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Förord 
 
Vi vill passa på att inleda med att tacka alla personer som har varit inblandade och hjälpt oss 
under denna uppsatsresa. Framförallt vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Sven-Ola 
Carlsson som har ställt upp för oss i vått och torrt. Opponenter och klasskamrater ska även de 
ha ett stort tack för att ha hjälpt oss med diskussioner, konstruktiv kritik och upplyftande ord 
som har tagit oss vidare i uppsatsprocessen.  
 
Ett lika stort tack riktas till våra respondenter som har ställt upp och lagt ner sin tid för att 
hjälpa oss att genomföra vår uppsats. Utan er hade studien inte varit genomförbar.  
 
Våra respektive ska även skänkas en tanke då de stöttat oss i med och motgång.  
 
Högskolan i Halmstad, den 21 maj 2013 
 
 
 

__________________                                   ____________________ 
Jonas Lindquist 870415                                 Carl Melin 901224 
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Sammanfattning 
 
Svensk titel: Outsourcing av drift och underhåll -En intervjustudie av nyligen ombildade 
bostadsrättsföreningars motiv till outsourcing av drift och underhåll. 
Engelsk titel: Outsourcing of operation and maintenance -An interview study about newly 
reconstituted housing cooperatives motives for outsourcing of operation and maintenance. 
Författare: Jonas Lindquist & Carl Melin 
Färdigställd (år): VT 2013 
Handledare: Sven-Ola Carlsson 
Examinator: Marita Blomqvist 
 
Bakgrund: Idag ställer sig organisationer inte längre frågan om de ska outsourca delar ur 
verksamheten utan istället är frågan om vad som ska outsourcas. Gällande organisationer 
säger teorin att det som bör outsourcas är allt som inte tillhör organisationens 
kärnverksamhet, alltså stödfunktioner. Därför vill vi ta reda på vad det är för motiv som ligger 
till grund för att en bostadsrättsförening väljer att outsourca tjänster inom drift och underhåll 
av fastigheten. 
 
Problemformulering: Varför väljer nyligen ombildade bostadsrättsföreningar att outsourca 
delar av drift och underhåll? 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån teoretisk och empirisk insamlad data beskriva varför 
nyligen ombildade bostadsrättsföreningar väljer att outsourca delar av föreningens drift och 
underhåll. Vi vill även beskriva hur arbetet med drift och underhåll går till i valda föreningar. 
Samt skapa en förståelse för vilka motiv en nyligen ombildad bostadsrättsförening har för att 
outsourca delar av drift och underhåll. 
 
Metod: Uppsatsen är grundad i en kvalitativ intervjustudie med ett deduktivt 
tillvägagångssätt. Datainsamlingen har bestått av intervjuer med tre nyligen ombildade 
bostadsrättsföreningar. Intervjuerna genomfördes med en, enligt föreningarna, lämplig 
styrelsemedlem. Valet av de tre föreningarna gjordes genom att de mötte urvalskraven på att 
vara nyligen ombildade och skiljde sig åt från varandra i storlek. En av föreningarna är en 
mindre central bostadsrättsförening bestående av ett hus med 27 lägenheter. Den andra är en 
större central bostadsrättsförening bestående av tre hus med 115 lägenheter och den sista är en 
radhusbostadsrättsförening lite utanför centrum bestående av 54 lägenheter. När empirin var 
insamlad ställdes den mot valda teorier för en analys som har resulterat i våra slutsatser och 
förslag till vidare forskning.  
 
Slutsats: Vi har kommit fram till att det inom en nyligen ombildad bostadsrättsförening finns 
flera olika motiv till att använda sig av outsourcing av drift och underhåll. Från de olika 
teorier vi valt ut så är den gemensamma nämnaren från föreningarnas sida tidsbesparing. 
Ytterligare en faktor som framförallt gäller driften är kompetensbrist. Vi kan konstatera att det 
näst intill är omöjligt för en bostadsrättsförening att undvika outsourcing, på bland annat 
hissbesiktning då det krävs speciell kompentens för att utföra det.  
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Abstract 
 
English title: Outsourcing of operation and maintenance -An interview study about newly 
reconstituted housing cooperatives motives for outsourcing of operation and maintenance.  
Swedish title: Outsourcing av drift och underhåll -En intervjustudie av nyligen ombildade 
bostadsrättsföreningars motiv till outsourcing av drift och underhåll. 
Authors: Jonas Lindquist & Carl Melin 
Published (year): Spring 2013 
Tutor: Sven-Ola Carlsson 
Examinator: Marita Blomqvist 
 
Background: Now days there are no questions for organizations about if they will outsource 
parts of their business. It is rather a question about what should be outsourced. In terms of 
organizations our found theory tells what is being outsourced is everything that does not 
belong to the organization’s core business, such as supporting functions. Therefore we would 
like to find out about what motifs underlying for a housing cooperative to outsource services 
within operation and maintenance of the property. 
 
Problem statement: Why do some recently reconstituted housing cooperatives choose to 
outsource services within operation and maintenance of the property? 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to describe why recently reconstituted housing 
cooperatives choose to outsource services within operation and maintenance, how the work 
with operation and maintenance is done and also understand what motifs a recently 
reconstituted housing cooperative have to outsource parts of the operation and maintenance. 
All this on the basis of theoretical facts and empirical collected data. 
 
Method: This thesis is based on a qualitative interview study with a deductive approach. The 
data collection has consisted of three interviews with three different recently reconstituted 
housing cooperatives. In each interview has one in their opinion suitable board member of 
each housing cooperative been involved. The choice of the three different housing 
cooperatives is based on the requirements of being recently reconstituted and also that they 
differed in size. One is a small central housing cooperative consisting one house with 27 
apartments. One is a large central cooperative consisting three houses with 115 apartments 
and the last one is a housing cooperative consisting of terraced houses with 54 apartments just 
outside the city. After the empirical data was all collected it has been compared to already 
existing theories found for analysis. The analysis in turn has resulted in our conclusions and 
suggestions for further research. 
 
Conclusion: Our conclusions are that within recently reconstituted housing cooperatives 
there are several different motifs of using outsourcing of operation and maintenance. Seen to 
the various theories we have chosen the common factor from the three different housing 
cooperatives were timesaving, which also can be translated into costs. Another factor that 
primarily relates to the operation are skills shortages. We note that it is almost impossible for 
a tenant to avoid outsourcing include elevator inspection where required a specific core 
competencies to accomplish it. 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet beskriver vi bakgrunden till vårt problem och ur problemdiskussionen 
växer vår problemformulering fram. Här beskrivs även uppsatsens syfte. Utöver det 
presenteras även studiens bidrag och strategi för metod. Avslutningsvis har vi valt att 
definiera begrepp som är av väsentlig betydelse och arbetets disposition.

 

1.1 Problembakgrund 
 
År 1982 stiftades lagen om ombildning ”Enligt denna lag har hyresgäster rätt att genom en 
förening förvärva fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt eller kooperativ 
hyresrätt ”(SFS, 1982:352, 1§). Lagen gäller för flerbostadshus, vilket innebär att det ska vara 
minst 3 lägenheter i fastigheten (Ibid.). 
 
Ombildningar tog fart under 90-talet och har varit fortsatt populärt in på 2000-talet. 
Ombildningsprocessen har ofta benämnts som ett storstadsfenomen, då det främst genomförts 
i Stockholm, Göteborg och Malmö. Eftersom ombildningar ofta är lönsamt för både säljare 
och köpare, så har efterfrågan på att ombilda en fastighet spridit sig till andra delar av landet 
(Lind & Lundström, 2007). När en ombildning sker så blir hyresgästen bostadsrättsägare 
genom att anskaffa sig en andel i berörd bostadsrättsförening. De boendes situation förändras 
inte bara ekonomiskt, då de istället för att hyra sin bostad nu äger rätten till den, en medlem i 
en bostadsrättsförening har även ett ansvar mot föreningens stadgar (Förvaltarstegen, 2006). 
När en fastighet upplåts med hyreslägenheter har fastighetsägaren ansvar mot sina hyresgäster 
att förvalta och vårda både fastigheten och hyresgästernas behov väl. Men i en bostadsrätt så 
har du som medlem delat ansvar tillsammans med övriga föreningsmedlemmar att underhålla 
och driva den gemensamma fastigheten. Föreningen utser en styrelse via föreningsstämman 
och styrelsen är föreningens verkställande organ. Styrelsens uppgift är att se till att 
upprätthålla fastighetens skick och förvalta fastigheten enligt föreningens planerade budget 
(Victorin, Flodin & Hager, 2008).  
 
Enligt Ramel (2006) och Augustson och Bergstedt Sten (1999) så finns det olika 
ställningstaganden en organisation kan göra vid valet om hur delar av verksamheten ska 
skötas, exempelvis förvaltning. De alternativ som klargörs är om organisationen ska sköta 
olika delar av verksamheten i egen regi, via outsourcing eller genom att kombinera de båda 
alternativen. En organisation som sköter allt i egen regi tror på sin verksamhets bredd och ser 
det som en kostnads- och konkurrensfördel (Ramel, 2006). En organisation som outsourcar 
sin verksamhet gör det vanligtvis på grund av bristande kompetens på den outsourcade delen 
eller för att organisationen ser tydliga fördelar med att outsourca. Fördelar som minskar 
kostnader och ger utrymme till att fokusera organisationens kärnverksamhet (Ramel, 2006., 
Axelsson, 1998). Kombinationen mellan att outsourca och att utföra i egen regi förekommer 
även den. Det är den kategorin som är vanligast förekommande. Om en organisation väljer att 
outsourca hela sin verksamhet så finns det ingen kärna i verksamheten att fokusera runt 
(Augustson & Bergstedt Sten, 1999; Ramel, 2006). 
 
Rondeau, Brown och Lapides (2006) berättar att den ökade outsourcingtrenden har gjort att 
flera nya aktörer har tillkommit på marknaden. Outsourcingtrenden ligger till grund för början 
på ett kretslopp, ett kretslopp där fler aktörer med olika kärnverksamheter existerar. Det ena 
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företagets kärnverksamhet kretsar till att tillgodose ett annat företags behov som inte 
fokuserar dess kärnverksamhet. Till slut kommer cirkeln att vara sluten och då bidra till ökad 
effektivitet på marknaden och fler aktörer kan fokusera sin kärnverksamhet (Rondeau et al., 
2006). Augustson och Bergstedt Sten (1999) beskriver att outsourcing kan förekomma i flera 
delar av ett företag, förutom de som kretsar kring den absoluta kärnan och det som förknippas 
med företagets själ. Gottfredson och Phillips (2005) skriver i sin artikel att frågan om att 
outsourca har slutat existera, idag ställer sig organisationer frågan om vad som ska 
outsourcas.  

1.2 Problemdiskussion 
Inom facility management är outsourcing vanligt förekommande och det som oftast 
outsourcas är stödfunktioner. Stödfunktioner är de funktioner som inte kretsar kring en 
organisations kärnverksamhet. Drift och underhåll är typexempel på stödfunktioner som är 
vanliga att outsourca (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Enligt Ljungquist (2008) krävs det 
en förståelse från organisationens sida om varför de ska outsourca. Genom kartläggning av 
vad som ingår i organisationens kärnverksamhet kan stödfunktioner avskiljas från 
verksamheten (Augustson och Bergstedt Sten, 1999). Genom att förstå varför användandet av 
outsourcing ska löna sig måste också vissa överväganden göras, då outsourcing kan leda till 
flera för- och nackdelar. En gemensam faktor från olika forskare inom outsourcing är att 
stärka sitt fokus och effektivisera kärnverksamheten (Axelsson, 1998., Rondeau, et al. 2006., 
Gottfredsson och Phillips, 2005). Men outsourcing medför även att vissa delar tillhandahålls 
av externa leverantörer, vilket kan leda till oklarheter och kontrollbrist inom de delar som 
outsourcas. På sikt kan kontrollbristen eskalera och ett beroende av leverantörer uppstår inom 
organisationen. Relationen mellan beställaren och leverantören ligger till grund för om valet 
angående outsourcing kan anses som lyckad (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). I flera fall 
har tvister mellan beställare och leverantörer uppstått vilket motiverar båda parter att 
gemensamt skriva avtal om vad som ingår i tjänsten, så att risken för missförstånd minskar 
(Ibid.). Vid beslutet om outsourcing brukar även transaktionskostnader uppstå, det vill säga 
kostnader som ska kontrollera eller undersöka produkten eller tjänsten som ska outsourcas. En 
förståelse om och hur transaktionskostnader uppstår bör vägas med i ett beslut angående 
outsourcing (Williamson, 2010).  
 
För- och nackdelar kan bedömas ur olika perspektiv och listor på vad som är för- respektive 
nackdelar kan göras långa. Förståelsen om varför outsourcing används och vilka motiv som 
ligger till grund för valet om att outsourca är viktig. Tidigare forskningar har utförts på 
företags beslut om outsourcing av stödfunktioner eller nyckeldelar, men ur en nyligen 
ombildad bostadsrättsförenings perspektiv finns det en teoretisk lucka. Den luckan hoppas vi 
kunna fylla med följande problemformulering: 

1.3 Problemformulering 
”Varför väljer nyligen ombildade bostadsrättsföreningar att outsourca delar av drift och 
underhåll?” 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva varför nyligen ombildade bostadsrättsföreningar väljer 
att outsourca delar av föreningens drift och underhåll. Vi vill även beskriva hur arbetet med 
drift och underhåll går till i valda föreningar. Samt skapa en förståelse för vilka motiv en 
nyligen ombildad bostadsrättsförening har för att outsourca delar av drift och underhåll. 
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1.5 Definitioner 
I definitionslistan presenteras ett antal ord som används i uppsatsen som kan uppfattas som 
komplicerade eller fackmannamässiga. Mattsson och Örtenblad (2008) anser att det är en 
fördel. 

Bostadsrättsförening (BRF)  = En ekonomisk förening som upprättar boende till dess 
medlemmar. 

 
Facility Management (FM) = En samordning av verksamhetsanknutna tjänster. 
 
Kärnkompetens = Den yttersta och mest värdefulla kompetensen ett företag, 

förening eller organisation tillhandahåller. Det typiskt unika 
inom just den verksamheten. 

 
Nyligen  = För inte så länge sedan, egen tolkning som sträcker sig 5 år 

tillbaka i tiden.  
 
Ombildning = En hyresrättsfastighet köps upp av de boende via en 

bostadsrättsförening som blir den nya ägaren. 
 
Outsourcing = Utkontraktering, att anlita en extern leverantör som utför en 

tjänst eller tillverkar en produkt för beställande part. 
 
Principal Agent  = Förhållandet mellan beställande och levererande part. 
 
Service Level Agreement = Ett avtal gällande innehåll inom ett visst arbete eller viss 

tjänst. 
 
Styrelse(BRF) = Verkställande organ som handlar utifrån föreningens stadgar. 
 
Transaktionskostnader = Runt-omkring-kostnader som uppstår vid valet av att anlita en 

extern part. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!
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1.6 Disposition 
 
 
KAPITEL 1: Inledning 
 
Här redogörs bakgrundens ämnesområden, problemformulering, syfte och viktiga begrepp 
som är värdefulla för uppsatsen. 
 
 
KAPITEL 2: Teoretisk referensram 
 
Här redogörs de väsentliga teorier som krävs för att uppfylla uppsatsens syfte, samt fakta som 
är viktig för att skapa en förståelse för uppsatsen. 
 
 
KAPITEL 3: Metod 
 
Här redogörs hur vi utgått från vetenskapliga grunder gällande val av metod, insamling av 
data, tillvägagångsätt, självkritik och analyseringsmetod. 
 
 
KAPITEL 4: Empiri 
 
Här summeras uppsatsens kvalitativa data, det vill säga intervjusammanfattning. 
 
 
KAPITEL 5: Analys 
 
Här analyseras undersökningens kvalitativa data med tidigare forskning. 
 
 
KAPITEL 6: Slutsats 
 
Här klargörs studiens slutsats, förslag till vidare forskning och förslag till 
bostadsrättsföreningar. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Först presenteras den teoretiska referensramens uppbyggnad och val av berörda teorier. 
Sedan förklarar vi vad drift och underhåll innebär. Vi kommer för enkelhetens skull utforma 
en modell där vi kategoriserar drift och underhåll och vilka poster som ingår i dessa. Vidare 
kommer vi redogöra för de forskningsbaserade teorier som vi har tänkt belysa vår 
problemställning från. I teorikapitlets sista del sammanfattas den teoretiska referensramen 
och förklaras med hjälp av en modell hur teorin ska användas för att uppfylla syfte och 
problemformuleringen samt möjliggöra för en strukturerad empiri och analys.  

 

2.1 Teoretiska referensramens uppbyggnad 
Vi kommer i den teoretiska referensramen redogöra för de teorier som vi anser är lämpliga för 
att besvara studiens problemformulering och syfte. Eftersom vi valt att fokusera arbetets 
kärna mot outsourcingmotiv av drift och underhåll i nyligen ombildade bostadsrättsföreningar 
i Halmstad kommun. Det blir av vikt för läsaren att skapa en förståelse för vad drift och 
underhåll innebär. Samt vilka strategier som används av bostadsrättsföreningar vid arbetet 
med drift och underhåll.  
Teorin om outsourcing grenar ut sig i flera olika teorier som kan delge förståelse för vilka 
motiv som beslut angående outsourcing genererar. Outsourcingteorin används för att allmänt 
redogöra för vad outsourcing innebär och vilka för- respektive nackdelar som eventuellt kan 
uppstå genom outsourcing. Eftersom tidigare forskning inte genomförts inom 
bostadsrättsföreningar så applicerar vi teorier från tidigare forskning som riktar sig mot 
företag och antar föreningen ur ett företagsperspektiv. Genom att identifiera för- och 
nackdelar som bör vägas in som motiv vid outsourcing, påträffas teorier kring 
kärnkompetens, transaktionskostnader, principal-agent och serviceavtal. Teorin om 
kärnkompetens används för att tydliggöra hur intern kunskap kan användas i en organisation 
och hur den skulle påverkas av ett beslut om outsourcing. Teori kring transaktionskostnader 
redogör för vilka eventuella extrakostnader som kan uppstå vid valet om att outsourca eller 
utföra internt. Teori om principal-agent beskriver hur förhållandet mellan två olika parter kan 
förhålla sig. Den beskrivs ur ett outsourcingperspektiv och förklarar vilka för- och nackdelar 
agentteori medför. Då en organisation anlitar en extern leverantör så är det fördelaktigt att 
träffa avtal mellan parterna. Därför beskriver vi även teori kring serviceavtal. Valda teorier 
ovan, ska tillsammans kunna besvara vår problemformulering och klargöra studiens syfte. I 
den teoretiska sammanfattningen presenteras en kort översikt om hur respektive teori anses ha 
bidragit till insamlingen av empiri. 

2.2 Facility managment strategier 
Facility management innebär alla åtgärder som en fastighetsägare gör för att samordna olika 
fastighets- och verksamhetsanknutna tjänster, med målet att uppnå det bästa för kunden. Det 
finns flera olika strategier inom facility management, de vanligaste är outsourcingstrategin, 
egna resurserstrategin eller hybridstrategin (Augustson & Bergstedt Sten, 1999; Ramel, 
2006). Greaver (1999) beskriver facility management som en vanlig del inom 
fastighetsföretagande som gärna outsourcas. Sääf och Alvebro (2008) klargör två olika sorters 
fastighetsförvaltning, ”Förvaltning i egen organisation” och ”Extern förvaltning”.  

2.2.1 Outsourcing strategi 
Enligt Ramel (2006) bygger outsourcing inom facility management på en strategi att styra sin 
verksamhet via en och samma leverantör. Målet med outsourcing är att skapa riktlinjer för 
den optimala kostnadseffektiviteten. Rondeau et al., (2006) beskriver fastighetsbranschen som 
en stor aktör på marknaden som outsourcar stora delar av sin verksamhet. Sääf och Alvebro 
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(2008) beskriver begreppet outsourcing som extern förvaltning och menar att outsourcing 
används av företag eller föreningar som har bristande kompetens inom området. Enligt Sääf 
och Alvebro (2008) är outsourcing förknippat med en kortsiktig ägandestrategi, men fördelen 
i outsourcad kompetens är kunskapen hos den externa entreprenören. 
Ramel (2006) beskriver att outsourcing inom facility management har växt sig stark på grund 
av möjligheten till att paketera tjänster utifrån ett kundbehov. Paketering innebär att tjänster 
kombineras och skräddarsys efter kundens behov och önskemål.  

2.2.2 Egna-resurser strategin 
Ramel (2006) redogör för att denna strategi är motsatsen till outsourcing. I strategin egna 
resurser anser sig organisationen att dess konkurrensfördel är att de undviker outsourcing och 
behåller förvaltningen inom organisationen. En verksamhet som har god och bred kompetens 
har möjligheten att samordna sina serviceområden och resurser för att kostnadseffektivisera.  
Enligt Sääf och Alvebro (2008) är ”förvaltning i egen organisation” lämpad för företag eller 
föreningar som ser ett långtidsperspektiv i sin fastighet. En fördel med strategin egna resurser 
är att företaget ser kärnverksamheten i helheten, vilket innebär att vid oväntade situationer 
kan drastiska och snabba beslut fattas utan andra iblandade parter. 

2.2.3 Hybrid strategin 
Ramel (2006) redogör för en kombinationsstrategi där valda delar inom verksamheten 
outsourcas. Anledningen är att ett företag kan anse sig som mer kostnadseffektiva inom vissa 
delar av sin organisation. Dessa delar vill företaget behålla medan de väljer att outsourca de 
delar de bedömer som mindre kostnadseffektiva. En aktiv organisation med en hybridstrategi 
ska ständigt mäta olika serviceområdens effektivitet för att bedöma vilket som är mest lämpat. 
Bedömningar och beräkningar ska leda till beslut om att outsourca eller använda egna 
resurser. 

2.3 Kategorisering av drift och underhåll 
Idag finns ingen given standard på vad som skiljer underhåll från drift, men ett förslag till en 
gemensam Europastandard är framarbetad, prEN 13306 ”Maintenance terminology”. 
Standardens syfte är att klargöra skillnaden mellan drift och underhåll (Bejrum, 1999). 
Bejrum (1999) beskriver utifrån den givna standarden att drift innefattar främst 
mediaförsörjning och avfallshantering. Underhåll är en kombination av tekniska, ledande och 
administrativa delar som utförs på ett objekt under objektets livscykel. Underhållssyftet är att 
återställa och upprätthålla fastighetens standard så den kan prestera efter avsedd funktion. 
Enligt Bejrum (1999) definieras begreppet underhåll som åtgärder som syftar till att 
upprätthålla byggnadens värde, tekniska funktion och skick. 
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2.3.1 Underhåll 
 

 
  
 Figur 1. Underhåll av fastighet (Egen tolkning av Bejrum, 1999).  
 

• Installationer och Ändringar 
Innefattar modifiering av system i avsikt att uppnå förbättringar i system. 

 
• Förebyggande underhåll (FU) 

FU delas in i två underkategorier Direkt FU och Indirekt FU. 
Direkt FU innehåller underhållsåtgärder som smörjning, rengöring, planerade utbyten 
eller renoveringar. 
Indirekt FU innehåller funktionskontroller, test/mätningar. Indirekt FU kan vara 
mätbar data och innefattar besiktningar och kontroller. 
 

• Avhjälpande underhåll 
Delas in i underkategorier planerade insatser och oplanerade insatser. 
Planerade insatser innehåller täta tillståndskontroller som ska förebygga en 
oplanerad insats. 
Oplanerade insatser är eventuella driftstopp, ska förebyggas med planerade insatser 
(Bejrum, 1999). 

  

Underhåll!

Installationer!
och!Ändringar!

Förebyggande!
underhåll!

Direkt!FU!

Indirekt!FU!

Avhjälpande!
underhåll!

Planerade!
insatser!

Oplanerade!
insatser!
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2.3.2 Drift  
 

 
 
Figur 2. Drift av fastighet (Egen tolkning av Bejrum, 1999). 
 

• Mediaförsörjning 
Driftåtgärder som tillför fastigheten elenergi, VVS, bränsle, fjärrvärme, tv-signaler  
(Bejrum, 1999). 
 

• Avfallshantering 
Då avfallshantering har en central roll för hållbar utveckling och källsortering så anser 
den föreslagna europastandarden att den ska kategoriseras för sig. Avfallshantering 
avser hanteringen av ämnen och föremål som innehavare gör sig av med 
(Hansson, Olander & Evertsson, 2007). 

2.4 Outsourcing 
En viktig fråga företag kan ställa sig, är hur de kan skapa en effektivare företagsamhet. 
Genom att skapa en effektivare företagsamhet fokuserar företag sin kärnverksamhet. Att 
fokusera kärnverksamheten ökar intresset för att outsourca delar av verksamheten, som inte 
kretsar kring företagets kärna (Axelsson, 1998).  
Ekholm (2006) formulerar outsourcing som en företagsekonomisk term som betecknar en 
situation där ett företag lägger ut delar av sin verksamhet på en fristående leverantörer. Det 
kan vara både komponenttillverkning, en del på en produkt, ett företag köper in eller en 
administrativ tjänst. Augustson och Bergstedt Sten (1999) bekräftar att outsourcing är ett 
begrepp som inte är tydligt klargjort. Engelska lexikon redogör inte för vad outsourcing 
betyder, Nationalencyklopedin definierar outsourcing som utkontraktering, det vill säga, att 
hyra ut något mot en extern part. Enligt Greaver (1999) är outsourcing aktioner på marknaden 
där vissa tjänster förhandlas upp på kontrakt mot leverantörer som tillgodoser beställarens 
behov. Outsourcing skiljer sig från att anlita företag på entreprenad. Oftast är dessa 
överenskommelser bestämda på tid. Outsourcingstrategin är återkommande och bygger 
relationer mellan näringsidkare (Greaver, 1999). 
Augustson och Bergstedt Sten (1999) beskriver att outsourcing kan utföras på tre olika sätt,  

1. outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter 
2. outsourcing som inköp 
3. outsourcing som relation 

Det vanligaste sättet att se på outsourcing är outsourcing som relation och uppsatsen kommer 
att använda begreppet outsourcing ur den aspekten då det oftast uppstår andra teorier kring 
hur relationen påverkas av outsourcing (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). 
Axelsson (1998) beskriver outsourcingen som 
 
 

”Den process som innebär att aktiviteter som bildar en funktion och som 
tidigare utförts internt inom företaget i och med denna förändring 

Drift!

Mediaförsörjning!

Avfallshantering!
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(Outsourcingen) istället köps från en extern leverantör.” Axelsson (1998, s. 
188) 
 

Axelsson (1998) menar att produkter och tjänster ska upphandlas externt, om företaget 
bedömer att dessa inte krävs för att behålla kärnverksamheten. Alla företag kan inte vara 
lönsamt bäst på alla tjänster som berör företaget, därför kan stora kostnadsfördelar i ett beslut 
om outsourcing uppstå. Rondeau et al., (2006) beskriver outsourcing som en bidragande 
faktor till utvecklad professionalitet inom ett företag, att fokusera de mest lämpliga delarna 
inom ett företag ökar kunskapen och kompetensen. Ett företag med många outsourcade 
enheter har enligt Rondeau, et al., (2006) större insikt på sin kärnverksamhet.  
Gottfredson och Phillips (2005) skriver i sin artikel att frågan om att outsourca har slutat 
existera. Idag ställer sig företagen istället frågan, vad som ska outsourcas? 

2.4.1 För- och nackdelar med outsourcing 
Greaver (1999) menar att outsourcing både har för- och nackdelar. Outsourcing bidrar till att 
utveckla finans-, förbättrings-, inkomst-, kostnads- och personalfördelar inom organisationen. 
Enligt Greaver (1999) kan fördelarna vändas till nackdelar. Om företaget tappar viss kontroll 
av outsourcade enheter utvecklas brister i fördelarna som bör beaktas som nackdelar. Att 
bygga starka relationer med leverantörer ska motverka att konflikter uppstår. Genom en god 
och öppen relation, med möten, planering och underhåll ska konflikter i största mån undvikas. 
Greaver (1999) menar att samarbetet med sin leverantör kan vara skillnaden mellan för- och 
nackdelen:  

 
”Together it stands, while seperatly it fails”(Greaver, 1999, s. 29). 

 
Enligt Axelsson (1998) finns goda investeringsfördelar via outsourcing. Outsourcing 
möjliggör investeringsfokus i kärnverksamheten vilket bidrar till att stärka och utveckla 
företaget. Att optimalt utnyttja kunskap, utrustning och erfarenhet hos leverantören bidrar till 
att minska fokus på vissa delar inom företaget. Det leder till att tydliga och primära processer 
i organisationen kan kartläggas. En extern parts insyn i företaget kan minska risken för 
kortsynthet i organisationen. Genom att outsourca sprider företag ut risker på leverantörer. 
Axelsson (1998) summerar fördelar med outsourcing som en del av ett system som bör leda 
till snabbare teknologisk utveckling. Det innebär att företag ska koncentrera sig på det de är 
bra på och köpa in allt annat. Om varje företag fokuserar sin kärnkompetens kommer det leda 
till teknologisk utveckling och spetskompetens hos fler aktörer på marknaden (Axelsson, 
1998). 
Axelsson (1998) beskriver ökat beroende av en leverantör som en nackdel, vilket kan leda till 
att beroendet blir oundvikligt. Kontinuerlig uppföljning och kontroll av leverantören leder till 
transaktionskostnader. Det kan uppstå risker för kommunikations- och organisationsproblem 
vid aktivitetsförflyttning. Det kan uppstå risker vid läckage om viktig information, det kan 
leda till sociala och illegala problem.  
Gottfredson och Phillips (2005) beskriver att det uppstår nackdelar om företag ser outsourcing 
enbart ur ett kostnadsperspektiv. De beskriver banker i Storbritannien som outsourcar 
telefontjänster till Indien där lönerna är låga vilket minskar lönekostnaderna. På halvdålig 
engelska får bankkunder hjälp med ekonomiska frågor. Den dåliga tjänsten påverkar kundens 
belåtenhet, vilket på sikt kan straffa sig på bekostnad av att kunden byter bank.  
Gottfredson och Phillips (2005) menar att om ett företag outsourcar en tjänst måste de veta 
varför. En långsiktig strategi ska ligga bakom beslutet om outsourcing. Besparingar på kort 
sikt kan resultera i kostnader på lång sikt.  
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Fördelen med outsourcing är att utveckling av kärnverksamheten blir bättre, genom 
kostnadsbesparingar på aktiviteter som inte tillhör organisationens kärna, finns det större 
ekonomisk kraft att fokusera det väsentliga för företaget. (Gottfredson och Phillips 2005). 
Enligt Rondeau, et al., (2006) har den ökade trenden att outsourca bidragit till att flera nya 
företag och aktörer bildats på marknaden. Den ökade trenden för outsourcing leder till att fler 
företag outsourcar. Efterfrågan på vissa kompetensområden stärks, en marknad som enbart 
lämpas för att tillgodose behov hos andra företag bildas. Det medför att företag som 
tillgodoser behov bildar sin kärnverksamhet kring andra företags outsourcade delar. Rondeau 
et al., (2006) beskriver att om fler och fler utnyttjar outsourcing kommer det till slut vara ett 
stort kretslopp, där alla aktörer på marknaden fokuserar sin kärna. 
Teoretisk slutsats, det som inte hör till företagets kärna, ska outsourcas (Axelsson, 1998). 

2.4.2 Kärnkompetens 
Enligt Ljungquist (2008) är kärnkompetensen viktig att kartlägga för att förstå sin 
verksamhet. Kärnkompetensen är en del i att identifiera processer som ska stärka företagets 
konkurrenskraft. Om ett företag ska outsourca delar för att stärka sin kärna, krävs det att 
företaget förstår varför och vilka kärnkompetenser och kärnverksamheter som företaget 
kräver. Genom att stärka sin organisatoriska kärna ökar konkurrenskraften mot andra företag. 
Augustson och Bergstedt Sten (1999) hävdar att via outsourcing frigörs resurser som kan ge 
en högre avkastning på sina egna ansträngningar. Egna ansträngningar ska fokuseras kring det 
ett företag gör bäst och bör därför vara starkt kopplat till företagets kärnverksamhet 
Organisationer bör se ansträngningarna som möjligheten till finansiella och personliga 
resurser som ligger till grund för effektiviteten i en verksamhet. Finansiella och personliga 
resurser bör iakttagas som verksamhetens kärnkompetens. Samtidigt bör de outsourcade 
enheterna ses som tillgångar i form av andra organisationers resurser (Augustson & Bergstedt 
Sten, 1999). Det unika med kärnkompetens delar Augustson och Bergstedt Sten (1999, s. 53) 
upp i tre punkter; 

• Kärnkompetens är en förmåga som ska kunna exploatera olika marknader 
• Kärnkompetens ska bidra till en betydande kundnytta 
• Kärnkompetens är en unik förmåga som ska vara svår att kopiera 

Axelsson (1998) förklarar att kärnkompetensen inte bara är en del i en verksamhet utan 
processen och sammanhållandet av flera olika system. Kombinationen mellan resurser och 
förmågor är viktigt för att kärnkompetensen antas vara i samspel med resurser. Long och 
Vickers-Koch (1992 s. 13) definition av kärnkompetens: 

 
”Core capabilities are the most critical and most distinctive resources a 
company possesses, and the most difficult to copy when effectively linked 
with appropriate strategic targets in a value chain that begins and ends with 
the company´s key stakeholders.” 
 

Citatet beskriver att en verksamhets kärnkompetens är den mest kritiska och utmärkande 
resursen. Den ska även vara unik men samtidigt vara applicerbar på andra områden 
(Axelsson, 1998). 
Greaver (1999) beskriver att ett företag kan besitta bred och god kompetens på flera områden. 
Att särskilja kärnkompetensen kan därför bli svårt och komplicerat. För en organisation kan 
det vara svårt att inse att flera funktioner inte är väsentliga för organisationen kärna. Det är 
endast ett fåtal aktiviteter som kan härledas till företagets kärnverksamhet, dessa aktiviteter 
ska identifieras och styrkas med den kärnkompetens som finns inom de berörda områdena. 
Enligt Ramel (2006) är alla organisationer beroende av stödfunktioner för att kunna fokusera 
på kärnverksamheten. Det finns väsentliga beståndsdelar som ska påverka förbättringar inom 
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kärnkompetensen. Ramel (2006) beskriver tydliga mål, modeller och processer som viktiga 
delar som ska leda till förbättringsförslag.  

2.5 Transaktionskostnadsteorin 
En transaktionskostnad uppkommer i ett företags beslut om att tillverka på egen hand eller 
köpa en produkt eller tjänst. Enligt Williamson (1985) uppstår transaktionskostnader runt om 
produkten eller tjänsten. Det kan vara informationssökning om produkten eller tjänsten, 
förhandlingar, anbudshantering eller annan kontroll och övervakning. Om ett företag väljer att 
outsourca delar av sin produktion eller vissa tjänster så är den första tiden den mest kritiska 
och under den tiden är transaktionskostnaderna som störst. Kontrollbehovet och vetskapen om 
att företag eller föreningar gjort ett bra val vid outsourcing är stort i skiftskedet från egen 
produktion eller arbete till outsourcad verksamhet. Därför uppkommer transaktionskostnader 
till störst del i början av valet att outsourca en verksamhet (Steven, 2007).  
Enligt Williamson (1985) uppkommer det stora skillnader i transaktionskostnader vid valet 
om ett företag ska outsourca delar av sin verksamhet eller sköta den på egen hand.  
Williamson (2010) menar att den ständiga kontrollen mellan parter kan med framtidssikt och 
bekantskap minska. Genom att forma starka kontrakt utan kryphål skulle kontrollen på 
motparten minska och leda till en lägre transaktionskostnad och tillgodose en ömsesidig vinst 
för båda parter.  
Transaktionskostnadsteorin vägs in i beslutet om outsourcing. Förståelsen av hur 
transaktionskostnader uppstår ligger till grund för hur beslut kring outsourcing ska fattas 
(Williamson, 2010). Medvetenheten i transaktionskostnaden ska värderas av kunden och 
finner kunden ett högt värde i tjänsten köper kunden hellre än att utföra på egen hand (Steven, 
2007). 
Williamson (2010) beskriver att transaktionskostnaden kan ses som en riskkostnad. Att betala 
för en risk du själv inte vill ta, gör att du hellre hyr in någon som gör det åt dig. Investera i en 
enhet själv gör att det uppstår transaktionskostnader som både är riskfyllda och 
resurskrävande.  

2.5.1 Principal-Agent-Teori 
Zineldin (1998) beskriver att det är viktigt att ha ett bra förhållande till sina partners. En stark 
relation bidrar till ett stärkt samarbete. Zineldin (1998) hävdar att alla företag inte har 
möjlighet att utföra alla tjänster som krävs. Därför måste företaget anlita konsulter eller 
entreprenörer. En stark relation och tillit mellan dessa gör att verksamheten har stor potential 
att växa sig stark. Zineldin (1998) skriver att människan ständigt är omringad av olika 
relationer, allt från pojk- och flickvänner, giftermål och skilsmässor. En ömsesidig relation 
kan få den att hålla, men där kommer alltid att finnas vissa brister och saker som inte parterna 
är överens om. I en relation får det ibland accepteras att den aldrig kommer att vara helt 
perfekt och problemfri.  
Enligt Laffont och Martimort (2002) är principal-agentteorin förhållandet mellan principalen- 
beställaren och agenten- leverantören. Beställaren och leverantören vill båda maximera sin 
vinst och därför kan förhållandet bli kritiskt. Jäger (2008) beskriver principal-agentteorin som 
relationen mellan två parter, beställaren, principalen och entreprenören, agenten. Båda parter 
är individuella och ser i första hand till sitt eget vinstintresse. 
Enligt Boylu, Aytug och Koehlers (2009) vetenskapliga artikel belyser de vinstmaximeringen 
från både principalen och agenten. Formellt sett ses avtalet mellan parterna som ömsesidigt 
godtagbart, men i praktiken hävdar de att det handlar om att se till sin egen vinstmaximering. 
McEachern (2010) beskriver principal-agentteorin ur en problemsynpunkt. Principalen är en 
person eller ett företag som hyr in en agent på en bekostnad. Agenten beskriver McEachern 
(2010) som en person eller ett företag som ska tillgodose ett behov hos principalen på 
principalens bekostnad. Ett gott samarbete och goda relationer ska enligt McEachern (2010) 
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kunna förebygga konflikter mellan beställaren och leverantören Augustson och Bergstedt 
Sten (1999) beskriver problematiken som att förlorad kontroll i verksamheten uppkommer, 
därför bör beslutet om outsourcing noggrant väga upp de risker som förekommer vid 
outsourcing. Att outsourca mindre betydelsefulla delar i verksamheten, så kallade 
stödfunktioner till exempel drift och underhåll, ska inte påverka verksamhetens kärnfokus. De 
stödfunktioner som outsourcas ska kunna utbytas utan att leverantören har skapat ett beroende 
hos beställaren. 
Laffont och Martimort (2002) beskriver att det kan förekomma motivationsproblem mellan 
parterna. Principalen är beroende av att agenten gör ett bra jobb och tillgodoser principalens 
intresse. Medan agenten kan koncentrera sig på att tillgodogöra sitt eget intresse, på 
bekostnad av principalen.  
McEachern (2010) belyser ett problem inom principal-agentteorin som han kallar ”Hidden 
Action”. Han beskriver problematiken med hidden action genom att jämföra med en person i 
vardagliga livet, här följer en sammanfattning av McEacherns (2010) exempel:  

 
Låt säga att du har problem med bilen, du har inte en aning om vad det är, 
den fungerar dock inte som den ska. Du åker till verkstaden och där 
analyserar mekanikern bilen och reparerar den. Efter det måste du betala för 
tjänsten, som kan ha varit ett jättelitet ingrepp, men som blir dyrt. Du har 
inte en aning om vad mekanikern har gjort, men du får betala. 
 

Med det menar McEachern (2010) att det förekommer kostnader för beställaren som den inte 
begriper sig på, insynen i verksamheten saknas och blir oklar. Men det blir fördelaktigt för 
agenten som hävdar att den utfört arbetet på ett bra och lönsamt sätt. 
Boylu et al., (2009) menar att principalen kan nyttomaximera sin verksamhet genom att anlita 
en agent. Istället för att lägga ner resurser på verksamheten kan principalen vara beredd att 
betala för agenten. Agenten, en specialiserad person eller företag, kan medföra kunskap som 
är för dyr för att anskaffa inom företaget, och därför blir agenten oundviklig. Det leder till att 
agenten kan utnyttja principalen på grund av agentens starka kompetens. 

2.5.2 Service Level Agreement (SLA)   
Enligt Hiles (2002) har outsourcingtrenden påverkat beroendet mellan beställare och 
leverantörer. Cirka 50 % av alla outsourcade tjänster har någon gång bidragit till en konflikt. 
Konflikten beror ofta på dåligt utformade kontrakt eller att servicen upplevs som dålig från 
någon av parterna. För att förebygga konflikter är det därför av stor vikt att konkreta och 
välutformade avtal träffas mellan leverantören och beställaren. Hiles (2002) beskriver att ett 
välformulerat avtal ska med fördel innehålla, vad som ingår i arbetsuppgiften och ett 
budgetförslag. Enligt Augustson och Bergstedt Sten (1999) ska avtal vara lätta att förstå för 
båda parter. De menar att om det finns meningsskiljaktigheter om vad som ingår i ett avtal är 
det en bidragande faktor till konflikter och kan undvikas med godtyckliga och lättförståeliga 
avtal. Det som står i ett avtal är det som gäller, oavsett om den ena parten förstår avtalet fel så 
ska en tydlig förståelse för en utomstående part gälla för ett välutformat avtal. Har den ena 
parten en juridiskt skolad person ligger det större vikt på den parten vid en avtalstvist där den 
personen inte kan klargöra sitt oförstånd i efterhand (Augustson & Bergstedt Sten, 1999).  
Ett samband mellan vad en kund är beredd att betala och risk hänger ihop. En hög risk innebär 
en låg kostnad för tjänsten och en låg risk innebär en hög kostnad för tjänsten. Sambandet 
mellan risk och kostnad kopplas sedan till en servicenivå (service level) (Hiles, 2002).  
Enligt Marilly, Martinot, Betgé-Brezetz och Delégue (2002) är Service Level Agreement ett 
avtal mellan en tjänsteleverantör och en kund som tillhandahåller vilken tjänst kunden betalar 
för. Ett SLA-avtal bör för säkerhetens skull innehålla vilka sanktioner som gäller mot 
leverantören, för kundens säkerhet. 
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2.6 Teorisammanfattning 
I det här kapitlet beskrivs de teorier som ligger till grund för studiens syfte. Utifrån 
frågeställningen har en modell skapats, för att klargöra hur den teoretiska referensramen 
kopplats samman för att uppfylla studiens syfte. Figuren nedan beskriver hur vi med hjälp av 
valda teorier, ska klargöra studiens frågeställning och uppfylla dess syfte.  
Vår problemformulering ger oss fog att undersöka vilka motiv, en nyligen ombildad 
bostadsrättsförenings, har vid valet att outsourca delar av sitt drift och underhåll.  

 
Figur 3. Teoretiska referensramens uppbyggnad (Egen modell).  
 
Redogörandet av outsourcingens motiv leder in oss på olika för- respektive nackdelar som 
tidigare teorier belyst vid valet om outsourcing. Teorier som kärnkompetens, 
transaktionskostnader, agentteori och teorier kring serviceavtal har tidigare forskning inom 
outsourcing grenats ut i. Då vi anser att dessa kan hjälpa oss att beskriva varför en nyligen 
ombildad bostadsrättsförening väljer att outsourca delar av föreningens drift och underhåll 
och försöka förstå vilka motiv som ligger till grund för det. Ovanstående teorier ger oss 
möjligheten att belysa motiven ur olika synvinklar och perspektiv.   
För att försöka förstå vilka motiv som ligger till grund för outsourcing av drift och underhåll, 
hos en nyligen ombildad bostadsrättsförening, utgår vi från outsourcing och formulerar frågor 
utifrån tidigare teorier som uppstår vid outsourcing av bland annat stödfunktioner. För- och 
nackdelar som tidigare forskning inom outsourcing belyst, leder till en allmän förståelse för 
vilka motiv som kan ligga till grund för valet av att outsourca delar av sin verksamhet. 
Tidigare forskning har belyst motiv som behov, effektivitet och fokus som tre viktiga delar 
varför en verksamhet väljer att outsourca. Outsourcingen ska öppna upp möjligheter eller 
uppfylla behov inom andra delar i en organisation och leda till att dessa effektiviseras eller 
fokuseras (Greaver, 1999).  Kärnkompetensen ska klargöra organisationens unika delar, som 
med hjälp av outsourcing kan fokusera och skapa förståelse för verksamheten (Ljungquist, 
2008). Vi vill med denna teori förstå hur outsourcing eventuellt underlättar för ett mer 
effektivt arbete hos styrelsen och varför det skulle kunna underlätta styrelsens arbete. 
Transaktionskostnader uppstår vid valet angående outsourcing, det kan vara kostnader som 
kontrollerar en leverantör eller runt-omkringkostnader som uppstår vid exempelvis 
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offertinsamling (Williamson, 1985). Denna teori leder oss in i vilka transaktionskostnader 
som kan uppstå i en förening och hur föreningen påverkas av dessa. Skulle det kunna vara 
tidskrävande eller skulle det leda till stora extrakostnader att outsourca drift och underhåll? 
Outsourcing innebär att du anlitar en extern part, vilket kan leda till konflikter och oklarheter 
men också öppna upp för ett bra samarbete med två nöjda parter. För att försöka förstå hur 
relationer och tillit mellan beställare och leverantör förhåller sig, har vi belyst det med hjälp 
av Agentteori och teori om serviceavtal. Agentteori belyser hur relationer mellan beställare 
och leverantör förhåller sig och på grund av att både beställare och leverantör vill 
vinstmaximera kan det uppstå konflikter (McEachern, 2010). Vi tycker att relationen är ett 
viktigt beslut att väga in vid valet om outsourcing och vill ta reda på hur tankar och 
erfarenheter kring tillit och relationer påverkar motivet att outsourca. För att en relation ska 
vara god och förebygga ett gott samarbete, kan det ibland vara nödvändigt att upprätta avtal 
(Augustsson & Bergstedt Sten, 1999). Vi bildar oss uppfattningen om att ett avtal skulle 
kunna underlätta samarbetet och borde underlätta ett gott samarbete mellan beställare och 
leverantör. Därför beaktar vi att serviceavtal borde vägas in i ett beslut rörande outsourcing av 
drift och underhåll hos en nyligen ombildad bostadsrättsförening. 
Vår förhoppning är att se en röd tråd genom all teorier och hur dessa flyter samman i 
varandra. Följande modell beskriver hur vi tror motiven som påverkar outsourcingbeslut 
framkommer: 
 

 
 Figur 4. Motiv för outsourcing (Egen modell). 
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3. Metod 
 

I metodkapitlet kommer valda metoder presenteras och hur undersökningen har gått till väga. 
Först beskrivs uppsatsen undersökningsmetod och litteratursökning. Efter det presenteras 
urval av föreningar, lämpliga respondenter, tillvägagångssätt och analysmetod. Slutligen 
redogörs för reliabilitet, validitet och metodkritik. 

 
 
3.1 Uppsatsens undersökningsmetod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ intervjuundersökning som metodansats i 
undersökningen. Personintervjuer med ekonomiskt ansvariga styrelsemedlemmar i nyligen 
ombildade bostadsrättsföreningar i Halmstad kommun har svarat för dess motiv för 
outsourcing av drift och underhåll. I Halmstad kommun finns det få ombildade 
bostadsrättsföreningar att undersöka, därför var aldrig den kvantitativa metoden lämpad för 
undersökningen. Enligt Jacobsen (2002) passar den kvantitativa ansatsen en testande 
problemformulering som vill undersöka flertalet enheter. Den kvalitativa ansatsen är mer 
användbar vid en explorativ problemformulering, vilket innebär att få enheter ska 
koncentreras för att kunna få fram flera nyanser av undersökningen (Jacobsen, 2002). 
Uppsatsen gjordes under en begränsad period vilket bidrog till att tid och resurser var 
begränsade. Därför lämpade sig undersökningen till Halmstad kommuns nyligen ombildade 
bostadsrättsföreningar. Enligt Jacobsen (2002) är det omöjligt att få ut den ultimata 
undersökningen på grund av tids- och resursbrist.  
Undersökningen har ett intensivt upplägg, då vi vill gå in mer på djupet i föreningarna och 
försöka förstå de bakomliggande motiv till valet av att outsourca drift och underhåll. Enligt 
Jacobsen (2002) är det intensiva upplägget fördelaktig då forskarna vill få fram den riktiga 
förståelsen av ett fenomen, vilket bidrar till en stark intern giltighet. En stor fördel med en 
kvalitativ studie är flexibiliteten, utgångspunkten av uppsatsen har där av möjlighet att ändra 
sig. Då vi ville undersöka vilka motiv en nyligen ombildad bostadsrättsförening har för 
outsourcing av drift och underhåll, bidrog flexibiliteten i undersökningen till att nya motiv 
som inte tidigare forskning belyst på enkelt sätt kunde tydliggöras. Motsatsen är en extensiv 
undersökning som undersöker flera enheter med få variabler (Jacobsen, 2002). Då det finns få 
ombildade bostadsrättsföreningar i Halmstad kommun, så hade en extensiv undersökning 
varit svår att genomföra med ett generaliserbart resultat. 
För att belysa vår problemställning, var vi tvungna att studera ämnet på djupet och därefter 
välja ut lämplig teori. Utifrån vår insamlade teori kunde vi upprätta ett intervjuunderlag till 
undersökningen och därefter sammanställa och analysera insamlad data. Jacobsen (2002) 
kallar tillvägagångsättet för en deduktiv ansats. En deduktiv ansats går från tidigare teorier för 
att undersöka ett problem. Det innebär att forskaren skaffar sig förväntningar om hur 
verkligheten ser ut, därefter undersöker forskaren fenomenet utifrån sina förväntningar. 
Fördelen med denna strategi är att förkunskapen innan undersökningen är större. Har du 
kunskap och uppfattningar om hur något är, har du lättare att vinkla från vilket håll du vill 
undersöka ett fenomen (Jacobsen, 2002). Även Yin (2009) förespråkar den deduktiva 
ansatsen vid en kvalitativ undersökning, eftersom empirin är lättare att analysera mot tidigare 
teori. Motsatsen till deduktiv kallas induktiv ansats, där belyser forskaren ett fenomen med 
öppet sinne och samlar in empiri, därefter sammanfattas empirin och analyseras mot passande 
teorier (Jacobsen, 2002).  
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3.2 Litteratursökning 
Litteratursökningen har genomförts via Högskolan i Halmstads bibliotek. Där valdes böcker 
ut som ansågs vara intressanta och som skulle bidra med relevant fakta till uppsatsen. 
Relevant litteratur studerades, vissa delar bidrog och andra delar sållades bort. Internetsidor 
som Google Books har använts för att hitta ytterligare böcker som inte högskolebiblioteket 
kunde erbjuda oss. Denscombe (2004) beskriver litteratursökningen som en viktig process för 
att lyckas genomföra ett framgångsrikt forskningsarbete. Att först identifiera och analysera 
befintliga teorier och hitta gemensamma mönster från tidigare forskning stärker 
trovärdigheten i uppsatsen teoretiska delar. I uppsatsens teoretiska referensram framkommer 
hur litteraturen tolkats och har i vissa delar stärkts med flera författare. Av genomsökt 
litteratur ska forskaren bilda uppfattningar och påståenden som ligger till grund för 
uppsatsens utgångspunkt (Denscombe, 2004). 
Vi har sökt efter vetenskapliga artiklar på databaser som högskolebiblioteket tillhandahållit, 
tillexempel Google Scholar och Emerald. Ord vi har använt oss av vid sökandet av artiklar är 
core competence, core corporation, Facility Management, outsourcing, principal agent, 
service level agreement och transaction cost, dessa ord har även översatts för att se om det 
blev något utfall på svenska artiklar. 
Uppsatsen har både förstahands- och andrahandskällor så kallad primär och sekundärdata. 
Förstahandskällorna uppkommer vid intervjutillfällen och andrahandskällorna kommer från 
studerad litteratur. Jacobsen (2002) redogör för skillnaden mellan källor som förstahandskälla 
och andrahandskälla. Förstahandskällan är då forskaren närvarar då informationen 
framkommer och andrahandskällan är när någon återberättar informationen som eftersöks.  

3.3 Urval 

3.3.1Val av förening 
Då uppsatsens fokus var att undersöka nyligen ombildade bostadsrättsföreningar, fanns ett 
begränsat urval inom Halmstad kommun. Vi kontaktade personer på bland annat HFAB och 
Apartment bostad för att få hjälp med att hitta ombildade bostadsrättsföreningar i Halmstad. 
Då ombildningar varit populärt under 2000-talet finns en tidsmässig relevans i 
undersökningen. Enligt Jacobsen (2002) ska uppsatsen vara begränsad i tid och rum. Den 
geografiska avgränsningen, rumsbegräsningen, blir således inom Halmstad kommun och 
tidsbegränsningen från 2007, då den äldsta av valda föreningar bildades. Föreningarna skiljer 
sig på olika sätt ifrån varandra vilket leder till att vi undersöker olika objekt i uppsatsen, men 
som ändå har samma kärnverksamhet.  
Vid valet av att undersöka ombildade bostadsrättsföreningar fanns en viktig karaktäristisk del 
att ta ställning till, hur urvalet skulle se ut. Enligt Denscombe (2004) ökar generaliserbarheten 
om undersökta objekt på något sätt skiljer sig från varandra. Då uppsatsen undersöker tre 
olika föreningar med nedanstående förutsättningar, anser vi att det finns stora skillnader 
mellan föreningarna vilket ökar generaliserbarheten. Valda föreningar är alla belägna i 
Halmstad kommun. 
 

• Föreningen Brf Strandgatan 2 är en centralt belägen förening (se bilaga 3) fastigheten 
är 8 våningar hög och har 27 stycken lägenheter. Föreningen innehar idag 4 stycken 
hyresrätter. Brf Strandgatan 2 är en förening där majoriteten av de boende är 
pensionärer.  

• Föreningen Brf Tre björnar är en centralt belägen förening (se bilaga 3) med 115 
lägenheter, de innehar 22 stycken hyresrätter. Brf Tre Björnar är en förening som har 
stor blandning av boende med allt från barnfamiljer och pensionärer. 
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• Föreningen Brf Bäckahagen är ett radhusområde som ligger beläget i den attraktiva 
stadsdelen Söndrum (se bilaga 3). I föreningen är det en stor blandning av 
familjeförhållande representerat med barnfamiljer och äldre par. Föreningen består av 
54 lägenheter varav 3 upplåts som hyresrätt.  

3.3.2 Val av respondent 
För att kunna besvara de frågor vi hade så krävdes det att de olika respondentenrna var insatta 
i det ämne som undersöktes. Enligt Denscombe (2004) är urvalet avgörande för studiens 
undersökningspunkt. För att rätt respondent skulle hittas i respektive förening så etablerades 
först en kontakt med föreningen via telefon. Först söktes föreningarna på internet för att sedan 
ringa en slumpvis utvald person som stod angiven i respektive styrelse. Därefter fick vi hjälp 
och blev härledda till de personer som ansågs mest lämpade till vår studie. Enligt Jacobsen 
(2002) är det viktigt att veta vad för typ av information som ska samlas in, därefter se till 
vilka enheter som kan bidra till dessa. I samtliga föreningar har styrelsens ekonomiskt 
ansvariga ställt upp på undersökningen. Jacobsen (2002) skriver att ett genomgående problem 
för undersökningar (speciellt kvalitativa) är att vi tyvärr inte kan undersöka samtliga av de vi 
vill undersöka på grund av begränsade resurser. Valet av respondenter är då av stor betydelse 
för undersökningens trovärdighet. Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att veta vad för typ av 
information som ska samlas in, därefter se till vilka enheter som kan bidra till dessa.  
Vi valde enbart att presentera ämnet outsourcing för respondenterna istället för att skicka ut 
frågeunderlag i förväg. Risken med att bifoga ett frågeunderlag i förväg är enligt Denscombe 
(2004) att respondenten bildar sig en uppfattning om hur den ska svara och kanske inte ger 
helt sanningsenliga svar vilket minskar validiteten. 

3.5 Tillvägagångssätt 
Uppsatsarbetet inleddes med funderingar kring olika tänkbara ämnen att skriva om, valet föll 
på att undersöka något som har med ombildning från hyresfastighet till bostadsrättsfastighet 
att göra. Vi läste in oss på det valda ämnet för att försöka hitta en mer specifik frågeställning 
att jobba vidare med. Vi träffade den ekonomiansvarige på föreningen Brf Strandgatan 2 för 
att få tillgång till föreningens årsredovisning. Det mötet slutade med att vi satt ner med 
honom för att diskutera fram intressanta ämnen och problem. Jacobsen (2002) beskriver att en 
pilotstudie kan stärka den interna giltigheten i arbetet, och vårt samtal med Forsberg på Brf 
Strandgatan 2 kan efterliknas med en pilotstudie. Vi kom vid det tillfället fram till att vi ville 
göra en djupare undersökning av en nyligen ombildad bostadsrättsförening, för att se vilka 
motiv en nyligen ombildad bostadsrättsförening har angående outsourcing av drift och 
underhåll. Anledningen var att vi spekulerade kring att en nyligen ombildad förening, bör ha 
en relativt ny och genomtänkt plan angående hur de valt att sköta drift och underhåll. 
Dessutom fanns det en stark aktualitet i ämnesvalet då ombildningar är något som varit 
populärt under 2000-talet (Lind & Lundström, 2007). Aktualiteten stärks även i och med att 
ämnet outsourcing är en ökande trend som på sikt kommer att slutas i ett kretslopp (Rondeau, 
et al., 2006).  
Då vi tidigare läst in oss på ämnet ombildningar, så behövde vi nu hitta relevant teori för att 
kunna undersöka beslut rörande outsourcing. Eftersom vi ville begränsa vår uppsats och 
specificera ämnet, så valde vi att undersöka vilka motiv som ligger till grund för att en 
nyligen ombildad bostadsrättsförening outsourcar delar av drift och underhåll. Efter det 
valdes teorier inom outsourcing som ansågs lämpliga för att kunna belysa motiv som enligt 
tidigare forskning belysts vid outsourcing. 
Arbetet fortsatte med att etablera kontakten med ytterligare ombildade föreningar inom 
Halmstad kommun och lämpliga intervjutillfällen bokades in. Inför intervjutillfällena 
arbetades det fram en intervjuguide med frågor och teman som skulle behandlas under 
samtalet (se bilaga 2). I guiden presenteras teman och frågor i en viss ordning men det var 
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öppna intervjuer som genomfördes och guiden fanns bara med för att inget skulle missas. 
Intervjuerna utfördes i miljöer där respondenterna kände sig trygga, hemmiljö och i 
föreningens gemensamma lokalutrymmen. Enligt Jacobsen (2002) kan en trygg miljö för 
respondenten resultera i en bättre intervju med en avslappnad respondent. Under samtalen har 
vi även lagt vikt i att en viss humoristisk anda infunnit sig för att minska spänningen. 
Intervjuerna har även spelats in så att vi i efterhand kunde lyssna igenom och sammanställa 
det som var viktigt i vår intervju. Jacobsen (2002) skriver att inspelning av intervjuer 
möjliggör att samtalet mellan respondenten och forskaren lättare kan hållas vid liv om 
forskaren slipper att anteckna under tiden. 
Efter intervjutillfällena har vi suttit och lyssnat igenom och transkriberat intervjuerna. Det 
gjordes med ett dataprogram som heter Audionote. Audionote är ett inspelningsprogram som 
det går att anteckna i samtidigt som du lyssnar. De ord du antecknat kan Audionote identifiera 
och hitta i inspelningen. Programet har underlättat när vi har haft behov att gå tillbaka i 
inspelningarna och lyssna igenom delar igen. Enligt Alvesson (2011) är det optimalt att spela 
in intervjun på grund av att det är lätt att gå tillbaka och lyssna igen, det underlättar 
tolkningsarbetet och möjliggör för exakta citat. 
Efter att empirin var sammanställd skickades materialet tillbaka till var och en av 
respondenterna, för att säkerställa att de tolkats rätt. Respondenterna återsände sedan 
materialet till oss och vi rättade till de saker som misstolkats eller varit felaktiga. Enligt Kvale 
och Brinkmann (2009) kan det vara en fördel om respondenten får se det material som ska 
användas innan det publiceras. Att respondenten dessutom har möjlighet att vinkla frågor som 
misstolkats medför extra tillförlitlighet. 
Efter empirisammanställningen har undersökningen analyserats och slutsatser kunnat fattas. 
Under intervjutillfällena har företagsnamn tagits upp, vi har bland annat valt att nämna dessa 
som leverantören, kooperativt bostadsföretag eller företag för att hålla dessa anonyma. 
Under hela uppsatsprocessen har kontinuerlig kontakt med vår handledare hållits för att få tips 
och råd om uppsatsens utformning. 

3.6 Analysmetod 
För att underlätta förståelsen i uppsatsen är två modeller upprättade. Där förklaras hur 
uppsatsen frågeställning ska belysas utifrån valda teorier. Figur 3 (s. 13) visar hur varje teori 
kommer belysa frågan och figur 4 (s. 14) visar hur vi tror att teorierna smalnar av för att 
kunna utreda de motiv som ligger till grund för outsourcing. Dessa figurer ligger till grund för 
att undersökningens syfte ska uppfyllas. 
Efter genomförda intervjuer fanns flera timmars inspelat material att analysera. Jacobsen 
(2002) beskriver att den första frågan forskarna bör ställa sig är hur de ska få ut något relevant 
av det insamlade materialet. Det görs genom att försöka reducera komplexiteten och förenkla 
och strukturera upp det empiriska materialet. Analysen av kvalitativa data görs i tre steg 
(Jacobsen, 2002). Första steget är att beskriva det som respondenterna sagt på ett sätt där vi 
inte färgar upplysningarna åt något håll. I vår analys började vi med att lyssna på våra 
inspelade intervjuer och transkribera dem ordagrant för att inte missa något relevant. Sedan 
lyssnade vi igenom dem en gång till och följde med i texten och kompletterade det vi missat i 
transkriberingen. När transkribering var gjord bearbetades texten och de intressanta delarna 
skrevs ut från intervjuerna, som är av vikt för oss för att besvara vår frågeställning. Steg två i 
analysen enligt Jacobsen (2002) är att systematisera och kategorisera de relevanta delarna 
under de kategorier som vi valt ut mot vår teoretiska referensram. Här sorterades det 
empiriska materialet in för att kunna bli mer analyserbart. Steg tre är att tolka vårt material 
och leta efter orsaker och samband från intervjuerna och vår valda referensram. Det steget 
sammanfaller i analyskapitlet.  
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Figur 5. Arbetsmodell (Egen modell med utgångspunkter ur Jacobsen, 2002). 
 

3.7 Källkritik 
Vi har i så stor utsträckning som möjligt försökt att hålla oss till förstahandskällan. Då studien 
har genomförts med hjälp av böcker och tidigare vetenskapliga artiklar så har givetvis 
sekundärkällor varit oundvikliga. Jacobsen (2002) skriver att när det gäller sekundärdata 
måste forskarna vara mer källkritiska. Källkritiken är något vi har tänkt på och vi har försökt 
att styrka vissa teorier med flera olika forskare.  
Då vi enbart intervjuat en person i varje styrelse, kan undersökningen inte garantera att 
resterande styrelseledamöter hade besvarat frågorna på samma sätt. Det medför att 
undersökningen hade haft en större relevans om fler personer i varje styrelse hade intervjuats. 
Något vi även ska ta i beaktning är att studien grundar sig i våra uppfattningar om respektive 
teori. Denscombe (2004) tar upp det som en nackdel att forskaren vid en kvalitativ studie kan 
fokusera det som det som från tidigare teorier anses vara viktigt. Det kan påverka tillförseln 
av ny fakta. Vi har i stor mån som möjligt försökt att få in ny teori genom öppna intervjuer.  
Då våra intervjuer har varit öppna och mindre styrande, så kan det ha förekommit att 
respondenten inte har förstått våra frågor, vilket har gjort att vi har härlett respondenten mot 
frågan. Det kan ha påverkat svaret i viss mån, det har inte hänt frekvent under intervjuerna, 
men vid något enstaka tillfälle.  
I empirikapitlet presenterar vi varje förening var för sig. Där fanns vissa oklarheter om viss 
fakta gällande föreningen, men vi kollade sedan upp det i föreningens årsredovisning där 
frågan tydligt besvarades. 

3.8 Metodkritik 
Uppsatsen skrevs utifrån en deduktiv ansats, det vill säga att den grundar sig i tidigare 
forskning och sedan formas efter den. Enligt Jacobsen (2002) så är det lätt att forskaren enbart 
letar efter information den anser intressant. Vi läste tidigare studier som genomförts inom 
outsourcing och bröt ut gemensamma faktorer som vi ansåg skulle belysa vår studie på ett bra 
sätt.  
Då en studie är en tidskrävande process så är det viktigt att förstå att det inte går att undersöka 
alla enheter inom ett ämne (Jacobsen, 2002). Vi har undersökt alla de enheter som vi hittat i 
Halmstad kommun, vilket bör kunna öka generaliserbarheten i just Halmstad kommun. Men 
då vi enbart fann tre källor så fanns en liten risk att det blev något mellanting mellan en 
intervjustudie och fallstudie. Med insamlad fakta, kan vi konstatera att det blev en 
intervjustudie. Enligt Jacobsen (2002) kan dock få källor leda till generaliseringsproblem.  
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4. Empiri 
Empirikapitlet inleds med en presentation av de valda föreningarna och dess bakgrund för att 
därefter återberätta respondentens åsikter i berörda frågor. Uppsatsen presenterar 
föreningarna var för sig för att vi anser att det ger en mer klar och sammanhängande bild. I 
slutet av kapitlet finns en sammanställd modell där vi brutit ut faktorer som vi anser är 
viktiga för analysen. 

 
4.1 Empiri Brf Tre Björnar 

4.1.1 Fakta Brf Tre björnar 
Bostadsrättsföreningen Tre Björnar äger och förvaltar fastigheten Björnen 18. Fastigheten är 
belägen på Torsgatan i centrala Halmstad (se bilaga 3). Föreningen består av tre hus vilka är 
byggda i början av 1990-talet. De tre husen innefattar 115 lägenheter varav 95 är upprättade 
som bostadsrätter och 20 av dem är upprättade som hyresrätter. Till fastigheten hör även ett 
garage om 115 parkeringsplatser, vilka hyrs ut till de boende och utomstående kunder. 
Fastigheten ombildades i september 2007 då husen köptes från Akelius Fastigheter AB. 
Bostadsrättsföreningen Tre Björnar har en stor bredd på de boende med allt från barnfamiljer 
till äldre och yngre ensamboende. Föreningens målsättning är att få ekonomin i balans. På 
grund av felaktiga ränteprognoser och kalla vintrar har ekonomin halkat efter.  

4.1.2 Respondent Brf Tre Björnar 
Respondenten heter Jari Wisjö och är ansvarig för bostadsrättsföreningens ekonomi. Wisjö 
köpte sin lägenhet i föreningen ett halvår efter ombildningen, det vill säga 2008 och han 
deltog således inte vid ombildningen av fastigheten. Wisjö har suttit i föreningens styrelse i 4 
år och gör det av eget intresse och med viljan att bidra med något till föreningen. Han har 
ingen dokumenterad erfarenhet av ekonomi, utan har lärt sig med tiden.  

4.1.3 Styrelse Brf Tre Björnar 
Brf Tre Björnars styrelse består av fem personer.  

• Ordförande, arbetar som handläggare på försäkringskassan.  
• Sekreterare, arbetar som lärare.  
• Ekonomiansvarig/kassör, bakgrund från industriarbete, studerande. (Respondent) 
• Ledamot, arbetsledare inom Hallandstrafiken och fackligt engagerad.  
• Suppleant, lastbilschaufför med tidigare bakgrund inom golvbranschen 
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4.1.4 FM-Strategi 
 

 
 
Figur 6. Brf Tre Björnars Facility Management strategimodell (Egen modell). 
 
Bostadsrättsföreningen Tre Björnar har två leverantörer som de använder sig av, facility 
management strategin är en hybridmodell där de sköter vissa åtgärder själva. De två olika 
leverantörerna används på olika områden, en som sköter föreningens ekonomi och beslut 
rörande den och den andra leverantören sköter det löpande underhållet av fastigheten. 
Leverantören som sköter underhåll sköter en del av underhållet själv men vissa delar har de i 
sin tur företag som de delegerar ut arbete till. Att underhållet kategoriseras som hybrid beror 
på att vissa underhållsåtgärder utförs av föreningsmedlemmar, bland annat under den årliga 
städdagen. 
Gällande driften så outsourcas den uteslutande, däremot diskuteras om hur olika leverantörer 
till driftaktion kan ersättas av, ur föreningens perspektiv, bättre alternativ. 

4.1.5 Motiv till externa leverantörer-Effektivitetsfokus 
Wisjö berättar att föreningen outsourcar delar av drift och underhåll till externa leverantörer. 
Vissa delar påpekar han är omöjligt att undvika att outsourca, främst delar som innefattar 
driften av fastigheten. Det krävs licenser för att besiktiga en hiss, vilket leder till att det är en 
omöjlig uppgift för en lekman att genomföra även om de skulle vilja. Det finns delar inom 
avfallshanteringen som föreningen tar hand om själva för att dra ned på kostnaderna, 
exempelvis sköter de hanteringen av lampor och lysrör då de anser att det är en lätt 
besparingsåtgärd samt en miljöaspekt så det inte åker i de ”vanliga” avfallet. En dag om året 
(vanligtvis vårstädningsdagen) erbjuder föreningen medlemmarna grovsopshantering som de 
sedan forslar bort till återvinningsstationen. Wisjö berättar att underhållsdelarna är enklare att 
välja om föreningen ska outsourca eller sköta själva, men att en problematik kring 
medlemmarnas engagemang kan uppstå. Vissa är villiga att hjälpa till mer än andra, eftersom 
vissa av medlemmarna väljer att bo i lägenhet för att slippa engagera sig måste föreningen 
acceptera det. För att inga konflikter ska uppstå internt, är det då fördelaktigt att anlita en 
extern part.  
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“Sen är de ju en del äldre som flyttar in, de har redan haft sina hus och de 
flyttar till lägenhet för att slippa göra någonting och betalar hellre. De vill 
ha behagligheten med att inte göra någonting men ändå äga sin lägenhet” 
(Wisjö, 2013). 
 

Idag har föreningen flera externa leverantörer som tillgodoser behovet av drift och underhåll. 
De har övergripande två större aktörer, en som sköter den tekniska förvaltningen och en 
annan som sköter den ekonomiska förvaltningen samt ekonomisk rådgivning. Därutöver 
använder föreningen även andra aktörer, bland annat en extern revisor som granskar 
årsredovisningen och hjälper till med resultat och balansräkningen. Inom föreningen förs 
diskussionen om att ansluta sig till ett kooperativt bostadsrättsföretag. Det medför att de flesta 
tjänsterna kommer att erbjudas inom kooperativet, vilket resulterar i att flera olika 
leverantörer kan uteslutas och föreningen kommer endast utnyttja kooperativet. Wisjö berättar 
att en diskussion angående beslut att ansluta föreningen förs, och att det kan spara tid för 
styrelsen genom att endast ha en kontakt. 
 

”vi har funderat på att placera alla hästar i ett stall” (Wisjö, 2013). 
 
Outsourcingen kontrolleras genom att alla fakturor ska attesteras efter utfört arbete. Men det 
är den ekonomiska konsulten som sammanför allting och upprättar budget för drift och 
underhåll.  
Wisjö berättar att outsourcing av delar inom drift och underhåll öppnar upp för ett mer 
strukturerat och effektivt styrelsearbete. Har vi klart med leverantörer på vad de ska göra 
slipper vi i styrelsen fokusera de sakerna. Då kan styrelsen istället lägga tid och fokus på 
andra delar i verksamheten, där behovet är större.  

4.1.6 Föreningens kunskap och kompetens 
Wisjö berättar att styrelsen är engagerad, men personerna i styrelsen kanske inte besitter den 
rätta kunskap inom alla områden som är betydelsefulla. När beslut ska fattas angående drift 
och underhåll, för styrelsen en dialog med varandra för att komma fram till det beslut de anser 
vara bäst. Eftersom alla personer i styrelsen är lekmän och dess kompetens inte alltid räcker 
till, utnyttjar styrelsen kompetensen hos externa samarbetspartners när frågor uppkommer.  
Under Wisjös tid har kompetensen hos föreningens övriga medlemmar inte kommit till någon 
större användning dock erkänner respondenten att övriga medlemmars kompetens heller inte 
efterfrågats. Däremot planerar föreningen att bilda en trädgårdsgrupp av medlemmar utanför 
styrelsen. De ska med enkla medel försöka skapa en trivsam utomhusmiljö på innergården, 
vilket planeras leda till en minskad underhållskostnad. Han berättar att under själva 
ombildningsprocessen var det flera aktiva medlemmar som erbjöd sina kompetenser, de 
drivande i ombildningsprocessen blev sedermera föreningens första styrelse. Dock har 
föreningen en person som är civilekonom, som erbjöd sitt förfogande till styrelsen. Men på 
grund av att den personen jobbar inom samma bank som föreningen är kund på, så avrådde 
bankchefen till att han gick med i styrelsen, med motivet att en intressekonflikt skulle kunna 
uppstå. 

4.1.7 Extra-/ kontrollkostnader 
Wisjö berättar att föreningen har en extern revisor som granskar alla fakturor och ekonomiska 
åtgärder inför årsredovisningen. Han berättar att det är en kostnad som är relativt stor för 
föreningen, men som är nödvändig. Det är skönt att ha en extern part med expertkunskap, 
tillägger han. Han berättar att om föreningen skulle ansluta sig till ett kooperativt 
bostadsföretag skulle det leda till att den tjänsten togs bort, då kooperativet erbjuder 
revisionstjänster.  
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Wisjö bedömer att tiden för styrelsen är den största extrakostnaden som uppstår, eftersom 
föreningen idag har flera leverantörer inom drift och underhåll så måste kontakt med vardera 
parter upprätthållas och fakturor attesteras. Reflektioner kring ett byte till en leverantör av 
teknisk och ekonomisk förvaltning, skulle kunna minska tidsåtgången och leda till att 
föreningen endast har en kontakt. Men samtidigt berättar Wisjö att föreningen undersöker 
tidsåtgången och flexibiliteten hos den nya parten, för skulle det anses som ett sämre 
alternativ så är det också en faktor som vägs med i beslutet att ansluta sig till kooperativet. 

 
”Det är något som vi väger med i vårt beslut om att gå med i kooperativet 
eller behålla verksamheten som den är idag” (Wisjö, 2013). 

4.1.8 Relationer med leverantörer 
Wisjö anser att föreningens kommunikation med leverantörer är bra. Genom goda relationer 
öppnas möjligheter upp för föreningen att snabbt och enkelt kunna nyttja sina leverantörer. 
Wisjö kan till exempel gå över till företaget som sköter föreningens ekonomi, om han har 
några frågor som han behöver få hjälp med. Han berättar att det är en stor fördel för 
föreningen att ha en bra relation med sina leverantörer eftersom de ofta är till förfogande om 
hjälp efterfrågas. Han belyser också fördelen med att föreningens leverantörer har insyn i 
verksamheten, både gällande fastighetens tekniska åtgärder och hur föreningen fungerar. Att 
anlita en kunnig leverantör är något som värderas högt. Wisjö menar dock att föreningen inte 
finner något direkt beroende av sina leverantörer, men han erkänner att långa relationen är en 
styrka de värdesätter.  
Wisjö berättar också att det förekommer att underhållsleverantören kan lämna höga offerter 
på underhållsåtgärder som inte är löpande. På grund av att föreningens leverantör inte har all 
nödvändig kompetens inom sin organisation får de ibland anlita utomstående för komplexa 
arbeten. Leverantörer tar ibland ut en avgift för anlitandet av en underleverantör vilket kan 
resultera i en högre kostnad. Då har det hänt att föreningen tagit in offerter från andra företag 
för att kontrollera om prisnivån är den rätta. Han tycker det är konstigt att de lämnar ett högre 
pris då de borde lämna förmånliga priser för att stärka banden mellan sig.  
Respondenten upplever att ett beroende av leverantören finns, men de är inte beroende av 
någon specifik leverantör. Genom att ha en extern part som sköter återkommande underhåll 
skapar det tid för styrelsen att fokusera sin huvudsakliga uppgift. Vilket medför att styrelsens 
arbete med drift och underhåll kan fokuseras kring mer vitala delar än löpande underhåll. 
Samtidigt hävdar Wisjö att vissa saker inte får utföras av föreningen, vilket skapar ett 
leverantörsberoende, bland annat gällande hissbesiktning som kräver fackmannamässig 
kunskap.  

4.1.9 Serviceavtal 
Föreningen har ett avtal med sin huvudleverantör som sköter löpande underhåll av 
fastigheten. Avtalet innefattar ett fast pris och vad som ska inkluderas eller ej. Givetvis finns 
det även löpande underhåll, så som snöröjning, som inte går att ha ett fast pris på. Föreningen 
har hittills uppfattat snöröjningen som bra och har inte tänkt att införa några sanktioner till 
dess fördel. När frågan om sanktionerade avtal diskuteras, så inser Wisjö att föreningen 
kanske borde kolla över dessa delar. Eftersom inga problem hittills uppstått, så har inga 
tankar kring avtalssäkerhet tagits upp i styrelsen. 
Vid komplicerade ingrepp i fastigheten, är föreningen noga med att intyg med ett 
godkännande från en fackman erhålls för att vara på den säkra sidan. Respondenten berättar 
att föreningen är mån om att fastighetens kondition upprätthålls och därför är det noga med 
hur saker ska genomföras vid ingrepp i fastigheten.  



 

24!!

Wisjö berättar att skiftningar i styrelsen har gjort så att vissa avtals innebörd försvunnit med 
tidigare styrelsemedlemmar. Det har resulterat i att missförstånd uppstått som har lett till att 
möjligheten till att byta en leverantör drabbats, vilket har gjort att extrakostnader uppstått. 
Respondenten berättar om ett tv-avtal som de funderat på att se över och eventuellt byta mot 
ett bättre alternativ. Kontraktet var bundet på fem år, år fyra krävdes en uppsägning annars 
fortlöpte avtalet ytterligare 3 år vilket nu skett och ett byte är inte möjligt. Sådana missar ska 
inte få förekomma i en styrelse och är konsekvenser av stora skiftningar av medlemmar i 
styrelsen.  

4.2 Empiri Brf Strandgatan 2 

4.2.1 Fakta Brf Strandgatan 2 
Föreningen Brf Strandgatan 2 är en mindre bostadsrättsförening belägen i centrala Halmstad 
vid Nissan (se bilaga 3). Fastigheten består av 27 lägenheter varav 3 är upprättade som 
hyresrätter. Brf Strandgatan 2 köpte fastigheten via en ombildning som genomfördes år 2009, 
säljare var Akelius Lägenheter AB. Fastigheten byggdes 1991 och trots sin ringa ålder har 
flera stora åtgärder utförts på huset. Till fastigheten hör även ett garage som ligger i husets 
gatuplan. Brf Strandgatan 2 har en hög medelålder på sina medlemmar, där stora delar av de 
boende är pensionärer. 
Föreningens mål är att underhålla fastigheten så den alltid är i gott skick och att värna om 
framtida medlemmar. Föreningens mål ska upprätthållas via en tydlig underhållsplan och en 
bearbetad budget. 

4.2.2 Respondent Brf Strandgatan 2 
Respondenten heter Arne Forsberg och är ekonomiansvarig i föreningen. Forsberg var 
drivande i ombildningsprocessen tillsammans med de övriga som idag fortfarande sitter i 
föreningens styrelse. Forsberg har tidigare arbetat inom polisen där flera olika befattningar 
innehafts. Numera är Forsberg pensionär. Forsberg har läst flera ekonomikurser och har ett 
brinnande intresse för ekonomi. Han har varit fackligt engagerad för polisens räkning och 
även suttit med som kassör i en lokal golfklubb.  

4.2.3 Styrelse Brf Strandgatan 2 
• Ordförande, har arbetat som civilingenjör på stort flygbolag och som Länsstyrelsens 

kommunikationsdirektör i Halland. 
• Sekreterare, har haft en hög befattning inom Halmstad kommun där hon arbetat med 

ekonomiska frågor. 
• Ekonomiansvarig, arbetat inom polismyndigheten och fackligt engagerad. 

(respondent) 
• Ledamot, Bankdirektör. 
• Suppleant, jobbar i en stor städkoncern. 
• Suppleant, jobbar inom vården. 
• Intern Revisor, tidigare bankman, ej styrelseledamot men som är med som ett extra 

stöd vid möten och vissa frågor. 

 

 

 

 
!
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4.2.4 FM- strategi 
 

 
 
Figur 7. Brf Strandgatan 2 Facility Management strategimodell (Egen modell). 
 
Föreningen Brf Strandgatan 2 använder sig av en hybridstrategi vid valet om arbetsstrategi 
inom facility management. Styrelsen handlar utifrån föreningens stadgar och blir 
föreningsstämmans verkställande organ. Föreningen Brf Strandgatan 2 outsourcar stora delar 
av drift och underhåll. De anlitar en och samma leverantör som de använder inom underhåll 
och den ekonomiska delen som påverkar drift och underhåll. Driften outsourcas på lämpliga 
leverantörer som avser avfallshantering och mediaförsörjning. Besluten rörande 
förebyggande- och avhjälpande underhåll är en hybrid som styrelsen diskuterar med hjälp av 
expertishjälp från bland annat sin huvudleverantör. 

4.2.5 Motiv till externa leverantörer-Effektivitetsfokus 
Föreningen är ansluten till en leverantör som tillgodoser dem med både den tekniska- och 
ekonomiska förvaltningen. Respondenten berättar att föreningen är nöjda med samarbetet och 
de upplever leverantören som ett bra stöd. Fördelen med att ha en och samma leverantör är att 
de har stor kunskap om hela föreningen. Den externa parten erbjuder föreningen ekonomisk 
och teknisk rådgivning. Leverantören utför fastighetens löpande underhåll. Forsberg berättar 
att samma leverantör var anlitad innan ombildningen genomfördes och att det var bra för 
föreningen att de kunde ta över den kunskap och färdigheter som leverantören har sedan 
innan. Respondenten berättar att outsourcingen underlättar för underhållet av fastigheten och 
att de egentligen inom föreningen skulle kunna utföra delar själva. Forsberg berättar att 
eftersom det är många äldre i huset är det skönt att ha en extern part som utför underhållet. 
Föreningens medlemmar vill ha en god boendemiljö. Ett ständigt underhåll som städning och 
skötsel på gården gör att trivselkänslan ökar. Den servicenivån hade det inte funnits ork eller 
motivation till om medlemmarna som bor i föreningen hade utfört underhållet själva. 
Vissa delar av driften måste föreningen outsourca, bland annat sop och avfallshantering och 
de delar av driften som innefattar licenser och expertis. En åtgärd som kräver licens är 
exempelvis att besiktiga hissen. Det görs först av en extern besiktningsman som lämnar in ett 
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besiktningsprotokoll. Är det utan anmärkning vidgörs ingenting, är det några anmärkningar så 
åtgärdas det av en hissreparatör.  

4.2.6 Föreningens kunskap och kompetens 
Forsberg berättar att med hjälp av medlemmarnas kompetens skulle föreningen kunna sköta 
stora delar utan att anlita en extern part. Men på grund av olika faktorer så väljer de istället att 
anlita en extern leverantör. Han fyller i att de i styrelsen är lekmän vad det gäller drift och 
underhåll och där krävs det extern kompetens. Men när det gäller den ekonomiska delen hade 
den kunnat skötas exemplariskt med den kompetensen som finns. Forsberg menar på att med 
en bankdirektör och en före detta bankman så finns det tung ekonomisk kunskap. Men 
föreningen tog ett gemensamt beslut om att ekonomidelen skulle upphandlas externt för att 
undvika att konflikter och misstänksamhet skulle uppstå. 
Föreningen har dock utnyttjat den kunskap som finns hos medlemmarna. Förutom styrelsens 
färdigheter så finns det en arkitekt i huset som har format en tematisering som utsmyckningen 
av fastigheten ska hålla. Utifrån tematiseringen av innergårdens utformning finns en plan för 
framtida förändringar.  
Forsberg berättar att ekonomiskt fokus i första hand läggs på att upprätthålla fastighetens 
kondition men att det är roligt när medlemmar kommer in med olika förslag. Han berättar att 
styrelsen hanterar alla förslag med högsta respekt och röstar demokratiskt fram förslagen 
utifrån föreningens bästa. Respondenten tycker det är synd att inte fler i styrelsen engagerar 
sig mer. I dagsläget är det Forsberg och ordföranden som är mest drivande och medger att 
föreningen tyvärr har ett visst beroende av dem. Han berättar vidare att det finns så mycket vi 
i föreningen skulle kunna göra med kunskapen som finns hos medlemmarna, men att intresset 
inte är tillräckligt stort. Forsberg fyller i att det kanske tyvärr har med åldern att göra och att 
föreningen skulle må bra av att få in lite mer yngre med drivkraft i styrelsen. Dels är det 
aldrig fel med lite nya idéer och samtidigt kan det vara god tid att succesivt överföra 
kunskaper och erfarenheter gällande fastigheten till fler personer. 

4.2.7 Extra-/ kontrollkostnader 
Föreningen har en extern revisor som kontrollerar verksamheten, det är en trygghet och en 
kostnad som föreningen bedömer som nödvändig. Eftersom föreningen är mån om att 
fastighetens kondition är god, så brukar Forsberg och ordföranden åka på olika mässor som är 
riktade till bostadsrättsföreningar. Där brukar det finnas nya smarta idéer som föreningen kan 
anamma. Det blir en extra kostnad för föreningen att samla in information den här vägen men 
samtidigt ökar det förståelsen av hur olika system fungerar. Forsberg tycker det är viktigt att 
det finns förståelse för hur en fastighet ska skötas. Han påpekar att som styrelsemedlem är du 
förtroendevald av medlemmarna, då gäller det att leva upp till förtroendet. Samtidigt berättar 
Forsberg att de alltid anlitar extern kompetens vid komplicerade ingrepp. 
Respondenten berättar att de har fått göra om sin fasad, ett dyrt och komplext arbete. När det 
är sådana dyra och avancerade arbeten så är det viktigt för föreningen att det blir korrekt 
utfört. Därför anlitar föreningen kompetenta företag som kan förbesiktiga vad som bör göras, 
därefter görs en offertinsamling av den externa leverantören. Forsberg och föreningens 
ordförande åker gärna ut och granskar andra arbeten som de olika leverantörerna utfört innan 
de bestämmer sig för valet. Därefter kompletteras samarbetet med ett avtal om vad som ska 
ingå och ett pris. När arbetet är slutfört vill föreningen slutbesiktiga åtgärden med hjälp av en 
extern besiktningsman. Forsberg berättar att de vill ha tydliga riktlinjer för vad och hur arbetet 
har gått till och tilliten till leverantören ökar om man ser vad de utfört innan. 

4.2.8 Relationer med leverantörer 
Föreningen litar i hög grad på sin externa samarbetspartner och anser att de får många 
fördelar via dem. Forsberg berättar att så fort de uppstår frågor eller supportbehov så är 
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leverantören villig att hjälpa till. Föreningen anser sig inte beroende av sin huvudleverantör, 
men ett minskat intresse hos föreningens medlemmar kan resultera i ett beroende på sikt. 
Respondenten säger att som läget är idag så litar föreningen till fullo på sin leverantör, både 
vad det gäller ekonomiska och tekniska delar. Forsberg berättar att de har anlitat fackmän för 
att de vill ha expertkunskap och då förväntar de sig att de får det. Forsberg tror att relationen 
mellan föreningen och leverantören är god på grund av att de visar varandra stor tillit. 

4.2.9 Serviceavtal 
Föreningen har ett upprättat kontrakt med sin huvudleverantör. Där anges kostnaden per år 
och vad som ingår i tjänsten. Forsberg tycker att arbete till fast nota är en säkerhet för 
föreningen, då han som ekonomiansvarig tycker det underlättar vid upprättandet av 
föreningens budget. Står det i ett avtal om vad som ingår och vad de kostar kan inga saker 
kringgås och det känns säkert. Enligt Forsberg är föreningen extra noga med avtal när det är 
stora ingrepp i fastigheten eller komplexa arbeten som ska utföras. Till sin hjälp i 
avtalsutformningen anlitar de sin externa leverantör så att inget ska missas att tas med i 
avtalet. Oftast brukar de anlita en utomstående part för en extra kontroll och insyn i arbetet. 
Avtal angående säkerhet vid olyckor skapade av externa leverantörer är inget som finns i 
dagsläget utan föreningen litar på sina leverantörer och att de gör rätt för sig om de åsamkar 
skada på fastigheten.  

4.3 Empiri Brf Bäckahagen 

4.3.1 Fakta Brf Bäckahagen 
Bostadsrättsföreningen Bäckahagen är ett radhusområde beläget i västra delarna av Halmstad. 
Fastigheten är belägen på Bildhuggarvägen (se bilaga 3) och består 54 lägenheter som är 
upprättade som 51 bostadsrätter och 3 hyresrätter. Fastigheten är byggd i slutet av 70-talet. 
Förutom bostäderna förvaltar föreningen grönområden med lekplats, parkeringsplats med 
garagelängor och gemensamhetslokaler. Ombildningen skedde på sommaren 2010 då 
föreningen köpte fastigheten från HFAB. Föreningen har ingen uttalad målsättning men varje 
sparad krona är en krona för föreningen anser de.  

4.3.2 Respondent Brf Bäckahagen 
Respondenten heter Kjell Leksell och sitter som ekonomiansvarig/kassör i föreningens 
styrelse. Leksell har varit boende i området redan innan ombildningen och var en av de 
drivande personerna genom processen. Leksell har viss ekonomisk kunskap då han studerat 
kurser inom ekonomi, han arbetar som inköpare och har där fått med sig erfarenhet. Han sitter 
med i en bolagsstyrelse på ett företag som ingår i en större koncern. 

4.3.3 Styrelse Brf Bäckahagen 
Brf Bäckahagens styrelse består i nuläget av sex personer men två till ska tillsättas vid nästa 
årsmöte, då en styrelse om åtta personer är önskat, med tanke på den stora arbetsbelastning 
som kan bli om det är för få i en styrelse. Det har Brf Bäckahagens styrelse redan känt av när 
två av ledamöterna avgick under hösten 2012.   
 

• Ordförande, ”Rickard”, är i nuläget tillförordnad då den tidigare har avgått. Arbetar 
inom försvaret och har internationella uppdrag.  

• Ekonomiansvarig/kassör, ”Leksell”, arbetar som inköpare, är nu tillförordnad chef på 
sin avdelning, sitter med i bolagsstyrelsen. (Respondent) 

• ”Gunnar”, numera pensionär, tidigare inköpare, föreningens hustomte. 
• ”Anders”, arbetar som tekniker.  
• Sekreterare, ”Tommy”, arbetar inom Region Halland, arbetar mycket i projekt.  
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• ”Niklas”, egen företagare som arbetar med projekt.  

4.3.4 FM-strategi 
 

 
 
Figur 8. Brf Bäckahagens facility management strategimodell (Egen modell). 
 
Bostadsrättsföreningen Bäckahagen arbetar med en hybridstrategi vid valet angående facility 
management strategi. De använder sig av en och samma leverantör på underhållssidan och en 
annan som sköter ekonomi och rådgivning vid beslut rörande drift och underhåll. Styrelsen 
bestämmer vad som ska göras och därefter genomförs lämpliga åtgärder. Driften outsourcas 
genomgående, då flera driftåtgärder anses omöjliga att utföra i egen regi. Däremot kan byten 
av leverantörer rörande driften kontrolleras och eftersökas för att minska föreningens 
driftkostnader eller byta ut till alternativa lösningar som anses bättre för föreningens ändamål.  

4.3.5 Motiv till externa leverantörer-Effektivitetsfokus  
Brf Bäckahagen är en förening med aktiva medlemmar som har stort engagemang, det syns då 
de har god uppslutning på städdagar och olika kommittéer som arbetar med att öka trivseln 
bland de boende. Trots det finns det delar av drift och underhåll som är outsourcade. Den 
stora anledningen till att föreningen använder sig av externa leverantörer för att driva och 
underhålla fastigheten anser Leksell är tiden. De flesta medlemmarna arbetar heltid och har 
familj. Skulle underhållet skötas internt  
 

      ”det hade tagit allt för lång tid att hålla efter 54 boenden och alla sysslor som 
tillkommer” (Leksell, 2013). 

 
Föreningen använder sig av en extern leverantör som sköter det vardagliga underhållet av 
området som gräsklippning, snöröjning, lövupptagning och allmänt hålla området snyggt och 
rent. Föreningens medlemmar sköter dock sin egna ”trädgård”. Inne på området finns det en 
kompoststation där medlemmarna kan göra sig av med trädgårdsavfall.  
Leksell nämner även att outsourcing av olika delar i verksamheten underlättar styrelsens 
fritid. En del boende tar sig ibland friheten att använda styrelsemedlemmar som en hjälpjour. 

Aktion!Strategi!Föreningsstämma!

Styrelse!

Hybrid!

Förebyggande!
underhåll!

Avhjälpande!
underhåll!

Ekonomibeslut!
rörande!drift!
och!underhåll!

Installationer!
och!ändringar!

Outsourcing! Drift!
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Men det har föreningen försökt begränsa genom att leverantören på underhållssidan även 
tillhandahåller viss jourtjänst dit de kan vända sig om någon skulle vara i behov av hjälp.  
Leksell berättar att de outsourcat den ekonomiska förvaltningen till en leverantör, som även 
erbjuder underhållsförvaltning, vilket han anser fungerar jättebra då de har god kompetens 
och är duktiga. När det ska göras mer fastighetsanknutna ingrepp, som till exempel 
fönsterbyte använder sig föreningen av externa leverantörer som de själva söker upp.  

4.3.6 Föreningens kunskap och kompetens 
Brf Bäckahagens styrelse består av drivande och kunniga personer som har god insyn i hur 
verksamheten kring drift och underhåll sköts. Det är aktiva personer som strukturerar upp 
verksamheten för att kunna vidareutveckla och sköta den på ett effektivare sätt. Respondenten 
berättar att genom att jag sitter i styrelsen så ska jag kunna besvara frågor som kommer från 
de andra medlemmarna och vet jag inte det, tar jag reda på det eller förmedlar det vidare till 
den som har de kunskaper som efterfrågas.  
Leksell anser att styrelsen skulle kunna ha mer insikt i den tekniska förvaltningen av 
fastigheten.  
Genom att upprätta tydliga planer på vad som behöver göras inom kort och lång sikt, ökar 
förståelsen över hur framtidens ekonomi påverkas av olika åtgärder. Det är viktigt att 
förtroendevalda inom styrelsen förstår verksamhetens utformning, berättar Leksell. 
Styrelsen handlar för föreningens bästa och agerar utifrån stadgarna. Uppkommer oklarheter i 
hur verksamheten ska skötas angående beslut rörande föreningens bästa, kontaktar styrelsen 
utomstående experthjälp. Styrelsens handlingsfrihet står i stadgarna och är det saker som inte 
är med i stadgarna så ska det tas upp på styrelsemöten för diskussion om åtgärder. 

4.3.7 Extra-/ kontrollkostnader 
Föreningens ekonomi granskas av en extern revisor, som de anlitat och anser att han har gott 
omdöme. Denna extrakostnad är något som föreningen värdesätter, då föreningen uppfattar en 
granskning av verksamheten av en extern part som positiv. Föreningen anlitar vid behov 
besiktningsmän för att kontrollera önskade åtgärder. Bland annat sålde föreningen en hyresrätt 
och i samband med försäljningen besiktades lägenheten på bekostnad av föreningen. 
Kompoststationen har medfört vissa problem både grundade av de boende och hur den ska 
tömmas av leverantören. De boende missköter ibland sorteringen, vilket medför 
extrakostnader för föreningen då leverantören får sortera i efterhand, vilket de debiterar. 
Tvister mellan leverantören och föreningen angående tömning av kompoststation har även 
uppstått, men ett avtal är nu upprättat och upplysningar om att sköta sortering har skickats ut 
till de boende. 
De begär in offerter från olika företag för att komma fram till så bra pris som möjligt. Bland 
annat har förening nyligen startat ett system som ska dokumentera underhållet av alla 
grönytor, gångar rabatter med mera. Där en karta över fastigheten tagits fram, där alla olika 
buskar och träd finns med, den beskriver när dessa ska klippas och hur lång tid det beräknas 
ta. När denna dokumentation är gjord finns det ett dokument som ligger till grund för en 
framtida offertinsamling från andra företag som kan utföra underhållsåtgärderna.  

4.3.8 Relationer med leverantörer 
När vi pratar relationer anser Leksell att de har goda relationer med sina leverantörer. De 
upplever inte att de saknar kontroll i de outsourcade enheterna. Genom att föreningen försöker 
skapa relationer med sina leverantörer resulterar de ofta i tillit och ett arbete med gott resultat. 
Genom att de arbetar med olika externa leverantörer och letar efter samarbetspartners som gör 
ett bra jobb säger Leksell: 
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”Man vill lita på folk och blåser de en så kommer de aldrig hit 
igen.”(Leksell, 2013) 
 

Däremot om leverantören gör ett bra jobb får de fler jobb åt föreningen, till exempel har de 
använt sig av samma mäklare vid samtliga föreningens försäljningar av hyresrätter. Att 
använda samma leverantör ger en trygghet för de boende genom att de känner igen vilka som 
vistas på området. Det leder också till en trygghet för föreningen då de använder leverantörer 
som de känner till. Leksell tror även att långvariga relationer gör att det är lättare att de åtar 
sig garantiärenden. Föreningen strävar efter att hitta en leverantör som de kan bygga 
långvariga relationer med. 
Verksamheten av drift och underhåll kontrolleras genom att leverantören och beställaren har 
en loggbok på internet där de fyller i vad de har gjort, när det gjordes och vilken tid de 
debiterar. Sedan ska det attesteras och kontrolleras innan de kan skicka fakturan till 
föreningen. Anledningen till loggboken är att föreningen vill veta vad de betalar för och på så 
vis få kontroll över verksamheten. Styrelsen kan även utnyttja loggboken och beställa vilka 
jobb som ska utföras under veckan. På så vis har de god kontroll över sina kostnader. Inget 
betalas utan att det har bokförts i loggboken och därefter attesterats.  

 
”Har de inte lagt fram vad de ska göra, hur vet vi då vad vi betalar 
för?”(Leksell, 2013). 
 

Citatet är en kommentar från Leksell angående kontrollen. Det bidrar till att på ett lätt sätt 
slippa undan extrakostnader för kontroll av verksamheten. Leksell berättar dock att vid större 
arbeten, som till exempel ett fönsterbyte som genomförts på fastigheten, besiktigas arbetet av 
en extern kontrollant. 

4.3.9 Serviceavtal 
Respondenten säger att de arbetar noga med sina avtal för att stärka vad som ska ingå och 
undvika eventuella oklarheter. Tydliga avtal leder till förståelse mellan beställare och 
leverantör. Leksell berättar att om det finns ett avtal så ska det klargöra vad som ska göras. 
Vid tvister kan ingen av parterna klaga om det finns ett tydligt avtal. Brf Bäckahagen försöker 
att upprätta alla avtal med leverantörer på fast nota, med undantag för exempel snöröjning. 
Där avtalas en viss mängd snö, tre centimeter, för att leverantören inte ska utnyttja den 
löpande räkningen.  
 
Även när det gäller avtal så är loggboken en åtgärd som används, för att en utbetalning ska 
göras från föreningen till en leverantör ska det: 

• Återfinnas i loggboken att det är genomfört. 
• Någon ledamot ska ha skrivit under att arbetet är befogat och genomfört. 
• Kontrolleras av ekonomiansvariga Leksell tillsammans med annan ledamot som 

därefter skriver på fakturan.  
• Extern part sköter utbetalningen från föreningens konto.  

 
Sanktioner i avtalen angående vem som är ansvarig vid tillbud finns inte, men föreningen har 
en försäkring där sådana olyckor täcks in.  
Vid komplicerade ingrepp i fastigheten, är föreningen noga med att intyg med ett 
godkännande från en fackman finns. Respondenten berättar att föreningen är måna om att 
fastighetens kondition upprätthålls och därför är det noga med hur saker ska genomföras vid 
ingrepp i fastigheten.  
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4.4 Empirisammanställning 
Nedan följer en sammanställning av våra tre intervjuer med respondenterna från föreningarna. 
Det görs för att det ska vara lättare för läsaren att få en överblick över insamlad data, samt 
grund för en överskådlig analys. I sammanfattningen belyses faktorer som vi anser vara av 
vikt för analysarbetet. Det vi kan se är att är att föreningarna skiljer sig i utformningen och 
antal lägenheter. Alla tre föreningarna är nyligen ombildade inom en femårsperiod. Två av 
föreningarna har gemensamt att de har ekonomi i fokus som målsättning medan Brf 
Strandgatan 2 har som mål att hålla fastigheten i gott skick för framtida medlemmar. Motiven 
till användandet av externa leverantörer är olika, men kunskapsbrist och tidsbrist är 
gemensamma nämnare för föreningarna. Styrelsemedlemmarna i föreningarna är främst 
lekmän på att arbeta med styrelsearbete, men vissa erfarenhet från tidigare styrelsearbete 
används på vissa poster. Två av tre föreningar har nyttjat kompetens från övriga medlemmar 
när behov funnits. Extern revisor som granskar ekonomin är något som alla tre föreningarna 
använder sig av, det anses genomgående som en kostnad som är värd att betala för. 
Respondenterna anser att de har goda relationer med sina leverantörer av drift och 
underhållstjänster. När serviceavtal har diskuterats så har alla tre varit överens om att de är 
viktigt med tydliga och väl utformade avtal så att det inte uppstår tveksamheter och problem 
angående innebörden. Föreningarna arbetar gärna med fasta priser på arbeten då de tycker det 
ger bättre kontroll på kostnaderna. Ingen av föreningarna har avtalade säkerthetssanktioner 
med i avtalen.  
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4.4.1 Empirisammanställningsmodell  
  Brf Tre Björnar Brf Strandgatan 2 Brf Bäckahagen 

Föreningsfakta 

Hus på höjden, 115 
lägenheter, centrala 
Halmstad, ombildad 2007, 
köpt av Akelius, stor mix 
av boende, respondent 
ekonomiansvarig Wisjö. 

Hus på höjden, 27 lägenheter, 
centrala Halmstad, ombildad 
2008, köpt av Apartment 
Bostad, näst intill bara 
pensionärer, respondent 
ekonomiansvarig Forsberg. 

Radhusområde, 54 
lägenheter, västra 
Halmstad, ombildad höst 
2010, köpt av HFAB, stor 
mix av boende, 
respondent 
ekonomiansvarig Leksell. 

Målsättning Få föreningens ekonomi i 
balans. 

Hålla fastigheten i gott skick 
och värna om framtida 
medlemmar. 

Varje sparad krona är en 
krona till föreningen. 

Motiv till 
externa 
leverantörer-
Effektivitetsfok
us 

Svårt att sköta själva, 
krävs licenser, 
kunskapsbrist, olika 
engagemang kan medföra 
intressekonflikter, tankar 
på kooperativ anslutning 
förs. 

Ork och motivation saknas 
hos medlemmarna, tidsbrist, 
god boendemiljö, 
kunskapsbrist.   

Tidsbrist för att sköta 
själva, underlättar 
styrelsens fritid, 
kunskapsbrist. 

Föreningens 
kunskap och 
kompetens 

Lekmän i styrelsen utan 
direkta erfarenheter av 
styrelsearbete, utnyttjar 
extern kompetens vid 
behov, utnyttjat lite 
kompetens hos övriga 
medlemmar.  

Kompetens finns, lekmän på 
drift och underhåll, men god 
ekonomi och 
styrelsekompetens, viss 
kompetens utanför styrelsen 
har utnyttjats, ålder. 

Har styrelsekompetens 
från andra styrelser, vana 
från outsourcing och 
avtal, arbetar med stadgar, 
vid frågor anlitas externa 
parter.  

Extra-/ kontroll 
kostnader 

Extern revisor granskar 
verksamheten, nödvändigt, 
besitter kunskap och 
"skönt", tid är den stora 
extrakostnaden. 

Extern revisor som granskar 
verksamheten, 
informationssökningskostnad
er, 
förbesiktning/efterbesiktning 
av arbeten. 

Extern revisor granskar 
verksamheten, 
besiktningsmän för 
granskning av arbeten, 
extrakostnad i form av tid.  

Relationer med 
leverantörer 

Anser sig ha goda 
relationer, långa relationer, 
insyn i fastigheten är en 
styrka, ej beroende av 
leverantör. 

Hög tillit, fördelar från dem, 
anser sig inte vara beroende. 

Goda relationer finns, 
långsiktighet och 
igenkännande, vetskap om 
utförda jobb, kontroll, 
visst beroende finns.  

Serviceavtal 

Fast pris på grundavtal, 
innefattar vad det 
inkluderar samt pris, inga 
avtalade sanktioner kring 
säkerhet, fackmansintyg 
vid ingrepp krävs, 
styrelseskiftningar har 
medfört viss problematik. 

Grundkontrakt med fast 
årskostnad, fast nota säkerhet, 
extra noga vid större ingrepp, 
inga sanktioner vid olyckor i 
kontrakt litar på leverantörer.  

Noga med 
avtalsutformning p.g.a. 
tidigare erfarenheter, 
minskar risk för 
tveksamheter och osämja, 
gärna fast nota, 
risksanktionering i avtal 
finns ej men täcks av 
försäkring, fackmansintyg 
vid stora ingrepp.  
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5. Analys 
 

I analysavsnittet jämförs vår empiriskt insamlade data mot den teoretiska referensramen. 
Analysen belyser likheter och skillnader mellan empiri och teori. 

 

5.1 Motiv till externa leverantörer-Effektivitetsfokus 
Ramel (2006) och Augustson & Bergstedt Sten (1999) beskriver att det finns tre olika 
strategier att använda sig av inom facility management, dessa är outsourcingstrategin, egna 
resurser strategin och hybridstrategin. Samtliga våra respondenter och dess föreningar 
använder sig av en hybridstrategi där delar av drift och underhåll outsourcas och läggs ut på 
externa leverantörer. Sääf och Alvebro (2008) förknippar outsourcing med en kortsiktig 
ägandestrategi. Enligt Forsberg är Brf Strandgatan 2:s primära mål att förvalta fastigheten 
långsiktigt men de outsourcar stora delar av sin verksamhet inom drift och underhåll. Men 
enligt Sääf och Alvebro (2008) är outsourcing ett tecken på bristande kompetens, bristen 
kompenseras med kunskap hos en extern part.  
Axelsson (1998) beskriver att outsourcing används då en organisation vill effektivisera sin 
kärnverksamhet. Wisjö, styrker att Brf Tre Björnars främsta motiv till outsourcing är 
tidsbesparing och rättvisa mellan de boende. Tidsbesparingen öppnar upp möjligheten till att 
genomföra andra delar inom organisationen som Wisjö och styrelsen anser viktigare, vilket 
leder till en effektivisering. När han nämner rättvisa bland de boende menar han att vissa av 
de boende har flyttat till lägenhet för att slippa att hålla efter hus och trädgård och därför är 
föreningen i behov av att outsourca drift och underhåll för att tillgodose de olika intressena. 
Forsberg nämner tiden och motivationen som Brf Strandgatan 2:s främsta motiv. På grund av 
en hög medelålder finns inte motivation till att genomföra visst underhåll vilket leder till att 
outsourcing är ett bra alternativ. Forsberg fokuserar även kunskapen hos den externa 
leverantören som viktig. Leksell anser även han att tiden är den främsta anledningen till 
varför Brf Bäckahagen väljer att outsourca delar av föreningens drift och underhåll. Det är en 
tidsbesparing för styrelsen att outsourca delar inom drift och underhåll. Leksell påpekar även 
att outsourcingen öppnar upp för en bättre fritid för styrelsemedlemmarna. Eftersom vissa 
medlemmar tar sig friheten att stanna styrelsemedlemmar på gården, för att diskutera frågor 
och problem angående sina lägenheter. Det står i stadgarna hur styrelsen ska agera och hur de 
boende kan nyttja dem, utan outsourcing av vissa servicedelar hade det inte varit möjligt med 
den fritid styrelsen nu har. Därför underlättar det att ha en extern leverantör som de anlitar för 
jourverksamhet, dit medlemmarna kan vända sig och på så vis underlätta för styrelsens fritid.  
Axelsson (1998) skriver att det finns goda investeringsfördelar med outsourcing.  
Outsourcing möjliggör ett investeringsfokus i kärnverksamheten, vilket bidrar till att stärka 
och utveckla företaget. Att optimalt utnyttja kunskap, utrustning och erfarenhet hos 
leverantören bidrar till att minska fokus på vissa delar inom företaget. Wisjö, Forsberg och 
Leksell är alla tre överens om att de saknar den kunskapen och utrustning som krävs för att 
kunna klara av att själva sköta drift och underhåll av fastigheten. Wisjös förening Tre Björnar 
besitter till exempel inte den kompetensen som behövs för att sköta den ekonomiska 
förvaltningen, därav använder de sig av extern ekonomisk förvaltning. Forsberg hävdar att på 
Brf Strandgatan 2 finns det stor ekonomisk kompetens hos styrelsemedlemmarna. Dock har 
styrelsen beslutat att ingen hantering av pengar ska ske internt utan de vill outsourca den 
ekonomiska biten externt, för att slippa uppmärksamhet och konflikter som en intern 
hantering av pengar kan leda till. De har bristfälliga kunskaper inom drift och underhåll, 
därför anlitas externa leverantörer till att sköta fastigheten och ständigt kontrollera 
fastighetens kondition. En stor fördel Forsberg belyser är att de vid ombildningen övertog 
samma förvaltare av fastighetens underhåll, vilket bidrog med att en kunskap om fastigheten 
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redan fanns hos leverantören, som enligt Axelsson (1998) är att optimalt utnyttja 
leverantörens kunskap. Forsberg berättar även att vid vissa underhålls- eller driftåtgärder 
krävs det legitimerad kunskap som enbart vissa leverantörer tillhandahåller, bland annat 
hisskontroll. Där finns ett behov hos föreningarna att anlita kompetent personal via 
outsourcing. Även Brf Bäckahagen anser att de saknar viss ekonomisk kompetens och anlitar 
därför en extern leverantör för att sköta den ekonomiska förvaltningen.  
En extern parts insyn i verksamheten är bra för ett långsiktigt perspektiv och minska risken 
för kortsynthet (Axelsson, 1998). Enligt Forsberg så diskuteras alla beslut med den externa 
leverantören för att få hjälp och tips. Wisjö kan uppsöka sin ekonomiska förvaltare vid frågor 
och det bidrar till föreningens fördel. Gemensamt för föreningarnas långsynthet gällande drift 
och underhåll är att de har underhållsplaner som sträcker sig en tidsperiod framåt. Gemensamt 
med anslutna förvaltare går föreningen igenom drift och underhållsplanerna. Forsberg, som är 
mån om fastigheten kondition, räknar med åtgärder som ska göras längre fram än planen 
sträcker sig. En gemensam faktor hos en ombildad förening är att vid avyttrande av 
hyresrätter uppstår det visst extra kapital som de kan räkna med på sikt. Föreningarna avsätter 
alla en del som ska täcka drift och underhåll. 

5.2 Föreningens kunskap och kompetens 
Enligt Ljungquist (2008) är det viktigt för ett företag att förstå verksamheten för att klargöra 
sin kärnkompetens. Gemensamt för de tre föreningarna är att dess kärnverksamhet är att 
tillhandahålla bra och trygga boenden för föreningens medlemmar. Ljungquist (2008) tar även 
upp att identifiera företagets kärnkompetens är viktigt för att stärka företagets 
konkurrenskraft.  
Kärnkompetensen är enligt Wisjö att styrelsen ägnar sig åt att försöka förbättra föreningens 
ekonomi och att hitta billigare och bättre leverantörer att nyttja. 
Enligt Ramel (2006) är alla organisationer beroende av stödfunktioner för att kunna fokusera 
på kärnverksamheten. Det finns väsentliga beståndsdelar som ska påverka förbättringar inom 
kärnkompetensen. Föreningarna är ense om att en bidragande faktor till att outsourca delar av 
drift och underhåll är just tid. Genom att outsourca stöd funktioner som drift och underhåll, 
skapar det tid för styrelsen till mer komplexa och viktiga åtgärder.  
Axelsson (1998) redogör för att outsourcing öppnar möjligheter för att utnyttja extern 
kunskap. Han skriver även att det finns endast ett fåtal delar i en organisation som kan 
kopplas samman med dess kärna. Det finns viss förståelse för vad som föreningarna ser med 
sin egen kärna. Alla föreningar outsourcar fler stödfunktioner och spenderar tiden på saker 
som de anser vara viktiga, och som kan kopplas samman till föreningens kärna. Vid de 
åtgärder som kräver expertis, används även expertis externt.  
Augustsson och Bergstedt Sten (1999) beskriver tre saker de anser kärnkompetens bör bidra 
till. Kärnkompetens är en förmåga som ska kunna exploatera olika marknader, kärnkompetens 
ska bidra till en betydande kundnytta och kärnkompetens är en unik förmåga som ska vara 
svår att kopiera. Wisjö, Leksell och Forsberg stärker alternativet om kundnytta, genom att de 
tror att styrelsens arbete leder till en större kundnytta. Vid diskussioner under intervjutillfället 
framgår det även att det inte bör finnas någon anledning att se föreningen ur ett 
konkurrensperspektiv.  

5.3 Extra-/ kontrollkostnader 
Enligt Williamson (1985) uppstår transaktionskostnader runt en produkt eller tjänst. Det kan 
vara informationssökning om produkten eller tjänsten, förhandlingar, anbudshantering eller 
annan kontroll och övervakning. Vid ett tidigt stadie, i samarbete mellan leverantör och 
beställare är ofta kontrollkostnader som störst. En gemensam faktor för alla respondenter var 
att de använde sig av en extern revisor. Den externa revisorn ansågs av föreningarna vara 
fördelaktigt eftersom det känns som en trygghet att bli granskade av en extern part. 



 

35!!

Föreningarna är villiga att betala extra pengar för sådan expertis som tillför föreningen 
trygghet via revisorns kontroll av verksamheten. Forsberg och Leksell styrker teorier kring 
kontrollkostnader och berättar att de gärna betalar extra för besiktningar av ingrepp i 
fastigheten eller andra åtgärder som fördelaktigt bör besiktigas. Forsbergs förening brukar 
även använda sig av förbesiktningar före ett ingrepp för att se vilka åtgärdsbehov som finns. 
Steven (2007) skriver att medvetenheten om att en transaktionskostnad uppstår är ett värde 
kunden ska beakta vid valet om att hyra in en extern part och finner kunden ett högt värde i 
tjänsten så finns inga hinder för att outsourca den. I och med att både Forsberg och Leksell ser 
en kontrollkostnad som en säkerhet och något som bedöms ur ett trygghetsperspektiv så 
styrker det Stevens (2007) idé om kundens medvetenhet och tjänstens värde. Forsberg och 
Wisjö berättar föreningen har ett gott samarbete med sina leverantörer och att de litar på de 
jobb som utförs. Medan Leksell berättar att de för en loggbok med sin huvudleverantör inom 
underhåll för att på så sätt kontrollera verksamheten och gardera sig mot att problem och 
diskussioner ska uppstå. Williamson (2010) skriver att en god relation bör leda till mindre 
kontrollkostnader. Williamsons (2010) teori om relation och tillit stärks av den empiriska 
undersökningen, då Leksell upplevt leverantören som mindre pålitlig så har det bidragit till 
regelbunden kontroll av leverantören. Forsberg och Wisjö anser att relationen är god mellan 
beställare och leverantör och att de litar på varandra. Det har medfört att inga större 
extrakostnader har uppstått i och med outsourcingen av drift och underhåll. 
Wisjö och Leksell tar upp något som studerad Teori inte belyst så intensivt just vid en 
transaktionskostnad. Wisjö och Leksell ser tiden som en stor extrakostnad i sina föreningar. 
De lägger ner mycket tid och har heltidssysslor vid sidan om sina föreningsposter och påpekar 
att tidsåtgången för föreningen är personliga extrakostnader för främst styrelsemedlemmar. 
De menar att insamling av fakta och data som är av vikt för föreningen, kan ta lång tid. 
Däremot ser Forsberg, som är pensionär, mer insamlingen som ett intresse eller fritidssyssla.  

5.4 Relationer med leverantörer 
Zineldin (1998) beskriver förhållandet mellan en beställare och en leverantör som ett 
vardagligt samspel och belyser vikten av att ha en god relation till sina partners. Laffont och 
Martimort (2002) och Jäger (2008) beskriver outsourcing mer ur ett problemperspektiv där 
det finns två aktörer med vinstintresse. Beställaren vill i regel betala så lite som möjligt för en 
tjänst, medan leverantörer vill tjäna så mycket som möjligt på en tjänst. Där uppkommer en 
eventuell tvist mellan beställare och leverantör. Wisjö, Forsberg och Leksell anser sig dock ha 
goda relationer till sina leverantörer. Leksell berättar att Brf Bäckahagen har genomfört vissa 
åtgärder för att behålla en god relation till sin externa part som utför dagligt underhåll. Där 
har det tidigare uppstått vissa oklarheter i hur underhållet ska skötas, och vad som ska göra 
och inte göras. Men ett serviceavtal har underlättat relationen och byggt upp en stark tillit.  
Just tillit är något som Leksell och Wisjö eftersträvar, de tror på långa relationer med 
återkommande leverantör som föreningarna och dess medlemmar har förtroende för. 
McEachern (2010) och Zineldin (1998) påpekar båda att tillit och goda relationer ska 
förebygga problem mellan beställare och leverantör.   
Wisjö och Forsberg bedömer sig inte vara beroende av sina leverantörer gällande drift och 
underhåll. Augustsson och Bergstedt Sten (1999) skriver att outsourcing av stödfunktion, som 
exempelvis drift och underhåll i en fastighet är, ska lätt kunna utbytas. Delar som inte kan 
leda till att ett beroende skapas, ska inte vara en risk att outsourca. Leksell tycker att det finns 
vissa beroende gällande driften i fastigheten. Augustsson och Bergstedt Sten (1999) påstår att 
mindre viktiga delar ska outsourcas för att undvika beroende, i Brf Bäckahagens fall är det en 
elcentral med en udda lösning som endast en person förstår sig på, vilket har lett till ett 
beroende.  
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Wisjö och Leksell berättar att de har leverantörer som kan föreningarnas fastigheter bra, det 
ser det som en stor fördel. McEachern (2010) beskriver agenten/leverantören som en person 
eller aktör som ska tillgodose principalen/beställarens behov. I det fallet kan ett visst beroende 
skapas hos leverantören om tilliten blir för stor, då både Wisjö och Leksell ser 
kunskapsfördelarna i leverantören. 

5.5 Serviceavtal 
Hiles (2002) skriver om att cirka 50 % av alla relationer mellan beställaren och leverantören 
har bidragit till en konflikt på grund av olika syn på avtalens utformning och omfattning. 
Leksell tar upp under intervjun att de är väldigt noga med vad som ingår i ett avtal, för att 
slippa tveksamheter och onödiga diskussioner angående avtalets utformning och vad som 
ingår där. Leksell påpekar att ett avtal är ett avtal, båda parter har kommit överens vid ett 
tillfälle, då kan ingen part därefter klaga utan avtalet ska se till att följas. Samtliga tre 
föreningar arbetar gärna med fasta avtal när det är möjligt då de känns tryggare att veta 
totalkostnaden från en början. Alla leverantörer vill inte arbeta efter fast nota, då är det 
ställningstagande som görs utifrån den givna situationen. Forsberg berättar att de är extra 
noga vid kontraktsutformningen när det gäller större ingrepp. Författarna Augustsson och 
Bergstedt Sten (1999) tar upp att avtal ska vara tydligt utformade. Ett tydligt avtal ska minska 
risken för konflikter. Wisjö stärker det genom att han berättar om avtalsproblematik som skett 
i och med styrelseskiftningar, vilket har lett till att föreningen inte kunnat byta en leverantör 
som skulle minska föreningens kostnader. 
Ett samband mellan vad en kund är beredd att betala och risk hänger ihop. Det innebär att 
billiga tjänster anses innehålla en högre risk och mer komplexa dyra tjänster har ofta en lägre 
risk (Hiles, 2002). Leksell stärker det och berättar om Brf Bäckahagens leverantör på löpande 
underhåll. Han erkänner att de har valt ett billigt alternativ och det har lett till oklarheter. Men 
föreningen och leverantören utformade ett kontrakt om vad som ska ingå och Leksell berättar 
att de bara betalar för de saker som de har skrivit i kontraktet.  
Marilly et al., (2002) skriver att ett serviceavtal bör för beställarens trygghet innehålla 
säkerhetssanktioner om det skulle kända något. När vi under intervjun går in på 
säkerhetssanktioner så blir våra respondenter lite fundersamma. Wisjö berättar att Brf Tre 
Björnars styrelse får kolla upp frågan angående säkerhetssanktioner. Han tror att om något 
aldrig hänt, så finns det inte med i tankarna. Wisjös hypotes stärks av Leksell eftersom Brf 
Bäckahagen har haft vissa oklarheter med en av sina leverantörer så anser Leksell att 
säkerhetssanktioner är viktigt. Om en leverantör har varit vårdslös eller om en olycka 
inträffar, ska givetvis leverantören stå för de kostnader som uppkommer. Det är dock inget 
som Leksell påstår att de skriver in i kontraktet utan att som han ser det en självklarhet och i 
värsta fall något som får täckas av föreningens försäkring. Forsberg erkänner även han att de 
inte har några specifika säkerhetssanktioner. Forsberg anser sig lita på sina leverantörer och 
tror att de kan lösa en oväntad situation utan konflikt. 
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6. Slutsats 
I slutsatserna presenteras det resultat som har kommit fram vilket är kopplat till vår valda 
problemformulering. Vi för även en slutdiskussion inom ämnet. Slutligen presenteras 
områden som har dykt upp inom valt ämne som anses vara intressanta och kan utgöra förslag 
till framtida forskning.

 
6.1 Slutsatser  
Syftet med uppsatsen var att utifrån teoretisk och empirisk insamlad data beskriva varför 
nyligen ombildade bostadsrättsföreningar väljer att outsourca delar av föreningens drift och 
underhåll. Vi ville även beskriva hur arbetet med drift och underhåll går till i de utvalda 
föreningarna. Samt skapa en förståelse för vilka motiv en nyligen ombildad 
bostadsrättsförening har för att outsourca delar av drift och underhåll.  
Den problemformulering som besvaras lyder; ”Varför väljer nyligen ombildade 
bostadsrättsföreningar att outsourca delar av drift och underhåll?” 
 
Inom facility management beskrivs tre olika strategier, egen regi, hybrid och ren outsourcing 
(Augustsson & Bergstedt Sten, 1999; Ramel, 2006). I föreningarnas val angående facility 
management strategi är hybridstrategin mest förekommande eftersom att styrelsen då kan 
behålla delar av de outsourcade enheterna inom föreningen och på så vis upprätthålla viss 
kontroll. Föreningarna som undersöks är eniga om att det är svårt att undvika outsourcing 
gällande fastighetens drift. Givetvis kan vi belysa att driften i viss mån kan påverkas av 
styrelsens beslut vid exempelvis byten av löpande avtal. Då driften innefattar bland annat 
hissbesiktning och elförsörjning så skapar vi oss en förståelse för att fastighetens drift 
omöjligen kan undvikas att outsourcas. Gällande underhållsdelen finns det möjlighet att 
utföra olika delar inom föreningarna. Dock kan hinder påträffas, antingen så kan det bli dyrt 
att anskaffa visst material som ska hållas i god kondition. Samtidigt kan ett ansvar hos 
medlemmar leda till att servicen utförs på olika nivåer, som kan vara konfliktgrundande. Vi 
vill även hävda att den gemensamma faktorn hos föreningarna är en tidsbesparing. Vi kan 
koppla teorier från tidigare forskning som belyser effektiviteten mot den empiriska delen som 
benämns som tidsbesparing. Där av väljer föreningarna att outsourca stora delar av 
underhållet. Med ovanstående diskussion bekräftas Gottfredsons och Phillips (2005) 
påstående angående valet om att outsourca eller ej har slutat existera, utan organisationer idag 
ställer sig frågan om vad de ska outsourca. Denna fråga gäller även i denna undersökning på 
valda föreningar då de alla i stor grad använder sig av outsourcing för att få sin verksamhet att 
gå runt.  
 
Vid tidigare forskning inom outsourcing så framkommer det olika begrepp som ligger till 
grund till varför en verksamhet väljer att outsourca vissa delar i organisationen. 
Effektivitetsfokus är ett perspektiv som återkommer hos flera forskare, samt möjligheten att 
fokusera kärnverksamheten. I en nyligen ombildad bostadsrättsförening, kan vi efter 
uppsatsen konstatera att föreningen ser främst outsourcing ur ett tidsperspektiv. Effektivitet 
och koncentration av kärnverksamheten uppnås med en tidsbesparing. Men från uppsatsens 
slutsats vill vi belysa tiden som en enskild faktor då den varit återkommande vid flera av 
uppsatsens intervjufrågor. I och med att en nyligen ombildad bostadsrättsförening väljer att 
outsourca, kan undersökningen inte utesluta en eliminering av tid vid outsourcing av en del i 
verksamheten. Tiden resulterar även i extrakostnader vid kontroller eller komplexa arbeten 
som ska utföras. Tidsaspekten för oss även in på området kompetens, genom att utnyttja 
kompetenta företag med rätt utrustning så kommer det uppstå en tidsbesparing i föreningen. 
Den tid som besparas i föreningen och främst för styrelsen utbyts mot pengar. För att 
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pengarna ska distribueras rätt upprättas i viss mån avtal, men avtal är något som inte är 
gemensamt för föreningarna utan varierar. Variationen beror på tidigare samarbete och 
erfarenheter av olika leverantörer. Precis som Hiles (2002) beskriver är 50 % av alla 
relationer långt ifrån problemfria. Där av kan vi konstatera att en förening, med mindre bra 
erfarenhet av externa leverantörer, är mer noggranna med upprättande av serviceavtal. Även 
serviceavtalen kan vi utifrån undersökningen bryta ner i ett tidsperspektiv då ett avtal minskar 
kontrollen av den externa leverantören, minskad kontroll leder till mindre tidsåtgång.  
Det främsta motivet till varför en nyligen ombildad bostadsrättsförening outsourcar delar av 
drift och underhåll är enligt undersökningen tidsbesparing. 
 
Dock ska det tilläggas att vår undersökning har en svaghet i att vi intervjuat en person i 
föreningarnas styrelser och vi har således fått dennes bild av föreningens arbete. Vi anser att 
vi haft kontakt med rätt person som har kunnat besvara våra frågor på ett bra sätt. Det är dock 
en svaghet då det inte är säkert att verkligheten ser ut på det viset. Uppsatsens undersökning 
är gjord i Halmstad kommun och tre skilda föreningar på flera parametrar. Vi anser att 
resultatet inte är applicerbart på andra föreningar då en förening är unik, dock kan tänkas att 
tidsbesparingen och olika engagemang från medlemmarnas sida är saker som är möjliga att ta 
med sig till andra föreningar av liknande karaktär.  

6.2 Studiens bidrag 
En unik slutsats som vi inte stött på i tidigare forskning rör servicenivån. Där kan vi 
konstatera att en nyligen ombildad bostadsrättsförening accepterar medlemmarnas olika grad 
av engagemang och väljer att outsourca delar av drift och underhåll, som skulle kunna skötas 
i egen regi, på grund av att servicenivån ska vara den samma oavsett medlemmens insats och 
ansvarsområde. 
 
Vi antar även att en nyligen ombildad bostadsrättsförening har svårt att sköta främst underhåll 
i egen regi, och har ett beroende av externa leverantörer. Det kan vara på grund av att 
föreningsmedlemmarna tidigare bott i hyresrätt där fastighetsägarna varit ansvariga för drift 
och underhåll. Det påståendet låter vi vara osagt och blickar istället framåt mot framtida 
forskare och deras arbete som kanske kan besvara de frågor vi stött på under arbetets gång 
som vi skulle vilja veta mer om.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
Under uppsatsarbetets gång och främst intervjuerna har vi fått en inblick i hur arbetet pågår i 
en styrelse med outsourcing av drift och underhåll. Det har väckt flera nya intressanta tankar 
om hur vidare forskning skulle kunna göras inom ämnet. Vi har insett att en viss problematik 
vid utbyten av styrelsemedlemmar uppstår och att information och kunskap som borde föras 
vidare stannar hos forna styrelsemedlemmar. Information som kan antas vara viktigt för 
föreningen och som borde värderas högre, men som kan försvinna med tiden. Vikten av 
enskilda personer har vi uppfattat som stor. Hur kommer då en förening påverkas i och med 
att nyckelpersoner slutar som styrelserepresentanter. Problematiken mynnar ut i frågan: 

• Hur viktiga är enskilda styrelsemedlemmar och dess kompetens?  

Under uppsatsens gång har vi skapat oss en bild av att det upplevs som att vissa föreningar 
har lite väl god tilltro till sina leverantörer. Från studerad teori har vi förstått att både 
beställare och leverantör vill vinstmaximera. Men om beställande parten tror på leverantören 
fullt ut kan ett hidden-action-moment uppstå, vilket leder till att beställaren betalar mer för 
tjänster som de skulle kunna utföra i egen regi. En eskalerande trend inom outsourcing tror vi 
skulle kunna skapa ett beroende hos beställaren. Till slut skapas ett beroende hos den 
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beställande parten, som tvingas lita fullt ut på sin leverantör. Vi ställer oss då frågan: 

• Hur beroende är bostadsrättsföreningarna av enskilda leverantörer och till vilken grad 
kan de lita på varandra? 

Något som vi också diskuterat under uppsatsens gång är kostnaden av att ha externa 
leverantörer på delar som en förening lätt skulle kunna utföra i egen regi. En anledning till att 
ombilda en fastighet är just boendekostnaden, som bör minska (Lind & Lundström, 2007). 
För att uppnå mer frekventa minskningar, skulle ett engagemang hos de boende påverka 
kostnader för exempelvis städning eller gräsklippning. Vi kommer utifrån ovanstående 
resonemang fram till frågan: 

• Hur mycket skulle en bostadsrättsförening kunna sköta i egen regi och hur skulle det 
påverka föreningens ekonomi? 

6.4 Förslag till föreningar 
I uppsatsens inledning skrivs det om medlemmars ansvar mot föreningen och dess skötsel, 
enligt Victorin et al., (2008). Vi tror att om föreningen lyckas engagera fler medlemmar, 
skulle beroendet av vissa personer minska. Det finns engagemang utanför styrelsen gällande 
trivseln på utegården i alla föreningarna, men att ytterligare utnyttja olika medlemmars 
kompetens skulle kanske bidra till mindre kostnader på vissa delar i föreningen.  
 
Under uppsatsens gång har det visat sig att ingen av våra tre respondenter använder sig av 
säkerhetssanktioner i sina avtal med leverantörer. Det är något som vi anser de borde se över 
då det skulle kunna ge onödiga konsekvenser om något händer. Troligen finns det någon form 
av försäkring, antingen tecknad av föreningen eller av leverantören som skulle täcka en 
eventuell olycka. Men det kan uppstå diskussioner om vems fel det är och vem som ska betala 
eventuell självrisk. Det tror vi lätt kan undvikas genom att det i avtalen skrivs med vem som 
bär ansvaret vid eventuellt tillbud.  
 
Vi vill även lyfta fram bostadsrättsföreningen Bäckahagens sätt att dokumentera sitt 
underhåll. Att utföra en lista över växter och grönområden i förebyggande syfte, bidrar till en 
konkret anbudshantering.  
 
Slutligen vill vi belysa att det upplevs som att föreningarna är lite väl godtrogna, då de 
uteslutande litar på sina leverantörer. Givetvis är det bra att känna en trygghet och tillit, men 
en förståelse över att leverantörerna också är näringsidkare och vill vinstmaximera sin 
verksamhet bör finnas. Vi tror att föreningarna är medvetna om det, men vi uppfattar 
föreningarna som att de litar på sina leverantörer aningen mycket. Vilket bidrar till att så 
kallade hidden-action-moment kan uppstå.  
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Bilaga 1.  
Operationalisering 

  
    Teoretiskt 
Begrepp Komponenter Nyckelord Variabel/Fråga 

D
ri

ft
 Mediaförsörjning 

(Berjum, 1999) 
VVS, Bränsle, Elenergi, 
Fjärrvärme, TV-signaler 

Hur arbetar föreningen med dessa poster? 
Avfallshantering 
(Bejrum, 1999) 

Hållbar utveckling, 
Källsortering 

U
nd

er
hå

ll 

Installationer och ändringar 
(Bejrum, 1999) Systemmodifiering 

Hur arbetar föreningen med dessa poster? 

Förebyggande underhåll 
(Bejrum, 1999) 

Direkt FU – Smörjning 
Rengöring, Planerat 
utbyte, Renovering, 
Indirekt FU – 
Funktionskontroller 

Avhjälpande underhåll 
(Bejrum, 1999) 

Planerade insatser, 
Tillståndskontroll, 
Oplanerade insatser, 
Driftsstopp 

O
ut

so
ur

ci
ng

 

Motiv till externa 
leverantörer-

Effektivitetsfokus 
(Augustsson & Bergstedt 

Sten, 1999., Axelsson 
1998., Ramel 2006., 
Rondeau et al. 2006) 

Effektivitet, Fokus, 
Kostnadsfördelar, 
Förbättring, Behov, 
Fördelar, Nackdelar 

Hur är era attityder angående outsourcing?                                      
Avgörande faktorer?                                                             
Förändringar i verksamheten?  

Föreningens kunskap och 
kompetens 

Verksamhetsförståelse, 
Kärnverksamhet, Fokus 

Vad är föreningens kärnverksamhet?  
Vad har styrelsen för utbildning/arbetslivserfarenhet?  



 

!

 

 

(Ljungquist, 2008., Ramel, 
2006., Axelsson, 1998) 

Vilka yrken är representerade? Kunskap?  

Extra-/ kontrollkostnader 
Transaktionskostnader 
(Williamsson, 1985., 

Steven, 2007) 
 

Outsourcing, Egen regi, 
Hybrid 

Extrakostnader?                                                                
Kostnadsfördelar?  

Relationer med leverantörer 
(McEachern, 2010., Laffont 

& Martimort, 2002) 

Relation, Tillit, 
Vinstintressen, 
Motivation, Hidden action 

Kontroll i outsourcade enheter?                                     
Betalningsförståelse?                                                  
Insyn i leverantörens arbete?  

Serviceavtal 
(Hiles, 2002., Augustsson 
& Bergstedt Sten, 1999) 

Kontrakt, Service, Risk, 
Ansvarsfördelning, 
Avtalstider 

Finns avtal med leverantörer och hur är de utformade? 
Risk och säkerhetshantering?  
Vem står för kostnader vid tillbud?  
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Bilaga 2.  
 
Intervjuguide  
 
*Vissa delar är med för att de skall täckas in i frågorna. Kommer hålla öppen intervju för att 
få olika infallsvinklar.  
 
Allmänt/ Bakgrundsfakta 
Berätta lite om dig själv och din roll i föreningen?  
Berätta om er förening:  
(Föreningshistoria, hus, vision, målsättning, styrelse, boende, ombildning) 
Hur arbetar föreningen? (styrelsens handlingskraft, boendes engagemang utanför styrelsen) 
Hur ser er ekonomi ut? Finansiering av drift och underhåll. Fonder, hyror m.m. 
 
Drift  
Hur arbetar ni med driften av fastigheten? Varför på det viset? 
• Mediaförsörjning 
• Avfallshantering 
• Återvinning 
Planer på att förändra något? Haft uppe några förslag?  
 
Underhåll 
Hur arbetar ni med ert underhåll?  
• Installationer och förändringar 
• Förebyggande underhåll 

- Direkt FU 
- Indirekt FU 

• Avhjälpande underhåll  
- Planerade insatser  
- Oplanerade insatser 

Funderar ni på att förändra något?  
 
Motiv till externa leverantörer-Effektivitetsfokus 
Vilka delar av drift och underhåll outsourcar ni? Vad ligger till grund för det?  
Har ni flera leverantörer av outsourcade enheter?  
Om ja, hur arbetar ni med de olika leverantörerna?  
Vilka faktorer är avgörande vid val av outsourcing?  
Hur länge har ni använt er av outsourcing? Hur ser framtiden ut?  
Vilka faktorer är avgörande vid val av leverantör?  
Vad får ni för fördelar av att outsourca delar av drift och underhåll?  
Vad finns det för nackdelar?  
 
Föreningnens kunskap och kompetens 
Vad är föreningens/styrelsens kärnverksamhet?  
Hur påverkas kärnverksamheten av outsourcing?  
 
 
Funderingar kring extra-/ kontrollkostnader (Transaktionskostnader)  
Tror ni att outsourcing medför kostnadsfördelar för er förening?  
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Tror ni att outsourcing medför några extra kostnader för er förening? Alternativkostnader?   
Uppstår kontrollkostnader i och med att ni outsourcar arbete?  
 
Funderingar kring relationerna mellan beställaren och leverantören (Principal Agent)  
Anser ni att ni har full kontroll i era outsourcade enheter?  
Om ja, är ni oroliga för att tappa kontrollen?   
Om nej, vilka delar upplever ni att ni saknar insikt i?  
Hur är er insyn i leverantörernas arbete?  
Hur är ni beroende av er leverantör?  
Hur följer ni upp köpta tjänster och vet vad ni betalar för?  
Upplever ni att ni betalar för mycket för vissa tjänster? Vilka varför?  
Använder ni er av befintliga leverantörer som fanns vid ombildningen idag? Varför? Varför 
inte?  
 
Funderingar kring serviceavtal (SLA) 
Upprättar ni serviceavtal med era leverantörer?  
Om ja,  
Hur är dessa utformade?  
Finner ni för och nackdelar med dessa, vilka?  
Hur kan ni påverka kontrakten?  
Finns det sanktioner för er säkerhet?  
Hur budgeteras samarbetet?  
Om nej, Finner ni risk för osäkerhet på grund av det?  
Har ni tänkt på att utforma kontrakt med leverantörer?  
Vilka för och nackdelar finns med att inte använda sig av kontrakt?  
Har ni kontrakt på alla tjänster? Varför? Varför inte?  
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Bilaga 3. Karta över valda föreningar.  
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