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Sammanfattning  
 
Uppsatsens titel: Fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar 
 
Författare: Marcus Hjelte & Christopher Lindgren 
 
Handledare: Titti Eliasson 
 
Datum: 2013-05-31 
 
Ämnesord: Facility management, Kunddriven fastighetsförvaltning, Outsourcing, 
Transaktionskostnad-teori, Principal agent-teori.  
 
Uppsatsnivå: Kandidatuppsats inom företagsekonomi 
 
Problemformulering: Hur arbetar fastighetsförvaltare med att förvalta 
bostadsrättsföreningar? 

Bakgrund: I Sverige finns det över 26 000 registrerade bostadsrättsföreningar. Att låta en 
fastighetsförvaltare ta hand om bostadsrättsföreningens verksamhet används av merparten av 
bostadsrättsföreningar. Kraven på förvaltningen har utvecklats och därför har 
förvaltningsföretagen börjat skapat mer inriktade produkter och tjänster för att tillfredsställa 
de behov som bostadsrättsföreningen ställer för en god boende miljö.  
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur fastighetsförvaltare arbetar med att förvalta en 
bostadsrättsförening med fokus på fastighetsförvaltning, ekonomiskförvaltning, avtal och risk. 
Uppsatsen syftar även till att förklara vilka faktorer som påverkar fastighetsförvaltares 
arbetssätt med att förvalta bostadsrättsföreningar samt försöka finna liknelser och skillnader 
vid valda arbetssätt. 
 
Metod: Genom kvalitativa intervjuer med Riksbyggen, Husjuristerna samt HSB samlar vi 
information till vår empiri.  
 
Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen är uppdelad i tre huvudkategorier. Den 
första kommer att behandla fastighetsförvaltning. Därefter kommer den 
ekonomiskförvaltningen att beskrivas. Slutligen redovisas avtal och risk vid 
fastighetsförvaltning.  
 
Empiri: I den här delen kommer vi att arbeta med att presentera våra intervjuer och visa på 
hur de intervjuade företagen arbetar med fastighetsförvaltning av bostadsrättsföreningar.  
 
Analys: Jämför den teoretiska referensramen mot empiri utfallet för att analysera och se 
vilket av den teori som stämmer överens med hur utbytet sker mellan parterna.  
 
Slutsats: Vi samlar in resultatet och drar slutsatser av den teoretiska referensramen. Vi 
presenterar slutsatser vi kommit fram till om hur fastighetsförvaltningsföretagen arbetar med 
att förvalta bostadsrättsföreningar.  
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Abstract 
 
Title: Cooperation between Property Manager and Tenant Associations 
 
Author: Marcus Hjelte & Christopher Lindgren 
 
Tutor: Titti Eliasson 
 
Date: 2013-05-31 
 
Subject terms: Facility Management, Customer-driven property management, Outsourcing, 
Transaction costs-theory, principal agent-theory. 
 
Thesis level: Bachelor thesis within Business Administration 
 
Problem: How do property managers to manage housing associations? 
 
Background: In Sweden there are over 26 000 registered housing associations. Letting a 
property manager to take care of the condominium association's activities are used by the 
majority of housing associations. The requirements for property management has evolved and 
so has the management companies have begun to create more targeted products to satisfy the 
needs housing association makes for a safe accommodation. 
 
Purpose: The purpose of this paper is to describe how property managers job is to manage a 
tenant with a focus on property management, financial management, contract and risk. The 
paper also aims to explain the factors affecting the property manager working with the 
management of housing associations and try to find similes and differences at selected 
approach. 
 
Method: Through interviews with Riksbyggen, HSB and Husjuristerna samples we are 
informing our empirics. 
 
Theory: The theoretical framework is divided into three main categories. The first will deal 
with property management. Thereafter, the financial management will be described. Finally, 
the reported contracts and risk in property management. 
 
Empiri: In this section we will work with the presentation of our interviews and show how 
the interviewed companies are working with property management by housing associations.  
 
Analysis: Compare the theoretical framework with empirical results to analyze and see which 
of the theory, which is consistent with how the exchange takes place between the parties. 
 
Conclusions: We collect the results and conclusions of the theoretical framework. We present 
the conclusions we reached about property management companies work with the potential to 
apply the theory.
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1. Inledning 
 
 
Det inledande kapitlet i vår uppsats är en förklaring till bakgrunden av vår undersökning. En 
presentation av bakgrunden till uppsatsen följs av att vi framställer vår problemformulering 
och vårt syfte. Vidare kommer även avgränsningar i ämnet beskrivas. 

 

1.1 Problembakgrund 
Det finns flera olika typer av boendeformer och de vanligaste är småhus, hyresrättslägenhet 
och bostadsrättslägenhet. Oavsett boendeform måste fastigheten förvaltas för att uppnå en god 
boendemiljö. Förvaltningen av småhus utför ofta den privatperson som äger huset. För den 
som bor i en hyresrättslägenhet eller en bostadsrättslägenhet är det fastighetsägaren eller 
bostadsrättsföreningen som bär ansvaret för förvaltningen (Lundén & Svensson, 2008).  
 
Den totala upplåtna bostadsarean i Sverige uppgår till 160 miljoner kvadratmeter för hyreshus 
och bostadsrättsföreningar. Det finns över 26 000 registrerade bostadsrättsföreningar och 
tillsammans utgör dem mer än en tredjedel av den totala upplåtna bostadsarean (Lundén & 
Svensson, 2008). Antalet bostadsrättsföreningar ökar och har blivit fler under senare år i takt 
med att fastighetsägare ger hyresgästerna möjlighet att köpa fastigheten av fastighetsägaren 
och bilda en bostadsrättsförening (Isacson, 2006). Ökningen av antalet bostadsrättsföreningar 
har gjort att efterfrågan på förvaltningstjänster ökat och förvaltningsföretagen har utvidgat 
sina förvaltningstjänster. Fastighetsförvaltningstjänsterna har utvecklats från att endast 
underhålla fastigheten till att ansvara för både fastighetsförvaltning, ekonomiskförvaltning 
samt att utveckla effektiva förvaltningsmodeller (Ibid.). 
 
Fastighetsförvaltare kan använda sig av flera olika arbetssätt för att förvalta en 
bostadsrättsförening. I takt med att föreningarna strävar efter långsiktighet i sitt arbete ställs 
det även krav på att förvaltningen utförs effektivt (Isacson, 2006). Enligt Rondeau (2006) ska 
fastighetsförvaltare därför använda sig av en fastighetsförvaltning med god kvalité och ta 
tillvara på företagets resurser som kan vara tillgångar i form av personal och utrustning. 
Högberg & Högberg (2000) förklarar att fastighetsförvaltningsföretag även ska arbeta med 
tillgänglighet för att skapa en god kommunikation med föreningen vilket leder till 
värdeskapande processer i förvaltningen. 
 
För att fastighetsförvaltare ska utföra en tids- och kostnadseffektiv förvaltning kan företagen 
välja mellan att ansvara för vissa delar eller hela förvaltningen åt en bostadsrättsförening 
(Bragg, 1998). Fastighetsförvaltare som tar hand om hela bostadsrättsföreningens förvaltning 
kan enligt Bragg (1998) göra störst tidsbesparingar med sin förvaltning. Det beror på att 
företaget ansvarar för hela förvaltningsprocessen och därmed samlar alla delar under ett och 
samma tak. Även Lam (2008) förklarar att fastighetsförvaltare som ansvarar för flera delar 
kan uppnå kostnadseffektivitet i förvaltningen.  
 
Förvaltning av bostadsrättsföreningar medför att avtal måste upprättas. Det medför att det 
uppstår risker i förvaltningen, både för föreningen och för förvaltaren. En av de risker som 
kan uppkomma i förvaltningen är om någon av parterna inte följer det överenskomna avtalet i 
form av utförd prestation eller ersättning. För att skapa en effektiv förvaltning krävs därför 
kunskap av att upprätta avtal och att hantera risker som kan uppstå (Lam, 2008). Eftersom 
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bostadsrättsföreningar ofta saknar kunskap och erfarenhet av förvaltning ger det enligt Lam 
(2008) en trygghet hos föreningen att låta ett förvaltningsföretag ansvara för förvaltningen.  

1.2 Problemdiskussion  
Svetoft (2008) nämner ett antal nyckelfaktorer för hur ett företag inom fastighetsbranschen 
kan arbeta med sin verksamhet. Några av dem är tid, kostnad och kvalitét.  
 
För att förvaltningsarbetet ska uppnå en tids- och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning är 
facility management användbart för förvaltningsföretag (Rondeu, 2006). Facility management 
är en strategisk styrning av företagets resurser som gör det möjligt för förvaltningsföretaget att 
uppnå kvalitativa tjänster (Ibid.). För att uppnå kvalitativa tjänster kan förvaltningsföretag 
även arbeta med att identifiera förvaltningsåtgärder som kan ge värdeskapande processer. 
Förvaltningen kallas för kunddriven fastighetsförvaltning och har uppkommit i takt med att de 
som bor i fastigheten ställer högre krav på sin boendemiljö (Högberg & Högberg, 2000). 
 
Att låta ett annat företag utföra en tjänst eller arbete har inom företagsvärlden varit efterfrågat 
sedan en längre tid och kallas outsourcing (Bragg, 1998). Företag och organisationer använder 
sig av outsourcing för att få tillgång till kunskap och erfarenhet som de inte har tillgång till 
inom organisationen. För att uppnå kostnadseffektivitet i förvaltningen har det därför även 
blivit allt vanligare att bostadsrättsföreningar outsourcar sin förvaltning av 
fastighetsunderhåll, ekonomi och att upprätta kontrakt till ett förvaltningsföretag (Ibid.). 
 
Förvaltning av bostadsrättsföreningar medför att flera olika avtal mellan förvaltningsföretaget 
och föreningen upprättas. För att förvaltningen ska vara välfungerande krävs det därför att 
förvaltaren använder sig av en fastställd norm i avtalen (Lam, 2008). Williamson (1993) 
förklarar att förvaltningsföretag med hjälp av transaktionskostnadsteorin kan utforma 
strukturerade och tydliga avtal för att minska antalet uppföljningar. Därmed kan kostnaderna 
för förvaltningen minska för både föreningen och förvaltningsföretaget (Ibid.). 

När en fastighetsförvaltare utför ett uppdrag finns det en risk att förvaltningen inte 
överensstämmer med vad bostadsrättsföreningen och förvaltaren har kommit avtalat. Enligt 
Rapp & Thorstenson (1994) ska företag som utför ett uppdrag åt en förening därför diskutera 
riskfördelningen mellan parterna innan uppdraget påbörjas. Riskfördelningen sker genom att 
det finns incitament i kontrakten vilket kan liknas med principal agent-teori (Rapp & 
Thorstenson, 1994). Incitamenten som upprättas kan förklara att den motpart som inte följer 
kontraktet leder till en straffpåföljd eller böter. Enligt Rapp & Thorstenson (1994) framkallar 
incitament även en tydligare kommunikation för båda parter eftersom det i efterhand går att 
avläsa vad som avtalats i kontrakten. 
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1.3 Problemformulering  
Av ovanstående problembakgrund och problemdiskussion har vi tagit fram nedanstående 
problemformuleringar; 
 

- Hur arbetar fastighetsförvaltare med att förvalta bostadsrättsföreningar? 

 
1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur fastighetsförvaltare arbetar med att förvalta en 
bostadsrättsförening med fokus på fastighetsförvaltning, ekonomiskförvaltning, avtal och risk. 
Uppsatsen syftar även till att förklara vilka faktorer som påverkar fastighetsförvaltares 
arbetssätt med att förvalta bostadsrättsföreningar samt försöka finna liknelser och skillnader 
vid valda arbetssätt.  
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2. Metod 
 

I metodkapitlet berättar vi vilket upplägg vi valt att använda för undersökningen. Vi förklarar 
vilket vetenskapligt tillvägagångssätt som vi använt samt beskriver hur vi gått tillväga för att 
genomföra undersökningen. 

 
 
2.1 Val av undersökningsmetod   
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod eftersom informationen är begränsad och 
kommer inriktas på ett fåtal enheter. Vår frågeställning är förklarande. Enligt Trost (2010) ska 
vi därför använda en kvalitativ studie. För att kunna utföra en insamling av kvalitativa data 
har vi valt att utföra individuella intervjuer. Det ger en möjlighet att få tillgång till detaljerad 
data som framställer respondenternas synsätt. Den kvalitativa metoden syftar till att tolka och 
förstå utfallet vid en given situation för att få ett mer nyansering av ett oklart ämne (Jacobsen, 
2002). 
 
Med utgångspunkt från intressen och uppfattningar presenterar vi undersökningens resultat 
med ord. Enligt Patel & Davidson (2011) utgår då forskaren från hermeneutikens synsätt när 
forskaren presenterar sitt resultat i ord och inte med siffror. Vi har valt att tillämpa öppen 
individuell intervju vilket ger oss en stor mängd insamlad data. Därmed får vi inblick i 
fastighetsförvaltarnas individuella synpunkter vilket ger oss klarhet hur problemen uppfattas 
och vi kan därmed dra paralleller mot andra uppgiftslämnare. Enligt Jacobsen (2002) är den 
öppna individuella intervjun lämplig för att få fram den enskilda individens tolkning. Studiens 
omfattning är relativt begränsat då vi enbart intervjuat tre fastighetsförvaltningsföretag. Enligt 
Denscombe (2009) medför det att en mer detaljerad data uppnås. 

Vi har valt att arbeta utefter en deduktiv ansats eftersom vi har de förkunskaper om 
fastighetsförvaltning som krävs för att göra undersökningen rättvis. Tidigare vetenskapliga 
artiklar och teorier som skrivits inom ämnet har gett oss förkunskaper om ämnet och vi har 
därmed inblick om vad som har varit av intresse att undersöka. Enligt Jacobsen (2002) skapas 
vissa förväntningar för den som undersöker som sedan kan jämföras med resultatet från 
empirin.  

2.1.1 Val av strategi  
Vi har valt att genomföra en intensiv undersökning eftersom vi undersöker få enheter vilket 
ger oss relevant och riktig data (Jacobsen, 2002). Vi har valt att genomföra små-N studier för 
att kunna se hur de olika företagen arbetar med förvaltning av bostadsrättsföreningar. 
Företagen är Riksbyggen, Husjuristerna och HSB. Genom att göra små-N studier med varje 
nämnt företag undersöker vi ett generellt fenomen som inte är avgränsat i tid och rum. Enligt 
Jacobsen (2002) innebär det att det väljs ut ett fåtal enheter oftast inte fler än fem stycken.  
 
Genom att studera hur Riksbyggen, Husjuristerna och HSB arbetar med sin 
fastighetsförvaltning av bostadsrättföreningar har vi försökt ta reda på vilka som är de 
vanligast förekommande verktygen inom fastighetsförvaltning och ekonomiskförvaltning. 
Jacobsen (2002) förklarar att i små-N studier medför att fokus skapas på ett fenomen som i sin 
tur kan belysas genom olika organisationers utgångspunkter. Med hjälp av små-N studier 
skapas ett bredare perspektiv av olika fall inom ett givet fenomen. Vår kandidatuppsats är 
utformad genom en intensiv undersökning och innebär enlig Jacobsen (2002) att en 
helhetsbild av undersökningsområdet tags fram. Genom att vi har fokuserat på ett fåtal företag 
menar Jacobsen (2002) att vi fått en bättre förståelse av begreppen som belysts.  
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Jacobsen (2002) belyser att den interna giltigheten vanligen är stor vid intensiv utformning. 
Innan kandidatuppsatsens början har vi studerat våra tre grundpelare förvaltning, ekonomi 
samt avtal och risk. Utifrån det har vi sedan fördjupa oss i de teorier som är facility 
management, kunddrivenfastighetsförvaltning, outsourcing, transaktionskostnadsteori samt 
principal agent-teori som vi valt att använda.  

2.2 Litteratursökning 
För att hitta teori till vår studie har vi använt vi oss av Högskolan i Halmstads bibliotek. Den 
litteratur som vi inte hittat på högskolebiblioteket i Halmstad har vi lånat från Göteborgs 
Universitet. Utifrån den litteratur vi funnit har vi sökt efter relevanta teorier och vetenskapliga 
artiklar på sökmotorerna Emerald och Google Scholar som berör studien.  
Sökord som använts under studien är bostadsrätt, förening, ekonomi, avtal, risk och 
fastighetsförvaltning. Utifrån sökorden har vi kunnat fördjupa vår studie och funnit teorier 
som vi anser vara relevanta för vår studie.  

2.2.1 Källkritik 
Litteratur och vetenskapliga artiklar har varit till grund för studien. Vi har använt oss av 
vetenskapliga artiklar och litteratur som är äldre än andra källor. Vi ansåg att det inte är till 
någon nackdel eftersom flertalet av litteraturen är av senaste upplaga och att det inte varit 
möjligt att finna senare tryckta källor inom området som studien berör.  
 
2.3 Val av företag 
Innan vi valde vilka företag som skulle tillfrågas för studien hade vi som krav att 
förvaltningsföretaget skulle arbeta med fastighetsförvaltning, ekonomiskförvaltning samt 
avtal och risk med bostadsrättsföreningar. För att få bra tillförlitlig information till vår studie. 
Företagen som tillfrågades är sedan tidigare kända för oss och vi ansåg att vår kunskap om 
företagens verksamhet gjorde det till ett naturligt val att dessa företag blev tillfrågade. 
Denscombe (2009) kallar det för subjektivt urval då respondenterna handplockas för 
undersökningen. Fördelen med subjektivt urval är att det vägleder forskaren till att närma sig 
relevant fakta.  
 
Vi valde att begränsa oss till tre företag för att få tillräcklig information och jämförbarhet för 
att kunna genomföra en bra studie för vår kandidatuppsats. För att kunna ta reda på hur 
respondenten arbetar har den kvalitativa forskningsmetoden varit mest användbar (Jacobsen, 
2002). Studien avgränsades geografiskt till Göteborg, Linköping och Halmstad. Områdena 
valdes med tanken på vår nuvarande studie- och bostadsort samt tillgänglighet. 
Undersökningar på annan ort hade medfört ett mer tidskrävande arbete och högre kostnader 
för transport.  

Vi har försökt att utöka vår kunskap genom att få intervjua förvaltningsföretagen ISS Facility 
management och SCB. Efter utebliven framgång har vi blivit tvungna att välja bort dessa 
aktörer och fokusera på andra företag med kunskaper kring uppsatsens område. Företagen 
som vi valt att intervjua för vår uppsats är Riksbyggen i Halmstad som är en av de största 
aktörerna på fastighetsförvaltningsmarknaden. Riksbyggens breda kunskap kommer har 
tillfört hög trovärdig information och underlag. Vidare intervjuades HSB i Linköping till 
studien. Även HSB är en av de största aktörerna på marknaden vilket har skapat hög 
trovärdighet och förlitlighet. Det tredje företaget vi valt att intervjua är Husjuristerna som 
arbetar i Göteborgsregionen samt norra Skåne. Anledningen till varför vi valt att intervjua 
Husjuristerna är för att kunna se hur ett mindre förvaltningsföretag arbetar. På så vis har vi 
fått större inblick och kunskap i vad som skiljer ett stort förvaltningsföretag mot ett litet. Vi 
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har valt de tre företagen eftersom de arbetar med förvaltning av bostadsrättsföreningar och 
därmed är relevanta för studien. När intervjuobjekten valts ut på förhand och anses vara rätt 
intervjuobjekt kallar Jacobsen (2002) för det typiska urvalet.  

2.3.1 Val av respondenter  
Efter att vi valt vilka företag som skulle ingå i studien tog vi kontakt med företagen. Vi stod 
inför valet att vända oss direkt till den avdelning som arbetade med teknisk och ekonomisk 
förvaltning eller att kontakta kontorets administrativa avdelning. Vi valde att kontakta den 
administrativa avdelningen eftersom det gjorde att företaget i sin tur kunde avgöra vem som 
var lämplig för att besvara våra frågor.  
 
Vi blev sedan kontaktade av företagets kontorschef som hänvisade att vi skulle bli kontaktade 
av en förvaltare som kunde besvara våra frågor i studien. Därmed kom vi i kontakt med 
relevanta personer för att kunna besvara vår problemställning. Enligt Jacobsen (2002) ska 
urvalet av respondent styras efter vilken information som forskaren söker.  

2.4 Operationalisering 
Varje undersökning utgår från en problemställning som författarna ska få klarlagd (Jacobsen, 
2002). En problemställning är vanligtvis komplicerad och svår för läsaren eller 
intervjupersonen att förstå. Därför måste den enligt Jacobsen (2002) preciseras och 
konkretiseras (Ibid). Om vi går ut och göra en undersökning och ställer frågan ” Hur arbetar 
fastighetsförvaltare med avtal och risker samt att förvalta bostadsrättsföreningens 
fastighetsförvaltning och ekonomiskförvaltning? Varför använder företagen sig av vald 
förvaltning?” skulle vi riskera att få större delen av informationen svår att jämföra eftersom 
frågan kan tolkats olika. Vi har därför valt att konkretisera begreppet till intervjuerna så att 
den person som intervjuades förstod frågan som vi ville mäta. Genom att göra ett abstrakt 
begrepp mätbart och konkret görs en operationalisering (Jacobsen, 2002).  

Först bestämde vi övergripande områden för undersökningen och därefter togs underrubriker 
fram. För att minska tolkningarna valde vi att göra varje underrubrik ännu mer tydlig och 
ytterligare konkretisering vilket medför att intervjuguiden som framställts ska vara så tydlig 
som möjlig. Enligt Jacobsen (2002) utformas operationaliseringen från ett abstrakt begrepp 
som arbetas fram utifrån kunskap som i sin tur gör att underrubriker kan bearbetas och bli 
tydliga för att vara så pass enkla och konkreta att en intervjuguide kan tas fram. Tidigare 
undersökningar är enligt Jacobsen (2002) ett sätt att lättare hitta de underliggande begreppen 
vilket gör att författarna kan vara mer säkra på att svaren som framkommer är riktiga och gör 
dem enklare att mäta. Rubriker som vi valt att ta fram finns i bilaga 8.1.  

2.4.1 Datainsamling 
Valet av datainsamling påverkar det slutliga empiriska resultatet och därför är det viktigt att 
studera vilken insamling som passar vår undersökning bäst. Inför en intervju går det att välja 
mellan att utföra en öppen eller en strukturerad intervju (Jacobsen, 2002). Vi har valt att 
använda oss av en öppen intervju. Därmed pågår intervjun som ett vanligt samtal och inte 
strukturerat av intervjupersonen. Enligt Jacobsen (2002) ger det klarhet hur problemen 
uppfattas och därmed kan paralleller dras mot andra uppgiftslämnare eftersom de egna 
tolkningarna kring fenomenet är viktiga.  
 
Vi har valt att tillämpa intervjuer med personliga möten då vi behövde mycket information 
om ämnet. Det personliga mötet har gjort så att respondenterna har tillit till det arbete vi utför 
utifrån deras information. Framförallt under intervjuer som sker i ett direkt möte ger det oss 
möjligheten att studera utgiftslämnarens kropps- och ansiktsuttryck och på så sätt kunna 
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avläsa om respondenten upplever att frågorna är känsliga eller om det är bekvämt för honom 
eller henne.  
Ämnen som kan uppfattas som personliga kan vara enklare att öppna upp sig för under en 
personlig kontakt mellan fyra ögon (Jacobsen, 2002).  
 
Intervjuerna med fastighetsförvaltarna har gjorts på intervjupersonens arbetsplats i ett 
arbetsrum som inte är det egna kontor utan ett konferensrum för att försöka få en mer neutral 
plats. Intervjuobjektets hem kan kännas allt för privat och tillknäppt för utomstående 
(Jacobsen, 2002). Vi valde att göra intervjuerna på fastighetsförvaltarens arbetsplats eftersom 
en respondent som känner att platsen är konstlad kan ge konstlade svar. Den konstlade miljön 
är ett alternativ för att undvika detta problem med eventuella störningar och påverkningar 
(Jacobson, 2002). Anledningen till att vi valde respondenternas arbetsplats var även för att det 
skulle passa båda parterna bäst för att begränsa tiden. Valet av plats är viktigt eftersom det 
påverkar utfallet. Jacobsen (2002) kallar det för kontexteffekten. 
 
Till våra intervjuer har vi valt att använda en inspelningsfunktion via vår telefon. Det märktes 
att intervjupersonerna var vana att bandinspelning användes och det uppstod inga problem 
med att alla samtal blev bandade. Trotts att vi använde inspelning så förde vi kontinuerligt 
anteckningar och skrev ner citat. Till en början var vi ovana vid situationen att sitta och 
intervjua men i takt med att både vi och respondenten fick en mer öppen relation kunde 
samtalen föras mer avslappnat. För att kunna avläsa intervjupersonens ansiktsuttryck och föra 
ett bra samtal kräver det ögonkontakt mellan parterna. När anteckningar ska föras måste man 
sänka blicken (Jacobsen, 2002).  
 
Intervjuerna med konsulterna utfördes under en timme. Det finns annars risk att intervjuaren 
och intervjupersonen blir uttröttade om den är längre än en och en halv till två timmar 
(Jacobsen, 2002). Under den tiden kände vi att vi hade möjlighet att ställa frågorna från 
intervjuguiden samt kunna komplimentera med följdfrågor och låta respondenten förklara 
begrepp om förvaltningen. Vi behövde återkoppla med Husjuristerna för att komplimentera 
med frågeområden för att kunna stärka underlaget och besvara problemformuleringen.  
Under våra intervjuer med Riksbyggen och Husjuristerna samt HSB har det varit till stor nytta 
att få en personlig kontakt. Samtliga företag utom Husjuristerna gick med på inspelning av 
intervjun. Under intervjuerna med Riksbyggen och HSB har vi kunna spela in intervjun. Det 
var ett bra understöd eftersom vi fick mycket information om ämnet och kunskaper. Vid 
genomförandet av intervjuer ges möjligheten utifrån den information som framkommer att 
anta eller förkasta problemformuleringen i dess helhet (Jacobsen, 2002).  
 
2.5 Analysmetod 
Efter att ha genomfört intervjuerna och samlat in data studerade vi intervjumaterialet för att 
kunna renskriva det insamlade materialet. Därefter kunde vi strukturera upp informationen 
och förenkla för att se vilka svar vi fått från respondenterna. Det är viktigt att hålla analysen 
så öppen som möjligt i inledningen och efter hand snäva in informationen (Jacobsen, 2002).  
Nästa steg blev att kategorisera för att kunna reducera den oöverskådliga informationen. 
Analyskapitlet är sorterat i de kategorier vi valt att använda genom hela undersökningen.  
Kategorierna som vi tagit fram är förvaltning, ekonomi samt avtal och risk. Därmed skapas en 
tydligare överblick av information som är lättare att följa. Enligt Jacobsen (2002) kan 
information reduceras för att forskare ska få en tydligare överblick på den insamlade 
informationen.  
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I analyskapitlet har vi valt att analysera intervjuerna mot den teoretiska referensramen. På så 
sätt har vi kunnat jämföra dem med varandra för att kunna se vilka likheter och skillnader som 
finns. Vi har valt att inte göra några uträkningar eftersom det inte ligger i fokus med 
undersökningen. Genom att använda en kvalitativ ansats kan forskaren först genomföra 
intervjuerna och sedan analysera och se om det behövs kompletteringar av ny kunskap 
(Jacobsen, 2002).  
 
2.6 Validitet och reliabilitet  
Empirin som är insamlad till uppsatsen ska uppfylla två krav. Att empirin är giltig och 
relevant, kallat valid samt att empirin måste vara tillförlitligt och trovärdig, kallad reliabel 
(Descombe, 2009).   

2.6.1 Validitet 
För att minska chanserna till missförstånd mellan oss och respondenterna har vi valt att 
återkoppla till intervjupersonerna och gå igenom den sammanställda empirin. Vi har spelat in 
alla intervjuerna och gått igenom dem flera gånger för att på så sätt även förlita oss på att vi 
inte analyserat empirin felaktigt. På så sätt kan forskaren vara säker på att insamlad data är 
korrekt (Descombe, 2009). Validiteten kan delas in i intern och extern giltighet. Eftersom vi 
intervjuat personer som har relevant utbildning och arbetserfarenhet att förvalta 
bostadsrättsföreningens förvaltning och ekonomi anser vi att svaren vi fått är giltiga. Intern 
giltighet innebär att forskaren mäter det som önskas mätas och att det som mäts uppfattas som 
relevant (Jacobsen, 2002). Det resultat som vi insamlat anser vi även kan generaliseras för 
andra fastighetsförvaltningsföretag eftersom studien är gjord på flera olika orter och storlek av 
företag. Enligt Jacobsen (2002) innebär extern giltighet att resultatet från det begränsade 
området även är giltigt för andra organisationer eller sammanhang.  

2.6.2 Reliabilitet 
Med begreppet reliabilitet menas att undersökningen ska vara trovärdig (Jacobsen, 2002). 
Intervjupersonerna i studien har alla relevant erfarenhet och utbildning att förvalta 
bostadsrättsföreningar. Därmed har svaren som vi fått fram i empirin bedömts vara trovärdiga 
och generaliserbara. Enligt Descombe (2009) anses studien vara tillförlitlig om andra 
forskaren kommer fram till ett jämförbart resultat.    

2.7 Kritik av metodval  
Att använda en kvalitativ ansats kan leda till att vi gör anspråk på att få veta hur en större 
mängd personer ser på problemet. Studiens giltighet kan därmed få problem eftersom 
undersökaren inte kan göra en standardisering och generalisering i samma grad som vid en 
kvantitativ ansats (Jacobsen, 2002). För att kunna minska uppkomsten till 
generaliseringsproblem har vi valt att intervjua både stora aktörer inom förvaltningsbranschen 
samt ett mindre företag. Emellertid har vi inte kunnat avgöra hur ett internationellt företag 
arbetar med fastighetsförvaltning.  
 
Insamling av kvalitativ data kan vara tidskrävande och forskaren riskerar att få för stor 
tillgång till information som inte är överblickbar (Jacobsen, 2002). Därför har vi blivit 
tvingade att begränsa oss till att intervjua ett fåtal enheter. Den geografiska spridningen av 
intervjuobjekt kan även medföra att insamlingen av data blir mer tidskrävande än om vi 
endast inriktat oss mot västra och östra Sverige. Genom att använda en deduktiv ansats leder 
det till att forskaren enbart letar efter information som denna finner vara relevant för studien. 
Det kan medföra att viktig information utestängs att betraktas (Jacobsen, 2002). För att 
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minska uppkomsten till problemet har vi därför utgått från en bred insamling av teori för att 
sedan avgränsa till de områden som vi anser vara relevanta. 
 
Enligt Denscombe (2009) är det nödvändigt att personen som väljs ut till intervjun arbetar i en 
organisation eller ett företag där den är ansvarig för andra personer högre upp i hierarkin. 
Under vår undersökning har vi enbart kunnat komma i kontakt med personer som är högt 
uppsatta i organisationen under intervjun med Husjuristerna.  
 
Användandet av en öppen intervju kan enligt Jacobsen (2002) medföra att forskarens närvaro 
kan skapa speciella resultat beroende på var och hur intervjun äger rum. Vi har därför försökt 
anpassa intervjun till en plats där respondenterna känner sig bekväma. Inspelning av 
intervjuerna har vi kunnat göra med två av tre företag. Enligt Jacobsen (2002) kan det ge 
negativa reaktioner på att samtalet finns med på ett band. En bedömning måste göras om den 
som ska intervjuas kan tänkas ha positiva eller negativa reaktioner på en bandspelare (Ibid.).  
 
Negativ kritik mot den deduktiva ansatsen är att det kan leda till att den vetenskapliga 
undersökningen enbart söker efter information som för forskaren är intressant. Deduktiv 
ansats kan i sin tur leda till att forskaren endast söker stöd för de förväntningar han hade när 
undersökningen startade (Jacobsen, 2002). 
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3. Teoretisk referensram 
 

I det här avsnittet beskriver och förklarar vi teori som vi anser vara av betydelse för vår 
undersökning inför den kommande analysen. Vi har kategoriserat referensramen efter 
fastighetsförvaltning, ekonomiskförvaltning samt avtal och risk. 

 

3.1 Förvaltning 
 
Förvaltning innebär att en person eller ett företag ansvarar för att kontrollera och ansvara för 
skötseln av en fastighet för att bevara byggnadens värde, tekniska funktion och skick (Bejrum, 
1999). Under mitten av 1900-talet förvaltning började byggföretagen att efterfråga företag 
som arbetade med verksamheten och statusen för yrket ökade (Högberg & Högberg, 2000). 
En storsatsning inleddes för att bygga bort bostadsbristen i Sverige och genom fler bostäder 
skapades förutsättningar att kunna förvalta i större skala och i större enheter än tidigare 
(Ibid.).   
 
Varje fastighet behöver underhållas för att förebygga framtida problem med skador. 
Underhållet ska ske på ett effektivt sätt och kan utföras i egen regi eller helt på entreprenad. 
Fastighetens skick är varierande och fastighetsförvaltaren måste kunna avgöra 
underhållsstrategi för fastigheten för att uppnå effektivitet och kostnadsbesparingar. 
Underhållsstrategin bestäms beroende på om underhållet behöver utföras idag eller i 
framtiden (Bejrum, 1999). Förvaltningen har blivit allt mer komplex i takt med att den 
tekniken utvecklats samt att de som bor i fastigheten ställer högre krav på standard och 
service. En fastighetsförvaltare måste därmed ständigt anpassa sin förvaltning till den ändrade 
efterfrågan på standard och service på underhållsplanerna. De ökade kraven har medfört en 
betydande förändring av den traditionella fastighetsförvaltningen (Bejrum, 1999). 
Traditionella förvaltningen inriktade sig enbart till att inkassera hyror och underhålla 
fastigheten. Fokus låg inte lika mycket på service (Högberg & Högberg, 2000).  
 
Ett förvaltningsföretag kan ansvara för flera områden. Flertalet av marknadens förvaltare har 
inriktat sig på fastighetsförvaltning, ekonomiskförvaltning samt avtal och risk. Ekonomisk 
förvaltning innebär att förvaltaren ansvarar för fastighetens ekonomi. Förvaltarens 
arbetsuppgift är då att bokföra och budgetera framtida utgifter och intäkter (Bejrum, 1999). 
Förvaltningen av fastigheten innebär att förvaltaren arbetar med underhållsplanering genom 
att förvalta den löpande driften och på så sätt behålls fastighetens värde (Ibid.). Fastighetens 
skick och hur fastigheten är byggd är faktorer som påverkar fastighetsförvaltarens roll. Det är 
därför viktigt att den som arbetar med förvaltning anpassar sina tjänster med långsiktig 
planering av framtida underhåll, drift samt ombyggnad. Annars finns risken att det 
fastighetsbestånd som förvaltas snabbt föråldras (Bejrum, 1999). Förvaltningsföretaget kan 
välja att förvalta fastigheten genom att erbjuda olika tjänster som passar kunden. I slutändan 
är det kunden som bestämmer vilken kvalitets- och kostnadsnivå som ska tillämpas (Ibid.).  

3.2 Bostadsrättsförening   
 
I Sverige finns det 160 miljoner kvm bostadsarea upplåten i hyreshus och 
bostadsrättsföreningarna. 31 procent av den totala bostadsarean består av 
bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar (Isacson, 2006).  
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En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ansvar att upplåta 
bostadslägenheter åt dess medlemmar som i sin tur har ett eget ansvar och deltagande. 
År 1930 stiftades den första bostadsrättslagen och därmed kunde bostadsrättsföreningar 
bildas. Innan dess fanns det enbart bostadsföreningar som inte gäller under nuvarande 
Bostadsrättslagen (1991:614 BRL). En bostadsrätt är en upplåtelseform utan begränsning i 
tiden vilket innebär att föreningen inte kan säga upp bostadsrättshavaren. En 
bostadsrättshavare kan dock få sin bostadsrätt förverkad om det föreligger ett tillräckligt 
allvarligt kontraktsbrott. Bland annat obetalda årsavgifter, uthyrning i andra hand. Om 
bostadsrätten har förverkats, skall förhållandet mellan föreningen och innehavaren avvecklas 
(Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt, 2008).  
 
Den som bor i en bostadsrättslägenhet äger inte själv fastigheten och därmed är det föreningen 
som står för ansvaret av yttre underhåll av fastigheten och inte den enskilda 
bostadsinnehavaren (Lundén, 2008). För att kunna underhålla fastigheten sätter föreningen av 
en del av de intäkter som kommer från årsavgifterna för att kunna finansiera renoveringar. 
Dyrbara renoveringar för en bostadsrättsförening kan vara stambyte av avlopp och vatten, 
ventilation samt uppvärmningsinstallationer av fjärrvärme. Den skyldighet som 
bostadsrättsinnehavaren har är att sköta det inre underhållet (Ibid). 
 
En ekonomisk plan upprättas då en bostadsrättsförening registreras. Den ekonomiska planen 
ska avse den ekonomiska och den tekniska förvaltningen av verksamheten samt en 
förteckning om lägenheterna och dess insatser. Den ekonomiska planen är till för att de 
boende ska få en bättre förståelse och inblick i föreningens ekonomi (Ibid.).  
 
En bostadsrättsförening måste även bestå av minst tre bostäder, tre medlemmar samt vara 
registrerad hos bolagsverket. För att en bostadsrättsförenings ekonomi ska vara hållbar och 
gynna deras medlemmar måste föreningen inrikta sin verksamhet på lång och kort sikt. 
Föreningen ska ta hand om medlemmarnas ekonomiska intressen utan vinstintresse och det är 
därför viktigt att styrelsen utför sitt arbete på ett regelrätt sätt (Lundén, 2008).  
 

3.3 Fastighetsförvaltning 

3.3.1 Facility Management 
I takt med att bostadsrättsföreningar blivit mer långsiktiga i sitt arbete har efterfrågan på 
facility management tjänster ökat (Rondeau, 2006). Fastighetsförvaltare som arbetar med 
facility management tjänster ska ha kunskap om långsiktig anläggningsplanering, finansiella 
prognoser, fastighetsanskaffning, renoveringar, underhåll samt säkerhet. Arbetet med facility 
Management är att erbjuda tjänster som bostadsrättsföreningen behöver. Ett av sätten är 
outsourcing. Outsourcing innebär att en extern leverantör tillhandahåller de tjänster som 
täcker facility Management arbetet (Ibid.). Facility management ska inte bara baseras på 
byggnadens faktiska egenskaper, utan användas som ett verktyg där faktorer som rör hela 
organisationen ska tillgodoses på bästa sätt (Chotipanich, 2004). 
 
Byggnader kan skiljas åt utifrån flera olika aspekter. Hustyp, tekniska installationer, plats 
samt utformning är några aspekter. Genom dessa aspekter orsakas olika synsätt hos förvaltare 
av vilka arbetsmetoder som ska användas vid erbjudandet av facility management 
(Chotipanich, 2004). För att kunna leverera en kvalitativ produkt måste de önskemål och 
förväntningar som kunden har definieras. Det finns två aspekter av kvalité; avsaknad av 



Fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar 
	  

 

12	  
	  

defekter samt att komma till insikt om vad kvalité är. Det är viktigt att ha kunskap om hur fel 
kan uppstå samt att kunna identifiera dem. På så vis går det att mäta kvalitén i tjänsten och 
även förbättra den (Rondeau, 2006). Facility management handlar om att tillhandahålla de 
tjänster som företaget erbjuder i tid och med god kvalité samt bistå med konsultation och 
rådgivning. På så sätt kommer förhållandet mellan förvaltningsbolaget och föreningen bli mer 
långsiktigt och kunden kommer då få en mer kostnadseffektiv tjänst (Ibid.). 
 
Arbetet med facility management går ut på att tillhandahålla tjänster och support som möter 
bostadsföreningens behov och stödja dess kärnverksamhet. De finns centrala områden hos 
bostadsrättsföreningen som arbetet med facility management utgår ifrån för att kunna anpassa 
tjänsten till dem. De olika behov som kan finnas är byggnaden, människorna som rör sig i 
byggnaden samt de aktiviteter som sker där i (Chotipanich, 2004). En bostadsrättsförening 
kan se olika ut och arbetet med facility management bör utvecklas tillsammans med 
föreningen så att dess specifika behov och krav tillgodoses (Ibid.). 
 
Arbetet med att effektivisera förvaltningen av bostadsföreningar kan ske på olika plan. 
Facility management innefattar både långsiktigt och kortsiktigt arbete. Långsiktigt- och 
kortsiktigt arbete för att kunna tillhandahålla en service som leder till utveckling av nya 
metoder, produktivitet och kostnadseffektiva arbetssätt. Trots begränsad kunskap om 
framtiden måste de som arbetar med förvaltningen hela tiden se framåt, för att göra ett så bra 
och effektivt arbete som möjligt. För bostadsrättsföreningar, organisationer eller företag finns 
det flera fördelar med att köpa tjänster inom förvaltning och facility management. Eftersom 
den som anlitas har hög kompetens inom det område där den arbetar samt har rutiner så de 
kan arbeta på ett mer effektivt sätt (Rondeau, 2006). Den som arbetar med facility 
management måste också ha god insikt i fastighetens skick och behov då de större 
kostnaderna beräknas över längre sikt, medan de mindre kostnaderna är lätt överblickbara i 
den årliga budgeten (Ibid.).  
 
För att veta vilka tjänster som behöver köpas in samt förhandlas fram till så fördelaktiga avtal 
som möjligt är det är viktigt att förvaltaren har kunskap och förståelse för det dagliga arbetet i 
organisationen. På så sätt kan förvaltaren identifiera behoven. För att kunna tillgodose dessa 
behov bör förvaltaren ha kännedom om hur andra förvaltningsföretag arbetar för att kunna 
jämföra olika tjänster (Rondeau, 2006). Varje organisation är unik och det är därför viktigt att 
arbetet med facility Management anpassas till de krav och mål som finns (Ibid.). 
Standardiserade lösningar är därför inte alltid ett bra alternativ. Arbetet med facility 
management ska baseras utifrån organisationens specifika egenskaper, anläggningsfunktioner 
och miljö (Chotipanich, 2004). 

3.3.2 Kunddriven Fastighetsförvaltning 
Historiskt sett sågs fastighetsförvaltning som ett lågstatusyrke. Byggherrarna ansåg att den 
som förvaltade bostäderna inte hade kompetens att bygga utan fick ta hand om något som 
redan stod klart. Huvudsysslan för bostadsbolagen blev således att bygga nya bostäder men 
inte att förvalta dem. Uppgifterna för förvaltarna var främst att inkassera hyror och även se till 
att driften och uppvärmning fungerade. Allt eftersom tekniken i husen blev allt mer avancerad 
ökade också kravet på det tekniska kunnandet hos de som förvaltade dessa (Högberg & 
Högberg, 2000).  
 
Begreppet kunddriven fastighetsförvaltning har sitt ursprung i att staten, i början av 90-talet, 
avskaffade statliga subventioner och lät allmännyttiga bostadsföretag arbeta efter samma 
förutsättningar som privata fastighetsbolag. Efter det började allmännyttan se sina hyresgäster 
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som kunder och förstå att det fanns pengar att tjäna genom att möta de boendes personliga 
behov. På så sätt blev och utvecklades fastighetsbranschen till att bli mer specialiserad och 
företagen får en helt ny, mer kundorienterad inriktning (Boverket, 2008). 
Förvaltningsföretagen började även arbeta med finansiell rådgivning, säkerhet och hälsa i 
fastigheten samt att se till att rätt personer arbetar med rätt saker (Atkin & Brooks, 2005). 

Målet för de företag som arbetar med förvaltning av fastigheter och bostadsrättsföreningar är 
att skapa ett värde för sina kunder. Kunddriven fastighetsförvaltning innebär att företaget 
utvecklar sin kompetens och erbjuder kunden en tjänst som maximerar värdet för dem. För att 
göra det kan företaget antingen ta på sig att hjälpa och utföra så mycket som möjligt för 
kunden eller bara ställa sin kunskap och sina resurser till förfogande för att hjälpa föreningen 
(Högberg & Högberg, 2000).  
 
En central del i arbetet med kunddriven fastighetsförvaltning är att försöka skapa förståelse 
för sina kunders värdeskapande processer för att kunna utveckla och förbättra kundens värde i 
sitt boende (Ibid.). Att bedriva kunddriven förvaltning innebär att se till att 
föreningsmedlemmarnas boende utvecklas i den riktning som kunden vill och att de 
värdeskapande processer som finns utnyttjas maximalt. I samförstånd med kunden och förstå 
deras förhållningssätt till bostaden, vare sig det är att ha tak över huvudet eller bostadens 
livsmiljö, och anpassa sina tjänster efter kundens önskemål (Ibid.).  
 
En kunddriven förvaltning ser den personliga kundrelationen, bemötande och gensvar från 
medarbetare som det mest centrala i sin organisation. För att behålla sina kunder gäller det att 
bygga och förstärka sina kundrelationer. Det är då viktigt att bemötande och samspel med 
kunderna fungerar och kunderna får ett värde ur samarbetet (Högberg & Högberg, 2000). En 
viktig del för att kunna bedriva en kunddriven verksamhet är att skaffa sig kunskap om sina 
kunder. För att kunna öka värdet för sina kunder behöver de, utifrån kunskap, arbeta fram nya 
arbetsmodeller och produkter för sina kunder för att effektivisera förvaltningsarbetet. Högberg 
& Högberg (2000) summerar en fungerande kundrelation med fyra olika punkter: 
 

• Att bli tagen på allvar 
• Att ha ett tryggt boende 
• Att både in och utsidan är ren och snygg 
• Att få hjälp när det behövs 

 
För att skapa långsiktiga samarbeten ska förvaltningsbolagen inte bara lyssna till vad styrelse 
säger utan också lyssna på de övriga medlemmarna. Därför är samspelet mellan förvaltare, 
styrelse och den enskilde medlemmen en avgörande del i arbetet med förvaltningen (Högberg 
& Högberg, 2000). Kunddriven förvaltning betraktas som att maximera nyttan för sina kunder 
och genom alla processer arbeta för att uppnå detta mål, att sätta befintliga kunder i centrum 
och att relationen mellan förvaltare och kund utvecklas och blir mer effektivt (Ibid.). För att 
kunden skall vara nöjd är det viktigt att kunden vet vart den skall vända sig och det finns två 
sätt att lösa det på. Det ena går ut på att det företag som tillhandahåller tjänsten har en person 
som kunden kan ringa vid problem. Detta ger ett mer personlig intryck. Däremot kan det vara 
svårt i större förvaltningsbolag där en person ansvarar för många föreningar. Det andra sättet 
är en mer centraliserad lösning där förvaltningsföretaget har ett callcenter dit kunder kan ringa 
(Ibid.).  
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3.4 Ekonomiskförvaltning 

3.4.1 Outsourcing 
Outsourcing innebär att en extern leverantör används för att understödja den som bor i en 
bostadsrättsförening. Den externa leverantören är en professionell aktör som kan erbjuda 
rådgivare med problemlösningsfokus. Outsourcing är enligt Lam (2008) ett strategiskt val för 
uppnå kostnadseffektiviteten i verksamheten. 

Förutom att driva och ansvara för det arbete som läggs ut till outsourcing ska 
fastighetsförvaltningsföretag effektivisera, rationalisera och utveckla föreningens verksamhet 
(Bragg, 1998). För att förvaltningsföretagen ska kunna använda sig av outsourcing krävs det 
att förvaltaren själv har god kännedom om det område som ska förvaltas samt att de även har 
god kännedom om hur outsourcing ska utföras (Ibid.). Enligt Beasley (2004) uppkommer det 
ett ökat risktagande för ett företag som väljer att outsourca en verksamhet åt ett annat företag 
eftersom övervakningen av prestationer kan leda till att den finansiella risken blir större då det 
bidrar till dolda kostnader.  
 
När ett företag ska outsourca börjar de med ett litet område och ökar stegvis outsourcing 
området till större och mer betydelsefulla tjänster (Bragg, 1998). Inom fastighetsförvaltning 
går flera områden att outsourca. Skötsel av fastighetens underhåll, städtjänster, vvs, el och 
skötsel av mark är ett av många områden förutom ekonomihantering som företagen är 
specialiserade inom. Det går att outsourca nästan allt. Lönehantering eller annan ekonomisk 
hantering är några av de vanligaste uppgifterna som outsourcas (Ibid.). 

Ofta räcker inte bostadsrättsföreningens resurser till för att uppnå den kvalitet på arbetet som 
krävs eftersom det behövs högre kompetens som styrelsen eller medlemmarna saknar (Bragg, 
1998). En av de största anledningarna till att outsourca en del av sin verksamhet är att 
föreningen får tillgång till utbildad och erfaren personal samt den senaste tekniken och 
informationen inom förvaltning. Fördelen med outsourcingen blir att förvaltningsföretaget 
kommer att kunna göra kostnadsbesparingar eftersom sakkunniga inom området har möjlighet 
att samla alla delar på en och samma plats (Ibid).  
 
Bragg (1998) beskriver vidare att det är bra att anlita en konsult som har expertkunskap inom 
området, innan beslut tas för att outsourca. En oberoende konsult kan vara ett stöd för 
bostadsrättsföreningen när ett avgörande beslut tas. Innan beslut om outsourcing måste 
företaget bestämma om ett helt område ska outsourcas eller om det kan vara mer lönsamt att 
låta någon annan utföra en mindre del av arbetet (Bragg, 1998). Ett förtroende kan sedan 
byggas upp och större delar kan successivt outsourcas. Genom att lämna över en del av 
företagets verksamhet till en extern leverantör förloras viss kontroll över sin verksamhet. Hur 
stor kontroll företaget förlorar beror på hur stor del som outsourcas. Vid mindre delar har 
företaget ofta inte så stort kontrollbehov medan behovet kan vara betydligt större vid viktigare 
delar, där även ekonomiska konsekvenser kan bli påtagliga för parterna (Ibid.).  
 
Innan beslut av outsourcing tas är det viktigt att specificera och utforma en tänkbar 
förvaltning om vad som behöver utföras och vilka områden som ska outsourcas. 
Fastighetsförvaltare ska arbeta efter att en långsiktig relation byggs upp. Det kan kräva 
mycket arbete för företagen men i det långa loppet kan det vara värt att lägga ner tid på den 
resursen så att det kan leda till en bättre relation och lägre kostnader. Att byta entreprenad 
med kort varsel är både kostsamt och tidskrävande (Bragg, 1998).  
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3.5 Avtal och risk   

3.5.1 Transaktionskostnadsteori  
Transaktionskostnadsteorin förklarar hur företag och organisationer kan arbeta för att göra 
tidsbesparingar.  Enheter som den interna ledningen inte kan bedriva lönsamt ska outsourcas 
för att kunna nå hög lönsamhet (Williamson, 1993). Arbetet med att göra dessa 
tidsbesparingar kan vara förenat med andra kostnader. Dessa kostnader uppstår i samband 
med att uppdragsgivaren måste söka information om uppdragstagaren samt för att kontrollera 
och övervaka så att avtalade prestationer utförs korrekt. Kostnaderna kan delas in i 
kontraktskostnader och kontrollkostnader. Kontraktskostnader utgör den kostnad som 
företaget behöver lägga ner för att finna en leverantör till den tjänst som efterfrågas och 
kontrollkostnader är kostnader som uppstår i samband med den kontroll som utförs på att 
tjänster och varors kvalité överensstämmer med vad som är avtalat (Ibid). 

Vid förvaltning skapas flera avtal mellan fastighetsförvaltningsföretaget och 
bostadsrättsföreningen. Avtalen kan omfattas av vilket område som förvaltaren ska förvalta 
samt vilken tjänst som ska köpas in och till vilken kostnad. För att skapa tydligare och 
effektivare förvaltning är det därför viktigt att förvaltaren använder en fastställd norm för 
avtalen (Lam, 2008). För att skapa ett effektivt och lönsamt arbete kan ett företag samla in de 
olika arbetsdelarna under ett och samma tak (Williamson, 1993). En transaktionskostnad 
uppkommer då två parter på en marknad byter varor eller tjänster med varandra och sluter ett 
avtal. Transaktionskostnadsteorin förklarar hur och varför ett företag väljer att köpa in externa 
tjänster istället för att själva utföra arbetet (Ibid.). 

Företaget kan även minska sina kostnader genom att upprätta färre kontrakt. Färre kontrakt 
leder till att företaget kommer att göra tidsbesparingar då de inte behöver kontrollera 
motparten i lika stor utsträckning (Williamson, 1993). Företaget kan även minska sina 
kostnader genom att skapa längre kontakter mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. 
Längre kontakter medför att antalet transaktioner kan minska i förhållandet till skillnad mot 
att parterna skulle upprätta fler korta kontrakt med andra, olika parter. På så vis uppnås en 
ökad effektivitet och lägre kostnader. Nackdelen med att binda sig till en och samma partner 
under en lång period är dock att det begränsar uppdragsgivaren att välja uppdragstagare och 
valet blir mindre flexibelt (Ibid.).  
 
Vidare ska kontraktet som upprättas i förvaltningen vara så pass preciserade att det tydligt 
visar vad som förväntas mellan inblandade parter. Avtalen ska även vara fördelaktigt 
utformade för uppdragstagaren. Skulle det vara till ofördelaktigt för den som ska utföra 
arbetet så finns risken att kontraktet inte kommer att fullgöras. Lika så gäller för om 
kontraktet är ofördelaktigt för uppdragsgivaren (Williamson, 1993).   

3.5.2 Principal Agent-Teorin 
Principal agent-teorin förklarar hur företag kan arbeta för att begränsa och fördela riskerna 
mellan de inblandade parterna i ett avtal. Principal agent-teori utgår från ett förhållande 
mellan en agent som är en person eller ett företag som åtar sig att utföra ett jobb åt 
principalen. Principalen är den person eller ett företag som anlitar agenten att utföra ett visst 
jobb (Parkin & King, 1992).  

Det är vanligt att en bostadsrättsförening anlitar någon som har bättre kännedom inom olika 
områden av förvaltningen Vid förvaltning av en bostadsrättsförening finns många 
arbetsuppgifter som ska utföras över en längre tid. Det är därför viktigt att parterna diskuterar 
fördelningen av risk i kontrakten samt upprättar incitament. Incitamenten innebär att en del av 
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den ersättning som ges för uppdraget innefattar en bonus eller en straffpåföljd (Rapp & 
Thorstenson, 1994). För ett fastighetsförvaltningsföretag upprättas avtal med 
bostadsrättsföreningar men också med företag som utför tjänster som förvaltaren inte klarar 
av. Det upprättas då en uppdragsrelation mellan parterna (Ibid).  

En uppdragsrelation uppkommer mellan två parter där den ena agerar som uppdragstagare, 
och den andra som uppdragsgivaren. Det är uppdragstagaren som benämns som agent och 
uppdragsgivaren principal. Principalen kan vara bostadsrättsföreningen och agenten kan vara 
fastighetsförvaltaren. En uppdragsrelation förekommer inte bara mellan en 
fastighetsförvaltare och en bostadsrättsförening utan finns med oss i vår vardag. Ett exempel 
är mellan en borgenär och en gäldenär eller mellan staten och den enskilda medborgaren 
(Nicolai, J, 2000). Ett uppdrag för en bostadsrättsförening kan vara att ta beslut om framtida 
investeringar för att underhålla föreningens vatten och avloppsstammar. För att genomföra ett 
uppdrag har förvaltaren som är uppdragstagare flera olika val av handlingsalternativ. Utifrån 
vilket beslut som tas ger det upphov till ekonomiska konsekvenser för verksamheten och 
därmed innebär uppdraget viss risk (Rapp & Thorstenson, 1994).  
 
Genom att upprätta ett underlag diskuterar parterna fram hur risken ska spridas mellan 
parterna. En principal och agent kan ha olika attityder till risk. Det innebär att aktörerna har 
skilda synsätt att ta på sig en viss risk för att genomföra uppdraget. Vanligast är att parterna 
gör en likande bedömning av situationen och uppdragsgivaren accepterar därmed 
uppdragstagarens bedömning. Uppdragsgivaren förutsätter att uppdragstagaren har en bättre 
kunskap om uppdragets detaljer och förutsättningar för att få det genomförbart. Detta är den 
främsta anledningen till varför uppdragsgivaren anlitar en extern tjänst för att genomföra 
arbetet istället för att utföra det själv. Därmed ges uppdragstagaren möjlighet att välja val av 
genomförandet och han har på så sätt inflytande på de ekonomiska konsekvenserna för 
uppdraget beroende på vilket handlingsalternativ som väljs (Rapp & Thorstenson, 1994).   

När en fastighetsförvaltare får ett uppdrag finns det alltid en risk att förvaltningen inte 
överensstämmer med vad bostadsrättsföreningen beställt. I de fall där det finns en konflikt 
mellan parterna kan agentproblem uppstå (Rapp & Thorstenson, 1994).  Agentproblem kan 
ske om agenten struntar i principalens intressen eller att agenten tänker på sina egna intressen 
mer för att maximera sin egen vinst. För en uppdragsgivare gäller det att utforma en 
överenskommelse med uppdragstagaren så att trots sin brist på kunskap och information 
erhåller ett bra resultat av förvaltningen (Rapp & Thorstenson, 1994). Genom att skapa längre 
relationer kan uppdragsgivaren och uppdragstagaren lära känna varandra. Det kan innebära att 
uppdragsgivaren inte är rädd för opportunism och att uppdragstagaren också vet vad som 
krävs och därmed minskar risken för målkonflikt (Ibid). 

3.6 Sammanfattning teoretisk referensram 
 
Fastighetsförvaltare som arbetar med att förvalta bostadsrättsföreningar kan använda sig av ett 
flertal arbetssätt för sin förvaltning. Vi har kunnat se att övergripande områden som företag 
väljer att förvalta åt bostadsrättsföreningar är fastighetsförvaltning, ekonomiskförvaltning 
samt avtal och risk. Vid fastighetsförvaltning kan fastighetsförvaltare använda facility 
management och kunddriven fastighetsförvaltning. Facility management använder företagen 
för att tillgodose en förvaltning med hög kvalitet. Kunddriven fastighetsförvaltning används 
för att skapa värdeskapande processer (Högberg & Högberg, 2000). Fastighetsförvaltnings 
omfattning påverkar den ekonomiska fastighetsförvaltningen. Fastighetsförvaltare som väljer 
att samla in alla delar av förvaltningen på en och samma plats och kan därmed göra tids- och 
kostnadsbesparingar (Bragg, 1998). Fastighetsförvaltningens omfattning medför även att 
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fastighetsförvaltare måste beakta avtal och risker som kan uppstå i förvaltningen (Lam, 2008). 
Fastighetsförvaltare som väljer att outsourca hela bostadsrättsföreningens verksamhet kan 
därmed skapa färre avtal mellan parterna vilket leder till ett mer effektivt och lönsamt arbete 
(Williamson, 1993). I avtalen går det att hantera riskerna vid fastighetsförvaltning. Med hjälp 
av incitament kan fastighetsförvaltare diskutera och fördela risken mellan parterna som kan 
uppkomma vid fastighetsförvaltning och ekonomiskförvaltning (Rapp & Thorstenson, 1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

	  

Figur 1, Tänkbar förvaltning av en bostadsrättsförening (Egen konstruktion) 
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4. Empiri 
 

I det här avsnittet redovisas intervjuer som genomförts. Vi kommer att avhandla varje 
intervjuobjekt var för sig för att ge en överskådlig bild. Sedan kommer vi presentera det 
empiriska material som är grunden till vår analys och slutsats. 

 
Vår studie innefattar tre intervjuer som gjorts med tre förvaltningsföretag. Företagen som vi 
valt att intervjua för vår uppsats är Riksbyggen i Halmstad, Husjuristerna i Göteborg samt 
HSB i Linköping. I kapitlet kommer vi att börja med att redogöra kort om varje företag och 
intervjupersonens bakgrund och position. Därefter framställs den empiriska presentationen i 
tre huvudområden. Fastighetsförvaltning, ekonomiskförvaltning samt avtal och risk. 

4.1 Riksbyggen 
Riksbyggen är ett kooperativt bolag som arbetar med fastighetsförvaltning samt utveckling av 
nya bostäder. Riksbyggen erbjuder ekonomisk samt teknisk förvaltning.  
Företaget förvaltar till största del bostadsrättsföreningar men även hyresbostäder, 
industrifastigheter, vårdanläggningar, offentliga lokaler samt affärs- och kontorslokaler. Den 
största delen av Riksbyggens organisation arbetar inom affärsområdet förvaltning. 
Arbetsuppgifter baseras på att Riksbyggen bevakar föreningarnas intressen, förespråkar för 
bostadsrättens boendeform samt för allas rätt till ett bra boende. Företaget förespråkar även 
kvalitet, service och miljömedvetenhet.  
  
4.1.1 Intervju 
Marcus Wennersten har arbetat som ekonomisk och teknisk förvaltare på Riksbyggen i 
Halmstad sedan 2008. Halmstadskontoret förvaltar idag cirka 50 bostadsrättsföreningar och 
utav dessa ansvarar Wennersten för tio stycken. Bostadsrättsföreningarna som Wennersten 
förvaltar är av varierande storlek. Den minsta består av 14 lägenheter och den största av 96 
lägenheter. Wennersten förklarar att han därför fått stor erfarenhet av förvaltning och kan se 
hur det skiljer sig kring vilka tjänster av förvaltning som bostadsrättsföreningar behöver. 
Förutom att hantera förvaltningen av fastighetens underhåll arbetar Wennersten även med den 
ekonomiska förvaltningen som innefattas av arbetet med bokslut, bokföringsarbete, 
fakturering samt omförhandling av lån och placering av kassaöverskott. Wennersten har 
utbildning inom fastighetsekonomi och erfarenhet inom fastighetsförvaltning och 
ekonomiskförvaltning.  

 4.1.2 Fastighetsförvaltning 
Inom facility management erbjuder Riksbyggen sina kunder en helhets täckande förvaltning. 
Ekonomisk hantering, underhållsplanering och reparationer åt bostadsrättsföreningarna är 
några av de tjänster som erbjuds. Wennersten förklarar att Riksbyggens förvaltning av 
bostadsrättsföreningar varierar. Förvaltningen av nya bostäderna handlar främst om 
garantifrågor och ekonomiskförvaltning. Om det uppstår garanti fel i byggnaden förhandlar 
Riksbyggen med byggbolaget om hur dessa garantifrågor ska lösas. Förvaltningen av äldre 
bostadsrättsföreningarna fokuseras istället på att ta hand om det yttre och inre underhållet av 
fastigheten, vilket inte sker i samma omfattning när det handlar om förvaltning av nyare hus.  
 
Wennersten berättar att Riksbyggen även arbetar med energieffektivisering av 
bostadsrättsföreningens fastighet. Wennersten förklarar att Riksbyggen arbetar kontinuerligt 
med att utveckla sina tjänster för att tillhandahålla kvalitativa tjänster åt 
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bostadsrättsföreningarna. Genom att identifiera föreningens behov och förväntningar kan 
facility management tjänsterna uppnå en högre kvalitet för att motsvara kundens 
förväntningar. Riksbyggen arbetar frekvent med kunddriven fastighetsförvaltning för att 
skapa en mer tillgänglig kommunikation och relationer till bostadsrättsföreningarna. För att 
utveckla värdeskapande processer arbetar Riksbyggen med att studera föreningens åsikter. 
Wennersten förklarar att det därmed går det att se hur kunden upplever produkten samt vad de 
söker för produkt och hur tjänsterna ska gå att förbättra. Riksbyggen arbetar även med 
utbildningar för styrelsemedlemmar. Wennersten berättar att Riksbyggen anser att utbildning 
av bostadsrättsföreningens styrelse gör att bostadsrättsföreningen får högre förståelse och 
kunskap om fastighetsförvaltningen och det skapar värdeskapande processer som 
effektiviserar kommunikationen.  
 
Tillgängligheten för bostadsrättsföreningarna bemöter Riksbyggen genom att 
bostadsrättsföreningen har möjlighet att ringa det kontor eller den förvaltare som ansvarar för 
förvaltningen. Föreningen kan även ta kontakt via Riksbyggens hemsida och anmäla fel. 
Wennersten berättar att Riksbyggen arbetar med personliga möten med sina föreningar. Om 
det inte går att lösa kan någon av hans medarbetare hjälpa föreningen. Wennersten klargör att 
tillgängligheten och den personliga kommunikationen effektiviseras och underlättar 
förvaltningen. 
 
Riksbyggen genererar långsiktiga samarbeten genom att medverka som ledamöter i 
bostadsrättsföreningarna. Riksbyggens förvaltare har därmed samma rätt som en ordinarie 
ledamot och är därmed tillgängliga för bostadsrättsföreningen och kan föra en diskussion med 
medlemmarna och inte bara ordföranden. Arbetet leder till att Riksbyggen får möjligheten att 
skapa mer personliga kontakter och förståelse för hur föreningen bedömer förvaltningen. 
Inom Riksbyggen ansvarar varje förvaltare för mellan tio till femton bostadsrättsföreningar. 
Wennersten förklarar att det gör att kontakten mellan förvaltaren och bostadsrättsföreningen 
blir mer professionell och personlig.  

4.1.3 Ekonomiskförvaltning  
Riksbyggen arbetar med att förvalta hela bostadsrättföreningen eftersom det genererar en mer 
kostnadseffektiv förvaltning. Wennersten berättar att han ser en trend att fler 
bostadsrättsföreningar väljer att outsourca hela sin verksamhet. Bostadsrättsföreningen 
outsourcar sin ekonomi, underhåll av fastighet samt kommunikation till Riksbyggen. 
Wennersten anser att Riksbyggen därmed kan effektivisera sin förvaltning då all förvaltning 
samlas under ett och samma tak. Outsourcingen ger även en trygghet för medlemmarna 
eftersom de anlitar personal som har god erfarenhet och kunskap kring området. För att 
utveckla föreningens verksamhet berättar Wennersten att Riksbyggen arbetar med att följa 
upp föreningens ekonomiska resultat för att se vilka områden i föreningens som måste 
förändras för att generera en effektivare förvaltning.     
 
Wennersten berättar att den ekonomiska hanteringen främst innefattar hantering av likvida 
medel som bostadsrättsföreningarna kan placera mer fördelaktigt samt utförandet av all 
löpande ekonomi av fakturor samt upphandling av räntor och försäkringar. Wennersten 
förklarar vidare att Riksbyggen även upprättar årsredovisningar och bokslut av 
bostadsrättsföreningens ekonomi. Ekonomihanteringen sker både genom konsultering samt 
rådgivning. 
 
Riksbyggens organisation täcker större delar av fastighetsförvaltning. Inför varje 
förvaltningsuppdrag måste beräkningar och analyser göras för att se hur förvaltningen går att 
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utföra mest effektivt. Antingen ska förvaltningen utföras inom organisationen eller så ska det 
utföras via entreprenad. Om en bostadsrättsförening ska utföra större renoveringar eller 
ombyggnader av sin fastighet anlitar Riksbyggen en entreprenör som utför arbetet åt dem 
eftersom arbetet inte kan utföras lika kostnadseffektivt inom organisationen. Riksbyggen 
arbetar med att effektivisera förvaltningen av bostadsrättsföreningar genom att ta tillvara på 
resurser som finns inom företaget. Wennersten berättar att det kan ske genom att de väljer att 
utföra liknande underhållsarbeten för ett flertal bostadsrättsföreningar under en och samma 
period. På så sätt kan stordriftsfördelar tas tillvara och det skapar en kostnadseffektivare 
förvaltning.       

4.1.4 Avtal och risk 
Wennersten förklarar att Riksbyggen försöker göra tidsbesparingar genom att ansvara för hela 
förvaltningen. Det medför att färre avtal skapas. Genom att utveckla långsiktiga samarbeten 
med bostadsrättsföreningarna kan Riksbyggen förutse vilken förvaltning som föreningen 
behöver. Riksbyggen täcker upp större delar av fastighetsförvaltningen av 
bostadsrättsföreningarna vilket medför att antalet avtal och uppföljningar kan minska. 
Uppföljningar som Riksbyggen arbetar med i sin förvaltning är att kontrollerna motpartens 
prestation samt att kontinuerligt kontrollera att förvaltningen utförs effektivt. För att få en mer 
friktionsfri förvaltning arbetar Riksbyggen med att utbilda personalen och utveckla strukturen 
av organisation så att färre kontroller uppstår. Riksbyggen kan därmed få en förvaltning som 
är kostnadseffektivare både för bostadsrättsföreningen och förvaltaren utvecklar Wennersten.  
 
Fastighetsförvaltningstjänsterna har utvecklats och för att förenkla och strukturera avtalen 
mellan förvaltaren och bostadsrättsföreningen används ett kontraktsavtal som heter ABFF 04.  
ABFF 04 förklarar Wennersten är ett kontraktsavtal som flera av branschens aktörer 
använder. Avtalet är standardiserat och ger båda parterna en överblick av förvaltningen. I 
avtalen finns information om vad förvaltaren ska utföra och incitament om riskfördelning. 
Tillsammans arbetar förvaltaren och bostadsrättsföreningen fram kontrakten så att båda parter 
ser vilka arbeten som krävs och vad de får i utbyte.  
 
Riskfördelningen är individuellt baserad i förhållande till kontrakten och kan både ske genom 
lika risk eller att ena parten står för hela risken. Wennersten förklarar att Riksbyggen har stort 
förtroende från motparten och därmed får de också ett inflytande i kontrakten som skapas med 
bostadsrättsföreningarna. Det gör att Riksbyggen kan reglera det ekonomiska resultatet av 
kontraktet beroende på hur de väljer att utföra förvaltningen åt bostadsrättsföreningen. På så 
sätt kommer båda parterna att arbeta mot samma mål och förvaltningen blir mer effektiv.  
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4.2 Husjuristerna 
Husjuristerna arbetar med ekonomiskförvaltning och rådgivning av fastighetsförvaltning till 
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Husjuristerna har sitt kontor i Göteborg och är 
verksamma i Göteborg, Mölndal, Mölnlycke, Kungsbacka och Helsingborg. Företaget har 
funnits sedan 2010. 
 
4.2.1 Intervju 
För att få bredare kunskap om hur fastighetsförvaltningsföretag arbetar med den 
ekonomiskförvaltningen har vi intervjuat Sandra Rowa och Lena Bengtsson från 
Husjuristerna. Intervjupersonerna arbetar med ekonomiskförvaltning och har med sin tidigare 
bakgrund stor erfarenhet av förvaltning. Arbetsområdet innefattar ekonomiskförvaltning för 
både mindre och större bostadsrättsföreningar. Sandra och Lena har lång erfarenhet av 
ekonomiskförvaltning sedan tidigare. Totalt förvaltar Husjuristerna idag 40-50 
bostadsrättsföreningar. 

4.2.2 Fastighetsförvaltning 
Husjuristerna tillhandahåller facility management tjänster inom ekonomiskförvaltning samt 
tekniskförvaltning i samarbete med bostadsrättsföreningen. Husjuristerna arbetar med facility 
management inom rådgivning och hjälper bostadsrättsföreningar att ta in offerter vid 
tekniskförvaltning av drift och underhåll samt ombyggnad. Husjuristerna arbetar inte med den 
tekniskförvaltning eftersom arbetet inte kan utföras effektivt då företaget inte har personal 
inom området.  
 
Rowa anser att facility management tjänsterna inom fastighetsunderhåll är fokuserade på att 
fungera som stödtjänster åt bostadsrättsföreningarna för att se till så att underhållsplanerna 
följs och att förutse framtida behov. Den utomstående entreprenör som ska utföra den 
tekniskförvaltningen av fastighetens underhåll beslutar bostadsrättsföreningen. För att 
utveckla sin förvaltning till att bli mer kvalitativ arbetar Husjuristerna med att förbättra sin 
kommunikation till bostadsrättsföreningen. Det gör att föreningens behov är enklare att 
identifiera förklarar Rowa.  
 
För att skapa värdeskapande processer arbetar Husjuristerna med att skapa tydligare rutiner 
mellan partnerna för att kunna samarbeta ännu närmare med bostadsrättsföreningarna. 
Husjuristerna arbetar kontinuerligt med att förbättrar sin förvaltning genom att utveckla nya 
system. Genom att använda nya tekniska lösningarna bidrar det till att Husjuristerna kan 
arbeta mer effektivt och det är en nyckel till att fastighetsförvaltningen ska ge värdeskapande 
processer. Bengtsson förklarar att kommunikationen är en av de viktigaste delarna i att ge 
kunden hög nytta och skapa goda relationer.  
 
För att skapa långsiktiga samarbeten arbetar Husjuristerna med personlig förvaltning av 
bostadsrättsföreningarna. Personliga bostadsrättsföreningar innebär att varje förvaltare 
ansvarar för ett tiotal bostadsrättsföreningar. Det gör att en mer personlig kontakt kan skapas 
och det blir enklare att återkoppla till bostadsrättsföreningen förklarar Bengtsson. 
Förvaltningen blir mer effektiv eftersom Husjuristerna får tillgång till information och 
kunskap om vad som gjorts inom föreningen och hur framtida behov ser ut.  
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4.2.3 Ekonomiskförvaltning 
Husjuristerna tillhandahåller tjänster som tar hand om bostadsrättföreningens ekonomiska 
förvaltning. Hanteringen av den ekonomiska förvaltningen innefattar löpande ekonomi, 
faktura hantering samt förhandling av föreningens lån. Företaget har inriktat sig mot den 
ekonomiska förvaltningen eftersom det genererar en mer tids- och kostnadseffektiv 
förvaltning då kunskapen finns inom företaget . Outsourcing av bostadsrättsföreningens 
ekonomiska förvaltning är stort efterfrågad. Bengtsson berättar att Husjuristerna ser ett ökat 
behov i takt med att fler bostadsrättsföreningar bildas som ofta inte har kunskap och 
erfarenhet av ekonomisk hantering. Förvaltningen av bostadsrättsföreningens underhåll 
överlämnas därför till en annan förvaltare som kan utföra uppgiften. Husjuristerna arbetar 
därmed endast att vara ett understöd till bostadsrättsföreningen och förbereder samt förhandlar 
fram avtal med ett annat förvaltningsföretag som arbetar med entreprenaden av föreningens 
förvaltning. 
 
Inför varje förvaltningsuppdrag beräknar och analyserar Husjuristerna hur den ekonomiska 
förvaltningen av bostadsrättsföreningen går att utföra mest effektiv. Rowa berättar att varje 
bostadsrättsförening ställer olika krav och beroende på föreningens storlek tas beslut om 
bostadsrättsföreningen kan outsourca den ekonomiska förvaltningen till Husjuristerna. För att 
kunna förutse bostadsrättsföreningens behov väljer Husjuristerna att bygga upp ett långsiktigt 
samarbete med bostadsrättsföreningarna. Därmed ges god kunskap om föreningens ekonomi 
och möjlighet att i god tid förutse hur föreningens ekonomi ska förvaltas utvecklar Bengtsson. 
Att utveckla föreningens verksamhet är inget som Husjuristerna har som primär huvuduppgift 
i sin förvaltning. Däremot arbetar de med att ge råd till bostadsrättsföreningen om någon av 
förvaltarna skulle upptäcka att det går att göra tid- eller kostnadsbesparingar med 
förvaltningen.  

4.2.4 Avtal och risk  
Förvaltarna på Husjuristerna berättar att det kan uppstå många led i förvaltningen eftersom 
företaget inte kan utföra alla moment av förvaltningen inom organisationen. För att minska 
uppföljningarna vid förvaltningen arbetar Husjuristerna med att upprätthålla god kontakt med 
bostadsrättsföreningen och att förvalta bostadsrättsföreningarna långsiktigt. På så sätt kan 
företaget samla information och kunskap kring vad som gjorts tidigare utförts. Förvaltningen 
blir därmed mer effektiv vilket leder till att uppföljningarna av avtalen minskar.  
 
En av uppföljningarna som uppkommer vid förvaltningen är uppföljningar av hur 
bostadsrättsföreningen följer den underhållsplan som Husjuristerna tagit fram. Rowa förklarar 
att Husjuristerna inte ansvarar för att den entreprenör som företaget konsulterat föreningen 
följer kontrakten utan uppföljningen av förvaltningen är bostadsrättsföreningens ansvar. Då 
Husjuristerna främst arbetar med ekonomiskförvaltning begränsar det antalet kontrakt vid 
förvaltningen av bostadsrättsföreningar. Därför lägger inte företaget så mycket av sin tid vid 
förvaltningen för att kontrollera och göra uppföljningar av motparten. 
 
Kontrakten och incitamenten som skapas är ofta mycket omfattande och innefattar allt som 
ingår i förvaltningen. Rowa berättar att Husjuristerna arbetar med ett avtalskontrakt som är 
kopplat till ABFF 04 som säkerställer att kontrakt mellan entreprenör och beställare avseende 
förvaltningsentreprenader blir juridiskt korrekt utformat. Kontrakten som skrivs är mycket 
tydliga och överblickbara. För att minska problemen förklarar förvaltarna kontrakten allmänt 
för bostadsrättsföreningen om vad som ingår i ABFF04 och sedan mer ingående i punktform 
vilka arbetsmoment som ska innefattas av fastighetsförvaltningen. Det gör att kontrakten är 
överblickbara och det är enklare för kunden att se vad som ingår i tjänsten. På så sätt är det 
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svårt att missförstå förklarar Rowa. Husjuristerna arbetar med att få alla i styrelsen 
involverade och skapa tydliga kontrakt så att inte avtalen ska misstolkas.  
 
Riskfördelningen är individuellt anpassade för varje bostadsrättsförening. Den vanligaste 
riskfördelningen är att risken ligger helt hos bostadsrättsföreningen och inte på Husjuristerna. 
Styrelsemedlemmarna i bostadsrättsföreningen skriver på kontrakten vilket gör det att inte en 
person i bostadsrättsföreningens styrelse ska kunna ändra något eller att en person ansvarar 
för hela styrelsens beslut. Om ett problem skulle uppstå står alla till ansvar i styrelsen. 
Bengtsson berättar att Husjuristerna har stort inflytande på de kontrakt som upprättas. 
Anledningen är att bostadsrättsföreningar oftast har liten kunskap inom området och då väljer 
att förlita sig på den kunskap som Husjuristerna har inom förvaltning.  
 

4.3 HSB 
HSB arbetar med nybyggnation och förvaltning av fastigheter. HSB är en kooperativ 
medlemsorganisation som med sina 535 000 medlemmar och 3900 bostadsrättsföreningar 
bildar det största bostadskooperativet i Sverige. Medlemmarna äger tillsammans HSB och 
varje medlem har en rösträtt som gör att medlemmarna har möjlighet att vara verksamma i 
organisationens beslut. HSB har som mål att inte göra någon ekonomisk vinst för 
verksamheten utan allt överskott ska föras tillbaka till medlemmarna och förbättra deras 
boende samt att producera nya bostäder.  

4.3.1 Intervju 
Vi har intervjuat Linda Karlsson på HSB i Linköping till den empiriska studien. Linda arbetar 
som förvaltare och har arbetat inom HSB sedan två år tillbaka. Karlsson har tidigare 
erfarenhet från liknande yrke med hantering av ekonomi innan hon började inom 
fastighetsbranschen. Som ekonom tar hon hand om ett tiotal föreningar och hennes 
arbetsområden är att hantera bokslut, budget samt placering av likvida medel och förhandling 
av räntor.  Bostadsrättsföreningarnas alla löpande transaktioner sker genom henne. Karlsson 
har utbildning och erfarenhet inom fastighetsförvaltning och ekonomiskförvaltning. 

4.3.2 Fastighetsförvaltning  
HSB arbetar med att facility management inom ekonomi, fastighetsunderhåll, utbildningar 
samt kommunikation. Genom att förvalta hela bostadsrättsföreningens verksamhet skapas en 
mer effektiv förvaltning berättar Karlsson. Karlsson anser att det underlättar förvaltningen 
eftersom förvaltaren i efterhand kan se vad som utförts tidigare i föreningen och därmed kan 
förvaltaren inom avdelning på företaget diskutera arbetssätt. 

HSB arbetar även med facility management inom energieffektivisering samt tjänster som 
hjälper styrelsemedlemmarna med utbildningar för att kunna sköta och hantera enklare delar 
av ekonomin i bostadsrättsföreningen. Ekonomisk hantering kräver kunskap och erfarenhet 
som bostadsrättsföreningarna ofta saknar menar Karlsson. HSB har även en avdelning som 
heter teknik och konsult. Avdelningen tar hand om den juridiska hanteringen av offerter och 
kontrakt inom fastighetsförvaltningen. 

Karlsson förklarar att HSB arbetar med att utveckla sina facility management tjänster för att 
bostadsrättsföreningarna ska få mer kvalitativa tjänster. Genom att kunna förutse vad 
föreningen behöver och vilken förvaltning som marknaden är i behov av kan kvalitén 
förbättras. Karlsson nämner bland annat att HSB ser en stor efterfrågan på 
energieffektivisering av bostadsrättsföreningarna. HSB har därför valt att utveckla en facility 
management tjänst för att bemöta efterfrågan. På så sätt kan tjänsten motsvara 
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bostadsrättsföreningens behov bättre och det skapar en mer professionell förvaltning vilket 
leder till fler samarbeten. Arbetet med att utveckla kvalitativa tjänster leder till att HSB kan 
effektivisera fastighetsförvaltningen av bostadsrättsföreningar. Utbildningar av personalen 
inom organisationen och att ta tillvara på de egna resurserna gör att förvaltningen blir mer 
effektiv.  
 
För att kunna erbjuda bostadsrättsföreningarna värdeskapande processer arbetar HSB med att 
studera vilka behov som efterfrågas samt att försöka vara mer tillgänglig för 
bostadsrättsföreningen. Karlsson berättar att tillgängligheten har utvecklats genom att det 
finns en representant i varje bostadsrättsförening från HSB som ordinarie ledamot. Ledamoten 
fungera som en länk och underlättar för HSB att ta emot feedback samt stötta och ge råd till 
föreningen. Bostadsrättsföreningarna kan även ringa till kontoret om den personliga 
förvaltaren inte skulle vara tillgänglig. På så sätt kan bostadsrättsföreningen enkelt komma i 
kontakt med HSB. Karlsson utvecklar att den ökade tillgängligheten med kommunikation 
leder till att det förekommer färre missförstånd.  

För att bygga upp långsiktiga samarbeten arbetar HSB med att skapa en helhets täckande 
förvaltning av föreningen. Fastighetsförvaltningen är individuellt anpassad till varje 
föreningen för att skapa ett större mervärde till kunden. Karlsson förklarar att kontoret i 
Linköping därför valt att ta fram en arbetsmodell som kallas för SIQ- modellen. Modellen är 
framtagen för att kunna utveckla samarbeten som i sin tur skapar långsiktiga relationer. 
Karlsson menar på att genom SIQ-modellen kan företaget lättare avgöra om förvaltningen är 
tillräckligt effektiv eller om ett annat arbetssätt ska användas. 

4.3.3 Ekonomiskförvaltning 
Karlsson berättar att HSB beräknar och analyserar förvaltningen med hjälp av kalkyler för att 
ta fram det mest kostnadseffektiva förvaltningsalternativet. Karlsson utvecklar att resurserna 
som HSB har utnyttjas i största mån får att kunna effektivisera arbetet för att inte behöva 
anlita utomstående entreprenörer. Det finns tillfällen då HSB väljer att en annan entreprenör 
tar hand om förvaltningen när företaget inte kan utföra arbetet inom organisationen. Det kan 
förekomma när föreningen ska byta tak eller fönster.  

För att kunna förutse bostadsrättsföreningens behov, berättar Karlsson att HSB försöker 
arbeta långsiktigt med bostadsrättsföreningarna. Insamling av information om föreningens 
tidigare underhåll och vad som behöver utföras i framtiden är viktiga nyckeltal för att kunna 
vara förberedd och tillgänglig med resurser när det krävs. För att utveckla föreningens 
verksamhet arbetar HSB även med att kontrollera och följa upp förvaltningen för att kunna 
avgöra om arbetet utförts tillräckligt effektivt. Därmed kan HSB avgöra om föreningen är i 
behov av att utveckla sin outsourcing eller om förvaltningens omfattning är tillräcklig. 

 

4.3.4 Avtal och risk  
Då HSB arbetar med att förvalta hela verksamheten åt bostadsrättsföreningarna gör det att 
färre kontrakt och kontroller av utomstående förvaltningsföretag minskar. Karlsson anser at 
uppföljningar av förvaltningen därför inte behöver utföras i lika stor utsträckning när 
resurserna inom företaget tar hand om hela förvaltningen.  

Uppföljningar som förekommer inom fastighetsförvaltningen är att kontrollera att förvaltaren 
utför arbetet tillräckligt effektivt samt att förvaltningen stämmer överens med kontraktets 
innehåll. HSB har utvecklat en arbetsmodell för att effektivisera sitt arbetssätt för att skapa en 
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mer friktionsfri förvaltning av bostadsrättsföreningar. Arbetsmodellen kallas Ethos och är 
indelad i olika avdelningar av förvaltningen. Under varje avdelning finns det underkategorier 
som gör det lättare att se vad som behöver göras vid en specifik situation. Det gör att 
förvaltaren inte behöver gå via sin chef och alla strävar efter samma mål och det ger en bättre 
produkt åt bostadsrättsföreningarna. Modellen gör att varje avdelning kan förstå varandra och 
det skapar en mer effektiv förvaltning som gör att färre uppföljningar uppstår.  

Karlsson förklarar att kontrakt och avtal måste vara tydliga mellan parterna. Annars finns det 
en risk att missförstånd uppkommer. Därför upprättar HSB med standardiserade 
kontraktsavtal. Tillsammans med bostadsrättsföreningen upprättas avtalen som redogör för 
vem som står för risken vid kontraktsbrott. Riskfördelningen är individuellt anpassad mellan 
varje uppdrag och kan därför inte generaliseras. Karlsson förklarar att det ofta är förvaltaren 
som står för riskerna i kontraktet om företaget förvaltar hela bostadsrättsföreningens 
verksamhet. Vid kontraktshantering har HSB även möjlighet att skapa ett inflytande på 
kontrakten mellan förvaltaren och bostadsrättsföreningarna. Karlsson utvecklar att 
bostadsrättsföreningarna känner stor tillit eftersom de förutsätter att HSB har kunskap och 
erfarenhet för att rätt beslut tas. HSB kan därför välja förvaltningsmodell samt vilka 
ekonomiska kostnader som förvaltningen får. Dock är det föreningen som har det sista ordet 
och tar det avgörande beslutet om vilken del av föreningen som ska förvaltas.  
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5. Analys   
 

Kapitlet kommer att analysera det empiriska materialet mot den teoretiska referensramen för 
att försöka finna liknelser och skillnader om hur och varför fastighetsförvaltare arbetar som 
de gör inom avtal och risk, fastighetsförvaltning samt ekonomiskförvaltning. Analysen 
avslutas med en matris som sammanställer analysens resultat. 

 
Analysen kommer att följa de tre centrala delarna som vi tagit fram i figur 2 som använts i 
den teoretiska referensramen och vår empiriska studie för att kunna skapa en god struktur. De 
tre centrala delarna är fastighetsförvaltning, ekonomiskförvaltning samt avtal och risk. För att 
tolka det empiriska materialet kommer vi att utgå från den teoretiska referensramen för att 
beskriva hur och varför fastighetsförvaltare arbetar med de tre centrala delarna. 	  

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
Figur 2, Analysmodell (Egen konstruktion) 

 
5.1 Fastighetsförvaltning 
 
Enligt Rondeau (2006) är det viktigt att företag som arbetar med facility management har god 
insikt i fastighetens skick och behov för att kunna erbjuda kvalitativa tjänster. Riksbyggen, 
Husjuristerna och HSB anser alla att insamling av information om tidigare underhåll är viktigt 
för att företagen ska kunna tillhandahålla kvalitativa tjänster. Husjuristerna menar på att en 
stor inblick i bostadsrättsföreningens tidigare underhåll, medför att mer kvalitativa tjänster 
skapas i förvaltningen. Informationen som förvaltaren får om föreningen gör att det blir 
enklare att identifiera bostadsrättsföreningens behov av förvaltning i framtiden. Riksbyggen, 
Husjuristerna och HSB anser också att information om fastighetens skick och behov samt att 
ha mycket information om föreningens tidigare underhållsplan är en stor del i att kunna 
tillhandahålla rätt tjänster med god kvalité. Samtliga förvaltare anser att bra insikt om 
fastigheten i ett tidigt skede medför att företaget kan erbjuda mer kvalitativa 
förvaltningstjänster.  
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Rondeau (2006) anser att förvaltaren kan tillhandahålla effektivitet i sin förvaltning genom att 
utveckla nya arbetsmetoder och tjänster. Det leder till en ökad produktivitet och skapar 
kostnadseffektiva arbetssätt. Karlsson menar att HSB har utvecklat sina facility management 
tjänster för att kunna gör det möjligt att bemöta föreningens behov och att skapa effektiva 
tjänster i förvaltningen. För att kunna göra det möjligt har menar Karlsson att HSB bland 
annat valt att utveckla facility management tjänster inom energieffektivering och 
fastighetsunderhåll som tidigare saknades och som inte var tillräckligt effektiviserade. 
Karlsson anser att det är viktigt att skapa nya tjänster eftersom det leder till en mer 
professionell förvaltning vilket ger fler samarbeten och en effektivare fastighetsförvaltning av 
bostadsrättsföreningar. 

Wennersten anser istället att det är viktigare att företaget väljer att ta tillvara på och utveckla 
befintliga resurser som finns inom företaget för att tillhandahålla effektivitet i förvaltningen. 
Därmed anser Wennersten att Riksbyggen kan avgöra vilka delar av organisationen som kan 
förbättras och på så sätt skapa kostnadseffektivare arbetssätt med förvaltningen.  

Enligt Högberg & Högberg (2000) är en central del i arbetet med kunddriven 
fastighetsförvaltning att försöka skapa förståelse för vad kunden upplever som värdeskapande 
processer för att kunna utveckla och förbättra kundens boendesituation. Riksbyggen, 
Husjuristerna och HSB arbetar med att försöka hålla goda kontakter med de 
bostadsrättsföreningar som förvaltas. Kontakten gör det möjligt för företagen att avläsa och 
förutse vad motparten söker vilket i sin tur skapar ett mervärde för förvaltningstjänsterna.  
HSB har tagit fram ett ledningssystem som kallas SIQ-modellen för att kunna bemöta 
kundens behov och skapa värdeskapande processer. Karlsson anser att SIQ-modellen hjälper 
HSB att förbättra förståelsen för föreningen och på så vis kan företaget lättare avgöra vad 
föreningen söker. HSB har tagit fram ledningssystemet eftersom det leder till tydligare 
struktur för förvaltaren att kunna avgöra vad som behöver utföras vid en specifik situation. 
Riksbyggen och Husjuristerna arbetar istället mycket med att utbilda bostadsrättsföreningens 
styrelsemedlemmar. Wennersten menar att Riksbyggen anser att utbildningen av 
medlemmarna är viktig eftersom det ökar förståelsen för hur förvaltningen av 
bostadsrättsföreningen ska utföras.  
 
Det är viktigt att kunden vet vart den ska vända sig. Förvaltningsföretag kan välja mellan att 
tillhandahålla en tjänst som är personlig eller centraliserad. En personlig bemötning ger ett 
mer professionellt intryck samtidigt som det kan vara svårt i större förvaltningsbolag där en 
person ansvarar för flera bostadsrättsföreningar (Högberg & Högberg, 2000). Riksbyggen, 
Husjuristerna och HSB anser att den personliga servicen är viktig för att skapa nöjda kunder. 
Samtliga förvaltningsföretag har därför valt att begränsa antalet föreningar per 
fastighetsförvaltare till mellan tio till femton bostadsrättsföreningar. Genom att begränsa 
antalet föreningar per förvaltare skapas ett mer professionellt och personligt samarbete 
samtidigt som föreningen själv kan avgöra om de vill ta kontakt med företagets telefonväxel 
eller direkt kontakta den personliga förvaltaren. Både Riksbyggen och HSB arbetar med 
callcenter dit föreningarna kan ringa vid problem. Husjuristerna, som är ett mindre företag, 
har ingen central telefonavdelning utan föreningarna tar kontakt direkt med den förvaltare 
som har hand om förvaltningen av den aktuella bostadsrättsföreningen. 
 
För att skapa långsiktiga samarbeten ska förvaltningsbolagen inte bara lyssna till vad styrelse 
enas om utan också lyssna på de övriga medlemmarna (Högberg & Högberg, 2000). Både 
Riksbyggen och HSB sitter som ordinarie ledamöter i bostadsrättsföreningens styrelse. Det 
ger förvaltaren möjlighet att även lyssna till vad övriga medlemmar i föreningen har att säga 
vid föreningsstämmor. Karlsson menar att HSB har valt det arbetssättet eftersom det skapar 
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långsiktiga samarbeten och mervärden för bostadsrättsföreningen. Dock är det nästan 
uteslutande styrelsen som förvaltaren samtalar med. Husjuristerna arbetar inte med samma 
arbetssätt som Riksbyggen och HSB med att sitta i föreningens styrelse som ledamöter. Rowa 
och Bengtsson anser att Husjuristerna har valt detta eftersom det inte finns tid samt att 
förvaltningen inte blir lika effektiv. Bengtsson och Rowa menar att Husjuristerna istället välje 
att träffa bostadsrättsföreningen två gånger per år utöver den kontakt som sker per telefon. 
  
5.2 Ekonomiskförvaltning 
 
Enligt Lam (2008) och Bragg (1998) är outsourcing ett strategiskt val för kostnadseffektivitet 
i verksamheten. Framförallt kan företaget göra kostnadsbesparingar då alla delar i 
förvaltningsprocessen samlas på en och samma plats. Riksbyggen, Husjuristerna och HSB 
anser att outsourcing leder till en kostnadseffektiv förvaltning. De anser att outsourcing 
medför att effektivitet kan uppnås i förvaltningen. Både Riksbyggen och HSB tillhandahåller 
olika outsourcingtjänster inom flera områden av förvaltningen till bostadsrättsföreningarna 
som innefattar både fastighetsunderhåll och ekonomihantering. Husjuristerna arbetar endast 
med ekonomiskförvaltning. Wennersten och Karlsson menar att Riksbyggen och HSB anser 
att outsourcing underlättar förvaltningsarbetet eftersom förvaltaren får mycket information 
och kunskap om bostadsrättsföreningen. Karlsson menar HSB arbetar med att utnyttja sina 
resurser inom organisationen i största mån för att skapa kostnadsbesparingar. Därmed menar 
Karlsson at HSB kan minska utsträckningen av att behöva anlita utomstående entreprenörer. 
Husjuristerna har valt att endast konsultera bostadsrättsföreningen med ytterligare 
entreprenörer för att kunna utföra arbetet med fastighetsförvaltningen. Rowa och Bengtsson 
menar på att Husjuristerna inte kan tillhandahålla outsourcingtjänster inom 
fastighetsförvaltning tillräckligt kostnadseffektivt. Enligt Williamson (1993) ska företag 
frånsäga sig de enheter som inte kan bedrivas lönsamt i företaget utan istället utföras av 
utomstående entreprenad. 
  
Axelsson (1998) nämner att det är viktigt att företaget fokuserar på de aktiviteter som är mest 
värdefulla och som de har mest kunskap om vid outsourcing. Samtliga respondenter anser att 
när en bostadsrättsförening ska utföra större renoveringar eller ombyggnader av fastigheten 
bör de anlita en entreprenör för att utföra arbetet. Anledningen är att kostnadsbesparingar och 
effektivitet ska uppnås. Det kan ske när föreningen ska byta tak eller fönster. Det är sällan 
som företaget inte kan utföra alla delarna i förvaltningen men det är kostnadsalternativen som 
avgör, anser Wennersten. Wennersten och Karlsson menar att Riksbyggen och HSB anser att 
det framför allt är beräkningar och analyser av kostnadsalternativ i förvaltningen som avgör 
om förvaltningsföretaget väljer att utföra uppdraget. Rowa och Bengtsson menar att 
Husjuristerna istället anser att det är föreningens storlek och behov som avgör om vilka delar 
av förvaltningen som bostadsrättsföreningen kan outsourca.  
 
Om entreprenaden byts ut förloras kunskap om fastigheterna vilket leder till att förvaltaren 
måste starta en ny process med att samla in kunskap (Nilsson, 1999). Riksbyggen, 
Husjuristerna och HSB menar på att det är viktigt att arbeta långsiktigt med sina kunder 
eftersom insamling av information om tidigare underhåll underlättar förvaltningsarbetet. Om 
ett samarbete med en förening avslutas förloras mycket information och förvaltningsarbetet 
blir mer krävande. Därför anser företagen att långsiktighet i förvaltningen är viktigt att beakta 
för att inte förvaltningssamarbetet avslutas. Karlsson menar att HSB anser att kunskapen om 
föreningens tidigare underhåll gör det möjligt att i god tid kunna förutse hur föreningen ska 
förvaltas. Karlsson anser Det leder till att HSB kan uppnå en förvaltning med kvalitativt och 
effektivt resultat.  
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Enligt Bragg (1998) ska förvaltningsföretag, förutom att driva och ansvara för det arbete som 
bostadsrättsföreningen outsourcar, även arbeta med att utveckla föreningens verksamhet. 
Riksbyggen arbetar med att följa upp föreningens årliga ekonomiska resultat för att kunna 
avgöra om föreningens verksamhet måste förändras. Wennersten menar att Riksbyggen gör 
det eftersom det genererar en effektivare förvaltning för både bostadsrättsföreningen och 
förvaltningsföretaget. HSB arbetar med att kontrollera och följa upp varje 
förvaltningsuppdrag för att kunna bedöma om arbetet utförts tillräckligt effektivt. Karlsson 
menar att HSB därmed kan avgöra hur föreningens verksamhet kan förbättras i framtiden. 
Husjuristerna anser istället att förvaltaren inte vanligtvis ger generella mål för hur föreningens 
verksamhet går att utveckla. Däremot ger förvaltaren rådgivning till bostadsrättsföreningen 
med alternativ i valet av förvaltningsmodell eftersom det skapar en mer professionell 
förvaltning.  
 

5.3 Avtal och risk 
Svetoft (2008) nämner att det finns ett antal nyckelfaktorer för att skapa en effektiv 
organisation. En av faktorerna är tid. Wennersten och Karlsson menar att Riksbyggen och 
HSB anser att tid är en viktig faktor som alltid tas med i beräkningarna av förvaltningen. 
Genom att förvaltningsföretaget får utföra fler förvaltningsprocesser åt bostadsrättsföreningen 
medför det att större tidsbesparingar kan göras. 

Karlsson menar att HSB framför allt försöker samla ihop förvaltningsprocessen eftersom det 
skapar färre kontrakt och kontroller av utomstående förvaltningsföretag vilket effektiviserar 
förvaltningen. Husjuristerna väljer att låta bostadsrättsföreningen själv kontrollera den 
motpart som utför fastighetsförvaltningen. Det gör att antalet kontrakt kan begränsas. Rowa 
och Bengtsson menar att Husjuristerna anser att det skapar en effektivare organisation som 
kan göra tidsbesparingar. Enligt Williamson (1993) leder färre kontrakt i uppdraget till att 
företaget kan minska sina kostnader eftersom de kommer göra tidsbesparingar då de inte 
behöver kontrollera motparten i lika stor utsträckning.  

Williamson (1993) nämner att ett företag kan minimera osäkerheten angående upprättande av 
kontrakt genom att uppnå friktionsfria avtal. Riksbyggen och HSB jobbar med att kontrollera 
och göra uppföljningar av motpartens prestation samt att kontinuerligt kontrollera 
förvaltningens effektivitet. Wennersten och Karlsson menar att Riksbyggen och HSB anser att 
det leder till mer friktionsfria avtal. För att minska osäkerheten arbetar Riksbyggen med att få 
ansvara för större delar av förvaltningen. Det gör att färre avtal skapas och därmed minskas 
risken för missförstånd i avtalen. Både Riksbyggen och HSB arbetar med friktionsfria avtal 
som leder till en effektivare och säkrare förvaltning för såväl bostadsrättsföreningen som 
förvaltningsföretaget. Rowa och Bengtsson menar att Husjuristerna anser att det alltid 
föreligger en viss osäkerhet i kontrakten angående om de kommer hållas eller inte och därför 
har de valt att arbeta med att utbilda sin personal och att utveckla organisationen för att 
avtalen ska bli mer friktionsfria. Utbildningen begränsar att antalet misstag minskar samt att 
färre kontroller behöver utföras i framtiden.  
 
Enligt Williamson (1993) ska kontrakten vara så preciserade och tydliga att det visar vad som 
förväntas mellan parterna. Riksbyggen och Husjuristerna använder sig av ett kontraktsavtal 
som heter ABFF 04 vid förvaltningen av bostadsrättsföreningar. ABFF 04 är ett standardiserat 
avtal och används för att avtalen ska vara tydliga. Förvaltningsföretagen anser att ABFF 04 är 
ett viktigt verktyg i förvaltningen eftersom kontaktsavtalet är tydligt och ger båda parter en 
bra överblick av förvaltningen. Rowa från Husjuristerna förklarar att förvaltaren alltid 



Fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar 
	  

 

30	  
	  

förklarar kontraktets innehåll och vad som ingår tillsammans med föreningen och därmed kan 
båda parter avläsa vad som avtalats. Karlsson menar att även HSB anser att tydliga avtal är 
viktigt och företaget utgår från ett standardiserat kontraktsavtal i förvaltningen för att minska 
risken för missförstånd. Tillsammans med bostadsrättsföreningen upprättar HSB avtalen i 
förvaltningen som redogör för vilket arbete som ska utföras samt vem som står för risken vid 
kontraktsbrott. För att skapa en tydligare och effektivare förvaltning är det enligt Lam (2008) 
viktigt att företagen använder en fastställd norm för avtalen. 

Vid förvaltning uppkommer flera arbetsuppgifter som ska utföras och det är därför viktigt att 
parterna diskuterar fördelningen av risk i kontrakten och upprättar incitament (Rapp & 
Thorstenson, 1994). Riksbyggen, Husjuristerna och HSB använder incitament i avtalen med 
bostadsrättsföreningar. Förvaltningsföretagen anser att incitament minskar risken med 
kontraktsbrott. Wennersten menar att Riksbyggen anser att incitamenten gör det möjligt att 
reglera viten och straffpåföljder om den ena parten inte följer kontraktet. Karlsson menar att 
HSB använder incitament som ett viktigt verktyg i förvaltningsprocessen som det gör det 
möjligt att reglera risken med oförutsägbara kostnader. Rowa och Bengtsson menar att 
Husjuristerna anser att incitament är användbart för att kunna fördela risken mellan parterna 
och att det är vanligt förekommande att risken ligger helt hos bostadsrättsföreningen eftersom 
det är föreningen som tar det sista beslutet. Både Riksbyggen och HSB anpassar 
riskfördelningen individuellt i kontrakten i förhållande till kontraktets omfattning och kan ske 
både genom delad risk eller att ena parten står för hela risken 

5.4 Sammanfattning av analys 
Respondenterna i vår studie har olika struktur i hur och varför de arbetar med valt arbetssätt 
vid förvaltning av bostadsrättsföreningar. Riksbyggen och HSB arbetar med en liknande 
förvaltning. Både Riksbyggen och HSB har valt att samla hela förvaltningsprocessen inom 
organisationen för fastighetsförvaltning, ekonomiskförvaltning samt hur de arbetar med avtal 
och risk. Husjuristerna har istället valt att inrikta sig på ekonomiskförvaltning samt 
konsultering och rådgivning inom fastighetsförvaltning. Gemensamt för HSB och Riksbyggen 
är att företagen har förvaltare som sitter med som ledamöter i styrelsen. Företagen förklarade 
att det leder till en bättre kommunikation så att framtida behov går att förutse. 
 
Förvaltningsföretagens förvaltning av bostadsrättsföreningar är jämförbar med Rondeau 
(2006) samt Högberg & Högberg (2000) och Lam (2008). Samtliga förvaltningsföretag 
arbetar med att förvalta ett område av bostadsrättsföreningens verksamhet och använder sig 
av arbetssättet för att förvaltningen ska uppnå kostnadseffektivitet. Gemensamt för alla 
fastighetsförvaltarföretagen i studien är att de väljer att skapa färre kontrakt i förvaltningen 
samt att använda standardiserade avtal för att kunna göra tidsbesparingar.   
 
Riksbyggen, Husjuristerna och HSB arbetar på olika sätt för att uppnå en effektiv förvaltning. 
Riksbyggen arbetar med att utbilda sin personal och utveckla organisationen för att försöka 
uppnå en friktionsfri förvaltning. Husjuristerna arbetar mycket med långsiktiga samarbeten 
med föreningarna för att öka effektiviteten. HSB har tagit fram en arbetsmodell som kallas för 
Ethos. Arbetsmodellen är en faktor som HSB anser gör förvaltningen så friktionsfri som 
möjlig. Karlsson förklarar att Ethos skapar kvalitativa förvaltningstjänster åt 
bostadsrättsföreningen. Vidare framgår det att Riksbyggen och HSB använder sig av en 
individuell riskfördelning i kontrakten till skillnad mot Husjuristerna som lägger all risk på 
föreningen.  
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6. Slutdiskussion 
 

 
I det slutliga kapitlet kommer vi försöka ge svar på problemformuleringen och dra slutsatser 
som vi kommit fram till utifrån analysens resultat. Vidare kommer vi presentera en diskussion 
och ge förslag på en fortsatt forskning.  

 
	  
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur fastighetsförvaltare arbetar med att förvalta en 
bostadsrättsförening med fokus på fastighetsförvaltning, ekonomiskförvaltning, avtal och risk. 
Uppsatsen syftar även till att förklara vilka faktorer som påverkar fastighetsförvaltares 
arbetssätt med att förvalta bostadsrättsföreningar samt försöka finna liknelser och skillnader 
vid valda arbetssätt. Vi kommer med hjälp av det resultat vi kommit fram till att försöka 
besvara vår problemformulering: 
 

- Hur arbetar fastighetsförvaltare med att förvalta bostadsrättsföreningar? 

6.1 Slutsatser 
 
Riksbyggen, Husjuristerna och HSB arbetar med förvaltning av bostadsrättsföreningar i olika 
utsträckning. Riksbyggen och HSB arbetar med fastighetsförvaltning samt 
ekonomiskförvaltning eftersom de anser att det skapar en kvalitativ och effektiv tjänst. 
Husjuristerna väljer, till skillnad mot Riksbyggen och HSB att inrikta sin förvaltning av 
bostadsrättsföreningar till ekonomiskförvaltning. Begränsningen har Husjuristerna valt på 
grund av att de inte har resurser inom organisationen till att erbjuda en kvalitativ tjänst till 
bostadsrättsföreningen. Med hjälp av vår studie kan vi se att faktorn till att 
förvaltningsföretagen väljer förvaltningsområde beror på om företaget kan uppnå tids- och 
kostnadseffektivitet i sitt arbete med förvaltningen. 
 
Riksbyggen och HSB arbetar med facility management för att förvalta 
bostadsrättsföreningens fastighetsunderhåll och ekonomihantering. Husjuristerna har istället 
valt att använda facility management inom ekonomiskförvaltning samt konsultering av 
fastighetsförvaltning. En faktor som gör att Riksbyggen arbetar med facility management är 
att de anser att det medför kvalitativa tjänster i förvaltningen.  
 
Vi kan observera tydliga sammanband mellan facility management och kunddriven 
fastighetsförvaltning. Samtliga förvaltningsföretag arbetar med kundriven 
fastighetsförvaltning för att öka förståelsen för föreningens behov. Den ökade förståelsen 
anser de tillfrågade förvaltarna är en avgörande faktor till att framtida underhållsbehov går att 
förutse. HSB och Riksbyggen har därför till skillnad mot Husjuristerna en fastighetsförvaltare 
i varje bostadsrättsförenings styrelse. Förvaltarens aktivitet i styrelsen är en faktor till att 
kommunikationen och samspelet med föreningen blir tydligare. Det leder till att 
förvaltningsföretagen kan uppnå en effektivare förvaltning. Gemensamt för samtliga 
respondenter är att varje förvaltare ansvarar för tio till femton bostadsrättsföreningar. 
Företagen har valt att begränsa antalet föreningar per förvaltare för att kunna tillgodose 
bostadsrättsföreningarnas behov och önskemål.      
   
Samtliga förvaltningsföretag arbetar med outsourcing. Respondenterna förklarade att en 
faktor till att använda outsourcing är att det ger en mer kostnadseffektiv förvaltning. Vi kan se 
att Riksbyggen och HSB därför väljer att ta till vara på kunskap och erfarenhet som finns 
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inom organisationen genom att samla alla delar av förvaltningen under ett och samma tak. På 
så vis minskar kontrakteringen av utomstående entreprenörer, vilket skapar tids- och 
kostnadseffektivitet i förvaltningen. Även Husjuristerna väljer att tar tillvara på den kunskap 
som finns inom organisationen. När det kommer till den tekniska förvaltningen måste 
föreningarna ta hjälp av andra entreprenörer. Husjuristerna anser att utnyttja kunskapen som 
finns inom organisationen är en faktor till kostnadseffektivitet.   
 
För att minska antalet kontrakt ser vi att samtliga respondenter även arbetar med en tydlig 
struktur inom organisationen för att förbättra kommunikationen inom förvaltningen. 
Wennersten anser att en faktor att kunna minska framtida uppföljningar är att utbilda sin 
personal. HSB har istället valt att utveckla en arbetsmodell som skapar kortare beslutsvägar 
inom organisationen. Karlsson anser att arbetsmodellen är en avgörande faktor för att HSB 
ska kunna skapa ytterligare kostnadseffektivitet i förvaltningen. Samtliga respondenter anser 
att den mest förekommande uppföljningen i förvaltningen är att kontrollera förvaltningens 
effektivitet och att bostadsrättsföreningens underhållsplaner följs. Wennersten anser att 
uppföljningarna tar mycket tid men leder till kostnadseffektivitet. 
 
För att avtalen mellan förvaltningsföretagen och bostadsrättsföreningarna ska vara tydliga 
använder förvaltarna sig av standardiserade avtal. Riksbyggen och Husjuristerna använder sig 
av kontraktsavtalet ABFF 04, som är en avtalsmall inom fastighetsförvaltning och 
verksamhetsknutna tjänster. Avtalet gör det även möjligt för fastighetsförvaltningsföretagen 
att fördela risk mellan parterna för att kontrollera att avtalen följs. Vid förvaltning av 
bostadsrättsföreningar arbetar samtliga respondenter med att skapa incitament i avtalen för att 
hantera risk. Incitamenten används eftersom förvaltningsföretagen anser att det gör att båda 
parter kommer arbeta mot samma mål. HSB anser att incitamenten är en faktor som gör det 
möjligt att reglera risken med oförutsägbara kostnader. 
 
Med hjälp av vår studie kan vi även se att förvaltningsföretagen har stort inflytande på vilken 
förvaltning som ska användas. Respondenterna förklarar att det beror på 
bostadsrättsföreningarnas okunskap.  Förvaltningsföretagen i vår studie förklarar dock att det 
är bostadsrättsföreningen som alltid tar det slutliga beslutet i förvaltningen.   
 

6.2 Egna reflektioner 
 
Utifrån studien har vi förstått att faktorerna som påverkar ett fastighetsförvaltningsföretags val 
med att förvalta hela eller delar av föreningens verksamhet, beror på om förvaltningen blir 
tids- och kostnadseffektivt. Riksbyggen och HSB har dock valt att arbeta med en helhets 
täckande förvaltning av bostadsrättsföreningar. Husjuristerna förvalktar, till skillnad mot 
Riksbyggen och HSB, endast ekonomiskförvaltning. Vi anser att Husjuristerna som valt att 
begränsa sig till ekonomiskförvaltning därmed kan tappa marknadsandelar eftersom 
fastighetsförvaltningen utgör en stor del av bostadsrättsföreningarnas hela verksamhet.  
 
Vi har även förstått att arbetet med facility management är en viktig del i förvaltningen. 
Facility managementgör att förvaltningsföretagen samlar på sig information om tidigare 
underhåll, leder till att förvaltaren kan tillgodose föreningens behov på ett mer 
tillfredsställande sätt. Vi anser att det är en faktor som gör att förvaltningen blir mer effektiv 
då förvaltarna kan avgöra vilka förvaltningsområden som kräver mest resurser. Med hjälp av 
vår studie har vi förstått att förvaltningsföretagen har stort inflytandet på hur förvaltningen ska 
utföras. Vi anser att det kan göra att föreningen tappar kontrollen och lägger ifrån sig ansvaret 



Fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar 
	  

 

34	  
	  

för de tjänster som outsourcas. Vi anser därför att fastighetsförvaltningsföretagen ska arbeta 
med att utbilda och sprida kunskapen om förvaltningen till föreningens styrelse och 
medlemmar. Det skulle kunna leda till att styrelsemedlemmarna kan påverka besluten i större 
omfattning och på så sätt själva kunna påverka vilka delar som ska outsourcas.  
 
Förvaltning av bostadsrättsföreningar innebär att flera avtal och risker uppstår. För att minska 
avtalen och riskerna vet vi av studien att HSB tagit fram en arbetsmodell som heter Ethos. 
Arbetsmodellen har tagits fram för att skapa kortare beslutsvägar inom organisationen. Vi kan 
se att det är en avgörande faktor till att HSB kunnat minska antalet uppföljningar som lett till 
att förvaltningen har kunnat göras mer effektiv. Utifrån studien anser vi att förvaltningsföretag 
som arbetar med bostadsrättsföreningar ska tillämpa liknande arbetsmodell som HSB, 
eftersom det kommer att bidra till en mer kostnadseffektiv förvaltning.  

 

6.3 Fortsatt forskning 
 
Under arbetet med uppsatsen har en del frågeställningar och funderingar dykt upp som inte är 
relevanta för den här undersökningen men som hade kunnat studeras vidare. Vi har därför valt 
att ta fram några förslag som vi tycker är intressanta att följa upp och forska vidare inom.  

 
• Att göra en närmare undersökning kring vilka företag i förvaltningsbranschen som 

använder sig utav ABFF 04?  
 

• Vad anser bostadsrättsföreningarna om samarbetet med förvaltningsföretagen? 
 

• Finns det andra regelverk än ABFF 04 som förvaltningsföretagen kan använda? 
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Bilagor  
 

Bilaga 1: Operationalisering  
 
Teoretiska begrepp Underbegrepp Variabler 

Bostadsrättsförening Allmän fakta  Vilka bostadsrättsföreningar förvaltas? 

    Hur många föreningar som förvaltas? 

Facility Management Tjänst  Vilka tjänster ger företaget? 
  
Behov  Hur identifieras bostadsrättsföreningens 
   behov? 

Kundrivenförvaltning Modeller  Vilka arbetsmodeller finns?  

 Processer  Hur skapas värdeskapande processer? 

Outsourcing Entreprenad  Vad fastställer ett outsourcing beslut? 

Vilka områden av fastigheten 
outsourcas? 

Transaktionskostnad Information   Hur görs tidsbesparingar?  

 Friktionsfri   Hur görs uppföljningar? 

Hur minskas uppföljningar?	  

Principal agent-teori Kontrakt  Tydliga och preciserade avtal? 

Finns incitament med i kontrakten? 

 Risk  Hur fördelas risken? 

   Hur ser inflytande på kontrakt ut? 

  

 

 

 

 

 

  



Fastighetsförvaltning med fokus på bostadsrättsföreningar 
	  

 

	  
	  

Bilaga 2: Intervjuguide Fastighetsförvaltare 
 

Vi kommer att ställa frågor som berör vilken roll ni har som förvaltare samt om förvaltningen 
av bostadsrättsföreningar.  

Bakgrund 

1. Berätta om din bakgrund samt varför ni valde att bli förvaltare? 
2. Vilken typ av förvaltning arbetar ni med?  
3. Hur länge har ni arbetat med att förvalta bostadsrättsföreningar? 

Fastighetsförvaltning 

Facility management 

1. Vilka förvaltningstjänster erbjuder ni bostadsrättsföreningar? 
2. Hur arbetar ni för att erbjuda kvalitativa tjänster åt bostadsrättsföreningen? 
3. Vad gör ni för att skapa en effektiv förvaltning av bostadsrättsföreningen?  

Kunddriven fastighetsförvaltning 

1. Vad gör ni för att skapa värdeskapande processer?  
2. Hur arbetar ni för att vara tillgänglig för kunden?  
3. Vad gör ni för att skapa långsiktiga samarbeten?  

Ekonomiskförvaltning 

Outsourcing 

1. Vilka områden outsourcar ni för en bostadsrättsförening? 
2. Hur tas beslut kring vilka områden som ska outsourcas åt föreningen?  
3. Hur arbetar ni för att kunna förutse vilken förvaltning som behöver utföras? 
4. Vad gör ni för att utveckla föreningens verksamhet?  

 

Avtal och risk 

Transaktionskostnadsteori 

1. Hur arbetar ni för att göra tidsbesparingar med förvaltningen av 
bostadsrättsföreningar? 

2. Vilka uppföljningar sker vid förvaltningen? 
3.  Vad gör ni för att minska uppföljningar av motparten för att skapa en mer friktionsfri 

förvaltning av bostadsrättsföreningar?    

Principal agent-teori 

1. Hur arbetar ni med kontrakten för att de ska vara preciserade och tydliga?  
2. Används incitament i kontrakten? Hur fördelas riskerna mellan bostadsrättsföreningen 

och fastighetsförvaltaren? 
3. Vilket inflytande har ni på kontrakten som upprättas?  

 


