i Halmstad. När Crendo använder sig av bonussystem är det i form av 

incitamentsavtal. Dessa avtal går ut på att de skall minska kundens kostnader med en viss 

summa, och ifall de lyckas får de ta del av kundens vinst.  Dessa avtal skapar möjlighet för 

Crendo att sätta in större resurser i starten av ett avtal då de vågar ta större risker med tanke 

på den potentiella belöningen senare i avtalet. 

4.3.3. Principal Agent Teori 

 

Alf beskriver att det händer att underhållet inte levt upp till den utlovade kvalitén. Han anser 

att det framförallt är enkla saker som företaget brister på och det är svårt att få organisationen 

att se det själva då de blir hemmablinda. 

 

Alf anser att det ligger i sakens natur att göra mindre än vad som är avtalat bara kunden är 

nöjd. Han beskriver att det inte är något som är specifikt för det egna företaget utan att det är 

något som kännetecknar hela branschen. Det är dock något han som chef tar tydligt avstånd 

ifrån. Då detta händer är det på grund av tidsbrist, men Crendo försöker eliminera det genom 

egenkontroller där de säkerställer kvalitén i företagets tjänst. 

 

Han tror att Crendo kontrolleras av sina beställare men att det varierar väldigt mycket mellan 

olika kunder. Det är en fråga om inställning då Crendo har allt ifrån kunder som kommer in 

en gång i kvartalet och går igenom ekonomi och hyresläge till fastighetsägare som går en 

runda på sina fastighter en gång om dagen. Ifall den sistnämnda fastighetsägaren hittar en 

lövhög på sin fastighet beskriver Han hur det hörs igenom hela kontoret. Alf tror inte att 

beställarens kontrollbehov minskar desto längre relation som företagen haft. Intervjupersonen 

tror återigen att det har med beställarens attityd att göra. Kontrollbehovet kan öka i en längre 

relation då Crendos personal har gått länge hos samma kund och blir hemmablinda. Detta 
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leder till att kunden reagerar då han anser att Crendo sköter sig sämre än vid tidigare 

kontroller. 

 

Alf beskriver att diskussioner alltid kommer att uppkomma om avtalens utformning. Det 

handlar om konkreta situationer som ifall en dörr skall ingå i kontraktspriset eller vara en 

tilläggstjänst.  

 

Han förklarar att priserna i Halmstad idag ligger 25 % under prisnivån i de andra städer som 

företaget är verksam i. Han påpekar att det kan ha en historisk bakgrund då HFAB handlade 

upp entreprenörer 1995, vilket ledde till att många entreprenörer ville komma in i staden och 

gav väldigt låga priser. 

 

Ett samarbete mellan företag anser Alf är som ett partnerskap. Han säger att det finns vissa 

beställare som han inte kan arbeta med på grund av att de har helt olika värderingar. 

Företagen måste fungera ihop för att det skall bli ett bra samarbete. Han beskriver att även 

ifall Crendo utför jobbet för en annan kund är det i slutändan hans anställda som åtgärdar 

problemet och blir bedömda av kunden.  

4.3.4. Risk & Flexibilitet 

 

Crendo anser att outsourcing ökar ett företags flexbilitet. De anser att det ger beställaren en 

ökad möjlighet att anpassa sin organisation då de köper eller avyttrar fastighter. Utöver det 

berättar Alf om Crendos fastighetsansvariga som har mycket kundkontakt. Fungerar inte den 

personen har beställaren möjlighet att byta ut honom mot någon annan inom Crendos 

organisation, en valmöjlighet som inte finns i egen regi. Han beskriver hur outsourcing tillför 

flexibilitet till en organisation genom att outsourcing kan påverka priset vid köp och 

försäljning av en fastighet. Ifall köparen av ett bestånd anser att det är en belastning att 

företaget har egen teknisk förvaltning kan det påverka priset vid affären. 

 

Även om Crendo är en outsourcingleverantör outsourcar företaget delar av sin egen 

organisation. En fördel med outsourcing är att de fastighetsansvariga får möjlighet att peka på 

en leverantör istället för personalen som befinner sig i samma företag. Det senaste halvåret 

köpte Crendo tjänster för tjugofem miljoner. Detta gör de för att vara konkurrenskraftiga och 

kunna hantera marknadens toppar och bottnar bättre. Alf beskriver vikten av att ha en bra 

basdimersionerad organisation som sedan kompletteras genom att köpa in personal till 

efterfrågetoppar och spetskompetens till organisationen. De får aldrig ligga 

överdimersionerade. Han beskriver sammanhanget som ett gummiband då deras verksamhets 

intäkter bestämmer vilket utrymme som företaget har att spendera på personalkostnader.  

 

Han anser inte att outsourcing påverkar ett företags risk avseende möjligheten att ta lån eller 

liknande men hänvisar återigen till fallet med den egna organisationen som ansågs vara en 

belastning för köparen. Där påverkade det prislappen och slutförhandlingen då företaget inte 

ville ha egen personal. För den framtida kunden löste Crendo problemet genom att anställa 

organisationen under Crendo. 

 

Alf tycker att det fortfarande är en rådande outsourcingtrend som började 1995 i Halmstad. 

Han anser även att outsourcingtrenden har pågått under en lång period och påpekar att det 

alltid är företag som kommer gå emot trenden och börja insourca. Han berättar att i HFAB 

förändras det med varje ny VD som skalll sätta sin prägel i bolaget. Han gör en liknelse med 

att outsourcingtrenden är som modetrender, kläder och möbler blir omoderna för att några år 

senare bli moderna igen. 
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4.3.5. Transaktionskostnader 

 

Alf anser inte att skötselkostnaderna skiljer sig ifrån vad de förutsatte vid kontraktsstarten. 

Han beskriver sitt agerande som ovanligt då han aldrig går in i ett avtal som han inte vet han 

kommer att tjäna pengar på. Många av hans konkurrenter går in med ett lågt pris vid 

kontraktsstarten för att vinna kunden. Sedan tjänar de in kontraktet genom att utföra mycket 

tilläggsarbeten. Han anser att detta gör kunden förbannad och leder till en dålig relation. Ifall 

Crendo inte håller vad som utlovats får företagen sitta ned och reda ut det. Han beskriver att 

Crendo än så länge inte har åkt på att betala skadestånd till någon kund. Det finns vissa 

kunder som har en mängd småreperationer som ingår i deras kontrakt, detta är något som ofta 

leder till diskussioner och onödiga konflikter. 

 

För att överblick på sina kontraktskostnader använder Crendo en erfarenhetsbank där alla 

avtal och dess kalkylering finns. Efter kalkyleringen kan de gå tillbaka och se hur kontrakten 

går ekonomiskt. Crendo värderar även kontrakten efter nyckeltal. Han beskriver att när dessa 

verktyg sitter ihop kan företaget använda kontraktsunderlaget och applicera det på liknande 

områden när de förhandlar fram nya kontrakt. 

 

När Alf kommer in på offentliga upphandlingar beskriver han hur ett sådant 

förfrågningsunderlag kan ta upp emot 40-60 arbetstimmar att gå igenom. Detta innebär 

kontraktskostnader i form av kontraktsutformningen. Intervjupersonen ser ett problem med 

den offentliga upphandlingen, bara större entreprenörer kan lägga anbud för de mindre 

företagen har inte tillräckliga resurser för att hantera materialet och lämna en offert. Ifall de 

inte skulle få kontraktet är det kostnader som inte går att motivera för företaget. 

 

Han erkänner att de tar större hänsyn till en större kund under kontraktsförhandlingar och att 

deras beslut påverkar flera människors anställningar. 

 

Administrationskostnader för beställaren sker i form av en upphandling. Alf ser inte att 

adminstrationskostnader blir mindre då man upphandlar en tjänst eller ifall företaget lämnar 

ett förfrågningsunderlag. Dessa kostnader måste företaget se som en investering som måste 

betalas tillbaka under kontraktstiden.  

 

Han anser att vissa fastighetsbestånd kräver speciella kunskaper att förvalta och ger exempel 

som sjukhus och affärscentrum. När det kommer till bostäder anser han att de flesta 

bostadsfastigheter kräver ganska likvärdig kunskap. Däremot tar han upp att företaget tvingas 

ha en annan typ av relation då de jobbar mot butiksinnehavare och anser att det är stor 

skillnad mellan att förvalta kommersiella fastigheter jämfört med bostadsfastigheter. För att 

kunna hantera detta anser han att företagen måste hitta rätt kompetens. 

 

Alf berättar att grönytor är väldigt kapitalkrävande då företaget måste investera i traktorer och 

gräsklippare. Han beskriver hur en ny rörläggares omkostnader ligger runt 100 000 kr innan 

han börjar generera intäkter för företaget. Det tar ett halvår innan denna anställde börjar bli 

lönsam. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel har vi knutit samman uppsatsens teori med den insamlade empirin. Därefter 

analyserade vi ifall empirin stödjer den teoretiska referensramen. 

5.1. Kärnverksamhet 

5.1.1. Identifiering av kärnverksamheten 

 

Enligt Axelsson (1998) är ett företags kärnverksamhet den huvudsakliga affärsidén och 

tjänsten som kunden primärt köper av företaget. Fastighetsstaden beskriver sin 

kärnverksamhet som förädling av fastigheter, vilket de åstadkommer genom att renovera, 

köpa och sälja fastigheter. Detta liknar HFAB:s syn på kärnverksamhet då den består av 

förvaltning, förvärv och försäljning.  

 

Varken HFAB eller Fastighetsstaden beskrev teknisk förvaltning som en stödjande 

verksamhet. Båda företagen hade istället en helhetssyn då resultatet beräknas och utvärderas 

på en nivå för företagen. Båda företagen var medvetna om att teknisk förvaltning inte 

genererar någon vinst men var en nödvändig del för företaget. Detta stämmer överrens med de 

kriterier som Axelsson (1998), Minoli (1995) och Kyztia & Stoy (2005) använder sig av då de 

beskriver ett företags stödjande verksamhet.  

 

Precis som Kyztia & Stoy (2005) och Axelsson (1998) anser alla företagsrepresentater att 

kompetens och erfarenhet är drivande faktorer till varför företagen bestämmer sig för att 

outsourca den tekniska förvaltningen. Axelsson (1998) diskuterar behovet av kompetens för 

att inte tappa konkurrenskraft på marknaden som en drivkraft till outsourcing. Greger anser 

liksom Axelsson (1998) att kompetensen måste finnas inom organisationen för att företaget 

effektivt ska kunna utvärdera, styra och kontrollera leverantörer. Kompetens inom det egna 

företaget gör enligt Fastighetsstaden att beställaren kan bedöma ifall leverantörens debitering 

är rimlig. 

5.1.2. Stordriftsfördelar 

 

Bragg (1998) anser att sänkta kostnader inte är någon självklarhet vid outsourcing. Detta får 

stöd i empirin då företagens syn på ifall outsourcings ekonomiska effekter är positiva skiljer 

sig mellan de olika företagens förutsättningar och erfarenheter. Crendo anser att outsourcing 

leder till besparingar, särskilt då leverantören kan centralisera samma eller liknande 

funktioner för flera företag. HFAB är av annan uppfattning då de säger sig ha sänkt 

kostnaderna för den insourcade delen av deras tekniska förvaltning. 

 

Ett företag uppnår stordriftsfördelar genom att skapa rutiner och centralisera flera företags 

verksamheter (Bragg, 1998). Leverantören kan därigenom tillhandahålla en viss tjänst till ett 

billigare pris eller med en högre kvalité (Axelsson, 1998). En annan fördel som uppkommer 

vid outsourcing är economies of scope, det vill säga när en leverantör tillhandahåller ett flertal 

tjänster i form av ett paketerbjudande ökas dess attraktivitet (Bragg, 1998). På samma idé 

grundas hela Crendos verksamhet då företaget kan leverera en tjänst billigare än enstaka 

företag skulle kunna leverera den i egen regi. Dessutom tillhandahåller de flera tjänster som 

enskilda företag inte hade kunnat motivera att sysselsätta inom den egna organisationen. 

Bragg (1998) beskriver hur ett företag uppnår kostnadsfördelar genom att centralisera sin 

inköpsverksamhet vilket skapar högre köpfrekvens och större inköpsvolymer. HFAB 

tillsammans med andra allmännyttiga bostadsföretag uppnår stordriftsfördelar då de handlar 
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genom HBV som är en gemensam inköpsorganisation. Genom denna organisation får de 

allmännyttiga företagen fördelaktigare priser på grund av storleken. Crendo uppnår 

stordriftsfördelar genom att samla flera företags tekniska förvaltning i samma organisation. 

Fastighetsstaden skiljer sig från dessa företag då de anser att företag inte skall lägga för stor 

vikt på stordriftsfördelar. 

5.1.3. Kompetensförlust 

 

Vid outsourcing mister företaget normalt sett personal som besitter kompetens och eventuella 

maskiner kopplade till verksamheten, något som Minoli (1995) anser skulle försvåra 

övergången tillbaka till att insourca tjänsten igen. HFAB ansåg sig inte tappa kompetens från 

företaget vid outsourcing. Genom att anlita leverantörer som tidigare varit anställda hos 

HFAB kunde de behålla en del av den kunskap och erfarenhet företaget annars hade gått 

miste om.  

 

Axelsson (1998) anger fem typer av kunskap som kan gå förlorade då ett företag bestämmer 

sig för att outsourca. Tekniska kunskaper, forskning och utveckling, kunskap om företagets 

arbetssätt, företagets inlärningsförmåga och de individburna kunskaperna (Axelsson, 1998). 

Crendo anser att det tar uppemot 5-6 år för en person att tillgodogöra sig tillräcklig kunskap 

inom teknisk förvaltning. Till skillnad ifrån Crendo anser HFAB och Fastighetsstaden att 

motsvarande kunskap kan tillgodogöras inom ett halvår till ett år. 

5.2. Service level agreement 

5.2.1. Avtalsutformning 

 

Avtalen kan utformas med olika detaljeringsgrad. Axelsson (1998) beskriver hur mer 

detaljerade avtal kräver en större kompetens från den beställande organisationen. 

Fastighetsstaden i likhet med Axelsson (1998) påpekar vikten av att besitta erfarenhet och 

kunskap om teknisk förvaltning för att kunna utforma fördelaktiga avtal. Crendo anser att 

privata företag har bättre kunskap när det gäller att utforma kontrakt jämfört med offentliga 

organisationer. Axelsson (1998) anser att specificerade avtal gynnar beställaren då det 

säkerställer kontroll över leverantören och tjänstens kvalité. HFAB måste enligt lagen om 

offentlig upphandling utforma specificerade upphandlingsunderlag vilket leder till detaljerade 

avtal. Fastighetsstaden har dåliga erfarenheter av alltför detaljerade avtal. Detta beror på 

brister i leverantörers egenkontroll vilket gör att arbeten ibland inte blir utförda enligt avtalen 

vilket skapar konflikter. 

 

Crendo använder sig till 80 % av rörlig fakturering då det inom vissa delar av teknisk 

förvaltning är omöjligt att förutse priset för ett arbete. Detta får stöd av Axelsson (1998) som 

anser att rörlig betalning gynnar leverantören då den betalningsformen garanterar ersättning 

för leverantörens löpande kostnader. Tvärtom anser Axelsson (1998) att fasta priser gynnar 

det beställande företaget. De beställande företagen i studien utformar huvudsakligen sina avtal 

med rörlig betalning. Vid denna betalningsform betalar de för varje arbetad timme med tillägg 

för material och vinstpålägg.  

 

Indexreglering är en klausul som kan användas i avtal för att justera för prisförändringar. 

Avtal med indexreglering kan medföra oväntade merkostnader ifall den verkliga 

prisutvecklingen skiljer sig ifrån den förväntade (Rothery & Robertson, 1995). Alla bolag i 

studien använder indexregleringar i sina avtal.  
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Enligt Minoli (1995) bör det köpande företaget även försöka få leverantören att basera en del 

av betalningen på beställarens vinster. Den här typen av provisions- eller bonussystem bör 

öka leverantörens engagemang att göra ett bra jobb. Enligt Alf på Crendo är avtal med 

bonussystem obefintliga i Halmstad och till skillnad från Minoli (1995) anser Alf att 

bonussystem inte ökar leverantörens engagemang. Däremot tillåts företaget att ta större risker 

och sätta in mer resurser i denna typ av samarbete. Varken HFAB eller Fastighetsstaden har 

tillämpat bonussystem men Fastighetsstaden anser att det är ett intressant koncept ifall en 

lämplig avtalstyp utformas. 

5.2.2. Kontraktskostnader 

 

Bragg (1998) anser att leverantörer bör eftersträva så långa kontrakt som möjligt vid 

outsourcing. Genom långa kontrakt kan de försäkra sig om positiva kassaflöden för en lång 

tid framåt och undviker omförhandlingar som kan leda till att en konkurrerande leverantör 

väljs som samarbetspartner. Detta stöds inte av Crendo som strävar efter så korta kontrakt 

som möjligt för att organisationen inte ska bli bekväm. HFAB skiljer sig från de övriga 

företagen då de styrs av offentlig upphandling vid utformningen av sina avtal. Deras agerande 

strider mot Braggs (1998) teori att beställare eftersträvar korta avtal då de föredrar att använda 

avtal med en löptid på ett eller två år med option på förlängning upp till fyra år. 

 

Bragg (1998) och Axelsson (1998) beskriver problemet med att leverantörer ger beställare 

orimligt låga anbudspris för att vinna kontraktet. I dessa kontrakt skapar leverantören 

lönsamhet genom extraarbeten som skapar tilläggskostnader för beställaren och besparingar 

som leder till sämre kvalité på tjänsten (Bragg, 1998). Detta var något som HFAB märkte och 

ifrågasatte då de gick igenom sina kontrakt ifrån 1995. Det är en metod som Crendo tar strikt 

avstånd ifrån då dessa tilläggsarbeten leder till konflikter och en sämre relation mellan 

avtalsparterna. Därför lämnar Crendo endast anbud på avtal där företaget kan göra vinst.  

 

Axelsson (1998) diskuterar problemet för beställaren då leverantören kraftigt ökar 

kontraktskostnaderna vid omförhandling. Det var precis vad som hände för HFAB efter 1995 

då företaget skulle omförhandla sina kontrakt med leverantörer av teknisk förvaltning. 

Kostnaderna förändrades då drastiskt i likhet med vad Bose et al. (2010) beskriver om hur 

balansspelet mellan parterna kan förändras. HFAB märkte det här då leverantören krävde en 

del av vinsten vid omförhandlingen vilket förändrade fördelningen av intäkter i samarbetet. 

Axelsson (1998) anser att stigande kontraktskostnader är en faktor som bör beaktas vid beslut 

om outsourcing.  

 

Kyztia & Stoy (2005) beskriver hur outsourcing leder till ökad insyn i företagets kostnader 

som uppkommer för den tekniska förvaltningen. Avtal som regleras med fast betalning ger 

inte företagen någon ökad insyn alls. Fördelen med rörliga kostnader är att företaget får 

kontinuerlig fakturering från leverantören i form av rapportering över arbetade timmar och 

kostnadsdrivare. HFAB anser att deras system för upphandling skapar god överblick av 

kostnaderna i den tekniska förvaltningen. Även vid fasta betalningar får de god kontroll på 

kostnadsdrivarna tack vare systemet med enhetspriser. Fastighetsstaden utformar 

betalningsformen i avtalen beroende på ifall kostnaderna för tjänsten är möjliga att kalkylera. 

Vid arbeten med stora kostnadsvariationer använder Fastighetsstaden rörliga kostnader medan 

de använder fasta kostnader vid tjänster där kostnaderna är kalkylerbara. 
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5.3. Principal agentteori 

5.3.1. Agentkostnader 

 

Meckling & Jensen (1976) anger tre agentkostnader, som kostnader för att få leverantören att 

agera mot samma mål som beställaren. Bonussystem är inget som tillämpas inom outsourcing 

av teknisk förvaltning i Halmstad. För HFAB är det inte aktuellt att skapa relationer med 

leverantören då de styrs av lagen om offentlig upphandling. Däremot utformar 

Fastighetsstaden sina avtal på tre års löptid, de väljer leverantör utifrån marknadskännedom 

och erfarenhet, men värdesätter bra samarbetsrelationer. Alla företag i studien är eniga om att 

någon form av kontroll krävs i varje outsourcingavtal. 

5.3.2. Kontrollbehov 

 

Outsourcing kan enligt Lawson & Kennedy (2010) medföra vissa nackdelar som orderfel och 

längre beslutskurvor. Marino et al. (2010) beskriver problemet med att inte ha en egen chef på 

plats. Det skapar osäkerhet kring leverantörens effektivitet och vad pengarna används till. 

HFAB anser att arbetsledningen är avgörande för kontrollen vid insourcing. Även för Crendos 

del är duktiga arbetsledare viktigt eftersom de utför egenkontroller som säkerställer kvalitén 

på tjänsten. Axelsson (1998) och Coase (1937) beskriver problemet med att kontrollera en 

tjänst, det är svårt att fastställa dess kvalité och när den senast utfördes. För denna typ av 

kontroller förlitar sig HFAB på kontroller genom stickprov, hyresgäster och levererantörens 

vetskap om att kontroll förekommer. Fastighetsstaden använder sig också av fakturakontroller 

och stickprovskontroller på mindre tekniskt krävande arbeten men använder sig av olika typer 

av konsulter med spetskompetens när de ska kontrollera leverantörers mer avancerade 

arbeten.  

 

Axelsson (1998) beskriver hur en beställares kontrollbehov varierar beroende på vilken typ av 

personal som leverantören tillhandahåller. Ifall personalen kontinuerligt skapar bra resultat 

och agerar professionellt anser Axelsson (1998) att det minskar kontrollbehovet. Även Minoli 

(1995) och Meckling & Jensen (1976) beskriver fördelen med en långsiktig god relation då 

det minskar behovet av kontroll i samarbetet. Crendo anser att förhållandet är det motsatta, en 

kunds kontrollbehov påverkas inte av ett långt samarbete där leverantören riskerar att bli 

bekväm. Istället kan kontrollbehovet öka i en längre relation ifall kunden skulle märka att 

leverantören missat något vid en av sina kontroller. Detta får medhåll av Fastighetsstaden som 

anpassar sitt kontrollbehov efter hur en leverantör sköter sig. 

5.3.3. Inköpsfilosofi 

 

Axelsson (1998) beskriver den transaktions- och konkurrensinriktade repektive den relations- 

och samarbetsinriktade inköpsfilosofin. Den konkurrensinriktade filosofin bygger på korta 

avtal där beställaren utnyttjar marknadsförutsättningarna för att erhålla lägsta möjliga pris. 

Den relationsinriktade filosofin bygger på långsiktiga relationer som ger sänkta kostnader 

genom effektivare rutiner och minskade transaktionskostnader detta stöds av Williamson 

(1985). HFAB styrs av lagen om offentlig upphandling men eftersträvar liksom Crendo 

långsiktiga relationer. Både Crendo och Fastighetsstaden anser att ett lyckat samarbete bygger 

på en bra relation mellan beställaren och leverantören. Ingen vill definiera marknaden för 

teknisk förvaltning i Halmstad som en köpares eller säljares marknad.   
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5.3.4. Samarbetsproblematik 

 

Bose et al. (2010) beskriver balansspelet mellan beställare och leverantör som förekommer 

vid outsourcing. Marknaden ger utrymme för en viss mängd intäkter som fördelas mellan 

parterna enligt avtal. Denna värdebalans rubbas ifall någon av parterna gör mindre än avtalat 

(Bose et al., 2010). Enligt Fastighetsstaden är förändring av balansen i ett kontrakt möjlig 

men det medför risken att leverantören tappar sin kund. Crendo vet att den typen av 

opportunism förekommer i vissa delar av företagets verksamhet men säger att det aldrig 

skulle uppmuntras från ledningen. Crendo anser att det ligger i branschens natur att ge låga 

kontraktspriser för att erhålla kontrakt och sedan göra mindre än avtalat för att skapa vinst. 

Något som HFAB också säger sig ha erfarit. För att begränsa detta problem använder sig 

Crendo av en mängd egenkontroller och de kontrollerar även sina egna underleverantörer. 

5.4. Risk & Flexibilitet 

5.4.1. Flexibilitet 

 

Bragg (1998) beskriver hur dagens marknad kännetecknas av minskad kontinuerlighet i 

företags efterfrågan vilket ställer större krav på deras flexibilitet. För att hantera detta anser 

han att företag skall outsourca delar av sin verksamhet istället för att nyanställa. Detta ges 

stöd av alla företag som blivlit tillfrågade i studien. De använder sig av basdimensionerade 

organisationer där de förändrar sin personalmängd vid uppgångar i efterfrågan genom att köpa 

tjänster på marknaden. Detta gäller även Crendo som trots att de är en leverantör använder sig 

av outsourcing för att hantera sina efterfrågevariationer. 

 

Outsourcing påverkar ett företags flexibilitet på ett flertal sätt (Bragg, 1998). Ett konkret 

exempel är att en leverantörs personal går att rotera medan fastighetsägares personal måste 

sägas upp. I likhet med vad Bragg (1998) påpekar beskriver Crendo hur beställarna får en helt 

annan flexibilitet i företaget då de använder sig av outsourcing. På grund av deras storlek kan 

företaget anpassa personalen efter sina beställares preferenser. Ifall den anställde inte fungerar 

i beställarens organisation har Crendo möjligheten att rotera personen till andra 

arbetsuppgifter inom företaget. Till skillnad från en anställd i egen regi som är bunden av 

uppsägningstider och anställningsskydd. 

 

Axelsson (1998) lägger stor vikt vid att leverantören gör rätt ifrån allra första början då det 

handlar om en tjänst. Eftersom tjänsten levereras direkt till slutkunden försämras beställarens 

rykte ifall leverantören gör ett misstag. Fastighetsstaden beskriver hur en leverantör alltid 

kommer göra något fel så länge de levererar en tjänst. Enda chansen ett företag skulle kunna 

eliminera alla fel är ifall de inte skulle göra någonting alls. Även Crendo anser att fel alltid 

kommer att förekomma då personalen har en tendens att bli hemmablinda. Axelsson (1998) 

lägger vikten på att leverantören åtgärdar eventuella fel så fort som möjlig. Detta är något som 

Fastighetsstaden anser är otroligt viktigt. De ser det som en av hörnstenarna hos en bra 

leverantör och någonting som organisationen måste göra ifall de värdesätter samarbetet. 

5.4.2. Riskvärdering 

 

Brealy et al (2006) tar upp hur ett företags risk kan påverka låneräntor, möjlighet till 

finansiering och slutligen företagsvärdet. Inga av företagen som deltagit i studien anser att 

outsourcing förändrar ett företags totala riskexponering. Samtliga tycker att outsourcing av 

teknisk förvaltning har effekter på företagets risk men det påverkar inte stora saker som 

låneräntor eller företagsvärde. HFAB tar istället upp att dåliga leverantörer kan leda till 
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negativ publicitet vilket kan påverka företagets chans att locka finansiärer. Crendo påpekar att 

fastigheters värde kan sjunka i vissa investerares ögon då de har egen förvaltning.  

 

Axelsson (1998) påpekar att valet av leverantör kräver en grundlig undersökning för att 

säkerställa att samarbetspartnern kan leverera den utlovade tjänsten. Minoli (1995) går ännu 

längre och beskriver hur risker hos leverantören kan påverka risken i beställarens 

organisation. Går leverantören exempelvis i konkurs står beställaren inför ett akut 

rekryteringsbehov. I detta avseende skiljer sig HFAB och Fastighetsstadens åsikter. HFAB 

anser att det är viktigt att utföra en noggrann undersökning då de väljer sina leverantörer. 

Risken är annars att företaget fastnar med en dålig leverantör som sysslar med exempelvis 

dubbeldebitering. Fastighetsstaden däremot berättade att i värsta fall skulle företaget bli fast 

med en leverantör under en kort tid. Däremot lade företaget vikten på att de är ett lokalt bolag 

som inte gör affärer med okända leverantörer. Genom bra marknadskännedom skulle de 

aldrig sätta sig i en sådan situation. HFAB tar upp att de använder sig av en 

uppsägningsklausul ifall leverantören missköter sitt kontrakt. De har hittills aldrig använt sig 

av klausulen då den är svår att åberopa och de kan bli skyldiga till stora skadestånd ifall 

konkurrensverket inte anser att deras anledning räknas som synnerliga skäl. Detta stämmer 

bra överrens med vad Bragg (1998) beskriver om uppsägningsklausuler som skall skydda 

beställaren ifall leverantören inte fullgör sin del av avtalet. 

 

Bragg (1998) beskriver teorin “the  and wagon effect”. Den ifrågasätter outsourcings 

egentliga fördelar. Då företag som inte använt outsourcing ibland hoppar på trenden om 

outsourcing för att de hört oförtjänt positiva resultat av att använda leverantörer. Utöver det 

finns en rädsla för att ge konkurrenter ett försprång om de står utanför trenden. 

Fastighetsstaden anser att konkurrenter har viss påverkan på ett företags beslut om 

outsourcing. Eftersom outsourcing blivit så utbrett finns det företag som använder ingen, 

delvis eller total outsourcing som företaget kan ta lärdom av. HFAB säger sig inte påverkas av 

konkurrenter, däremot kan agerandet hos andra allmännyttiga företag starta en diskussion 

inom organisationen. 

5.5. Transaktionskostnader 

5.5.1. Kostnadshantering 

 

Enligt Axelsson (1998) skapar avtalsutformning och kontroll av avtal transaktioner som 

kostar företaget pengar. Williamson (1985) delar in transaktionskostnader i olika tidsperioder. 

Kostnaderna innan samarbete ingås består av sökande och utvärdering av potentiella 

leverantörer. Utformningen anser Crendo är ett problem endast då företaget ska ge anbud till 

offentligt ägda bolag. Offentliga bolag kräver ett mer avancerat anbud vilket medför 

kostnader för utformning som inte går att motivera för mindre leverantörer. När Crendo 

förhandlar med privata aktörer används standardiserade kontrakt vilket förenklar processen 

och minskar båda parternas transaktionskostnader. HFAB styrs som tidigare nämnts av lagen 

om offentlig upphandling vilket gör att deras upphandling inte innehåller några 

sökningskostnader. Däremot förekommer utvärderingskostnader som HFAB anser är 

oväsentliga då denna process är standardiserad. Fastighetsstadens upphandlingsprocess skiljer 

sig från de allmännyttiga företagens, men de anser inte heller att kontraktskostnaderna är av 

väsentlig betydelse.  

 

Efter kontraktets ingående är det främst kostnader för uppföljning och kontroll av 

leverantören som uppstår. Dessa kostnader kan antingen vara rörliga i form av 

kommunikation eller fasta i form av upprättandet av kontrollsystem (Williamson, 1985).  
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Alla de tillfrågade företagen anser att kontroll är ett återkommande problem oavsett ifall de 

in- eller outsourcar sin verksamhet. HFAB försöker minimera de kostnader för 

kommunikation och administration som uppstod vid insourcing genom att införa ett 

automatiskt system för återrapportering och kontroll. 

 

Kyztia & Stoy (2005) beskriver hur outsourcing av den tekniska förvaltningen leder till ökade 

administrationskostnader på grund av de nya transaktioner som uppkommer. Fastighetsstaden 

ifrågasätter att transaktionskostnader ökar vid outsourcing men beskriver att de ändrar 

karaktär ifrån upphandling och andra kontraktskostnader till kostnader som uppkommer inom 

den egna organisationen. Crendo anser att transaktionskostnader ökar vid insourcing eftersom 

allt inom ett företags egen regi har en tendens till att svälla. Crendo menar att detta är precis 

vad som har hänt när HFAB insourcat en del av sin verksamhet. Det har uppstått oväntade 

arbetsuppgifter och nya tjänster som skapar indirekta kostnader för företaget. 

 

Axelssons (1998) teori om att alla kontrakt bygger på transaktioner och att det är effektivare 

att skriva kontrakt än att konstant köpa in rörliga tjänster ifrån marknaden får motstånd ifrån 

Fastighetsstaden och HFAB. Huvuddelen av deras avtal är reglerade av rörliga kostnader där 

tjänsten köps in efter behov. Teorin beskriver extremfallet att aktivt fatta beslut varje gång en 

tjänst ska köpas in. För detta använder HFAB ramavtal som anger vilken leverantör som ska 

anlitas. Även vid nya upphandlingar används standardiserade processer som sänker deras 

transaktionskostnader. 

5.5.2. Williamsons Operativa modell 

 

Williamson (1985) delar in transaktionskostnader i tre kategorier. Asset specificity, frequency 

och uncertainty. Asset specificity beskriver Williamson (1985) som ifall det levererande 

företaget behöver tillgodogöra sig någon speciell kunskap för att kunna leverera tjänsten. 

Varken HFAB eller Fastighetsstaden anser att deras fastighetsbestånd kräver några specifika 

kunskaper som leverantören av deras tekniska förvaltning måste tillgodogöra sig. Däremot 

tillämpar HFAB en särskild skola som deras leverantörer av teknisk förvaltning måste 

genomgå. Denna endagsutbildning är till för att ge leverantören kunskap om HFAB:s 

företagskultur och värderingar.  

 

Med frequency menar Williamson (1985) att transaktionskostnaden ökar exponentiellt med 

hur ofta företagen omförhandlar sina kontrakt. Fastighetsstaden använder sig av kontrakt som 

förlängs med automatik men företaget brukar säga upp avtalen efter tre år för att förändra 

innehållet och hålla sig á-jour med marknaden. Det skiljer sig ifrån vad Crendo förespråkar då 

de anser att kunden skall förhandla fram ett nytt kontrakt varje år. HFAB utformar sina avtal 

med två års löptid med en optionsförlängning på två år för att minska 

transaktionskostnaderna. Dessa kostnader minskar då företaget slipper 

omförhandlingskostnader för det nya avtalet. 

 

Den sista kategorin är Uncertainty som Williamson (1985) beskriver som företagens 

osäkerhet mellan planering och utfall. Osäkerheten påverkar även företagets lönsamhet och 

kundnöjdhet (Williamson, 1985). Axelsson (1998) anser att avtalsparterna borde kunna 

förutse stora delar av kostnaderna i förväg, men det är ändå inte ovanligt att de blir högre än 

förväntat. Samtliga intervjuade företag räknar på kontraktskostnaderna. Både Fastighetsstaden 

och Crendo anser att deras uträkningar brukar spegla utfallet av kontraktskostnaderna och att 

det inte uppkommer några oväntade kostnader. 

Ifall parterna i samarbetet har lika stark ställning på marknaden ökar risken för en 

komplicerad omförhandling. Kännetecknas samarbetet istället av att en part har övertaget 
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minskar vanligen omförhandlingsproblematiken (Williamson, 1985). Enligt Crendo stämmer 

detta då de tar större hänsyn vid omförhandling med en stor kund. Detta beror på att större 

kunder skapar fler arbetstillfällen som står på spel. HFAB påverkas inte av leverantörers 

ställning på marknaden vid omförhandling då detta sker automatiskt via optionsförlängning. 

 

Både Axelsson (1998) och Williamson (1985) anser att kontrakts- och transaktionskostnader 

kan variera beroende på olika marknadssituationer. De tre företagen i studien beskriver 

marknadens påverkan på outsourcingtrenden på delvis olika sätt. HFAB och Crendo anser att 

outsourcingtrenden går i perioder. HFAB beskriver däremot outsourcingtrenden som en 

pendel som går fram och tillbaka under perioder på femton år. När företaget insourcat en 

längre tid har de anställdas fackorganisation växt sig stark och lönekostnaderna stiger. Detta 

skapar större utrymme för företaget att tjäna pengar på outsourcing. När pendeln väger över åt 

andra hållet är efterfrågan på leverantörer inom teknisk förvaltning större än utbudet och då 

stiger kostnaderna för outsourcing. Crendo beskriver trenden som en modetrend, den går fram 

och tillbaka över perioder på tjugo år. Fastighetsstadens synsätt skiljer sig ifrån de andra 

företagens då de istället ser outsourcing som ett dragspel där företaget förändrar sin 

organisations storlek efter behov. 

5.5.3. Skyddsåtgärder 

 

Axelsson (1998) och Williamson (1985) beskriver hur skyddsåtgärder kan användas i avtal 

för att skydda företagen mot framtida tvister och avvikelser. Fastighetsstaden använder korta 

löptider och en klausul som medför att uppsägningstiden förkortas vid avyttring av 

fastigheter. HFAB använder sina minimikrav för utvärdering av leverantörer som en 

skyddsåtgärd mot dåliga avtal. Dessa styrstrukturer skall enligt Axelsson (1998) även skydda 

mot opportunism som innebär att en avtalspartner förbättrar sin situation på motpartens 

bekostnad. Williamson (1985) beskriver att detta kan ha stor påverkan på ett 

outsourcingsamarbete och att ifall opportunism inte funnits hade den maximala vinsten att 

fördela ökat. Alf  på Crendo beskriver att opportunism är något som kännetecknar hela 

branschen. Han anser att det är något som beror på tidsbrist men att det kan reduceras genom 

strängare egenkontroller.  

 

Enligt Bragg (1998) skall avtalen innefatta vilka konsekvenser beställaren kan göra gällande 

om leverantören inte utför det som avtalats. Bragg (1998) anser också att företagen skall 

skydda sig mot eventuella förtidsuppsägningar av avtalet genom straffavgifter. 

HFAB anger i sina avtal vilka konsekvenser som kan vidtas ifall en leverantör avviker från 

avtalet. Återbetalning och även uppsägning av avtalet har förekommit. Fastighetsstaden 

kräver liksom HFAB rättning vid en avvikelse men har hittills aldrig sagt upp något avtal. 

Däremot kan brister från leverantörens sida leda till att denna hamnar i en sämre ställning vid 

omförhandling av kontrakt. 

5.6. Ekonomi 

5.6.1. Ekonomiska beslutsfaktorer 

 

Enligt Minoli (1995) är ekonomiska faktorer av störst vikt då företag fattar beslut om 

outsourcing. Detta stämmer in på HFAB som fokuserar på att sänka kostnaderna då de 

insourcade delar av den tekniska förvaltningen. Deras organisation påverkas också av sin 

VD:s syn på outsourcing. Greger på Fastighetsstaden anser att insourcing ökar företagets 

effektivitet men att det sätter ökad press på den egna personalen. Han anser även att 

outsourcing blir dyrare då den levererande organisationen har ett vinstkrav på sin verksamhet, 
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denna vinst får det beställande bolaget själva då de levererar tjänsten i egen regi. Den åsikten 

stödjer Braggs (1998) teori om att interna funktioner kan existera utan vinstkrav. Därför måste 

beställarens kostnadssänkningar bli större än leverantörens vinstkrav för att outsourcing ska 

vara lönsamt. Kyztia & Stoy (2005) anser att outsourcing av teknisk förvaltning i nästan 

hälften av fallen leder till sänkta kostnader för beställaren. 

 

Inkörning innebär tiden det tar för anställda att bli erfarna på sin arbetsuppgift vilket ökar 

effektiviteten och ger produkten en högre kvalité (Schroeder, 1993). Det råder stora 

meningsskiljaktigheter i detta ämne mellan Crendo och Fastighetsstaden. Crendo anser att det 

tar fyra till sex år att lära upp en teknisk förvaltare. Fastighetsstaden tycker det beror på vilken 

kompetensnivå som eftersträvas men ser genomsnittstiden för inkörning som ett år. HFAB 

anser liksom Fastighetsstaden att upplärningstiden varierar beroende på vilken kompetensnivå 

som företaget strävar efter.  

5.6.2. Kapitalfrigörelse  

 

Outsourcing kan påverka företagens fasta och rörliga kostnader genom att utforma avtalen 

med löpande respektive fasta betalningar (Bragg, 1998). Kapitalbindningen minskas vid 

outsourcing då maskiner och inventarier kan avyttras (Minoli, 1995). Både HFAB och 

Fastighetsstaden anser att företagen frigör en ansenlig summa då de outsourcar den tekniska 

förvaltningen. Summan blir dock oväsentlig då den ställs i relation till fastighetsbranschens 

kapitalkrav. 

 

Minoli (1995) belyser fördelen att med outsourcing så får beställaren ta del av leverantörens 

tekniska utveckling utan egen kostnad för forskning och utveckling. Alla tillfrågade företag i 

studien anser att den tekniska utvecklingen i fastighetsbranschen varit relativt låg, då det som 

har hänt är inom styr och regleringssidan. 

5.6.3. Nyckeltal 

 

Outsourcing kan påverka företags nyckeltal då kapitalstruktur och kapitalbindning förändras. 

Eftersom vissa företag till stor del värderas utifrån nyckeltal kan förbättrade nyckeltal vara en 

drivande faktor till outsourcing även om deras lönsamhet inte påverkas (Bragg, 1998). HFAB 

beskriver hur deras prestation bedöms helt utifrån nyckeltal. Kommunen har ett 

avkastningskrav ifrån HFAB på fyra procent på totalt kapital över en treårsperiod. 

Fastighetsstaden är HFAB:s raka motsats i frågan då de är ett privatägt företag som vill 

behålla fokus på verkliga belopp istället för värderingsmått.  

 

Enligt Brealey, Myers & Allen (2006) bör företag vid investeringsbeslut nuvärdeberäkna 

framtida värden till dag noll med en kalkylränta eller alternativkostnad för kapital. 

Fastighetsstaden använder sig inte av kalkylränta vid investeringsbeslut utan utgår ifrån 

marknadens förutsättningar. HFAB använder kalkylränta men inte vid bedömning av 

outsourcing.  

 

Alternativkostnaden beskrivs som den avkastning företaget kan erhålla på sitt kapital på andra 

sätt än investeringen med liknande risknivå (Brealey et al. 2006). HFAB har ett 

direktavkastningskrav på 5 till 8 %. Utöver det har de ett avkastningskrav på verksamheten 

som i genomsnitt skall vara 4 % över en treårsperiod. 
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6. Slutsats 
 

I det här kapitlet så redogör vi de resultat vi kommit fram till under studien. Det fortsätter 

med en diskussion om de olika valmöjligheterna företag har då de formar sin outsourcing. 

Slutsatsen avslutas med lärdomar som fastighetsägare bör ta hänsyn till vid beslut om 

outsourcing och förslag på framtida forskning. 

6.1. Resultat 
 

Slutsatsen vi kan dra av vår studie är att ekonomi har stor betydelse för fastighetsföretag i 

Halmstad då de ska fatta beslut om outsourcing av den tekniska förvaltningen. Vi har inte 

med säkerhet kunnat fastställa ifall outsourcing leder till kostnadssänkningar. Studien tyder på 

att det beror på företagets organisationstyp, storlek, marknadsförutsättningar och framför allt 

hur avtalen utformas. Båda fastighetsföretagen påpekar att insourcing leder till 

kostnadsfördelar. Vi har dock anledning att tro att detta inte stämmer i HFAB:s fall. Den fakta 

vi samlat in från HFAB och Crendo tyder på att HFAB:s totala kostnader för teknisk 

förvaltning har ökat.  

 

Trots att det finns ekonomiska fördelar med att outsourca delar av den tekniska förvaltningen 

anser vi att kompetens och erfarenhet är faktorer som till stor del påverkar företagens 

outsourcingbeslut. Precis som studien visar anser vi att kompetens är viktig att behålla inom 

företaget för att styra, kontrollera och utvärdera tjänstens kvalité. Utan denna kompetens finns 

risken att det beställande företaget betalar för mer än de egentligen får. 

 

Även ifall det inte skulle vara lönsamt för fastighetsföretag att outsourca hela sin organisation 

är det ett fenomen som alltid kommer att finnas och användas. Företag kan öka sin flexibilitet 

genom outsourcing. Studiens resultat visar att det är ekonomiskt fördelaktigt att använda sig 

av en basdimensionerad organisation inom det egna företaget. Denna bör sedan kompletteras 

med outsourcing för att hantera toppar och bottnar i efterfrågan. Fastighetsföretag som utför 

teknisk förvaltning internt är oftast mindre än leverantörer och har därför inte samma 

möjlighet att rotera personal. Dessutom är det omöjligt för organisationer att motivera att 

anställda mer kompetenskrävande yrken i egen regi. Leverantören har möjlighet att sysselsätta 

dessa yrkesgrupper och tillhandahålla paketerbjudande av tjänster vilket gör att beställaren 

kommer anlita leverantörer även om det inte nödvändigtvis är det mest lönsamma alternativet.  

 

De tre företagen har olika syn på outsourcingtrenden. Vi tror att anledningen till att trenden 

går fram och tillbaka beror på sysselsättningen på marknaden. I extremfallet att all teknisk 

förvaltning utförs internt kan leverantörer sänka sina kontraktskostnader för att få 

sysselsättning trots att det inte ger någon vinst. I motsatta fallet är efterfrågan på leverantörer 

så hög att de kan kräva högre vinstmarginal. I det fallet blir det billigare att insourca den 

tekniska förvaltningen. Vi ser det som att trenden ändras eftersom marknaden strävar efter 

jämvikt. 

6.2. Diskussion 
 

Precis som Alf på Crendo tror vi att det finns en risk att verksamheter blir mer omfattande än 

väntat för företag då de utför den i egen regi. Det är svårt för företag som outsourcat under en 

längre tid att förstå omfattningen av de stödjande aktiviteter som finns runt själva tjänsten. 

För privata företag som har en mindre organisation blir extra arbete i form administration och 

samording inte lika omfattande. I större organisationer är det svårt att få en överblick av den 
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mängd extra arbete som uppstår vilket leder till att större företag som HFAB blir tvungna att 

anställa fler än de räknat med. Större outsourcingföretag som Crendo lyckas att uppnå 

stordriftsfördelar samtidigt som deras affärsidé kräver att organisationen håller nere material 

och personalkostnader. Detta gör att denna typ av bolag kan sänka sina egna kostnader och 

klarar därför leverera samma tjänst till ett lägre pris. 

 

Vi anser att kompetens hos beställaren är viktigt även vid utformningen av kontrakt. De måste 

veta vad som behöver utföras och kunna kalkylera kostnaderna för tjänsten. Ett företag med 

sämre intern kompetens riskerar att hamna i sämre avtal. Denna avsaknad på kompetens kan 

leda till att företaget inte får samma lönsamhet vid outsourcing. Trots att trender kan påverka 

företag måste beslutsfattarna vara insatta i de indirekta kostnader som uppkommer då de 

insourcar eller outsourcar teknisk förvaltning. Vi tycker att företag ska vara tydliga i 

avtalsutformningen men undvika specifik detaljering över vad som ska göras. Det finns ingen 

möjlighet för företag att kontrollera att detaljerna utförs inom rimliga kostnader.  

 

Vid avtalsutformningen anser vi att det beställande företaget bör eftersträva korta kontrakt 

även om det ökar transaktionskostnaderna. Fördelen med korta löptider att leverantören aldrig 

tillåts bli bekväm. Trots dessa löptider på avtalen anser vi att företagen bör eftersträva 

långsiktiga samarbetsrelationer. Längre relationer ger ökad insyn i hur 

samarbetsorganisationen arbetar och agerar i olika situationer vilket minskar företagens 

transaktionskostnader.  

 

Det finns en risk med att företag lockas till att börja outsourca sin tekniska förvaltning av fel 

anledningar. Då leverantörer använder sig av orimligt låga anbudskostnader som sedan ökar 

med tilläggstjänster. Även här spelar företagens egen kompetens stor roll för att de ska 

undvika att hamna i en situation där leverantören måste förändra balansen i avtalet för att 

motivera sitt kontrakt.  

 

Rörliga kostnader borde leda till ökad insyn för företag som använder sig av outsourcing. 

Genom att få löpande fakturering över de tjänster som levereras får företaget kontroll över de 

kostnadsdrivare som finns i den tekniska förvaltningen. Vi ser det som positivt att företagen i 

studien till största del tillämpar rörliga betalningar. Då företagen får kunskap om vad det är 

som egentligen kostar kan de fatta välgrundade beslut kring det tekniska underhållet.  

 

Fastighetsföretagen i Halmstad tillämpar inte bonussystem då de outsourcar sin tekniska 

förvaltning. Vi ser två olika anledningar till varför det är på detta sätt. Bonussystem där 

leverantörens betalning ökar ifall de sänker beställarens kostnader med en viss procentsats 

borde öka leverantörens motivation. Men det är möjligt att beställarna ser risken att 

leverantören då sänker kvalitén i tjänsten för att nå kostnadsmålet som ger dem ökad vinst. 

 

Vi tycker att stickprovskontroller är ett kostnadseffektivt sätt för stora företag att utöva 

kontroller. Eftersom leverantören vet att dessa kontroller förekommer uppnås en 

avskräckande effekt. Kontrollens effektivitet är dock beroende på husvärdens och 

hyresgästens kompetens. Vi tror att mindre företag har möjlighet att utföra mer kvalificerade 

kontroller då deras bestånd är mindre.  

 

Alla ekonomiska faktorer som enligt HFAB har påverkats då de insourcat tyder på att det är 

mer lönsamt att outsourca. De nämner oväntat höga kostnader i form av antal anställda, 

samordning, anskaffning av maskiner och uttagsbeskattningen som gäller på intern teknisk 



 48 

förvaltning men inte vid outsourcing. Allt detta tyder på att för ett stort företag som HFAB 

medför insourcing av teknisk förvaltning högre kostnader än outsourcing.  

 

Studien visar en skillnad i det kommunala gentemot det privata företagets syn på vinst. Det 

kommunala företaget är nöjda med 4 % i avkastning på totalt kapital medan det privata 

företaget justerar sitt vinstmål efter marknadens förutsättningar. Marknadens föränderlighet är 

anledningen till att Fastighetsstaden inte använder sig av nyckeltal. Vi ser det som en styrka 

att organisationen arbetar aktivt mot den maximala vinsten på marknaden istället för att nöja 

sig med ett specifikt vinstmål. 

 

Studien visar att kapital frigörs vid outsourcing då maskiner, bilar och verktyg avyttras. Vi 

anser därför att insourcing måste medföra kostnadsfördelar jämfört med outsourcing för att ett 

ett företag ska välja att insourca sin tekniska förvaltning. Outsourcing leder till att kapital 

frigörs vilket ger företag en möjlighet att förränta pengarna. Utrymmet för kostnadsökning vid 

outsourcing är därför = (företagets frigjorda kapital x kapitalets alternativkostnad).  

6.3. Lärdomar 
  

 Rörliga kostnader ökar företags insyn. 

 Korta avtal sätter press på leverantörens organisation. 

 Använd en basdimensionerad intern organisation. 

 Outsourcing är ett utmärkt komplement för att hantera efterfrågevariationer. 

 Intern kompetens leder till bättre kontroll och minska risken vid outsourcing. 

 Outsourcing tillåter mindre företag att tillhandahålla mer kompetenskrävande yrken. 

 Outsourcingtrenden förändras av marknadens förutsättningar. 

 Insourcing leder till svårbedömda administrationskostnader. 

 Beställarens kontrollkostnader ökar med avtalens detaljeringsgrad. 

 Längre relationer leder till lägre transaktionskostnader. 

 Bonussystem borde höja leverantörens motivation men riskerar att sänka tjänstens 

kvalité. 

 Stickprovskontroller ger god effekt till lågt pris. 

 Utrymmet för kostnadsökning vid outsourcing = (företagets frigjorda kapital x 

kapitalets alternativkostnad). 

 

6.4. Förslag på framtida forskning 
 

Vår uppsats avgränsas till Halmstad men som förslag till framtida forskning inom outsourcing 

av teknisk förvaltning hade det varit intressant att undersöka Helsingborgshem. De tillämpar 

outsourcing och insourcing parallelt i sin organisation. Senare kommer de att utvärdera 

resultatet av deras projekt vilket hade gett ett bra underlag för att jämföra insourcing och 

outsourcing. Alla företag i vår studie beskriver att outsourcing går i trender, därför tycker vi 

det hade varit intressant att se en studie som helt fokuserar på de faktorer som påverkar 

outsourcingtrenden.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Operationalisering 
 

Kärnverksamhet 

Värdeskapande 

 

 

Kompetens 

Finns det några hinder ifall 

ni skulle bestämma er för 

att insourca verksamheten 

igen? 

Känner ni att företaget 

tappar kompetens då ni 

outsourcar? 

Är teknisk förvaltning en 

bransch som utvecklas 

mycket teknologiskt och 

kunskapmässigt? 

Stordriftsfördelar 

Hur kommer det sig att ni är 
konkurrenskraftigare än 

beställaren? 

Anser ni att ni får 

prisfördelar pga. er storlek? 

Stödprocess 

 

Personalomsättning 

Hur ser er 

personalomsättningen ut på 
den tekniska 

förvaltningssidan? 

Tar det långt tid att lära upp 

en ny  reparatör? 

Verksamhetens 

nytta 

Har ni verksamhetsdelar 

som inte har något 

vinstkrav på sig? 

Hur många sysselsätts inom 

teknisk förvaltning i 

företaget? 

Hur viktig är teknisk 

förvaltning för ert företag? 

Principal agent teori 

Kontroll 

Avvikelser 

Skiljer sig kostnaderna från 

vad ni hade förutsatt vid 

kontraktsstarten? 

Händer det att fel i tjänsten 

uppstår? 

Kvalitetskontroll 

Är det svårt att kontrollera 

ifall ni får valuta för 

pengarna? 

Hur kontrollerar ni 

leverantören? 

Samarbetsproblem 
Samarbetsproblem 

 

Har det hänt att det verkliga 

underhållet inte levt upp till 
den avtalade kvalitén? 

Har det uppkommit några 

konflikter inom samarbetet 

Inköpsfilosofi 
Motivering av 

samarbetspartner 

Används bonussystem i 

avtal för att motivera er 

leverantör av teknisk 

förvaltning? 
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Val av leverantör 

Hur valde ni leverantör? 

Fanns det andra kriterier än 

pris? 

Utvärderade ni leverantören 

innan ni startade 

samarbetet? 

Marknadssituation 

Hur skulle du beskriva 

konkurrensläget på 
marknaden för teknisk 

förvaltning i Halmstad? 

Är det en köpares eller 

säljares marknad? 

Påverkades ert beslut av 

konkurrenters agerande? 

 

SLA 

 

 

 

 

 

Avtalsutformning 

Hur utformas 

avtalen? 

 

Hur noggrant specificeras 

de aktiviteter som skall 

utföras enligt avtalet? 

Vilken påverkan har 

kundens betydelse på hur ni 

agerar under 

kontraktsförhandling? 

Avtalsvillkor 
Hur långt sträcker de sig? 

Är de svåra/dyra att gå ur i 

förtid? 

Kontraktskostnader 

Före avtal 

Uppstod det kostnader  

innan avtalet slöts? 

Hur motiverar/hanterar ni 

dessa kostnader? 

Efter avtal 

 

Är avtalen styrda av rörliga 

eller fasta betalningar? 

Skiljer sig 

skötselkostnaderna ifrån 

vad ni förutsatte vid 

kontraktsstarten? 

Risk & Flexibilitet 

Riskvärdering 

Leverantörsrisk 

Ser ni någon risk med att er 

leverantör går i konkurs 

eller liknande? 

Risk att konkurrens skapar 

ohållbart låga anbud? 

Marknadsrisk 

Behöver ni anpassa er 

kapacitet efter den 

varierande efterfrågan? 

Hur påverkas det 

beställande företagets risk 

vid outsourcing? 

Flexibilitet 

Avtalsflexibilitet 

 

Är det lätt att förändra 

kontraktens utformning? 

Anser ni att outsourcing 

ökar företagets flexibilitet? 

Kostnadsflexibilitet 
Ser ni fördelar med 

möjligheten att omvandla 

fasta till rörliga kostnader? 
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Hanterar ni kostnader 

annorlunda då ni 
in/outsourcar? 

Transaktionskostnader 

Kostnadshantering 
Administrations-

kostnader 

Har det uppstått några nya 

administrationskostnader? 

Är 

administrationskostnaderna 
vid outsourcing högre eller 

lägre än beställarnas vid 

insourcing? 

 

Williamssons 

operativa modell 

Asset specificity 

Krävs någon specifik 

kunskap? 

Hur tillgodogör ni er denna 

kunskap? 

Skyddsåtgärder 

Hur ser ni på möjligheten 

att förändra balansen i 

avtalen genom att göra 

mindre än avtalat? 

Vilka konsekvenser uppstår 

vid kontraktsavvikelse? 

Ekonomi 

Ekonomiska 

beslutsfaktorer 

Kostnads-

förändringar 

Ändras företagets direkta 

kostnader vid outsourcing? 

Krävs det nyinvestering om 

ni ska insourca 
verksamheten? 

Resultatpåverkan 

 

Innebär beslutet om 

outsourcing några 

skattekonsekvenser? 

Hur har resultatet påverkats 

till följd av outsourcing? 

Kapitalfrigörelse 

Maskiner 
Avyttrades maskiner? 

Avskrivningar?  

Likviditet 
Frigjordes kapital på andra 

sätt? 

Ökade likviditeten? 

Kapitalstruktur 

Nuvärde 
Kalkylränta 

Har ni någon särskild 

kalkylränta? 

Vad baseras den på? 

Ägarkrav 
Har ägarna något särskilt 

avkastningskrav? 

Ekonomiska mått 

Kapital 

Hur har er företags- och 

kapitalstruktur ändrats?  

Förändring av antal 

anställda, tillgångar, skulder 

och eget kapital 

Nyckeltal 

Påverkade outsourcing 

företagets nyckeltal? 

Är dessa tal viktiga för er 

som 
utvärderingsparameter? 
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Bilaga 2. Intervjuguide beställare 
 

Inledande frågor: 

 Antal hyreslägenheter 

 Huvudsakligt fokus på verksamheten 

 Geografiskt verksamhetsområde 

 År i branschen 

 Ägarförhållanden 

 IP’s position i företaget 

 

1. Outsourcar/insourcar ni er tekniska förvaltning? 

a. Fullt ut/delvis?  

b. Till vilken leverantör? 

2. Vad driver er till att out/insourca?  

3. Hur många sysselsätts inom teknisk förvaltning i företaget? 

4. Skulle ni konkurrenskraftigt kunnat leverera denna tjänst själva?  

a. Varför/varför inte? 

5. Anser ni att ni får prisfördelar pga. er storlek mot andra företag? 

6. Hur såg/ser er personalomsättning ut på den tekniska förvaltningssidan? 

7. Använder ni er av SLA - Service Level Agreements? (Avtal över specifika aktiviteter 

som ska utföras) 

a. Är de styrda av rörliga eller fasta betalningar?  

8. Ser ni några fördelar med möjligheten att omvandla fasta till rörliga kostnader? 

9. Hur utformas avtalen?  

a. Hur långt sträcker de sig?  

b. Är de svåra/dyra att gå ur I förtid? 

c. Hur går omförhandling till?  

10. Hur noggrant specificeras de aktiviteter som skall utföras enligt avtalet? 

11. Är det lätt att förändra kontraktens utformning? T.ex. om ert företaget växer eller 

avyttrar en fastighet, eller om det uppkommer andra förändringar i arbetsmängden?  

12. Känner ni att kompetens försvinner ifrån företaget då ni outsourcar den tekniska 

förvaltningen?  

a. Hur hanterar ni detta?  

13. Skiljer sig kostnaderna för outsourcing från vad ni hade förutsatt vid kontraktsstarten?  

a. Mycket?  

b. Vad tror ni detta beror på? 

14. Har det hänt att någon part avvikit ifrån avtalet?  

a. Genom att leverera sämre kvalité än vad som utlovats? 

b. Vad får detta för konsekvens? 

15. Hur kontrollerar ni leverantören?  

a. Har ni tillgång till faktureringsunderlag, såsom arbetade timmar och andra 

kostnadsdrivare? 

b. Kostar kontrollen?  

c. Tar det mycket tid? 

d. Andra verktyg för kontroll? 

16. Är det svårt att kontrollera ifall ni får valuta för pengarna? 

17. Använder ni bonussystem för att motivera er leverantör av teknisk förvaltning? 

a. Tex. viss procent av vinsten? 

18. Varför valde ni just den leverantören till att sköta den tekniska förvaltningen? 

a.  Fanns det andra kriterier än pris? 
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b. Hur noggrant utvärderar ni leverantörer innan ni ingår samarbete med bolaget?  

c. Vad ser ni för risker med en bristfällig undersökning?  

19. Anser ni att outsourcing ökar företagets flexibilitet? 

20. Hur påverkas ert företagets risk vid outsourcing? 

a. Hur påverkar det möjlighet att ta lån samt företagsvärde? 

21. Hur skulle du beskriva konkurrensläget på marknaden för teknisk förvaltning i 

Halmstad? 

a. Är det en köpares eller säljares marknad? 

22. Hur viktig är teknisk förvaltning för ert företag? 

a. Leverantörens betydelse? 

23. Finns det några hinder ifall ni skulle bestämma er för att insourca verksamheten igen? 

a. Ekonomiska eller andra?  

24. Behöver ni anpassa er kapacitet efter den varierande efterfrågan? 

a. Eller är det enbart outsourcing leverantörens problem?  

25. Händer det att fel i tjänsten uppstår? 

a. Hur åtgärdas det? 

b. Tar det långt tid att åtgärda? 

26. Hur ser ni på att leverantören kan förändra balansen i avtalen genom att göra mindre 

än avtalat? 

27. Påverkades ert beslut om outsourcing av hur era konkurrenters agerat? 

28. Har det uppstått några nya administrationskostnader sedan ni började outsourca er 

tekniska förvaltning? 

a. Om ni ställer detta i jämförelse med att slippa lönehanteringskostnader m.m. är 

dessa kostnader positiva eller negativa? 

29. Kräver förvaltningen av era fastigheter någon specifik kunskap som skiljer sig ifrån 

branschnormen? 

30. Har det uppkommit några konflikter inom samarbetet?  

a. Med kontraktsutformning etc.?  

31. Uppstod det kostnader  innan avtalet slöts?  

a. Ge exempel? (kan vara sökning, utvärdering, kontraktsutformning etc.) 

b. Hur motiverar/hanterar ni dessa?  

32. Ändras företagets direkta kostnader vid outsourcing? för t.ex. lön, avskrivningar och 

material?  

33. Har ni verksamhetsdelar som inte har något vinstkrav på sig?  

a. Ge exempel, är teknisk förvaltning en sådan?  

34. Frigjorde ni mycket kapital då ni tog beslutet att outsourca er tekniska förvaltning? 

a. Avyttrades maskiner? 

35. Var ni tvungna att nyinvestera mycket då ni började insourca verksamheten?  

36. Tar det långt tid att lära upp en ny medarbetare inom den tekniska förvaltningen?  

37. Har ni någon särskild kalkylränta eller avkastningskrav på ert kapital? 

a. Vad baseras den på?  

38. Är teknisk förvaltning en bransch som utvecklas mycket teknologiskt? 

a.  Kunskapsmässigt?  

39.  Innebär beslutet om outsourcing några skattekonsekvenser?  

a. Är kostnader avdragsgilla på samma sätt internt som vid outsourcing? 

40. Hur har resultatet påverkats till följd av outsourcing? 

41. Hur påverkades likviditeten? 

42. Påverkades nyckeltal som Rt, Rek och Resultat per anställd? 

a. Positivt? / Negativt? 

b. Är dessa tal viktiga för er som utvärderingsparameter? 
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Bilaga 3. Intervjuguide leverantör 
 

 Antal förvaltade hyreslägenheter 

 Huvudsakligt fokus på verksamheten 

 Geografiskt verksamhetsområde 

 År i branschen 

 Ägarförhållanden 

 IP’s position i företaget 

 

1. Är ni konkurrenskraftigare då ni levererar tjänster inom teknisk förvaltning än ifall 

företag hade insourcat verksamheten? 

a. På vilket sätt? 

2. Anser ni att ni får ekonomiska fördelar gentemot uthyrande fastighetsföretag? 

a. På vilket sätt?  

3. Hur ser er personalomsättning ut på den tekniska förvaltningssidan?  

4. Använder ni er av SLA - service level agreements? (Avtal över specifika aktiviteter 

som ska utföras). 

a. Hur utformas avtalen?  

b. Hur långt sträcker de sig?  

c. Är de svåra/dyra att gå ur I förtid?  

5. Är de styrda av rörliga eller fasta betalningar?  

6. Hur noggrant specificeras de aktiviteter som skall utföras enligt avtalet? 

a. Föredrar ni specificerade avtal eller mer fria tyglar? 

b. Alltså under vilka förutsättningar jobbar ni effektivast? 

7. Är det lätt att förändra kontraktens utformning? T.ex. om det beställande företaget 

växer, eller om det uppkommer andra förändringar i arbetsmängden?  

8. Skiljer sig skötselkostnaderna ifrån vad ni förutsatte vid kontraktsstarten?  

9. Har det hänt att det verkliga underhållet inte levt upp till den kvalité som avtalats med 

fastighetsägaren?  

a. Varför då?  

b. Vad får detta för konsekvens? 

10. Händer det att det uppkommer fel i tjänsten som ni levererar?  

a. Hur åtgärdas felen?  

b. Hur långt tid brukar det ta tills felet är åtgärdat? 

11. Behöver ni anpassa antalet anställda efter den variande efterfrågan? 

12. Anser ni att outsourcing ökar beställarens flexibilitet? 

13. Hur påverkas det beställande företagets risk vid outsourcing? 

a. Hur påverkar det möjlighet att ta lån samt företagsvärde? 

14. Förekommer någon form av bonussystem i samarbetet? 

a. Hade en form av bonussystem motiverat er att leverera en tjänst med bättre 

kvalité? 

15. Skapar outsourcing administrationskostnader för er och beställaren? 

16. Tror du dessa kostnader är högre eller lägre än beställarnas administrationskostnader 

ifall de insourcat verksamheten?  

17. Kräver förvaltningen av vissa fastighetsbestånd speciella kunskaper?  

a. Hur tillgodogör ni er denna kunskap? 

18. Hur skulle du beskriva konkurrensläget på marknaden för teknisk förvaltning i 

Halmstad? 

a. Är det en köpares eller säljares marknad? 
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19. Vilken påverkan har kundens betydelse på hur ni agerar under 

kontraktsförhandlingen? 

20. Hur ser ni på er möjlighet att göra mindre än avtalat så länge kunden är nöjd? 

21. Har det uppkommit några konflikter och vad berodde dessa isf. på?  

a. Omförhandling av kontrakt?  

22. Uppstod det kostnader innan avtalet slöts?  

a. Ge exempel på dessa kostnader? (marknadsföring, utbildning, utvärdering) 

b. Hur motiverar/hanterar ni dessa kostnader?  

23. Har ni verksamhetsdelar som inte har något vinstkrav på sig?  

24. Tar det långt tid att lära upp en ny medarbetare inom teknisk förvaltningen?  

25. Är teknisk förvaltning en bransch som utvecklas mycket teknologiskt? 
a. Kunskapsmässigt? 

26. Tror ni att ni kontrolleras av beställaren och i så fall hur då? 

27. Hur kontrollerar ni er egen organisation? 

a. Används kontrollsystem? 

28. Tror ni beställarens kontrollbehov minskar, desto längre samarbetsrelation ni haft ? 

29. Varför tror ni beställaren valt just er som leverantör? 

30. Ser ni någon särskild rådande outsourcingtrend? 

31. Varierar era kostnader för teknisk förvaltning? 

a. Påverkas beställarens kostnader om era kostnader ändras? 

 


