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Titel: Entreprenad eller egen regi vid fastighetsförvaltning 

 

Bakgrund: Att lägga ut fastighetsförvaltningen på entreprenad är något som tillhör vardagen idag. 

Det kan bli ett problem för ett fastighetsbolag att besluta vad som ska läggas ut på entreprenad och 

vad som ska skötas i egen regi. För att en fastighet ska kunna generera några intäkter krävs det att 

fastigheter bevaras, utvecklas och förädlas för att vara i ett konkurrenskraftigt skick.  
 

Problemformulering: Varför lägger fastighetsbolag ut sin fastighetsförvaltning av 

hyresfastigheter på entreprenad alternativt behålla i egen regi? 

 

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att skapa förståelse för hur fastighetsförvaltning 

genomförs hos fastighetsbolag. Detta fastställs genom att förstå vilka typer av fastighetsförvaltning 

som förekommer och eventuella kombinationer av dessa, samt förstå de för- och nackdelar med 

egen regi och entreprenad. 
 

Metod: Vi valde att använda en kvalitativ ansats eftersom vi ville gå in på djupet av vad det är som 

påverkar fastighetsbolag att välja egen regi eller entreprenad. Genom att studera tre olika 

fastighetsbolag, som skiljer sig både vad det gäller antal anställda och antal hyreslägenheter. 
 

Resultat och slutsatser: Entreprenad och egen regi används ofta i en kombination till 

fastighetsbolagens fastighetsförvaltning. Teknisk fastighetsförvaltning läggs på entreprenad medan 

ekonomisk och administrativ sköts i egen regi.  
 

Att anlita en entreprenör med specialistkompetens gör att fastighetsbolagen besparas de extra 

kostnader och administration det medför. Fastighetsbolag bör arbeta med det som de har kunskap 

om och därför låta andra arbeta med det som de har kunskap om. Entreprenad ger även en ökad 

flexibilitet i jämförelse med egen regi. Kontroller av entreprenörens arbete är något som 

fastighetsbolaget genomför, vilket kostar dem tid och pengar. Att fastighetsbolag alltid i någon 

form har använt entreprenad gör det svårt att upphöra med detta arbetssätt. 
 

Att fastighetsbolag väljer att använda egen regi är för att detta är det billigaste alternativet i längden. 

Användandet av egen regi gör det möjligt att erhålla god kontroll och kunskap om sina fastigheter. 

Egen regi skapar även ett högre engagemang hos de anställda. 
 

Nyckelord: Fastighetsförvaltning, Teknisk fastighetsförvaltning, Ekonomisk 

fastighetsförvaltning, Administrativ fastighetsförvaltning, Entreprenad, Egen regi och 

Kärnkompetens. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fastighetsbolags verksamhet är att äga, förvalta och hyra ut fastigheter. Att som fastighetsbolag 

lägga ut sin fastighetsförvaltning på entreprenad är något som tillhör vardagen idag. Oavsett 

företagsstorlek och geografiska läge används entreprenad i en stor utsträckning. Detta då företag 

kan sakna den spetskompetens som behövs för att kunna utföra en viss typ av arbetsuppgift. 
 

Under 1990-talets början startade fler externa aktörer träda in på marknaden för att sköta 

fastighetsförvaltning åt andra. Fastighetsbolag började anlita dessa fastighetsförvaltare via 

entreprenad. På senare år har de tjänster som lagts ut via entreprenad förfinats och utvecklats för 

att bli mer inriktade på att lösa vissa fastighetsförvaltningsproblem (Grossman, 2012). 
 

Då fastighetsförvaltning är en väsentlig komponent vid ägandet av fastigheter. Fastigheter behöver 

underhållas för att kunna bevaras, utvecklas och förädlas så att de kan vara i ett konkurrenskraftigt 

skick. Fastighetsförvaltning kan genomföras på primärt två olika sätt. Ägare kan sköta 

fastighetsförvaltningen i egen regi, eller genom att en extern part sköter fastighetsförvaltningen via 

entreprenad. Generellt kallas entreprenad även för outsourcing. Enligt Lindqvist (2009) delas 

fastighetsförvaltning in i ytterligare två perspektiv utöver egen regi och entreprenad. Dessa 

perspektiv är strategisk och operativ fastighetsförvaltning, som står för den långsiktiga respektive 

kortsiktiga fastighetsförvaltningen. 
 

Lennart Andersson, styrelseordförande samt delägare till rådgivningsföretaget Fasticon, uttrycker 

sig i en tidningsartikel från fastighetsnytt om att organisationsförbättringar i fastighetsbolag går 

långsamt vilket gör att även fastighetsförvaltning utvecklas sakta framåt. Lennart Andersson (2013, 

citerad i Thór, 2013) påpekar även i artikeln “[...] att när man som beställare inte får rätt pris och 

rätt kvalité börjar man istället överväga att plocka hem förvaltningen vilket strider mot den 

effektiviseringen man vill uppnå”. 
 

Då fastighetsförvaltning är ett mycket relevant ämne för fastighetsbolag, är det idag ett problem 

om vad som ska läggas ut på entreprenad. Grossman (2012) hävdar att entreprenad är en växande 

trend inom fastighetsförvaltning. Dock påpekar Lennart Andersson att fastighetsförvaltning inte 

har haft en sådan trend (Thór, 2013). 
 

Fastighetsförvaltning är en stor post hos många fastighetsbolag. Genom att effektivisera denna post 

kan fastighetsbolag tjäna mycket på och framförallt sköta fastighetsförvaltningen på ett bättre sätt. 

Sköts inte fastighetsförvaltningen på kort eller lång sikt ökar risken för att fastigheterna inte 

kommer kunna hålla en konkurrenskraftig standard och därmed får fastighetsbolagen en minskad 

intäkt. Därför finns det många anledningar till att sköta fastighetsförvaltning på ett bättre sätt. 

Anledningar till att använda entreprenad kan vara många, likaså de risker som det innebär att en 

extern part skall utföra arbetsuppgifter.  
 

1.2 Problemdiskussion 

Entreprenad förekommer i princip inom alla branscher. Entreprenad i fastighetsbranschen har 

förekommit under en lång tid och då i cykler. I Sverige blev det mer vanligt under 1990-talet 

(Sundsvik, 2010). Dock har det ofta förekommit diskussioner om vad som ska läggs ut på 

entreprenad. Det finns delar av ett fastighetsbolag som bör skötas internt vilket poängteras av 

Contractor, Kumar, Kundu och Pedersen (2010) som påpekar att ett företags kärnverksamhet inte 
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bör läggs ut på entreprenad, utan stanna kvar i företaget. Detta stöds av Nili, Shekarchizadeh, 

Shojaey och Dehbanpur (2013) studie om Aghajari Oil and Gas Production Companys beslut kring 

entreprenad. Nili et. al. (2013) konstaterar att entreprenad används för att ett företag ska kunna 

fokusera på sin kärnverksamhet. Generellt sett är det antingen egen regi eller entreprenads styrkor 

och svagheter som påverkar fastighetsbolagens beslut av fastighetsförvaltning. 
 

I en vetenskaplig artikel från 2014 diskuterar Lu, Meng och Goh att entreprenad blir allt mer 

populärt för att uppnå en mer effektiv förvaltning av olika affärsfunktioner, i denna studie var det 

supply chain managment (SCM). Istället för att själva ta hand om alla aktiviteter och processer 

inom sin verksamhet, väljer fler företag att föra över ansvaret av vissa aktiviteter och processer till 

en extern part. Det leder till en lägre kostnad och högre servicenivå. Lam (2012) presenterar i sin 

studie att även om transaktionskostnaden är hög, blir nettokostnaden betydligt lägre samt att 

servicenivån förbättras, vilket stödjer Lu et. al. (2014) studie. Däremot konstaterar Lindgren och 

Castell (2008) i sin studie att egen regi används oftast av fastighetsbolag som är ute efter att skapa 

goda relationer till sina kunder. Samtidigt påpekar Lindgren och Castell (2008) att fastighetsbolag 

väljer att lägga ut delar av sin verksamhet på entreprenad för att kostnadseffektivisera och dessutom 

erhålla specialistkunskap inom de verksamhetsområden som läggs ut på entreprenad. 
 

Entreprenad leder ofta till en ökad effektivisering, minskad kostnad samt en förhöjd servicenivå 

(Lindgren och Castell, 2008; Lam, 2012; Lu et. al., 2014). Dock poängterar Lindgren och Castell 

(2008) att fastighetsförvaltning i egen regi påverkar fastighetsbolag positivt genom att det skapar 

bättre kundrelationer. Det finns tecken på att användandet av entreprenad minskar och att egen regi 

börjar användas i en större utsträckning (Lind och Lundström, 2010). Det gör det aktuellt att studera 

hur fastighetsbolag väljer att förhålla sig till detta. Eftersom entreprenad tidigare var ett populärt 

arbetssätt inom fastighetsförvaltning är det idag intressant att se om entreprenad fortfarande 

används i samma utsträckning som tidigare.  

 

1.3 Frågeställning & problemformulering 

Den frågeställning som appliceras i detta examensarbete utgår ifrån hur fastighetsbolag väljer lägga 

ut sin fastighetsförvaltning på entreprenad. Därför kommer vi använda oss av frågeställningen: 
 

Varför lägger fastighetsbolag ut sin fastighetsförvaltning av hyresfastigheter på 

entreprenad alternativt behålla i egen regi? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att skapa förståelse för hur fastighetsförvaltning genomförs hos 

fastighetsbolag. Detta fastställs genom att förstå vilka typer av fastighetsförvaltning som 

förekommer och eventuella kombinationer av dessa, samt förstå de för- och nackdelar med egen 

regi och entreprenad. 
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1.5 Definitioner 

Begreppen kund och hyresgäst har inom bygg- och fastighetssektorn samma betydelse. I 

litteraturen har båda begreppen framkommit och använts för att beskriva den person som ingår 

avtal med den som äger fastigheter. För att klargöra detta, kommer begreppet hyresgäst att 

användas i arbetet. 
 

Begreppen kärnverksamhet och kärnkompetens kan inom ekonomivärlden generellt ha samma 

betydelse. Den internetbaserade ordboken BusinessDictionary (2016) definierar kärnkompetens 

som något unikt för ett företag. Kärnkompetensen utvecklar företaget själv eller företagets 

grundare. Den ska inte vara lätt att efterlikna. Detsamma kan sägas för kärnverksamhet. För att 

förenkla det för läsaren kommer termen kärnkompetens att användas hädanefter. 
 

Även begreppen beställare, fastighetsbolag och fastighetsägare kan inom bygg- och 

fastighetsbranschen användas synonymt med varandra. Vi anser att begreppet beställare är en för 

generell term för att specifikt agera inom fastighetsbranschen. Ett fastighetsbolag kan vara ett bolag 

som enbart sysslar med fastighetsförvaltning, men det kan även vara bolag som enbart äger och 

hyr ut sina fastigheter. Det finns också bolag med en hybrid, det vill säga att bolaget äger/hyr ut 

fastigheter samt att de sköter fastighetsförvaltningen internt. Bolag som till huvudsak arbetar med 

förvaltning av fastigheter kommer hädanefter kallas fastighetsförvaltningsbolag. Termen 

fastighetsbolag kommer användas med innebörden att bolag äger fastigheter. Begreppet 

fastighetsägare kan misstolkas till att endast betyda små aktörer på fastighetsmarknaden vilket inte 

alltid är fallet. För att undvika denna feltolkning kommer vi använda oss av termen fastighetsbolag 

istället. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Entreprenad och kärnkompetens 

Kärnkompetens 

 

Det är inte alltid lätt att kunna besvara vad ett företags kärnkompetens (eng. core competence) är, 

men det är viktigt att ha i åtanke när företaget tänker lägga vissa arbetsuppgifter på entreprenad  

(Axelsson, 1998). Definitionen av kärnkompetens är inte helt klar, men trots allt ett välanvänt 

begrepp. Kärnkompetens inkluderar ett företags unika resurser, och är nära knuten till företagets 

affärsidé och kopplat till företagets existensberättigande. Denna kompetens är inte något som kan 

erhållas genom köp på marknaden, utan är något som byggs upp under en längre tid (Augustson & 

Bergstedt Sten, 1999; Habib & Mella-Barral, 2013). Kärnkompetens är den mest kritiska och 

avgörande resursen som ett företag förfogar över och är det som är svårast för andra att kopiera 

vad det gäller företagets målsättning (Axelsson, 1998). Denna kärnkompetens är något som 

behöver skyddas från utomstående parter (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). 
 

De arbetsuppgifter som är knutna till kärnkompetensen skall utföras i egen regi (Axelsson, 1998; 

Sundsvik, 2010). Detta stöds av Contractor et. al. (2010) teoretiskt baserade vetenskaplig artikel 

och Belcourts (2006) artikel om BP (British Petroliums) HR-avdelning som konstaterar att företags 

kärnkompetens inte bör läggas på entreprenad, utan förbli inom företaget. När det gäller mer 

omfattande reparationer eller olika byggnadsarbeten bör detta med en entreprenör (Lind och 

Lundström, 2010). 
 

2.2 Fastighetsförvaltning 

Definitionen och innebörden av fastighetsförvaltning varierar hos olika författare inom området. 

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (fastun.se, 2016) beskriver fastighetsförvaltning som “[...] 

att bevara, utveckla och förädla fastigheterna [...].” En annan definition lyder: “Aktiviteter som 

hänförs till att den dagliga verksamheten för upprätthållande av såväl service mot hyresgäster som 

fastighetens funktioner” (Palm, 2015, s.442). Sundsvik (2010) definition av fastighetsförvaltning 

är att utveckla och förbättra fastigheter, uthyrning, lokalanpassning, men även den tekniska driften 

för fastigheten. Vidare påpekar Sundsvik (2010) även att fastighetsförvaltning har en koppling till 

både det tekniska- och administrativa ansvaret vid fastighetsbolag. 
 

2.2.1 Strategisk förvaltning 

Fastighetsförvaltning kan delas in i två andra perspektiv än egen regi och entreprenad. Dessa är 

strategisk förvaltning och operativ förvaltning (Lindqvist 2009). Lindqvist (2009); Lind och 

Lundström (2010) och Palm (2015) diskuterar att den strategiska förvaltningen är ur ett långsiktigt 

perspektiv med ett fokus på maximering av fastigheternas användning under en längre tid, 

fastigheternas utvecklingsmöjligheter gällande om- eller tillbyggnation, beslut kring köp eller 

försäljning av fastigheter, investeringsmedlens optimering, underhållspolicy och dess 

underhållsprioriteringar. Hantering av energi och driftsfrågor i den strategiska förvaltningen 

behöver också skötas för att skapa en bättre styrning och större möjligheter till att bland annat 

genomföra investeringsprojekt (Forsling, 2010). 
 

De beslut kring den strategiska förvaltningen är något som Lindqvist (2009) hävdar i sin rapport 

bör ske i egen regi då det berör fastighetsbolagets kärnkompetens. Vidare lägger Lind och 
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Lundström (2010) och Contractor et. al. (2010) till att det som inte ingår i kärnkompetens kan 

mycket väl läggas ut på entreprenad under förutsättning att det anses fördelaktigt. Contractor et. al. 

(2010) diskuterar vidare i sin artikel att de mer operationella verksamheterna i fastighetsbolaget 

bör läggas på entreprenad. Samtidigt påpekar Sandgren och Anbäcken (1994) i sin rapport att den 

kompetens som strategiska förvaltningen erfordrar oftast kräver sakkännedom från 

fastighetsbolaget. 
 

2.2.2 Operativ förvaltning 

Bransch organisationen Fastighetsägarna (2006) påstår att om fastighetens värde ska bevaras och 

öka i framtiden måste fastighetens drift skötas och underhållas för att undvika stora kostnader. Den 

teknisk förvaltning täcker de områden som sysslar med tillsyn, driftarbeten, reparationsarbeten, 

inre och yttre skötsel, akuta samt löpande underhåll vars syfte är att uppnå den bästa möjliga 

driftsekonomi, inomhusklimat och produktionsmiljö som möjligt (Böhlin och Henriksson, 1998; 

Fastighetsägarna, 2006; Lindqvist, 2009; Lind och Lundström, 2010). Palm (2015) hävdar att 

operativ förvaltning handlar om uthyrning, avhjälpning av fel, underhåll, relationer till hyresgäster 

och förnyelse av avtal. Utöver de tidigare nämnda driftområdena menar Sundsvik (2010) i sin 

rapport att en del av det Palm (2015) hävdar är administrativa arbetsuppgifter som förekommer 

inom teknisk förvaltning.  
 

Lindqvist (2009); Lind och Lundström (2010) beskriver den administrativa fastighetsförvaltningen 

som en annan komponent av den operativa delen av fastighetsförvaltning jämfört med vad 

Sundsvik (2010) skrivit i sin rapport. Administrativ fastighetsförvaltning är den löpande kontakten 

med hyresgäster, övriga kunder, myndigheter och intressenter (Lindqvist, 2009; Lind och 

Lundström, 2010). 
 

Förutom teknisk- och administrativ fastighetsförvaltning framhävs det att ekonomisk 

fastighetsförvaltning är en tredje del av operativ förvaltning, vilket innefattar fakturering, 

hyresavisering samt upprättande av budget och bokslut. Dock förekommer även administrativa 

arbetsuppgifter inom den ekonomiska fastighetsförvaltningen (Sandgren och Anbäcken, 1994; 

Lindqvist, 2009; Lind och Lundström, 2010). 
 

Fastigheter behöver återinvesteras och underhållas för att bibehålla fastigheten i ett både attraktivt 

och konkurrenskraftigt skick på både kort och lång sikt (Nordlund, 2015). Om en fastighets värde 

ska kunna bevaras och öka, måste, enligt Fastighetsägarna (2006); Forslings (2010) rapporter, 

regelbunden kontroll och åtgärder utföras. Fastighetsägarna (2006) påtalar att om inte 

förebyggande åtgärder utförs med jämna mellanrum kan installationer hamna ur funktion. Forsling 

(2010) kommer fram till i sin rapport att den operativa förvaltningen kräver fler kontroller jämfört 

med den strategiska förvaltningen då den är mer sedd ur ett långsiktigt perspektiv. I SFS (2010:900) 

säger Plan- och bygglagen (PBL) 8:e kapitel, paragraf 14 att “ett byggnadsverk ska hållas i vårdat 

skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper […] i huvudsak bevaras.” 

Detta styrker det Forsling (2010) och Fastighetsägarna (2006) yttrar sig om. Det finns ett ökat 

intresse och behov av kontroller ur både ekonomiska och miljömässiga aspekter för fastigheter 

(Fastighetsägarna, 2006; Forsling, 2010). 
 

2.3 Entreprenad  

Under 1990-talet brukades ordet entreprenad som ett modeord, men är idag mycket vanligt 

förekommande. Vissa hävdar att det är ett gammalt fenomen som användes tidigare inom 

servicebyråernas verksamhet. Nu används ordet som en aktuell term för hur företag organiserar sin 
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verksamhet. Det har dock hävdats att entreprenad kom till som ett så kallat slagord under 1990-

talet, vilket innebar att företag skulle satsa på sin kärnkompetens (Augustson & Bergstedt Sten, 

1999).  
 

Företag som övertar de tidigare interna arbetsuppgifterna tar också över den personal som tidigare 

utförde dessa. Entreprenad används idag inom en rad olika områden både inom tillverknings– och 

produktionssektorn och tjänstesektorn (Axelsson, 1998; Augustson & Bergstedt Sten, 1999). När 

företag använder sig utav entreprenad behöver de inte binda sig i samma utsträckning som om de 

hade haft egen personal. I och med att marknaden ständigt utvecklas med nya specialiserade och 

flexiblare arbetssätt, kan ett företag som använder entreprenad ta åt sig dessa utvecklingar på ett 

lättare och flexiblare sätt genom att köpa in dessa nya utvecklade tjänster eller produkter. Företag 

som utnyttjar entreprenad på delar av verksamheten får tillgång till den nya tekniken som träder in 

på marknaden genom entreprenörens kärnkompetens (Axelsson, 1998). 
 

Entreprenad är en regiform där en fastighetsförvaltare använder personal från ett fristående företag 

för att utföra arbetsuppgifter (Myrsten, 1994; Belcourt, 2006 och Mayhew, 2015). Axelsson (1998) 

beskriver begreppet entreprenad mer utförligt; han beskriver entreprenad som en process vilket 

innefattar olika aktiviteter som bildar en funktion av arbetsuppgifter som tidigare utfördes intern i 

företaget och att denna förändring nu istället köps in från en extern part. Innebörden av entreprenad 

är att det är en juridisk person som antingen levererar en vara eller tjänst som är både preciserat 

och överenskommet i ett avtal. Den entreprenadform som förekommer oftast i folks medvetande 

är när varan utgörs av en byggnad som uppförs och levereras enligt en detaljerad kravspecifikation 

(Lindqvist, 2009). Både Palm (2015) och Delsenius (2015) beskriver entreprenad som en extern 

leverantör som förser en organisation med en viss funktion under avtalad tid och sätt.  
 

Sedan 1990-talet har användandet av entreprenad ökat markant, framförallt inom offentliga 

fastighetsbolag. Syftet med detta har varit att använda sig av entreprenad istället för egen regi, för 

att i majoriteten av fallen effektivisera verksamheten och samtidigt öka servicenivån mot 

hyresgästerna (Sundsvik, 2010). Sundsvik (2010) påpekar att det vanligaste området var att 

använda sig utav entreprenad vid olika förvaltningstjänster och fastighetsdrift men att fler och fler 

började övergå mot en förvaltningsentreprenad.  
 

2.3.1 Kontroller vid entreprenad 

Oavsett om en entreprenör försäkrar sig om att de ska genomföra olika kvalitets- och 

miljökontroller eller inte, behöver fastighetsbolaget genomföra egna kontroller för att se om 

entreprenören uppnår avtalad kvalitet (Sundsvik, 2010). Det hör till fastighetsbolagets uppgift att 

göra olika kontroller samt utvärdera entreprenörens utförda uppgift när fastighetsbolaget använder 

sig utav entreprenad vid fastighetsförvaltning (Myrsten, 1994; Axelsson, 1998; Fastighetsägarna, 

2006; Forsling, 2010). 
 

Fastighetsbolaget måste vara påläst och välinformerad om sina fastigheters egenskaper. Det gäller 

bland annat för drift- och underhållskostnader och energiförbrukning (Lind och Lundström, 2010). 

Oavsett om fastighetsbolaget använder sig av entreprenad eller egen regi krävs det att det 

genomförs statistik över energi och drift på deras fastigheter. Denna statistik är något som 

fastighetsbolaget måste ha tillgång till även om en entreprenör utför arbetet (Forsling, 2010). Som 

Lind och Lundström (2010) och Palm (2015) tidigare påpekat behövs rätt kompetens för att utföra 

dessa kontroller. Det kan vara svårt att hitta den kompetens som behövs för att utföra dessa 

kontroller. Det kan uppstå fel med in rapporteringen av data till statistiken, vilket gör att det kan 
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skapa osäkerhet vid entreprenad. Gör entreprenören fel här leder detta till att statistiken blir fel och 

ger inte en rättvisande bild (Forsling, 2010). 
 

Fler konsulter har på senare år börjat träda in på marknaden för att hjälpa fastighetsbolag, att 

formulera ett tydligt anbud (Lind och Lundström, 2010). Anbudet kan nedtecknas med hjälp av 

olika avtalsmallar, exempelvis Avtal för Fastighetsförvaltning (AFF), som kan efterfrågas i ett 

anbud, som sedan kan överlämnas till entreprenören (Fastighetsägarna, 2006). Ett annat exempel 

på avtalsmall kan vara ramavtal. Ramavtal är ett avtal som ingås under en viss tidsperiod med fasta 

villkor för en viss tjänst eller produkt. Det får fastighetsbolag att spara tid genom att inte behöva 

skapa nya upphandlingar med sina leverantörer var gång de behöver tjänsten (Konkurrensverket, 

2014; SFS 2007:1091). 
 

Vid entreprenad finns ett behov av att det uppnås en relation som kännetecknas av ett ömsesidigt 

förtroende. Båda parter måste vara ute efter att skapa långsiktiga relationer mellan varandra. 

Skapandet av dessa relationer ger möjlighet att uppnå bättre slutresultat och därmed möjligheter 

till minskade kontroller (Lindqvist, 2009; Lind och Lundström, 2010). 
 

2.3.2 Kunskapsutnyttjande vid entreprenad 

Fastighetsbolagen bör ägna sig åt det bolaget är bra på samt med det fastighetsbolaget har kunskap 

om (Lindqvist, 2009). Den kunskap som fastighetsbolaget saknar kan köpas in och därmed erhålls 

den kunskap, verktyg och erfarenhet som entreprenören besitter (Axelsson, 1998; Belcourt, 2006; 

Lindgren och Castell, 2008; Sundsvik, 2010). Användandet av experter minskar risk och 

felaktigheter som kan förekomma vid okunskap (Belcourt, 2006; Axelsson, 1998). Genom 

entreprenad kan fastighetsbolaget få en möjlighet att lättare fördela kapital, både humant och 

ekonomiskt, samt tid. Fastighetsbolaget kan då fokusera och specialisera sig på just det som de 

anser är viktigt (Contractor et. al., 2010). De investeringar fastighetsbolagen gör riktas då in sig på 

dennes kärnkompetens (Axelsson, 1998). Samtidigt hävdar Lindqvist (2009); Lind och Lundström 

(2010); Palm (2015) att fastighetsbolagen behöver besitta hög kompetens när tjänsten eller 

tjänsterna beställs eftersom vid köp av entreprenad gäller det att ha kunskap om många olika 

arbetsområden. Dessa områden kan omfatta service, relationer till hyresgäster och kvalitet.  
 

Det finns även risker med att ett fastighetsbolag lägger delar av sin verksamhet på entreprenad. 

Omedvetet kan fastighetsbolagens hemligheter och kompetenser hamna hos en utomstående part 

som väljer att utnyttja denna information för egen vinnings skull (Belcourt, 2006). Samtidigt bidrar 

entreprenad till en ökad riskspridning (Axelsson, 1998). 
 

Om fastighetsbolagen lägger ut all sin fastighetsförvaltning på entreprenad, skulle detta påverka ett 

stort antal personer. Detaljkunskapen som personalen besitter om fastighetsbolagens fastigheter 

skulle gå förlorad till entreprenören. Fastighetsbolagens personal kan behöva omplaceras eller helt 

enkelt friställas (Lindqvist, 2009). Fastighetsägarna (2006) påpekar att entreprenad underlättar för 

fastighetsbolagen att vid förändring i fastighetsbeståndet behöver fastighetsbolagen inte förändra 

sin personalstyrka. Sandgren och Anbäcken (1994) poängterar att under vissa säsonger där 

arbetsbelastningen är stor bör entreprenad väljas. 
 

2.3.3 Arbetsuppgifter vid entreprenad 

Entreprenad lämpar sig bäst för förutsägbara och regelbundna uppgifter som går att avtala om. Det 

är upp till entreprenören att bedöma om de klarar av att utföra det som fastighetsbolagen kräver av 

dem. Fastighetsförvaltning kräver ett varierat innehåll och blir därför ofta svårt att precisera i ett 

specifikt anbud (Lindqvist, 2009; Lind och Lundström, 2010). För att uppnå ett lyckat resultat av 
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entreprenad förutsätts ett tydligt och enkelt gränssnitt. Ett komplicerat och otydligt gränssnitt 

resulterar ofta till att problem uppstår (Axelsson, 1998). Lindqvist (2009) hävdar dock att i många 

fall saknas den kompetens och rutin som behövs vid upphandlandet av entreprenad. Samtidigt 

diskuterar Lind och Lundström (2010); Palm (2015) att det kan vara svårt att vara detaljerad i ett 

anbud då det kan finnas eventuella begränsningar och bristfällig information. Om tidsperspektivet 

inte beaktas kan det vara svårt att tydligt precisera vad entreprenören ska uträtta (Palm, 2015). Vid 

en kort tidsperiod bör fastighetsbolaget inte genomföra några större förändringar av sina 

arbetsuppgifter (Axelsson, 1998). 
 

Vid entreprenad krävs det att fastighetsbolaget måste besluta om vilka arbetsuppgifter och ansvar 

som ska förläggas på entreprenad eller behållas i egen regi. Dessa beslut bör grunda sig på vilket 

arbetsområde det gäller samt kostnadseffektivitet (Sandgren och Anbäcken, 1994). Lindqvist 

(2009) påpekar att om fastighetsbolagen väljer entreprenad bör arbetsuppgiftens 

transaktionskostnader vara billigare än om de hade utförts i egen regi.  
 

Om fastighetsbolagens mål är att uppnå en högre effektivitet, något som entreprenad skapar enligt 

Sundsvik (2010), måste fastighetsbolaget besluta om entreprenörer skall utföra antingen delar eller 

hela fastighetsförvaltningen. Fastighetsbolaget måste då kunna besvara vilken eller vilka 

arbetsuppgifter som fastighetsbolaget skall utföra i egen regi och vilka skall entreprenören utföra. 

Fastighetsbolaget måste ställa sig frågan vad denne kan vinna och förlora genom att anlita en 

entreprenör. Lindqvist (2009) påstår att både målet och syftet med fastighetsförvaltningsbolag är 

att fastighetsförvaltningen ska uppnå en så liten resursförbrukning som möjligt. 
 

Oavsett om fastighetsbolaget upphandlar vissa specifik administrativ- och teknisk 

fastighetsförvaltning eller rent av hela fastighetsförvaltningen, förutsätts att en marknad existerar 

antingen på orten eller i regionen där fastighetsbolaget verkar. Om det inte finns någon marknad, 

kan detta skapas. Det är bland annat fastighetsbolagets uppgift att skapa marknader som i sin tur 

kan erbjuda de efterfrågade tjänsterna (Sundsvik, 2010). Belcourt (2006); Lind och Lundström 

(2010) påvisar liknande slutsatser, i och med att fastighetsförvaltning är ett område som förändras 

genom exempelvis den tekniska utvecklingen och att nya typer av samhällsfrågor uppkommer. 

Detta gör att kontrakt behöver omförhandlas eller skapa nya som följer utvecklingen. Oavsett om 

fastighetsbolaget sköter fastighetsförvaltningen i egen regi eller lägger ut den på entreprenad, bör 

det undvikas att välja de lösningar som skulle kunna skapa ett monopol eller där fastighetsbolaget 

tappar initiativ till fortsatt utveckling (Lindqvist, 2009; Lind och Lundström, 2010). 
 

2.3.4 Flexibilitet och effektivitet vid entreprenad 

Ett av de största motiven till att använda sig av entreprenad inom fastighetsförvaltning är att 

fastighetsbolaget har en förhoppning om att entreprenören kommer att kunna utföra 

arbetsuppgiften på ett effektivare sätt och till en lägre kostnad än om fastighetsbolaget hade utfört 

arbetsuppgiften i egen regi (Belcourt, 2006; Sundsvik, 2010). Palm (2015) konstaterar att om 

kostnaderna för att utföra en viss arbetsuppgift är lägre på marknaden bör dessa typer av 

arbetsuppgifter upphandlas i entreprenad. Entreprenad ger även möjlighet till att få in förslag till 

förbättringar som kan komma leda till ökad effektivisering (Sundsvik, 2002). Samtidigt hävdar 

Myrsten (1994) i sin rapport att det inte finns några bärande bevis som visar på att entreprenad är 

en effektivare regiform än vad egen regi är. 
 

Ett annat motiv är att entreprenad leder till en ökad flexibilitet (Axelsson, 1998; Sundsvik, 2010). 

Entreprenad ger en ökad kvalitet än vad egen regi hade kunnat åstadkomma (Sundsvik, 2010). De 

vanligaste motiven till att använda entreprenad är att fastighetsbolaget vill spara pengar, öka 
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effektiviteten och förbättra servicen (Lindgren och Castell, 2008; Lind och Lundström, 2010; 

Sundsvik, 2010; Lu et.al., 2014).  
 

Som fastighetsbolag har du vissa rättigheter och skyldigheter om entreprenören inte skulle uppnå 

det som avtalats. Om arbetet inte utförs enligt avtalet kan fastighetsbolaget hota med att hålla inne 

betalning (Sundsvik, 2002). Skulle entreprenören inte utföra arbetet enligt avtalet, har 

fastighetsbolaget möjlighet att säga upp avtalet och byta till en annan entreprenör (Sandgren och 

Anbäcken, 1994; Sundsvik, 2002). 
 

Ett byte från en typ av fastighetsförvaltning till en annan, leder ofta till positiva effekter. Oavsett 

om bytet gäller från egen regi till entreprenad eller entreprenad till egen regi ger det ofta positiva 

effekter. Det bör samtidigt undvikas att använda statiska, tröga eller bådadera 

organisationsstrukturer som är både svåra och dyra att ändra på. Vid entreprenad ges 

fastighetsbolaget en möjlighet att byta ut organisationen om det anses att den gamla inte fungerar 

(Lindqvist, 2009; Sandgren och Anbäcken, 1994). 
 

2.3.5 Kostnader vid entreprenad 

Oberoende av arbetsuppgiftens storlek bör det göras anbudsutskick till flera olika entreprenörer 

(Sundsvik, 2010). Entreprenad innebär upphandling i konkurrens, vilket innebär att 

fastighetsbolaget bör mäta, jämföra och korrigera avvikelser i anbudssvaren (Lind och Lundström, 

2010). Sandgren och Anbäcken (1994) påtalar att själva konkurrensmomentet bör vara ett eget 

uppsatt mål, eftersom utförandet av varken egen regi eller entreprenad inte mår bra utav att arbeta 

i en isolerad arbetsmiljö. 
 

Lindqvist (2009) bedömer att det inte är särskilt lätt att uppnå konkurrens på lika villkor. Det kan 

vara svårt att göra en bedömning av ett internt anbud även kallad intern kostnadskalkyl. Flera olika 

faktorer måste vägas in, så som pris, förtroende, kompetens och service. Det är mycket komplicerat 

att på ett korrekt sätt räkna ut vad det självständiga alternativet skulle kosta. Sandgren och 

Anbäcken (1994) avråder därför med tanke på konkurrensen att jämföra ett internt anbud mot 

entreprenörens anbud. 
 

Enligt Lam (2012) studie om fastighetsförvaltning framkom att entreprenad kan sänka nettopriset 

markant och samtidigt öka servicekvalitén trots höga transaktionskostnader. Palm (2015) menar att 

transaktionskostnaderna blir lägre än om egen regi används. Sundsvik (2010) konstaterar i sin 

rapport att entreprenad kan sänka priset med mellan 10 och 40 procent i jämförelse mot om 

fastighetsbolaget utför arbetsuppgifter i egen regi. Enligt Fastighetsägarna (2006) ger entreprenad 

fastighetsbolaget en möjlighet till olika driftfördelar så som exempelvis mängdrabatt och 

marknadsföring. Myrstens (1994) rapport styrker Sundsviks (2010) uppgifter om att 

fastighetsförvaltning i egen regi är mer kostsam än entreprenad. 
 

2.4 Olika typer av entreprenadformer 

Det finns flera olika typer av entreprenader, exempelvis generalentreprenad och delad entreprenad. 

Generalentreprenad är mycket förekommande inom fastighetsförvaltningen (Sandgren och 

Anbäcken, 1994). Fastighetsbolaget förhandlar med generalentreprenören om det som ska utföras. 

Sedan är det generalentreprenörens uppgift att förhandla med en underentreprenör om behov finns. 

Dock är det generalentreprenören som ansvarar för att utförandet är enligt fastighetsbolagets 

önskemål i avtalet (Nordstrand, 2008; Delsenius, 2015). Sandgren och Anbäcken (1994) anger ett 

par exempel på vad generalentreprenad kan omfatta, allt ifrån målning, både invändigt och 
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utvändigt, eller byte av fönster till att sköta snöröjning under vinterhalvåret och gräsklippning 

under sommarhalvåret. 
 

 
Generalentreprenad - Sid 139 Nordstrand (2008), Byggprocessen 

 

Entreprenad kan även upphandlas genom ett så kallat totalåtagande med samtliga arbetsuppgifter 

eller delar av det som fastighetsförvaltning innebär. Vid delad entreprenad kan fastighetsbolaget 

använda sig utav flera olika entreprenörer som har olika specialistkompetenser, vilket gör att det 

krävs flera individuella upphandlingar (Fastighetsägarna, 2006; Nordstrand, 2008). Dessa 

entreprenörer som fastighetsbolaget har kontakt med kallas för sidoentreprenörer. Dessa 

sidoentreprenörer kan i sin tur upphandla individuella underentreprenörer (Nordstrand, 2008). 
 

 
Delad entreprenad - Sid 138 Nordstrand (2008), Byggprocessen 
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2.4.1 Förvaltningsentreprenad 

Begreppet förvaltningsentreprenad kan ses som en form av generalentreprenad, där 

fastighetsbolaget endast har en motpart. Entreprenören ansvarar för den operativ förvaltning 

(Lindqvist, 2009; Sundsvik, 2010). Det finns inte någon tydlig gräns mellan egen regi och 

förvaltningsentreprenad (Lindqvist, 2009). De största skillnaderna Lindqvist (2009) kommer fram 

till är om den operativa personalen ska vara anställd av fastighetsbolaget eller 

förvaltningsentreprenören, samt om fastighetsbolaget ska upphandla med en eller flera 

entreprenörer. Beroende på vad fastighetsbolaget söker kan förvaltningsentreprenad både betyda 

samt omfatta olika ansvarsområden och förpliktelser. Det gör att en förvaltningsentreprenad inte 

liknar en annan (Sandgren och Anbäcken, 1994). 
 

Sandgren och Anbäcken (1994); Lind och Lundström (2010) strukturerar i sina separata rapporter 

några kriterier som kan ses som karakteristiska drag för förvaltningsentreprenad. 
 

● Fastighetsbolaget har en distinkt beställarroll med en liten personalstyrka eller ingen alls, 

vilket gör att fastighetsbolaget lägger den operativa förvaltningen på entreprenad. 

● Den entreprenör som ansvarar för fastighetsförvaltningen har ett samordnat ansvar, har 

hand om och utför flera olika uppgifter inom fastighetsförvaltning. 

● Entreprenören som ansvarar för fastighetsförvaltningen har oftast egen personal, men kan 

upphandla nya entreprenörer, så kallade underentreprenörer, vid vissa behov. 

● Den entreprenör som har hand om fastighetsförvaltningen omfattar oftast endast den 

operativa förvaltningen. Dock har fastighetsbolaget själv hand om och genomför den 

strategiska och ägarrelaterade förvaltningen. 

● Entreprenörens roll kan variera mycket beroende på vilken typ av fastighet, 

fastighetsbolaget policy och förutsättningar. 

● Kravspecifikationer från fastighetsbolaget är det som ett entreprenadavtal har sin grund i. 

Avtalet kan variera i detaljeringsgrad beroende på förtroendet mellan parterna. 
 

2.4.2 Frekvensentreprenad 

Frekvensentreprenad är där fastighetsbolaget väl detaljerat beskriver vad och hur det skall utföras 

samtidigt som fastighetsbolaget anger när och hur ofta det skall göras (Sundsvik, 2002). Ett 

exempel som anger en arbetsbeskrivning vid användandet av frekvensentreprenad  

“Regnvattenbrunnar på yttertak ska rengöras och renspolas en gång varje höst och vår.” (Sundsvik, 

sid 19, 2002). Frekvensentreprenad är en mycket detaljerad anvisning som inte ger någon möjlighet 

till att göra egna tolkningar för hur arbetet skall utföras. Det är fastighetsbolaget som har 

funktionsansvaret. Vid frekvensupphandling är det möjligt att fastighetsbolag bjuder in 

entreprenören med att kunna komma med förbättringar (Sundsvik, 2002). Tvister mellan 

fastighetsbolaget och entreprenören kan förekomma med frekvensentreprenad. Det kan exempelvis 

handla om vad som ska ingå i avtalet och hur ersättningen ska bestämmas (Sundsvik, 2002). 
 

2.4.3 Funktionsentreprenad 

Funktionsentreprenad innebär att fastighetsbolaget beskriver vad som skall utföras, men där 

entreprenören får bestämma hur arbetet skall utföras. Fastighetsbolaget skall dock ange vilka krav 

som krävs (Sundsvik, 2002).  
 

Funktionsentreprenad ger möjlighet att kunna utnyttja entreprenörens kunskap för att lösa de 

uppgifter som fastighetsbolaget vill ha hjälp med. Dock kan det vara svårt för fastighetsbolaget att 

nämna de funktionskrav med tillräcklig tydlighet till entreprenören. Därför behövs entreprenörens 
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arbetsuppgift kontrolleras enligt fastighetsbolagets krav. Funktionsentreprenad kräver ett nära 

samarbete mellan fastighetsbolag och entreprenör (Sundsvik, 2002). Entreprenör och 

fastighetsbolag behöver besitta en hög kompetens för att arbetet skall utföras enligt 

fastighetsbolagets specifikationer (Palm, 2015). 
 

2.5 Egen regi 

Egen regi (eng. in-house management) är när ett fastighetsbolag använder sig av egen personal vid 

fastighetsförvaltning (Myrsten, 1994; Nordstrand, 2008; Lindgren och Castell, 2008). Al-Zu’Bi 

och  Tsinopoulos (2011) presenterar i sin studie att målet med egen regi är att uppmuntra en 

kontrollerad och effektiv integration av all relevant expertis från hela organisationen, samt att 

förbättra beslutsprocessen. 
 

Flera svenska privata fastighetsbolag har delvis gått tillbaka till att sköta fastighetsförvaltningen i 

egen regi (Lind och Lundström, 2010). Det beror framförallt på att fastighetsbolag vill få en bättre 

kontroll över arbetet och för att få information om sina fastigheter och skapa kontakt med sina 

hyresgäster (Fastighetsägarna, 2006; Lindgren och Castell, 2008). Kunskap om drift och skötsel 

bör enligt Fristedt, Ryd och Sandsten (2012) hållas kvar hos fastighetsbolaget. Vid entreprenad 

riskerar denna kunskap om fastigheterna och dess skötsel försummas. Detta stöds av både 

Fastighetsägarna (2006); Lindgren och Castell (2008) som påvisar slutsatser att fastighetsbolag 

som använder egen regi argumenterar för att fastighetsbolagens image och hyresgästrelationer 

skadas med användning av entreprenad, då det inte är fastighetsbolagets egen personal som utför 

arbetsuppgifterna. 
 

Egen regi gör det möjligt för fastighetsbolaget att inom kort varsel utföra underhåll och reparationer 

(Fastighetsägarna, 2006; Lindgren och Castell, 2008). Det finns även konkurrensfördelar i 

jämförelse mot entreprenad vid mindre och återkommande arbetsuppgifter, så som 

inlärningseffekter, informationsöverföring och framförallt lokalkännedom (Myrsten, 1994). 

Fastighetsägarna (2006) påpekar dessutom att egen regi ger möjlighet till att förhandla och påverka 

materialpriser i en större utsträckning jämfört med entreprenad. Dock konstaterar Fastighetsägarna 

(2006) att det är till nackdel för fastighetsbolaget att själva äga maskiner, instrument och 

specialistverktyg då de blir en kostnad för dem gällande bland annat underhåll, lagringsutrymme 

och avskrivningar. Däremot framhåller Myrsten (1994) i sin studie att specialisttjänster bör läggas 

ut på entreprenad istället för att förvaltas i egen regi. 
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2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Det är kärnkompetens som är företagens unika resurs (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). Det är 

viktigt att vara medveten om vad ens kärnkompetens är när företag tänker lägga vissa 

arbetsuppgifter på entreprenad  (Axelsson, 1998). Det förespråkas att kärnkompetensen bör bevaras 

internt i bolaget (Axelsson, 1998; Sundsvik, 2010; Contractor et. al., 2010 och Belcourts, 2006). 

Fastighetsförvaltning består av tre delar; teknisk-, administrativ- och ekonomisk 

fastighetsförvaltning (Sandgren och Anbäcken, 1994; Lindqvist, 2009; Lind och Lundström, 

2010). Fastighetsförvaltning består av en operativ- och strategisk förvaltning, där den operativa 

förvaltning innebär att sköta fastigheten på ett kortsiktigt perspektiv, med så som drift och 

underhåll för att minimera kostnaderna (Böhlin och Henriksson, 1998; Fastighetsägarna, 2006; 

Lindqvist, 2009; Lind och Lundström, 2010) medan den strategiska innebär att ta hand om 

fastigheten ur ett långsiktigt perspektiv (Lindqvist, 2009; Palm, 2015; Lind och Lundström, 2010). 

Fastighetsförvaltning kan sedan skötas på princip två sätt, antingen i egen regi med egen personal 

eller genom en extern entreprenör i form av entreprenad (Nordstrand, 2008; Myrsten 1994). 

Entreprenad har därefter ytterligare tre olika sätt som entreprenad kan delas in i; funktionsinriktad, 

frekvensinriktad och förvaltningsinriktad (Lindqvist, 2009; Sundsvik, 2010; Sundsvik, 2002). 
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Det finns en del fördelar och nackdelar som ett fastighetsbolag måste ta i beaktning när de väljer 

mellan entreprenad eller egen regi. Därför listas några av de fördelar respektive nackdelar som tas 

upp i teoretiska referensramen nedan. 
 

Fördelar med entreprenad Fördelar med egen regi 

+ Möjlighet till minskad kostnad genom 

upphandling (Sundsvik, 2010) 

 
+ Möjlighet till byte av entreprenör om de 

anser att den inte fungerar (Sandgren och 

Anbäcken, 1994; Sundsvik, 2002) 

 
+ Möjlighet att hålla inne med betalning om 

entreprenören inte utför arbetet enligt avtal, 

förutsatt att det är avtalat (Sundsvik, 2002) 

 
+ Skapa nya marknader om det inte redan 

finns på orten (Sundsvik, 2010; Belcourt, 

2006; Lind och Lundström, 2010) 

 
+ Möjlighet att skapa en effektivare 

förvaltning i och med entreprenörernas 

expertis och erfarenhet (Axelsson, 1998; 

Fastighetsägarna, 2006) 

+ Skapar en nära och direkt kontakt med både 

hyresgäster och fastigheterna 

(Fastighetsägarna, 2006; Lindgren & 

Castell, 2008) 

 
+ Möjlighet att inom kort varsel utföra 

underhåll och reparationer 

(Fastighetsägarna, 2006; Lindgren & 

Castell, 2008) 

 
+ Fastighetsbolaget kan upphandla priser på 

material och maskiner (Fastighetsägarna, 

2006; Lindgren & Castell, 2008) 

 
+ Konkurrensfördelar i jämförelse mot 

entreprenad vid mindre och återkommande 

arbetsuppgifter. Så som inlärningseffekter, 

informationsöverföring och framförallt 

lokalkännedom (Myrsten, 1994) 

Nackdelar med entreprenad Nackdelar med egen regi 

- Negativ påverkan på lojalitet och 

ansvarstagande gentemot hyresgäster 

(Lindgren & Castell, 2008; Kenyon el. al., 

2016) 

 
- Nästintill omöjligt att avtala om alla 

tänkbara situationer som kan uppkomma, 

vilket skapar osäkerhet och begränsningar 

med fastighetsförvaltning (Palm, 2015) 

 
- Förändringar inom den tekniska 

utvecklingen och samhällsfrågor i 

fastighetsförvaltning gör att nya avtal 

förhandlas för att följa förändringarna på 

marknaden (Lind och Lundström, 2010) 

 
- Kontroller behövs för att se om 

entreprenören utfört arbetet enligt avtal. 

Kostar både tid och pengar (Myrsten, 1994; 

Axelsson, 1998; Fastighetsägarna, 2006; 

Forsling, 2010; Sundsvik, 2010) 

 
- Viktig information kan hamna i fel händer 

(Axelsson, 1998) 

- Underhåll av maskiner, instrument och andra 

eventuella specialinstrument som kan 

behövas (Fastighetsägarna, 2006) 

 
- Konkurrensnackdelar vid att bedriva 

verksamheter i fasta anläggningar. Svårt att 

hitta en balans mellan en optimal produktion 

och behov (Myrsten, 1994) 

 
- Behöver skaffa specialistkompetens, vid 

tillfällen där denna specialistkompetens 

krävs bör upphandlas med en entreprenör 

(Myrsten, 1994) 

 
- Kräver ett minimikrav för att kunna 

sysselsätta sin personal. Stor variation av 

arbetsbehov innebär en stor kostnad 

(Myrsten, 1994; Lindgren & Castell, 2008) 

 
- Svårare att kontrollera kostnader (Lindgren 

& Castell, 2008) 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Enligt branschorganisationen Fastighetsägarnas hemsida (2016) kan skötsel och 

fastighetsförvaltning av lokaler avtalas bort för en lokalhyresgäst. Dock får inte en hyresgäst avtala 

bort underhållet och förvaltningen för uthyrning av bostadsändamål. Detta regleras i svensk lag, 

och är tvingande till hyresgästens fördel i jordabalkens tolfte (12) kapitel. På grund av att underhåll 

och förvaltning går att avtala bort för lokalhyresgäster har vi valt att enbart fokusera på uthyrning 

av fastigheter för bostadsändamål. 
 

För att studera hur aktörer på fastighetsmarknaden arbetar med fastighetsförvaltning har vi valt att 

studera Halmstadtätort. Det finns två anledningar till vårt val av ort. Den första (1) är den praktiska 

fördel eftersom vi båda är bosatta i Halmstad och logistiska möjligheten att förflytta sig är 

begränsad. Den andra (2) anledningen är den tidsram som givits för att utföra arbetet. 

 

Inom Halmstads stadsgränser finns det många fastighetsbolag som bedriver uthyrning av bostäder. 

Det finns allt ifrån små aktörer som endast äger ett fåtal fastigheter, till fastighetsbolag som äger 

flertalet fastigheter. Halmstad Fastighets AB (HFAB) är den största aktören när det gäller 

fastigheter i Halmstad tätort. Dock har vi valt att exkludera HFAB eftersom deras organisatoriska 

styrning försvårar vårt arbete med att besvara vår frågeställning. Då HFAB är ett kommunalägt 

aktiebolag påverkar Halmstad kommun HFAB med sina fastställanden kring HFABs beslut och 

arbetssätt. Detta gjorde att vi utförde en översiktlig granskning av privata fastighetsbolag 

lokaliserade i Halmstad. 
 

3.2 Forskningsansats 

En kvalitativ studie var att föredra i detta sammanhang. Detta eftersom vi ville fördjupa våra 

kunskaper om fastighetsförvaltning hos fastighetsbolag. Vi kom istället att välja ett mindre antal 

intervjuobjekt än vad en kvantitativ metod hade gett oss. Genom en kvalitativ intervju har vi utläst 

hur, när och varför fastighetsbolag skiljer sig i frågan om fastighetsförvaltning bör ske i egen regi 

eller på entreprenad. Den kvalitativa undersökningen har kunnat ge oss mer öppna och utförliga 

svar än vad en kvantitativ undersökning hade gett oss. 
 

Oavsett undersökningsmetod, kan båda metoderna vara tidskrävande. Den kvalitativa metoden kan 

vara tidskrävande i och med sammanställandet av all information som kan komma upp vid 

besöksintervjuernas gång. Vid en kvantitativ metod skulle det istället ta lång tid att förbereda 

intervjufrågor och genomföra intervjun. Genomförandet av besöksintervjuer kan påverka de 

tillfrågades svar och därmed det resultat som vi har baserat vår slutsats på. Detta påverkade vårt 

val av undersökningsmetod. Dock överväger en kvalitativ undersökningsmetod i och med att vi 

ville skapa en förståelse om varför fastighetsbolag att väljer entreprenad eller egen regi vid 

fastighetsförvaltning. 
 

En kvalitativ undersökning kännetecknas inte av siffror eller tal. Utan svaren framkommer genom 

verbala formuleringar (Backman, 2008). Det har gett oss mer flexibla och öppna svar, det vill säga 

att det inte har funnits några svarsalternativ för intervjupersonen att utgå ifrån. Med hjälp av en 

intervjuguide fick vi stöd för de viktiga punkter som togs upp kring området vi undersökte 

(Jacobsen, 2002). En kvantitativmetod utmynnar ofta endast i numeriska observationer, som 

exempelvis test, prov eller enkäter (Backman, 2008). En kvantitativ undersökning skulle istället 



16 

 

gett oss svar utifrån ett par antal fasta svarsalternativ. Användningen av en kvalitativ metod hjälpte 

till att förstå det som undersöktes (Jacobsen, 2002). 
 

Arbetet har skrivits genom en så kallad deduktiv ansats. Detta då vi först i den teoretiska 

referensramen skaffade oss information kring regiformerna entreprenad och egen regi, samt dess 

respektive för- och nackdelar. Därefter undersöktes fastighetsbolagens ställning till denna 

information om varför de väljer att sköta sin fastighetsförvaltning i entreprenad eller egen regi, 

genom en kvalitativ undersökning som tog sin form i besöksintervjuer (Jacobsen, 2002). 
 

Att använda en deduktiv ansats anses av många som den bästa metoden då den grundar sig på att 

först skaffa sig kunskap och förväntningar om området, för att därefter studera på omvärlden om 

dessa förväntningar uppnås. Det finns dock kritik till denna metod, genom att forskaren endast letar 

och hittar relevant information. Därför finns det en risk att viktig information kan gå förlorad 

(Jacobsen, 2002). Istället för en deduktiv ansats kan induktiv ansats användas. Detta skulle innebära 

att empirin samlas in före den teoretiska referensramen skrivs och hypoteser upprättas (Backman 

2008). Vi ansåg dock att deduktiv ansats var att föredra i och med ramen för examensarbetets 

uppbyggnad; att först samla in teori för att senare studera detta på verkligheten.  
 

3.3 Sekundärdata 

För att hitta den litteratur som behövts för att sammanställa vår referensram har följande nyckelord 

använts vid sökning av vetenskapliga artiklar, property management, facility management, 

outsourcing, in-house, entreprenad och egen regi. Dessa nyckelord har använts för att de var 

relevanta för vår frågeställning samt att dessa nyckelord var vedertagna begrepp inom bygg- och 

fastighetsbranschen. Nyckelorden har använts i Högskolan i Halmstads egna databas över 

vetenskapliga artiklar som är sammanlänkad med flertalet andra internationella databaser. De 

databaser där våra vetenskapliga artiklar är hämtade från var: 
 

- Web of science 

- Scopus 

- Science direct 
 

Kurslitteratur från utbildningen vid Högskolan i Halmstads bygg- och fastighetsekonomprogram 

(BFE) har använts, bland annat Fastighetsekonomi och fastighetsrätt. Likaså har litteratur framför 

allt från myndigheten Sveriges kommuner och landsting (SKL) använts. För att få fram annan 

relevant litteratur som inte tidigare ingått i BFEs kursprogram har Högskolan i Halmstads bibliotek, 

Chalmers universitetsbibliotek i Göteborg och Göteborgs universitetsbibliotek använts. 
 

3.4 Primärdata 

I ett tidigt skede skickades en förfrågan om intervju ut till tre olika fastighetsbolag som var 

lokaliserade i Halmstad. Anledningen till dessa fastighetsbolag var att vi ansåg dem som mest 

intressanta för vår frågeställning gällande deras storlek. Dock var det enbart ett fastighetsbolag som 

hörde av sig och var villig att ställa upp på besöksintervju av dessa tre fastighetsbolag. På grund av 

en icke existerande uppföljning av de andra två fastighetsbolagen har vi fått kontakta andra 

fastighetsbolag med liknande förfrågningar som ursprungligen gjorts. Vid den nya förfrågningen 

var Fastighetsstaden i Halmstad AB och Akelius Residental Property AB intresserade att ställa upp 

för intervju. Anledningen till att vi intervjuat tre fastighetsbolag var att många av fastighetsbolagen 

vi försökt kontakta hade svårt att ställa upp på intervju på grund av bland annat tidsbrist, saknat 

intresse, semester och sjukdom. Det har gjort att vårt urval av fastighetsbolag minskat. 
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Det som gör det intressant med dessa tre fastighetsbolag är framförallt att deras  lägenhetsbestånd 

varierar kraftigt samt att ett av fastighetsbolagen verkar utomlands. Akelius Residental Property 

AB som har cirka 50 000 hyreslägenheter runt om i världen varav cirka 24 500 hyreslägenheter i 

Sverige. Willhem AB har cirka 18 500 hyreslägenheter i hela landet medan Fastighetsstaden i 

Halmstad AB har i dagsläget runt 500 hyreslägenheter och 100 lokaler i Halmstad med omnejd. I 

och med den stora skillnaden i fastighetsbestånd, blir det intressant för oss att se om det finns någon 

skillnad mellan bolagens syn på entreprenad och egen regi, men även se hur ett svenskt börsnoterat 

fastighetsbolag sköter sin fastighetsförvaltning. 
 

Intervjuguide har utformats med frågor som är relevanta för vårt problem. Intervjuguiden har varit 

uppdelad i tre olika kategorier för fastighetsbolag: entreprenad, egen regi och kärnverksamhet. 

Frågorna vi ställde var öppna vilket gett intervjupersonerna möjlighet att svara på frågorna  utifrån 

dennes bästa förmåga. 
 

Intervjupersonerna för Willhem AB liksom Akelius Residental Property AB ville att vi skulle 

skicka dem vår intervjuguide några dagar innan intervjun. Vi var tveksamma till att göra det då vi 

vara rädda att få inövade svar. Vi hade kunnat få mer naturliga och spontana svar där 

intervjupersonerna fått tänka efter innan de svarar om vi inte skickat ut intervjuguiden. Dock gick 

vi till slut med på att skicka intervjuguiden innan intervjun eftersom intervjupersonerna önskade 

detta. Genom att skicka intervjuguiden i förväg kunde vi inte se hur intervjupersonen reagerade på 

vissa frågor eller om det förekom undvikande svar. En fördel vi ser med att lämna ut vår 

intervjuguide i förväg är att intervjupersonen kan kolla upp och ange korrekta svar på de frågor 

som han saknat kunskap om och därmed kunnat lämna ett tomt svar. 
 

Inspelning av intervjuerna via mobiltelefon kommer vara vårt främsta sätt att få fram vår empiri. 

Utöver inspelning av intervjuerna kommer stödanteckningar att tas. En person ställer frågorna och 

den andre antecknar stödord. Genom inspelning är det lättare att kunna delta i ett samtal med 

intervjupersonen, vilket underlättar att få fram svar som inte varit planerade i förväg. En inspelning 

hjälper även till att snappa upp om något missats att antecknas under intervjuns gång (Jacobsen, 

2002).   
 

3.5 Intervjuobjekt 

3.5.1 Willhem Aktiebolag 

Från Willhem AB (hädanefter enbart Willhem), intervjuades fastighetschefen Max Petersson på 

Willhems Halmstadkontor. Max Petersson var även med och startade upp Willhems 

Halmstadkontor 2011. Innan han tillträde sin tjänst på Willhem arbetade han som konsult för 

Crendo Fastighetsförvaltning AB. 
 

Att kunna visa på att det inte behöver vara storleken på ett fastighetsbolag som påverkar valet av 

entreprenad eller egen regi är en tanke som väckt vårt intresse, då det kan vara andra 

bakomliggande faktorer som påverkar dessa beslut. Att se hur de arbetar gör det möjligt för oss att 

kunna applicera vårt resultat på flera orter då de är verksamma i 10 orter runt om i Sverige. 
 

Under besöksintervjun med Willhem fick vi svar på de frågor vi ställde dock hade Max Petersson 

inte några direkt djupgående svar, utan han svarade kort och koncist. Efter intervjun med Willhem 

valde vi att dra några lärdomar av intervjun och omformulerade några av frågorna då de blev 

feltolkade under intervjun. Några var ledande och enbart ja/nej frågor. Omformuleringen har gjort 

att vi kunde hålla ett bättre flyt och agera mer professionella till vår andra (2) och tredje (3) intervju. 
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3.5.2 Fastighetsstaden i Halmstad Aktiebolag 

Från Fastighetsstaden i Halmstad AB (hädanefter enbart Fastighetsstaden) gjordes en 

besöksintervju med verkställande direktör, VD, Greger Petersson. Greger Petersson berättar för oss 

att han arbetat på Fastighetsstaden sedan de blev en aktör på fastighetsmarknaden. Dock var det 

först en deltidssysselsättning för honom. Han blev först heltidsanställd 1996 och arbetade sig uppåt 

till VD i bolaget. 
 

Vi har valt att intervjua Fastighetsstaden för att titta på hur en mindre, lokal aktör i Halmstad arbetar 

med sin fastighetsförvaltning i jämförelse med hur nationellt och globalt baserade aktörer. 

 

Till skillnad från vår intervju med Willhem så efterfrågade inte Greger Petersson att få tillgång till 

intervjuguiden före vårt besök. Det gjorde att intervjun kändes mer avslappnad och blev mer som 

ett samtal än en intervju. Greger Petersson agerade väldigt professionellt och tillmötesgående 

gentemot oss. Han ansåg att det var en självklarhet att ställa upp och hjälpa studenter i största 

möjliga mån. 
 

3.5.3 Akelius Residental Property Aktiebolag 

Från Akelius Residental Property AB (hädanefter enbart Akelius) gjordes en besöksintervju med 

Thomas Lindblom som arbetat där i 4 år. Han påtalade att hans titel kallades property manager (sv. 

fastighetsförvaltare) på grund av att bolaget är aktivt internationellt med fastigheter i fem olika 

länder, bland annat USA, Canada och Tyskland. 
 

Att storleken på ett fastighetsbolag inte spelar roll gällande bolagets syn på entreprenad och egen 

regi samt vad det är som påverkar deras val av fastighetsförvaltning använde vi som grund till att 

intervjua Akelius. 
 

Besöksintervjun med Thomas Lindblom gick förvånansvärt smidigt och lätt trots att han hade fått 

ta del av vår intervjuguide tidigare. Han var väldigt tillmötesgående och svarade utförligt på de 

frågor vi ställde. Thomas Lindblom var väldigt avslappnad i sin situation vilket ingav en behaglig 

atmosfär för oss som intervjuare. Han påpekade att då han själv läst Bygg- och 

fastighetsekonomprogrammet tidigare ansåg Thomas Lindblom det som en självklarhet att ställa 

upp för en intervju.  
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4 Empiri 

4.1 Willhem 

Enligt Willhems årsredovisning 2014 är de ett fastighetsbolag som anser sig ha ett starkt fokus på 

både service och trygghet. Willhem är ett fastighetsbolag med ungefär 18 500 hyreslägenheter, 

varav ungefär 1 400 hyreslägenheter är belägna i Halmstadtätort med omnejd. Willhem ägs utav 

Första AP-fonden och Willhems huvudkontor är beläget i Göteborg men bedriver även sin 

verksamhet på flertalet orter runt om i Sverige. Willhem hade under 2014 145 anställda i hela landet 

(Willhem AB årsredovisning, 2014). Max Peterssons syn på Willhems verksamhet är att de är 

väldigt framåtsträvande, har tuffa mål och arbetar hårt mot dessa mål samt är nytänkande. 
 

4.1.1 Kärnkompetens hos Willhem 

Max Petersson ser ingen som helst risk att Willhem skulle förlora den kärnkompetens de nu besitter 

vid användandet av entreprenad. Han hävdar att Willhem alltid besitter den viktiga 

kärnkompetensen. Då Max Petersson inte ser några risker med att förlora viktig kärnkompetens har 

de inga förebyggande åtgärder som skulle förhindra detta. Han påstår att om kärnkompetensen inte 

finns hos Willhem blir de väldigt beroende av entreprenören. 
 

Max Petersson anser att kärnkompetens inte påverkas alls vid användandet av entreprenad. Han 

hävdar att de kräver återkoppling av deras entreprenörer från deras kunder vilket ger dem längre 

ledtider men att det annars inte påverkar Willhem alls. Han konstaterar att på Willhem har de en 

god kontroll över den egna och viktiga kärnkompetensen.  
 

4.1.2 Entreprenad hos Willhem 

Max Petersson anger att Willhem har sedan deras grundande, 2009, använt sig utav entreprenad på 

delar av sin verksamhet. Max Petersson hävdar att det var ett principbeslut av Willhems ledning 

att från början använda sig av entreprenad på vissa arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning. Han 

fortsätter med att hävda att på grund av Willhems relativt unga ålder finns det inte enligt honom 

några planer på att ändra detta tankesätt. 
 

De arbetsuppgifter som läggs ut på entreprenad är oftast de som rör den tekniska förvaltningen. Då 

handlar det mest om att deras egna medarbetare saknar den specialistkunskap som krävs för att 

utföra specifika arbetsuppgifter, så som el- och vvs-installationer. De lägger även ut tjänster som 

städning och yttre skötsel av fastigheterna på entreprenad. Dock påpekar Max Petersson att 

Willhem inte har några funderingar på att övergå mer till entreprenad. Max Petersson antyder 

istället att det snarare är det motsatta, att Willhem tenderar till att övergå mer till egen regi. 
 

Huvudanledningen till att de använder entreprenad, enligt Max Petersson, är att 

organisationsstrukturen  hade varit annorlunda och mer komplex med egen regi på varje ort än om 

de inte använt sig av entreprenad. Max Petersson påpekar att Willhem har filosofin att deras 

anställda ska arbeta med det Willhem har kunskap om för att därför kunna bli bättre på 

arbetsuppgiften. Han anser att det är svårt att skaffa sig en tillräckligt god kompetens för alla 

arbetsuppgifter i fastighetsbranschen. 
 

Willhems tillvägagångssätt vid beställning av en viss tjänst sker genom ett ramavtal där de har 

specificerat vad de är ute efter. Enligt Max Petersson arbetar Willhem  nästan uteslutande med 

ramavtal där de använder sig utav två till tre entreprenörer per kontor. De skickar iväg en 
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avtalsblankett till entreprenörerna med de arbetsuppgifter som de vill ha utfört. Willhem arbetar 

även med beställningssystem där de lägger in beställningar. I beställningssystemet preciseras även 

timpenningen och beställningen skickas sedan ut via e-post. Detta sparas i Willhems egna databas 

för att kunna checka av vad som är gjort. 
 

När Willhem anlitar en entreprenör används i huvudsak  standardavtal, så kallad ABT-

entreprenad1. Willhem anger då vad som skall utföras och därefter använder de sig utav en 

totalentreprenör som utför arbetet. Denna totalentreprenör kan i sin tur använda sig av 

underentreprenörer. I dessa standardavtal beskriver Willhem endast det som skall utföras och inte 

hur arbetet skall utföras. De förlitar sig den specialistkompetens entreprenören besitter för att 

uppgiften kan utföras på bästa sätt. De är däremot noga med regleringen av hur faktureringarna och 

ersättning skall ske. 
 

Vid mindre servicejobb skickas sällan anbud till fler än en entreprenör. Detta för att arbetet skall 

utföras snabbt och smidigt. Willhem skickar alltid ut anbud till minst två eller flera entreprenörer 

vid arbeten som har en kostnad över 25 000 kr. Vid arbeten som har kostnader över 100 000 kr 

måste lokalkontoren även erhålla ett godkännande från Willhems ledning. 
 

Kontroller av entreprenörens och Willhems egna arbete utförs beroende på arbetsuppgift och 

kostnadens storlek. Där lägger Willhem stor vikt på hyresgästernas åsikter efter att en arbetsuppgift 

har utförts i eller kring fastigheterna. Willhem litar till 100 procent på att entreprenören utför enligt 

det som de kommit överens om. Willhem utför dock alltid egna kontroller på arbeten när kostnaden 

för arbetet uppgår till över 25 000 kr. Vid större arbeten, 100 000 kr eller mer, gör Max Petersson 

en personlig besiktning på arbetsplatsen. Arbeten under 25 000 kr görs inga kontroller alls utan då 

förlitar Willhem på att entreprenören gör det som efterfrågas.  
 

På grund av det stora tryck som finns på fastighetsmarknaden idag, har Max Petersson inga som 

helst tankar kring att det skulle finnas för lite entreprenörer till att utföra deras arbetsuppgifter. 

Vidare hävdar han trots det höga trycket på fastighetsmarknaden har Willhem i dagens läge aldrig 

haft problem att få in anbud när de behöver få ett jobb utfört. 
 

Att ha långvariga relationer med sina entreprenörer är något som Willhem alltid strävar efter. Max 

Petersson anser att alla inblandade parter tjänar på att erhålla relationer där båda parter kan utnyttja 

varandras specialistkompetens och även erhålla ett gott förtroende. För att uppnå långvariga 

relationer används ramavtalen, som ska fungera som en typ av relation till entreprenören. 
 

Fördelar och nackdelar med entreprenad 

 

Max Petersson ansåg att vid äldre organisationer lämpar det sig bättre med entreprenad än vad det 

gör vid “nyare/yngre” organisationer. En äldre organisation får en mer betonad organisation. Han 

ansåg att vid användning av entreprenad är fastighetsbolaget mer “på tå” och framförallt att 

fastighetsbolaget kan utnyttja den specialistkompetens som entreprenören besitter. Willhem har 

upplevt flera positiva effekter med entreprenad. Max Petersson påpekar att som fastighetsförvaltare 

arbetas det inte lika långvarigt på husen vid entreprenad. 
 

Den största nackdelen Max Petersson påtalade var att det är mycket dyrare med entreprenad än 

med egen regi. Anledningen är att entreprenören behöver ha ett påslag på det utförda arbetet för att 

kunna erhålla en vinstmarginal. Någon vinstmarginal används inte vid egen regi. Max Petersson 

                                                 
1 allmänna bestämmelser för totalentreprenörer avseende byggnads-, anläggning-, och installationsarbeten 

(Byggandets kontraktskommitté (BKK) (2006) 
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ansåg även att det är mycket mer tidskrävande med entreprenad än med egen regi. Med entreprenad 

krävs det att förfrågningsunderlag upprättas, anbud begärs in och sedan granskas. Efter det ska de 

välja anbud och till sist ska arbetsuppgiften utföras.  
 

Willhems antaganden kring att entreprenad är dyrare är utifrån egna erfarenheter då de behövde ta 

in en extern konsult när en av medarbetarna på kontoret i Halmstad plötsligt slutade. Upphandling 

under denna period innebar att de fick ungefär en halvtidstjänst för samma summa som en 

heltidstjänst tidigare kostade i egen regi. 
 

4.1.3 Egen regi hos Willhem 

I egen regi har Willhem framförallt sin kärnkompetens, sitt uthyrningsarbete, fastighetsskötsel, 

basutbud och delar av fastighetsförvaltningen. I basutbudet ingår det enklare reparationer. Delar av 

fastighetsförvaltningen sköter Max Petersson själv och projektledningen sköts också i egen regi. 

Egen regi används framförallt när det gäller mindre arbetsuppgifter kring fastigheterna som en 

husvärd kan utföra. Arbetsuppgifter som knyter an till exempelvis projektering, hyresavisering och 

uthyrning av hyreslägenheter utförs i egen regi.  
 

På Halmstadkontoret finns i dagsläget inga direkta tankar på att ta hem och sköta vissa 

arbetsuppgifter i egen regi. Däremot nämndes att kontoret i Linköping har börjat prova att sköta 

fastighetsförvaltningen helt i egen regi det vill säga att de plockar hem det de tidigare la ut på 

entreprenad. Hur detta senare utfaller kommer övriga kontor att få ta del av och därefter finns 

möjligheten att göra på samma sätt om utfallet blir positivt. Dock sade Max Petersson att oavsett 

utfall så har varje kontor möjlighet att själva bestämma hur fastighetsförvaltningen skall skötas. 

Han har svårt att tro att de skulle byta från nuvarande arbetssätt angående vilka arbetsuppgifter som 

läggs ut på entreprenad. 
 

Max Petersson ser sig inte alls främmande till ett byte av entreprenad till egen regi. Men idag har 

Willhem i Halmstad inte den organisation som krävs för att utföra denna förändring. Utfallet på 

Linköpingskontoret behöver inte påverka ett byte till egen regi, då varje kontor har egna budgetar 

att följa och utifrån dessa kan de göra egna val gällande entreprenad och egen regi. Personligen 

ansåg Max Petersson att fastighetsförvaltningen mer och mer går mot egen regi än mot entreprenad. 
 

Fördelar och nackdelar med egen regi 
 

De fördelar med egen regi som Max Petersson ser är att det huvudsakligen skapar ett högre 

engagemang än entreprenad hos Willhem, både internt men även ut mot hyresgästerna. Med 

engagemang hävdar han när en och samma person sköter fastighetsförvaltningen erhåller de 

mycket god kunskap om fastigheterna och dess intressenter. Att samma person kommer till 

hyresgästen och inte olika hyresvärdar som det finns risk för vid entreprenad, anser Willhem vara 

ett av de viktigaste motiven till egen regi. Max Petersson ansåg att egen regi ger positiva effekter i 

och med att detta skapar ett större engagemang hos de anställda mot hyresgästerna. 
 

De nackdelar som Max Petersson kan se med egen regi är “Sväller du för mycket så håller du på 

med för mycket och då blir du inte duktig på det du gör”. Som exempel nämner han montering av 

en IKEA garderob. Han påstår att desto oftare du gör det desto bättre blir du på det. Vid egen regi 

gör du inte bara montering utav IKEA garderober, utan du måste göra många andra uppgifter. 

Därför blir du inte riktigt bra på varje uppgift och det är därför vissa uppgifter ska läggas ut på 

entreprenad konstaterar Max Petersson. 
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4.2 Fastighetsstaden 

Fastighetsstaden, är en  privat aktör inom fastighetsbranschen med verksamhet i Halmstad med 

omnejd. Enligt Fastighetsstadens hemsida är deras företagsidé: “Vår företagside är att vara det 

lokala bolaget med det större bolagets resurser, ja just lokala bolaget” (fastighetsstaden.se, 2016). 

Samtliga fastigheter finns i Halmstad med omnejd. Enligt deras hemsida (fastighetsstaden.se, 

2016) har de ungefär 300 hyreslägenheter och ungefär 100 lokaler. Dock så påpekar Greger 

Petersson att de i sommar kommer öka sitt fastighetsbestånd med ungefär 130 nya hyreslägenheter 

och att de under åren som gått förvärvat ett trettiotal hyreslägenheter så deras lägenhetsbestånd är 

egentligen närmare 500 jämfört med vad som står på deras hemsida. Han hävdar att deras hemsida 

inte uppdaterats på ett bra tag och att det därför saknas lokal- och bostadsobjekt. 
 

De har som mål att kunna ge en snabb och korrekt service samtidigt som de skall erbjuda attraktiva 

lägenheter och lokaler. Fastighetsstaden lägger stor vikt för att både underhålla och sköta sina 

fastigheter väl (fastighetsstaden.se, 2016). Enligt Fastighetsstadens årsredovisning (2014) har de 

fyra anställda. 
 

4.2.1 Kärnkompetens hos Fastighetsstaden 

Greger Petersson påpekar att Fastighetsstaden inte ser några risker alls med lägga ut vissa 

arbetsuppgifter på entreprenad och att det inte påverkar verksamhetens kärnkompetens. Han menar 

att Fastighetsstaden besitter deras kärnkompetens själva och att de inte skulle tänka sig att lägga ut 

delar av den på entreprenad. Greger Petersson menar på att både den ekonomiska och 

administrativa fastighetsförvaltningen besitter bolaget helt själva och därmed kan inte förlora den 

till konkurrenter via entreprenörer. Därför är Fastighetsstaden inte alls orolig för att förlora deras 

kärnkompetens. 
 

4.2.2 Entreprenad hos Fastighetsstaden 

Greger Petersson anger för oss att Fastighetsstaden har använt sig utav entreprenad sedan starten 

på 1980-talet. Han menar på att när de var relativt nya på marknaden använde de sig av 

entreprenörer till flertalet arbetsuppgifter, främst inom teknisk fastighetsförvaltning. Anledningen 

till det var att de saknade kompetent personal som kunde utföra dessa arbetsuppgifter. Greger 

Petersson hävdar att Fastighetsstaden fortfarande använder mycket entreprenad, framförallt kring 

arbetsuppgifter som rör deras tekniska fastighetsförvaltning. Dock påpekar han att de i dagsläget 

använder sig av entreprenad i en mindre utsträckning än tidigare men att användandet går i vågor. 
 

Fastighetsstaden använder entreprenad till flera arbetsuppgifter kring deras fastighetsförvaltning. I 

den tekniska fastighetsförvaltningen samt den operativa förvaltningen gäller det främst all form av 

städ, nästan alltid inom ventilation, stora delar av den yttre och inre skötseln, något som Greger 

Petersson kallar daglig skötsel. Det gäller även allt inom el, vitvaror samt till bygg eftersom de 

bygger nya fastigheter. Greger Petersson är dock noga med att kommentera att arbetsuppgifter som 

rör administration och ekonomi aldrig lagts ut på entreprenad och kommer inte heller göra det.  
 

Motivet till att Fastighetsstaden använder sig av entreprenad är för att de vill vara oberoende av de 

kostnader och administration som uppkommer med egen personal. Greger Petersson menar 
dessutom på att fastighetsbolagen blir påverkad av personer som exempelvis slutar, blir sjuka eller 

är borta från arbetet av andra anledningar. Han anser att med entreprenad minskar trycket på egen 

personal och det som tillkommer med det. 
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När Fastighetsstaden väljer att anlita en entreprenör sker detta med upphandling genom att skicka 

ut förfrågan till olika entreprenörer med en kravspecifikation av vad de efterfrågar. I denna 

förfrågan beskriver Fastighetsstaden kortfattat vad de vill ska bli utfört. Greger Petersson påpekar 

dock att de inte är specifika med hur arbetsuppgiften ska utföras, det vill säga de upphandlar i 

frekvensentreprenad. Upphandlingen sker sedan i konkurrens utifrån deras inkomna svar. Greger 

Petersson påtalar sedan att Fastighetsstaden inte använder sig utav några ramavtal i deras 

upphandlingar. Anledningen är för att de inte ser något behov av detta samt att Fastighetsstaden är 

privatägt och inte är kommunal- eller fondägda fastighetsbolag. 
 

Fastighetsstaden utför alltid kontroller av entreprenörers arbete. Detta sker genom att deras 

fastighetsansvariga överblickar och kontrollerar entreprenörers arbete. Greger Petersson påtalar för 

oss att deras fastighetsansvariga skall fungera som ett ”bollplank” mellan entreprenörerna och 

Fastighetsstaden. Detta för att kunna skapa  en god kontakt med både hyresgäster och 

entreprenörer.  
 

Greger Petersson hävdar att idag är marknaden för entreprenörer som kan utföra arbetsuppgifter 

kring fastighetsförvaltning i Halmstad omfattande. Han påpekar att förr fanns det ett underskott av 

entreprenörer inom fastighetsförvaltning och att det idag fortfarande finns ett underskott på 

yrkeskategorier inom byggbranschen för om-, till-, och nybyggnation. Som exempel nämner 

Greger Petersson att det är svårt att få tillgång till entreprenörer som arbetar med el och vvs då det 

är ett stort tryck på dessa yrkeskategorier. 
 

Greger Peterssons tidigare erfarenheter visar att användandet av enbart entreprenad ger hyresgäster 

intrycket att fastigheterna ägs av entreprenören och inte av själva fastighetsbolaget. Han antyder 

att användningen av en entreprenör som sysslar med ett helhetsansvar är mer anpassat till 

bostadsrättsföreningar eller fastighetsbolag som har sitt huvudkontor utomlands. I och med att de 

idag har en fastighetsansvarig för varje fastighet ger det intrycket att fastigheten ägs av 

Fastighetsstaden och inte av entreprenören som tidigare var fallet. Han menar att om det finns en 

anställd på plats ger det en kunskap om både hyresgästerna och fastigheterna. 
 

Han fortsätter med att Fastighetsstaden ofta är en av de mer attraktiva parterna för entreprenörer 

att samarbeta med. Det gör att de kan få bra priser och möjlighet att välja den entreprenör som 

känns bra. Greger Petersson menar även att de tar i beaktning vad de hör från andra personer inom 

branschen när de ska välja sina entreprenörer. Deras kontrakt med entreprenörer är ofta väldigt 

kortskrivna men att målet alltid är att uppnå en långvarig relation. När en entreprenör utför sina 

arbetsuppgifter väl leder det oftast till en långvarig och ömsesidig relation. Enligt Greger 

Peterssons kan även det motsatta ske, det vill säga att avtalet blir kortvarigt när Fastighetsstaden 

inte är nöjd med det utförda arbetet. 
 

Fördelar och nackdelar med entreprenad  
 

Greger Petersson påtalar flera fördelar med att använda entreprenad bland annat att 

fastighetsbolaget slipper anställa personal. Fastighetsstaden slipper även att utföra flera 

arbetsuppgifter, exempelvis nämner Greger Petersson att egen personal skulle sköta den invändiga 

städningen. Utöver de extra personalkostnaderna som skulle uppkomma krävs det att 

städpersonalen skulle behöva fordon med tillhörande bränslekostnader, försäkringar och 

administrationskostnader. Det skulle även krävas städutrustning för att kunna utföra arbetet. Greger 

Petersson ser även att entreprenad ger en snabbare återkoppling till jobbet. 
 

De nackdelar med entreprenad som Greger Petersson angav var främst att ett fastighetsbolag tappar 

den totala kontrollen över det utförda arbetet. En annan nackdel som Greger Petersson påtalar är 
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att fastighetsbolaget inte kan se vad som sker i varje ögonblick när entreprenören utför sina 

arbetsuppgifter. Dessutom tycker Greger Petersson att bostadssidan är ojämlik mot kommersiella 

lokaler. Anledningen är de olika momsreglerna, där det går att lyfta momsen vid uthyrning av 

kommersiella lokaler men att det inte är möjligt vid uthyrning av bostäder. Greger Petersson anser 

att detta är bedrövligt. 
 

4.2.3 Egen regi hos Fastighetsstaden 

Greger Petersson påtalar att egen regi lämpar sig bäst vid överblicksarbeten, där fastighetsbolaget 

ser genom ett “helikopterperspektiv” och skapar på så vis en viss kontroll. Även väsentliga delar 

av bolaget bör skötas i egen regi. Hos Fastighetsstaden ligger all ekonomisk och administrativ 

fastighetsförvaltning i egen regi vilket Greger Petersson varit noga med att poängtera.  
 

Fastighetsstaden har för nuvarande inte en tanke på att ta hem fler arbetsuppgifter till egen regi än 

vad de redan har. Greger Petersson påpekar dock att de inte ser något negativt att använda sig av 

mer egen regi. Fastighetsstadens nuvarande fördelning av entreprenad och egen regi är de mycket 

nöjda med. Dock utesluter han inte att de skulle kunna hämta hem mer personal i framtiden. 

Exempel på personal som Fastighetsstaden skulle kunna plocka hem i är målare eller elektriker. 

Han hävdar dock att de aldrig kommer lägga städningen på entreprenad  för att det är “för 

personalintensivt”. Hos Fastighetsstaden skulle ett byte av nuvarande arbetssätt kräva mycket mer 

tid och resurser vilket Greger Petersson ser som något negativt. Dock i och med att Fastighetsstaden 

har vuxit med åren har de anställt mer personal, vilket även har gjort att de gått mer från entreprenad 

till egen regi med åren. 
 

Fastighetsstaden har inga som helst planer på att byta sitt arbetssätt kring deras 

fastighetsförvaltning enligt Greger Petersson. Han var noga med att återigen styrka att de inte under 

några omständigheter kommer släppa den ekonomiska fastighetsförvaltningen samt huvuddelen av 

den administrativa fastighetsförvaltningen. Greger Petersson grundar detta uttalande på sina egna 

erfarenheter av det inte slutar väl. Då Fastighetsstaden funnits på marknaden under en längre tid 

har det gjort att Fastighetsstaden sett vad som hänt med fastighetsbolag som lagt de administrativa 

och ekonomiska arbetsuppgifterna på entreprenad och vad de sett har inte något positivt kommit ut 

av det. 
 

Fördelar och nackdelar med egen regi 
 

Greger Petersson ser flera fördelar med egen regi, framförallt att egen regi oftast är billigare än 

entreprenad. Ytterligare fördelar som Greger Petersson påtalar är att fastighetsbolag erhåller en 

mycket god kontroll över både det utförda arbetet och sina fastigheter samtidigt som hyresgäster 

får en och samma kontaktperson. 
 

Även fastighetsbeståndet spelar stor roll, då Greger Petersson ser en trend att fastighetsbolag samlar 

sina fastigheter inom ett geografiskt begränsat område för att fastighetsförvaltningen skall kunna 

bli effektivare i egen regi. Finns det utländska aktörer på marknaden är det nästintill omöjligt för 

dem att ha egen personal som sköter fastighetsförvaltningen. Greger Petersson fortsätter med att 

hävda att detsamma gäller vid kommunalägda fastighetsbolag då de i princip blir tvungna att 

använda entreprenad. 
 

Greger Petersson ser även vissa nackdelar som kan uppkomma vid användandet av egen regi. Han 

påpekar att egen regi kräver mer personal vilket i sin tur leder till ökade kostnader. Greger Petersson 

påtalar att egen regi är mer arbetsintensivt samt att egen regi är mindre flexibelt än entreprenad. 
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4.3 Akelius  

Akelius är ett börsnoterat fastighetsbolag och enligt deras årsredovisning 2014, är Akelius ett 

fastighetsbolag som sedan 1994 äger, förvaltar, uppgraderar och utvecklar hyreslägenheter. Enligt 

deras hemsida (https://www.akelius.se/sv/karriar-inom-akelius, 2016) är deras affärsidé; “Vår 

affärsidé är att erbjuda våra hyresgäster en utmärkt service och att uppgradera fastigheter för att 

främja tillväxt under nästa århundrade.”  
 

Företaget hade under 2014 48 000 hyreslägenheter i 5 olika länder. Men enligt deras hemsida 

(https://www.akelius.se, 2016) har företaget i dagsläget fler än 50 000 hyreslägenheter och att 

fastighetsbolaget verkar i sex länder på två kontinenter. Fastighetsbolaget uppdaterar sitt 

lägenhetsbestånd med 4 000 hyreslägenheter per år. Enligt Akelius årsredovisning 2014 hade 

fastighetsbolaget 24 500 hyreslägenheter i Sverige varav 1 263 hyreslägenheter var belägna i 

Halmstad. Företaget hade under 2014 200 anställda i Sverige enligt deras årsredovisning 2014. 
 

4.3.1 Kärnkompetens hos Akelius  

Thomas Lindblom anger att Akelius ser vissa risker med att lägga ut vissa arbetsuppgifter på 

entreprenad. Han påpekar dessutom att dessa risker hade funnits om fastighetsbolaget hade skött 

all fastighetsförvaltning i egen regi. Thomas Lindblom menar att det alltid finns en risk att anställda 

slutar eller gör ett dåligt jobb. Akelius ser sig kunna tappa kompetens och kunskap kring 

fastigheterna när de använder sig utav entreprenad. Hos Akelius är de inte särskilt rädda för att 

förlora denna kärnkompetens, men om de skulle göra detta så är Akelius beredda att ta denna risk.  
 

4.3.2 Entreprenad hos Akelius 

Thomas Lindblom anger för oss att Akelius har använt entreprenad sedan många år tillbaka. Den 

operativa förvaltningen sköter Akelius både genom entreprenad och egen regi. Den strategiska 

förvaltningen sköter dock Akelius alltid i egen regi. Efter det att Akelius och ett annat bolag slogs 

samman, där Akelius skötte fastighetsförvaltning i egen regi och det andra skötte den genom 

entreprenad. Efter denna sammanslagning började Akelius delvis arbeta med entreprenad. Thomas 

Lindblom konstaterar att Akelius använder entreprenad när det gäller all den tekniska 

fastighetsförvaltningen, så som yttre skötsel, städning, lättare reparationer samt felanmälningar. 

Även vid alla renoveringar och större jobb används alltid entreprenad. Idag är det Crendo 

Fastighetsförvaltning AB som sköter den tekniska fastighetsförvaltningen. 
 

Huvudanledning till att Akelius använder entreprenad menar Thomas Lindblom är att det gör det 

enklare för Akelius att köpa och sälja sina fastigheter och slippa den personal som antingen behövs 

anställas eller som kan bli överflödig. En annan anledning som Thomas Lindblom nämner är att 

entreprenad ökar företagets flexibilitet. 
  
Enligt Thomas Lindblom har de upphandlat ett ramavtal med Crendo Fastighetsförvaltning AB. 

Detta ramavtal gäller för alla verksamma orter längs västkusten, från Malmö och upp till Göteborg. 

När Akelius skall handla upp entreprenör vid renoveringar samt större jobb tas det alltid in anbud 

från flera olika företag. De väljer ofta med sunt förnuft påpekar Thomas Lindblom. Men Thomas 

Lindblom talar om för oss att när det är aktuellt med dessa jobb i Halmstad, är det nästan alltid 
MTA som Akelius arbetar med. Thomas Lindblom berättar vidare att Akelius ofta använder sig 

utav gamla kontakter eftersom de alltid eftersträvar att bygga långvariga relationer. När det gäller 

mindre arbeten kontaktar Akelius ofta endast in en aktör för att utföra arbetet snabbt och för att 

undvika en långdragen upphandlingsprocess. Thomas Lindblom hävdar att Akelius alltid arbetar 
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genom att beskriva vad som skall utföras men även hur och när arbetet skall utföras, likt 

frekvensentreprenad. 
 

Thomas Lindblom påtalar att Akelius utför kontroller på allt utfört arbete, oavsett dess storlek. När 

det gäller arbeten som utförs kontinuerligt så som städning och yttre skötsel genomför Akelius 

enligt Thomas Lindblom minst en kontroll varje månad. Vidare berättar Thomas Lindblom att när 

reparationer och större jobb utförts tas alltid en konsult in för att granska arbetet så att det är utfört 

enligt avtal. Vid renoveringar av badrum utförs alltid en noga kontroll över arbetet så att det är 

utfört enligt de regler som gäller för våtutrymmen. Utöver dessa löpande kontroller gör Akelius 

stickprovskontroller. Dessa sker enligt Thomas Lindblom när en anställd hos Akelius åker förbi en 

fastighet så tittar de in för att se att de arbetar med det som är bestämt. 
 

Thomas Lindblom anser att det finns gott om företag som kan utföra de arbeten som Akelius 

efterfrågar i Halmstad. Under Thomas Lindbloms tid kan han inte komma ihåg något direkt tillfälle 

som detta har varit något problem. Thomas Lindblom berättar vidare att samarbetet med alla 

inblandade parter fungerar bra. Han vidareutvecklar sitt uttalande med att i en mindre ort som 

Halmstad är alla beroende av varandra. När någon av parterna inte gjort vad som avtalats, sprids 

detta väldigt fort, vilket sedan kan skapa situationer där det kan vara mycket svårt att få tag på 

företag som vill utföra det som efterfrågas. 
 

Entreprenad med ett helhetsansvar är att föredra när det gäller främst bostadsrättsföreningar antyder 

Thomas Lindblom. Han förklarar vidare att det oftast beror på att styrelsen i en bostadsrättsförening 

saknar den kompetens som kan krävas för att sköta vissa delar av fastighetsförvaltningen i egen 

regi, vilket kan leda till misstag. 
 

Fördelar och nackdelar med entreprenad 

 

Thomas Lindblom anger flera fördelar med att använda entreprenad. Han tycker att entreprenad 

ökar flexibiliteten för fastighetsbolaget. Han hävdar vidare att det skulle vara omöjligt att behålla 

all den kompetens som skulle krävas för att utföra arbetena inom den tekniska 

fastighetsförvaltningen, så som behörighet inom vvs- och el arbeten. Dessutom tycker Thomas 

Lindblom att det är lättare att kunna köpa, sälja och ombilda fastigheter om entreprenad används 

vid fastighetsförvaltning. Därmed behöver inte fastighetsbolaget tänka på de anställda i samma 

utsträckning. 
 

De nackdelar med entreprenad som Thomas Lindblom kan se är att det är ett dyrare alternativ än 

egen regi. Eftersom entreprenören behöver göra ett påslag utöver vad själva arbetet kostar för att 

kunna göra någon form av vinst. Dessutom tycker Thomas Lindblom att han kan se att personalen 

vid entreprenad inte arbetar lika intensivt som om personalen skulle arbetat i egen regi.  
 

4.3.3 Egen regi hos Akelius 

Hos Akelius sköter de all den ekonomiska och administrativa fastighetsförvaltningen i egen regi. 

Enligt Thomas Lindblom beror det på att det är mer kostnadseffektivt att sköta dessa 

arbetsuppgifter i egen regi. Han påstår vidare att Akelius tjänar på att ha detta i egen regi.  
 

Thomas Lindblom ser idag ingen anledning till att byte från nuvarande modell, att sköta all den 

tekniska fastighetsförvaltningen genom entreprenad och all ekonomisk och administrativ 

fastighetsförvaltning i egen regi. Men för ett par år sedan hade Akelius tankar om att skapa ett eget 

byggbolag som skulle sköta alla renoveringar runt om i Sverige på deras fastigheter. Dock 
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aktualiserades inte detta av den anledning att de inte vill ta den risken som det skulle innebära att 

binda sig till ett stort antal anställda om en eventuell finanskrasch skulle inträffa. 
 

Fördelar och nackdelar med egen regi 
 

Thomas Lindblom ser en del fördelar med att använda egen regi. Det är ett billigare alternativ än 

entreprenad och att egen regi skulle vara en mer kostnadseffektiv metod vid fastighetsförvaltning. 

Att det skulle vara ett billigare alternativ beror på att de inte behöver göra ett vinstpåslag på det 

utförda arbetet för att bedriva sin verksamhet.  
 

De nackdelar Thomas Lindblom anger med att använda egen regi är framförallt att det kostar 

mycket pengar att ha anställda som kan ha för lite arbetsuppgifter att utföra. En annan sak som talar 

emot egen regi enligt Thomas Lindblom är att det inte är möjligt att erhålla all den kunskap som 

krävs för att utföra allt arbete på ett fackmannamässigt sätt.  
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5 Analys 

Fastighetsbolagen skiljer sig åt sett till antalet anställda och lägenhetsbestånd. Akelius hade under 

2014 200 anställda och runt 24 500 hyreslägenheter i Sverige. Willhem hade under samma period 

145 anställda och 2014 18 500 hyreslägenheter. Under 2014 hade Fastighetsstaden 4 anställda och 

ett lägenhetsbestånd på 300 hyreslägenheter. Men trots dessa skillnader har de ändå en liknande 

syn på hur och när fastighetsförvaltningen ska läggas ut på entreprenad och när egen regi skall 

användas.  
 

5.1 Kärnkompetens  

Samtliga fastighetsbolag Willhem, Fastighetsstaden och Akelius håller med till viss del vad 

Augustson och Bergstedt Sten (1999) påstår om att kärnkompetens är något som behöver skyddas 

från utomstående parter och bevaras i egen regi. Willhem, Fastighetsstaden och Akelius bevarar 

sin kärnkompetens internt i form av egen regi vilket är något som Axelsson (1998); Sundsvik 

(2010) och Contractor et. al. (2010) konstaterar är ett sätt att bevara sin kärnkompetens. På så sätt 

skyddar de sin kärnkompetens från utomstående parter. Dock poängterar Willhem, 

Fastighetsstaden och Akelius att de inte har några direkta skyddsåtgärder ifall denna kunskap går 

förlorad. Men där utmärker Akelius sig mot de andra två som är beredda att ta denna risk. 
 

5.2 Fastighetsförvaltning 

Willhem arbetar ständigt med att vara väldigt framåtsträvande; att ha tuffa mål och vara nytänkande 

gällande deras fastigheter. Fastighetsstaden har som mål att både underhålla och sköta sina 

fastigheter väl. Att fastigheter ständigt behöver återinvesteras och underhållas är något som 

Nordlund (2015) konstaterar för att vara både attraktiva och för att verka i konkurrenskraftigt skick, 

vilket verkar vara något som både Willhem och Fastighetsstaden strävar efter. Nordlunds (2015) 

konstaterande är något som stämmer överens med Akelius affärsidé som går ut på att eftersträva 

att köpa billigt för att renovera och sedan sälja dyrt i framtiden.   
 

Strategisk och operativ förvaltning 

 

För Willhem, Fastighetsstaden samt Akelius är kärnkompetensen kopplad till den strategiska 

förvaltningen vilket samtliga fastighetsbolag sköter i egen regi. Willhem påtalar att de sköter 

projektering av om- och nybyggnationer i egen regi, vilket är en del av den strategiska 

förvaltningen. Till skillnad från Willhem så påtalar Fastighetsstaden och Akelius att de anlitar en 

entreprenör som utför byggnationen oavsett om det är om- och nybyggnation.  
 

För den operativa förvaltningen har samtliga fastighetsbolag, Fastighetsstaden, Willhem och 

Akelius, ett liknande synsätt. De menar att den tekniska fastighetsförvaltningen bör skötas på 

entreprenad. Dock ska den administrativa och ekonomiska fastighetsförvaltningen skötas i egen 

regi hos fastighetsbolagen. Däremot använder de olika mycket entreprenad vid den tekniska 

fastighetsförvaltningen. Fastighetsstaden och Akelius lägger ut all den tekniska 

fastighetsförvaltningen på entreprenad till skillnad från Willhem som sköter de enklare 

arbetsuppgifterna inom den tekniska fastighetsförvaltningen i egen regi. 

5.3 Entreprenad 

Alla studerade fastighetsbolag utnyttjar att lägga vissa delar av sin verksamhet på entreprenad. När 

det gäller hur länge fastighetsbolagen har använt entreprenad påpekar Willhem och 
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Fastighetsstaden att de alltid har haft entreprenad, dock i olika omfattning. Till skillnad från dessa 

två fastighetsbolag har Akelius inte alltid använt entreprenad, de började använda entreprenad efter 

det att Akelius slogs ihop med ett annat fastighetsbolag. Willhem, Fastighetsstaden och Akelius 

arbetar alla med en slags hybrid mellan egen regi och entreprenad. Det vill säga att de anlitar 

entreprenörer för att sköta vissa delar av fastighetsförvaltningen, dock inte hela. 
 

Kontroller 
 

Willhem, Fastighetsstaden och Akelius utför kontroller över entreprenörens arbete, dock sker 

kontrollerna i olika stadier. Willhem utför kontroller utifrån olika beloppsintervall, från att inte 

utföra några kontroller överhuvudtaget om det inte överstiger ett visst belopp till att 

fastighetschefen gör en egen besiktning vid större investeringar. Till skillnad från Willhem, 

använder både Akelius och Fastighetsstaden inte någon beloppsgräns när de ska utföra kontroller, 

utan de genomför alltid en kontroll av entreprenörens arbete, oavsett arbetets omfattning. Utöver 

det, så genomför Akelius både stickprovskontroller samt löpande kontroller på vissa 

arbetsuppgifter. Alla fastighetsbolag är ense om att kontroller måste utföras för att rätt kvalitet ska 

uppnås samt att entreprenören utför arbetet enligt avtal, oavsett om det rör sig om entreprenad eller 

egen regi vilket hävdas av Myrsten (1994); Axelsson (1998); Fastighetsägarna (2006); Forsling 

(2010) och Sundsvik (2010). 
 

Både Willhem och Akelius använder sig utav färdiga ramavtal för att specificera vad som skall 

utföras. Samtidigt använder sig inte Fastighetsstaden utav något ramavtal. De använder sig istället 

utav korta och koncisa avtal som de upprättar tillsammans med entreprenören. Samtliga 

fastighetsbolag upprättar någon form av avtal, som Fastighetsägarna (2006) konstaterar gör att det 

blir lättare för fastighetsbolaget att förmedla vad som skall utföras. 
 

Samtliga fastighetsbolag hävdar att de alltid eftersträvar långvariga relationer med sina 

entreprenörer. De hävdar att alla parter tjänar på det i längden, vilket är något som stämmer överens 

med det Lindqvist (2009) samt Lind och Lundström (2010) konstaterar om att långvariga relationer 

leder till bättre slutresultat när parterna får ett ömsesidigt förtroende för varandra. Akelius 

framhäver att i och med att Halmstad är en relativt liten ort så sprids rykten väldigt fort, vilket gör 

att de alltid strävar efter att hålla en god relation med sin entreprenör. Detta är något som de lyckas 

väl med då de nästan alltid använder sig utav samma entreprenörer vilket också Fastighetsstaden 

anser sig göra. 
 

Kunskapsutnyttjande 

 

Fastighetsstaden, Willhem och Akelius skiljer sig inte särskilt om att ett fastighetsbolag bör arbeta 

med det som fastighetsbolaget är bra och har kunskap om (Lindqvist, 2009 och Contractor et. al. 

2010). Willhem understryker ett flertal gånger att det är viktigt att arbeta med det fastighetsbolaget 

har kunskap om. Fastighetsstaden liksom både Akelius och Willhem tar alltid in en entreprenör när 

de saknar den specialistkompetens som behövs. Alla påtalar exakt samma speciella område där 

detta utnyttjas, nämligen arbeten som rör el och vvs. Därmed är fastighetsbolagen inne på vad 

Axelsson (1998); Belcourt (2006); Lindgren och Castell (2008) och Sundsvik (2010) konstaterar 

att fastighetsbolag köper in den kunskap som saknas. 
 

Varken Willhem, Fastighetsstaden eller Akelius har några skyddsåtgärder för att bevara deras 

kunskap internt som kan gå förlorad när de lägger ut delar av fastighetsförvaltningen på 

entreprenad. Utifrån Belcourts (2006) studie riskerar därför samtliga tre fastighetsbolag att förlora 

denna kunskap och hemligheter kring deras fastigheter. Men Akelius fastställer att de är beredda 

att förlora denna kunskap. 
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Arbetsuppgifter 

 

Willhem använder främst entreprenad till de arbetsuppgifter som gäller yttre skötsel och städning. 

De anlitar även entreprenörer till arbetsområden där personalen saknar den kompetens som behövs 

för att utföra arbetet fackmannamässigt. Både Fastighetsstaden och Akelius är inne på ett liknande 

spår där allt som rör städning läggs på entreprenad, vilket är lätt att specificeras i ett anbud. Men 

Fastighetsstaden och Akelius har även all annan inre skötsel på entreprenad utöver deras yttre 

skötsel vilket skiljer sig mot Willhem. Både Lindqvist (2009) samt Lind och Lundström (2010) 

menar på att entreprenad lämpar sig bäst när det gäller förutsägbara och regelbundna 

arbetsuppgifter som dessutom går att avtala om, vilket samtliga fastighetsbolag gör. 
 

Samtliga fastighetsbolag anser att det finns gott om entreprenörer som kan utföra de arbetsuppgifter 

som efterfrågas i närområdet. Däremot påtalar Fastighetsstaden till skillnad mot både Willhem och 

Akelius att det nästan finns ett underskott av entreprenörer inom vissa speciella arbetsområden. 

Enligt Sundsvik (2010), Belcourt (2006) samt Lind och Lundström (2010) hör det till 

fastighetsbolaget att skapa marknader för entreprenörer om dessa inte finns på orten. Det är något 

som ingen av fastighetsbolagen tycker sig behöva utnyttja i och med det överskott som finns på 

marknaden. 
 

Fastighetsstaden, till skillnad från Willhem och Akelius, påstår att egen regi skulle vara en 

effektivare form av fastighetsförvaltning när fastighetsbolagen har fastigheterna centrerade till en 

geografisk plats. Att entreprenad är mer effektivt än egen regi är något som Myrsten (1994) hävdar 

att det saknas tydliga bevis för. Men Sundsvik, (2010); Lindgren och Castell (2008); Lind och 

Lundström (2010) och Lu et. al. (2014) motsätter sig detta konstaterande och istället påstår att 

entreprenad skulle vara effektivare. 
 

Flexibilitet och effektivt 
 

Willhems huvudanledning till användandet av entreprenad är att deras organisation hade sett helt 

annorlunda ut och varit mycket mer komplex om de enbart använt sig av egen regi. Även Akelius 

är inne på ett liknande spår som Willhem. De hade inte i samma utsträckning kunnat köpa och sälja 

fastigheter som de gör idag, utan de hade därför blivit tvungna att binda upp mycket personal. Till 

skillnad från Willhem och Akelius är Fastighetsstaden istället inne på ett av Lindgren och Castell 

(2008), Lind och Lundström (2010), Sundsvik (2010) och Lu et.al., (2014) motiv; att spara pengar. 

Genom entreprenad vill Fastighetsstaden undvika de extra administrativa arbetsuppgifter och 

ekonomiska utgifter som tillkommer med att använda sig av egen personal. 
 

Fastighetsstaden går dessutom emot ett annat av Lindgren och Castell (2008), Lind och Lundström 

(2010), Sundsvik (2010) och Lu et.al., (2014) motiv; förbättrad service. Enligt tidigare erfarenheter 

har Fastighetsstaden haft hyresgäster som trott att fastigheterna ägts av 

fastighetsförvaltningsbolaget och inte Fastighetsstaden. Detta är något som stöds av både 

Fastighetsägarna (2006) och Lindgren och Castell (2008) som påvisar slutsatser att fastighetsbolag 

som använder egen regi argumenterar för att fastighetsbolagens image och hyresgästrelationer 
skadas med användning av entreprenad, då det inte är fastighetsbolagets egen personal som utför 

arbetsuppgifterna. 
 

Både Willhem och Fastighetsstaden nämner att de kan tänka sig att använda mer egen regi, vilket 

Lind och Lundström (2010) hävdar att flera privata fastighetsbolag börjat göra. Däremot går 

Akelius delvis mot detta, eftersom Akelius är nöjda med sitt arbetssätt idag och de kan inte tänka 

sig att byta till mer egen regi. Willhem och Fastighetsstaden var dock inte villiga att utnyttja egen 
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regi i en större utsträckning i dagsläget, utan ser det mer som en möjlighet på längre sikt. Ingen av 

fastighetsbolagen är inne på Lu et. al. (2014) slutsats som visar på att fler och fler börjar gå mot 

entreprenad. I dagsläget är Willhem, Fastighetsstaden och Akelius nöjda med sättet de arbetar, men 

att Willhem och Fastighetsstaden är positivt inställda på att byta när deras nuvarande form av 

fastighetsförvaltning inte längre fungerar. Vilket innebär att de stödjer både Lindqvist (2009) och 

Sandgren och Anbäcken (1994) slutsatser om att fastighetsbolaget bör byta fastighetsförvaltning 

endast när det gamla arbetssättet inte längre fungerar. 
 

Kostnader 

 

Willhem hävdar motsatsen till att entreprenad minskar kostnaderna. Enligt deras egna erfarenheter 

ser Willhem att entreprenad är dyrare vilket främst beror på att de var tvungna att lösa den akuta 

situationen som uppstod när en medarbetare plötsligt slutade. Detta går emot Myrsten (1994); 

Sundsvik (2010) och Lam (2012) som konstaterar att entreprenad sänker kostnaderna i jämförelse 

med egen regi. Även Fastighetsstaden och Akelius  instämmer med Willhem och tycker själv att 

egen regi är ett billigare alternativ i längden, dock anser både Fastighetsstaden och Akelius att 

personalkostnaden blir hög i egen regi. Dessutom menar Fastighetsstaden att det tillkommer extra 

kostnader för utrustning som bland annat fordon och annat material, vilket stödjer 

Fastighetsägarnas (2006) påstående att det blir en extra kostnad för fastighetsbolaget.  
 

Willhem och Fastighetsstaden konstaterar att de uppför sina anbud i konkurrens med sina 

entreprenörer för att kunna uppnå ett så lågt pris som möjligt vilket är ett moment som Sundsvik 

(2010) hävdar är en del av upphandlingen av entreprenad. Men samtidigt arbetar Akelius nästan 

uteslutande med tidigare entreprenörer och tar inte i beaktning att upphandla till ett lågt pris på 

samma sätt som Willhem och Fastighetsstaden.  
 

Fördelar och nackdelar med entreprenad 

 

Willhem, Fastighetsstaden och Akelius har olika syn på vad som kan vara fördelar respektive 

nackdelar med entreprenad. Att utnyttja entreprenörens specialistkompetens är något som både 

Willhem och Akelius ser som en fördel, vilket stöds av Axelsson (1998); Fastighetsägarnas (2006); 

Belcourt (2006); Lindgren och Castell (2008) och Sundsvik (2010). Fastighetsstaden ser på det lite 

annorlunda. De ser det som att de slipper onödig personal och administrativa kostnader samt att 

det ger en snabbare återkoppling jämfört med egen regi. I det avseendet håller Akelius med 

Fastighetsstaden. Samtliga fastighetsbolag bedömer att egen regi är billigare än entreprenad vilket 

inte stöds av Myrsten (1994); Sundsvik (2010); Lam (2012) och Palm (2015) som hävdar att 

motsatsen, att egen regi är dyrare än entreprenad. Akelius ser dessutom ytterligare en fördel jämfört 

med de andra två, att de blir mycket lättare för fastighetsbolaget att köpa och sälja fastigheter och 

därför slipper de stå med outnyttjad personal eller behöver anställa nya.  
 

Fastighetsstaden nämner att entreprenad med helhetsansvar lämpar sig bäst för fastighetsbolag som 

har sina fastigheter utspridda över ett större geografiskt område, bostadsrättsföreningar eller då 

fastighetsbolagets ägare är bosatt utomlands. Akelius håller delvis med Fastighetsstaden, men 

avgränsar sig enbart till att entreprenad med helhetsansvar lämpar sig bäst för 

bostadsrättsföreningar. Samtidigt påpekar Willhem att entreprenad lämpar sig bättre för äldre 

organisationer än nybildade. 
 

Fastighetsbolagen har även olika syn gällande entreprenads nackdelar. Fastighetsstaden anser att 

de som fastighetsbolag tappar kontrollen över utförandeprocessen av arbetsuppgifterna och att de 

inte alltid kan se vad som sker i varje steg av den processen, vilket är kopplat till kontrollansvaret 

enligt Myrsten (1994); Axelsson (1998); Fastighetsägarna (2006); Sundsvik (2010) och Forsling 
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(2010). Willhem anser att entreprenad är dyrare jämfört med egen regi då entreprenören behöver 

göra påslag för att kunna göra en vinst. Akelius instämmer med Willhems påstående om att 

entreprenad är dyrare. Precis som Willhem hävdar Akelius att entreprenören behöver ha ett 

vinstpåslag. Samtidigt hävdar Lindqvist (2009) att det är svårt att på ett korrekt sätt beräkna hur ett 

internt anbud ska se ut. Willhem anser också att entreprenad är tidskrävande då 

upphandlingsprocessen kan ta lång tid vilket stöds av Sandgren och Anbäcken (1994); Lind och 

Lundström (2010) och Sundsvik (2010). Till skillnad från de andra fastighetsbolagen ser Akelius 

att personalen hos entreprenören inte arbetar lika intensivt som den personal som arbetar i egen 

regi. 
 

5.4 Olika entreprenadformer 

Willhem återger hur de arbetar med entreprenad beskriver de vad som skall göras men inte hur. 

Därmed utnyttjas den specialistkompetens som entreprenören besitter. Så som Sundsvik (2002) 

benämner som en funktionsentreprenad. Akelius påtalar att de använder sig av en 

frekvensentreprenad, det vill säga de beskriver vad som skall göras men även hur och när det skall 

utföras vilket också beskrivs av Sundsvik (2002). Fastighetsstaden påpekar att de använder sig av 

frekvensentreprenad, dock när de förklarar vidare vad det innebär enligt dem, så beskrivs 

funktionsentreprenad. 
 

Alla tre undersökta fastighetsbolag sköter den operativa förvaltningen delvis på entreprenad, vilket 

innebär att de delvis använder begreppet förvaltningsentreprenad. Alla bolag har någon form av 

beställarroll så som både Sandgren och Anbäcken (1994) och Lind och Lundström (2010) 

konstaterar är ett karakteristiskt drag för förvaltningsentreprenad.  
 

5.5 Egen regi 

Willhem, Fastighetsstaden och Akelius använder egen regi på flera delar av sin 

fastighetsförvaltning, vilket delvis stämmer överens med Myrsten (1994) och Lindgren och 

Castells (2008) teorier om användandet av egen personal vid fastighetsförvaltning. De utnyttjar 

den egna personalen till ungefär identiska arbetsuppgifter. Den ekonomiska och den administrativa 

fastighetsförvaltningen finns i egen regi hos samtliga intervjuade fastighetsbolag. Men Willhem 

skiljer sig från Fastighetsstaden och Akelius genom att de utför enklare arbetsuppgifter kring den 

tekniska fastighetsförvaltningen i egen regi.  
 

Fördelar och nackdelar med egen regi 
 

Willhem påtalar att deras största fördel med egen regi är att det ger ett högre engagemang bland 

fastighetsbolagens anställda och där de anställda erhåller en mycket god kunskap om fastigheterna 

och hyresgästerna vilket stämmer väl in på Myrsten (1994), Fastighetsägarna (2006) samt Lindgren 

och Castells (2008) påstående om att det skapar en bättre kontakt och god kännedom om både 

hyresgäster och fastigheter. Detta är något som Fastighetsstaden håller med Willhem om. 

Fastighetsstadens syn om att du erhåller en god kontroll av organisationen i egen regi stöds av Al-

Zu’Bi och Tsinopoulos (2011). Akelius och Willhem hävdar att egen regi är billigare och mer 

kostnadseffektivt än entreprenad. Deras anledning för detta påstående är att en entreprenör vill göra 

en vinst för att överleva vilket gör att kostnaden blir högre. 
 

Som en nackdel menar Willhem på att det går aldrig att bli riktigt bra på något om du inte gör det 

ofta, vilket Myrsten (1994) påpekar är en konkurrensnackdel. Samtidigt styrker det Willhems syn 

om nackdelar med egen regi utifrån Lindqvist (2009) och Contractor et. al. (2010) påstående att 
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fastighetsbolaget bör arbeta med det som de har kunskap om. Fastighetsstaden och Akelius är av 

samma mening om att egen regi gör att ett fastighetsbolag blir mindre flexibelt än vid entreprenad, 

vilket stämmer med Axelsson (1998) och Sundsviks (2010) teorier. En annan nackdel med egen 

regi som Fastighetsstaden och Akelius har gemensamt är deras syn på egen personal. De menar på 

att egen personal är dyrt och att det tillkommer kringkostnader i jämförelse med entreprenad där 

alla kostnader finns med på en faktura. 
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6 Slutsatser, egna reflektioner och fortsatt forskning 

6.1 Slutsatser 

Syftet med detta examensarbete har varit att skapa förståelse för hur fastighetsförvaltning 

genomförs hos fastighetsbolag. För att förstå detta valde vi att se vilka typer av 

fastighetsförvaltning som förekommer och eventuella kombinationer av dessa. Likaså att påvisa 

entreprenad och egen regis fördelar respektive nackdelar. Det praktiska inslaget har varit att se 

vilka former av fastighetsförvaltning som förekommer och dess fördelar och nackdelar. Det 

teoretiska inslaget har varit att försöka förstå varför fastighetsbolag väljer att sköta 

fastighetsförvaltningen genom entreprenad eller egen regi. 
 

Varför lägger fastighetsbolag ut sin fastighetsförvaltning av hyresfastigheter på 

entreprenad alternativt behålla i egen regi? 

 

I den teoretiska referensramen samt empirin har vi studerat olika former av fastighetsförvaltning. 

Tanken med vår problemformulering var att se varför fastighetsbolag väljer att använda 

entreprenad eller egen regi i deras fastighetsförvaltning. Vi vill även uppmärksamma om att våra 

slutsatser är endast baserade på de svar vi har erhållit från de studerade fastighetsbolagen i 

Halmstadtätort. Med detta sagt går det därför inte att generalisera våra slutsatser på alla 

fastighetsbolag i Sverige. 
 

Kärnkompetens 

 

Fastighetsbolagen väljer att sköta deras kärnkompetens i egen regi för att de inte vill riskera att 

förlora den. Risken minskar betydligt om detta sköts i egen regi, vilket vi kan se är gemensamt för 

samtliga studerade fastighetsbolag. När fastighetsbolagen sköter kärnkompetensen i egen regi gör 

det att fastighetsbolagen kan kontrollera den utan att någon extern entreprenör skaffar kontroll över 

kärnkompetensen. 
 

Fastighetsförvaltning 

 

Trots att de studerade fastighetsbolagen skiljer sig åt i både vad det gäller antalet anställda och 

lägenhetsbestånd, kan vi se att de tänker relativt lika när fastighetsförvaltning skall skötas i egen 

regi eller på entreprenad. 

 

Vi kan se på de studerade fastighetsbolagen att de utnyttjar entreprenad på vissa delar av deras 

fastighetsförvaltning. Alla fastighetsbolag har varit av samma mening om att egen personal vid 

arbeten som rör all den ekonomisk och administrativ fastighetsförvaltning skall användas. 

Fastighetsbolagen använder en extern entreprenör på den tekniska fastighetsförvaltningen men att 

omfattningen av entreprenörens arbetsuppgifter skiljer dem åt.  
 

Entreprenad 

 

Utifrån våra studerade fastighetsbolag kan vi se att de väljer att använda entreprenad på vissa 

arbetsuppgifter kring deras fastighetsförvaltning då de vill temporärt erhålla den 

specialistkompetens som fastighetsbolaget saknar. Detta för att få ett gott resultat samt att arbetet 

skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Ytterligare anledning till varför fastighetsbolag väljer 

att använda entreprenad är för att fastighetsbolaget vill minska antalet anställda och på så sätt 

besparas de till stor del all administration kring detta. Det skapar dessutom möjligheter för 
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fastighetsbolag att på ett smidigare sätt köpa och sälja fastigheter utan att fastighetsbolaget skulle 

sakna eller ha outnyttjad personal. 
 

De studerade fastighetsbolagen var eniga om att entreprenad är ett dyrare alternativ i jämförelse 

med egen regi. Detta har gjort att de inte använder entreprenad på hela fastighetsförvaltningen. 

Dessutom är kontroller något mycket centralt vid användandet av entreprenad i 

fastighetsförvaltning, vilket är något som både kostar tid och pengar. Att ständigt utföra kontroller 

är något som talar emot att använda entreprenad vilket därför ökar anledningen till att använda 

egen regi.  
 

Ytterligare ett svar på varför fastighetsbolag arbetar med entreprenad i fastighetsförvaltning är att 

de studerade fastighetsbolagen alltid har arbetat med entreprenad i någon form. Det kan därför vara 

svårt för dessa fastighetsbolag att upphöra med användandet av entreprenad eftersom det har varit 

en stor del av fastighetsbolagen. 
 

Egen regi 
 

De intervjuade fastighetsbolagen är alla ense om att egen regi är det billigaste alternativet i längden. 

Egen regi gör det även lättare att ha kontroll över både sina fastigheter och sina anställda. 

Ytterligare en anledning är att fastighetsbolaget erhåller en mycket god kunskap om och kring sina 

fastigheter samt hyresgäster. Dessutom kan fastighetsbolagen se att egen regi ger ett högre 

engagemang hos dem anställda i jämförelse mot entreprenad. 
 

En anledning till att fastighetsbolag inte använder egen regi på all fastighetsförvaltning är för att 

det blir mindre flexibelt i jämförelse mot entreprenad. Trots att entreprenad är det dyrare 

alternativet kan vi se att de studerade fastighetsbolagen tycker att personalkostnaden är hög vid 

användandet av egen regi men förespråkar ändock att egen regi bör användas vid flertalet 

arbetsuppgifter kring fastighetsförvaltningen oavsett om det gäller strategisk eller operativ 

förvaltning. 

 

6.1.1 Matris 

Nedanstående fördelar och nackdelar är något som de studerade fastighetsbolagen ansåg ligga till 

grund för deras val av antingen entreprenad eller egen regi på vissa arbetsuppgifter i 

fastighetsförvaltningen. 

 

Fördel med entreprenad Fördel med egen regi 

Utnyttja specialistkompetens Billigare 

Flexibelt Bättre kontroll 

Alltid använt entreprenad  

Nackdel med entreprenad Nackdel med Egen regi 

Tidskrävande med kontroller Mindre flexibelt 
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6.2 Egna reflektioner 

Fastighetsbolagen tillsammans med den teoretiska referensramen har varit eniga om att utförandet 

av kontroller är essentiellt. Vi har ställt oss frågan varför ett så stort fokus har lagts på att kontrollera 

entreprenörens arbete då de besitter den specialistkompetens som behövs för att arbetet ska utföras 

korrekt. Om fastighetsbolagen litar på sin entreprenör går det att fråga sig varför de då ska utföra 

kontroller på det utförda arbetet. Om fastighetsbolagen inte litar på entreprenören till fullo kan det 

leda till att missämja mellan parterna uppstår. Däremot om fastighetsbolagen inte utför dessa 

kontroller kan de inte se om arbetet har utförts enligt avtal. 
 

Vid jämförelse av fastighetsbolagens anställda och lägenhetsbestånd hade vi uppfattningen om att 

det skulle finnas en skillnad mellan fastighetsbolagens användande av egen regi och entreprenad. 

Men vi blev dock förvånade av att de både tänkte och skötte fastighetsförvaltningen på ett väldigt 

likartat sätt. Att både lokala och globala fastighetsbolag kan ha en så likartad syn på 

fastighetsförvaltningen tyckte vi var väldigt intressant. Att en kombination av entreprenad och egen 

regi lämpar sig bra oavsett storlek.  
 

6.3 Fortsatt forskning 

Under arbetets gång har flera funderingar kommit upp som vi hade tyckt varit intressanta att studera 

vidare på: 
 

Flera av våra teoretiska källor påpekar även att egen regi är ett dyrare alternativ till entreprenad vid 

fastighetsförvaltning. Dock hävdar de fastighetsbolag som vi studerat det motsatta. Det gjorde att 

vi blev fundersamma till vad som stämmer och ser gärna att detta undersöks i framtiden. 
 

Då vi valde att exkludera fastighetsförvaltning för kommersiella fastigheter anser vi det intressant 

att forska om det skiljer sig åt från fastighetsförvaltning för bostadsfastigheter. Eftersom den 

svenska lagstiftningen ger parterna möjlighet till att avtala bort fastighetsförvaltningen endast vid 

kommersiella fastigheter skulle det vara intressant att se hur utbrett detta är.  
 

Då kommunala fastighetsbolag måste förhandla med entreprenörer enligt lagen om offentlig 

upphandling (LOU) anser vi det intressant att studera vidare hur fastighetsförvaltning ser ut för 

dem. Vi var även intresserade av att studera hur de kommunala bolagens ledning påverkar sina 

beslut om upphandling av deras politiska åsikter i jämförelse med privata fastighetsbolag. 
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Bilagor 

Intervjuguide till Willhem AB 

 

Vad är din roll på Willhem? Hur länge har du varit anställd hos Willhem? Berätta kort din syn på 

Willhems verksamhet. 

 

Outsourcing/entreprenad 

1.  Använder ni er utav outsourcing/entreprenad? 

2.  Innan ni började med outsourcing/entreprenad, vad hade ni för förväntningar? 

3.  När började ni outsourca/entreprenad delar av er verksamhet? 

4. Vart och när använder ni er utav en extern aktör? Vilka arbetsuppgifter lägger ni ut på 

entreprenad? 

5. Vad är er huvudsakliga anledning till att ni outsourcar/använder entreprenad? 

6. Finns det arbetsuppgifter som ni idag funderar på att börja outsourca/entreprenad? 

7. Hur går ni tillväga vid beställning av en entreprenör och dess tjänster? Använder ni någon form 

av ramverk eller hjälpmedel? 

8. Utför ni någon form av kontroll av ert eller entreprenörens arbete? 

9. Vilken typ av entreprenör anlitar ni när ni vill ha en tjänst utförd? 

10. Upphandlar ni i konkurrens eller endast väljer en specifik entreprenör? 

11. När ni beskriver vad entreprenören skall utföra, hur gör ni detta, ger ni en klar och detaljerad 

bild över uppgiften och hur det skall skötas samt när?  

12. Finns det tillräckligt med entreprenörer för att utföra era uppgifter? 

Om inte, hur löser ni dessa arbetsuppgifter/tjänster? 

13. Arbetar ni för långvariga relationer med entreprenören? 

 

Egen regi 

14. Vad ser du för fördelar med att använda entreprenad? 

15. Vad ser du för nackdelar med att använda entreprenad? 

17. Har ni upplevt andra positiva och/eller negativa effekter med outsourcing/entreprenad under 

den tid som ni använt er av det? 

18. Till vilka arbetsuppgifter tycker ni att det är lämpligt att använda egen personal? 

19. Finns det arbetsuppgifter idag som ni har eller kommer “ta hem” och sköta i egen regi? 

20. Vad ser du för fördelar med att använda egen regi? 

21. Vad ser du/ni för nackdelar med att använda egen regi? 

22. Skulle ni kunna tänka er att byta från nuvarande förvaltningstyp (entreprenad - egen regi) till 

en annan? 

 

Kärnkompetens 

23. Vad ser ni för risker att ni lägger ut arbetsuppgifter? Är ni rädda att er kärnkompetens 

kommer gå förlorad om ni lägger ut fel sorts arbetsuppgifter? 

Om ja, vad har ni för förebyggande åtgärder för att inte viktig information ska läcka ut? 

24. Hur påverkas er kärnverksamhet av att outsourca/entreprenad delar av er verksamhet? 

Påverkar detta er kärnverksamhet överhuvudtaget? 
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Intervjuguide till Fastighetsstaden och Akelius 

 

Vad är din roll inom [FÖRETAGET]? Hur länge har du varit anställd på [FÖRETAGET]? 

Berätta kort om [FÖRETAGET] verksamhet. 
 

Outsourcing/entreprenad  

2. Använder ni er utav outsourcing/entreprenad inom er verksamhet? 

Om inte, hoppa ner till fråga 15 

3. Innan ni började med outsourcing/entreprenad, vad hade ni för förväntningar på vad det skulle 

ge? 

4. När började ni med outsourcing/entreprenad delar av er verksamhet? 

Vad hände med er personal när ni började med outsourcing/entreprenad en del av 

verksamheten som tidigare varit i företaget? 

5. När använder ni er utav outsourcing/entreprenad och vilka arbetsuppgifter lägger ni ut på 

entreprenad? 

6. Vad är er huvudsakliga anledning till att ni använder outsourcing/entreprenad? 

7. Vad skulle få er att övergå till entreprenad på de tjänster som ni har i egen regi? 

8. Hur går ni tillväga vid beställning av en entreprenör och dess tjänster?  

9. Utför ni någon form av kontroll av ert eller entreprenörens arbete? 

Om ja; vad för kontroll/er? 

Om nej, varför inte? 

10.  Vilken typ av entreprenör anlitar ni?  

11. Hur sker er upphandling av entreprenörer?  

12. Hur beskriver ni vad entreprenören skall utföra? 

13. Anser ni att det finns tillräckligt med entreprenörer för att utföra era uppgifter? 

Om nej, hur löser ni dessa arbetsuppgifter/tjänster? 

Om ja, hur ser marknaden ut? 

14. Hur fungerar ert samarbete med era entreprenörer?  

15. Vad ser du för fördelar med att använda entreprenad? 

16. Vad ser du för nackdelar med att använda entreprenad? 

17. Under er tid som ni har outsourcat/entreprenad, har det uppkommit ytterligare några positiva 

och negativa effekter? 

 

Egen regi 

18. Till vilka arbetsuppgifter tycker ni att det är lämpligt att använda egen personal? 

19. Finns det arbetsuppgifter idag som ni har eller kommer “ta hem” och sköta i egen regi? 

Om ja, vilka då? 

20. Vad ser du/ni för fördelar med att använda egen regi? 

21. Vad ser du/ni för nackdelar med att använda egen regi? 

22. Skulle ni kunna tänka er att byta från nuvarande förvaltningstyp (entreprenad - egen regi) till 

en annan? Varför/ varför inte? 

 

Kärnkompetens 

23. Vad ser ni för risker med att ni lägger ut arbetsuppgifter?  

24. Hur påverkas er kärnkompetens av att outsourca/entreprenad delar av er verksamhet?  

25. Är ni rädda att förlora denna kompetens? 

Om ja, vad har ni åtgärder? 

Om nej, varför inte? 
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Förord  
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Sammanfattning 

 

Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi, Högskolan i Halmstad,  

Vårtermin 16  
 

Författare: Håkan Eklund och David Malmback 
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Titel: Entreprenad eller egen regi vid fastighetsförvaltning 

 

Bakgrund: Att lägga ut fastighetsförvaltningen på entreprenad är något som tillhör vardagen 

idag. Det kan bli ett problem för ett fastighetsbolag att besluta vad som ska läggas ut på 

entreprenad och vad som ska skötas i egen regi. För att en fastighet ska kunna generera några 

intäkter krävs det att fastigheter bevaras, utvecklas och förädlas för att vara i ett 

konkurrenskraftigt skick.  
 

Problemformulering: Varför lägger fastighetsbolag ut sin fastighetsförvaltning av 

hyresfastigheter på entreprenad alternativt behålla i egen regi? 

 

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att skapa förståelse för hur fastighetsförvaltning 

genomförs hos fastighetsbolag. Detta fastställs genom att förstå vilka typer av 

fastighetsförvaltning som förekommer och eventuella kombinationer av dessa, samt förstå de för- 

och nackdelar med egen regi och entreprenad. 
 

Metod: Vi valde att använda en kvalitativ ansats eftersom vi ville gå in på djupet av vad det är 

som påverkar fastighetsbolag att välja egen regi eller entreprenad. Genom att studera tre olika 

fastighetsbolag, som skiljer sig både vad det gäller antal anställda och antal hyreslägenheter. 
 

Resultat och slutsatser: Entreprenad och egen regi används ofta i en kombination till 

fastighetsbolagens fastighetsförvaltning. Teknisk fastighetsförvaltning läggs på entreprenad 

medan ekonomisk och administrativ sköts i egen regi.  
 

Att anlita en entreprenör med specialistkompetens gör att fastighetsbolagen besparas de extra 

kostnader och administration det medför. Fastighetsbolag bör arbeta med det som de har kunskap 

om och därför låta andra arbeta med det som de har kunskap om. Entreprenad ger även en ökad 

flexibilitet i jämförelse med egen regi. Kontroller av entreprenörens arbete är något som 

fastighetsbolaget genomför, vilket kostar dem tid och pengar. Att fastighetsbolag alltid i någon 

form har använt entreprenad gör det svårt att upphöra med detta arbetssätt. 
 

Att fastighetsbolag väljer att använda egen regi är för att detta är det billigaste alternativet i 

längden. Användandet av egen regi gör det möjligt att erhålla god kontroll och kunskap om sina 

fastigheter. Egen regi skapar även ett högre engagemang hos de anställda. 
 

Nyckelord: Fastighetsförvaltning, Teknisk fastighetsförvaltning, Ekonomisk 

fastighetsförvaltning, Administrativ fastighetsförvaltning, Entreprenad, Egen regi och 

Kärnkompetens. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Fastighetsbolags verksamhet är att äga, förvalta och hyra ut fastigheter. Att som 

fastighetsbolag lägga ut sin fastighetsförvaltning på entreprenad är något som tillhör vardagen 

idag. Oavsett företagsstorlek och geografiska läge används entreprenad i en stor utsträckning. 

Detta då företag kan sakna den spetskompetens som behövs för att kunna utföra en viss typ av 

arbetsuppgift. 
 

Under 1990-talets början startade fler externa aktörer träda in på marknaden för att sköta 

fastighetsförvaltning åt andra. Fastighetsbolag började anlita dessa fastighetsförvaltare via 

entreprenad. På senare år har de tjänster som lagts ut via entreprenad förfinats och utvecklats 

för att bli mer inriktade på att lösa vissa fastighetsförvaltningsproblem (Grossman, 2012). 
 

Då fastighetsförvaltning är en väsentlig komponent vid ägandet av fastigheter. Fastigheter 

behöver underhållas för att kunna bevaras, utvecklas och förädlas så att de kan vara i ett 

konkurrenskraftigt skick. Fastighetsförvaltning kan genomföras på primärt två olika sätt. 

Ägare kan sköta fastighetsförvaltningen i egen regi, eller genom att en extern part sköter 

fastighetsförvaltningen via entreprenad. Generellt kallas entreprenad även för outsourcing. 

Enligt Lindqvist (2009) delas fastighetsförvaltning in i ytterligare två perspektiv utöver egen 

regi och entreprenad. Dessa perspektiv är strategisk och operativ fastighetsförvaltning, som 

står för den långsiktiga respektive kortsiktiga fastighetsförvaltningen. 
 

Lennart Andersson, styrelseordförande samt delägare till rådgivningsföretaget Fasticon, 

uttrycker sig i en tidningsartikel från fastighetsnytt om att organisationsförbättringar i 

fastighetsbolag går långsamt vilket gör att även fastighetsförvaltning utvecklas sakta framåt. 

Lennart Andersson (2013, citerad i Thór, 2013) påpekar även i artikeln “[...] att när man som 

beställare inte får rätt pris och rätt kvalité börjar man istället överväga att plocka hem 

förvaltningen vilket strider mot den effektiviseringen man vill uppnå”. 
 

Då fastighetsförvaltning är ett mycket relevant ämne för fastighetsbolag, är det idag ett 

problem om vad som ska läggas ut på entreprenad. Grossman (2012) hävdar att entreprenad är 

en växande trend inom fastighetsförvaltning. Dock påpekar Lennart Andersson att 

fastighetsförvaltning inte har haft en sådan trend (Thór, 2013). 
 

Fastighetsförvaltning är en stor post hos många fastighetsbolag. Genom att effektivisera 

denna post kan fastighetsbolag tjäna mycket på och framförallt sköta fastighetsförvaltningen 
på ett bättre sätt. Sköts inte fastighetsförvaltningen på kort eller lång sikt ökar risken för att 

fastigheterna inte kommer kunna hålla en konkurrenskraftig standard och därmed får 

fastighetsbolagen en minskad intäkt. Därför finns det många anledningar till att sköta 

fastighetsförvaltning på ett bättre sätt. Anledningar till att använda entreprenad kan vara 

många, likaså de risker som det innebär att en extern part skall utföra arbetsuppgifter.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Entreprenad förekommer i princip inom alla branscher. Entreprenad i fastighetsbranschen har 

förekommit under en lång tid och då i cykler. I Sverige blev det mer vanligt under 1990-talet 

(Sundsvik, 2010). Dock har det ofta förekommit diskussioner om vad som ska läggs ut på 

entreprenad. Det finns delar av ett fastighetsbolag som bör skötas internt vilket poängteras av 

Contractor, Kumar, Kundu och Pedersen (2010) som påpekar att ett företags kärnverksamhet 

inte bör läggs ut på entreprenad, utan stanna kvar i företaget. Detta stöds av Nili, 



 
 

Shekarchizadeh, Shojaey och Dehbanpur (2013) studie om Aghajari Oil and Gas Production 

Companys beslut kring entreprenad. Nili et. al. (2013) konstaterar att entreprenad används för 

att ett företag ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Generellt sett är det antingen egen 

regi eller entreprenads styrkor och svagheter som påverkar fastighetsbolagens beslut av 

fastighetsförvaltning. 
 

I en vetenskaplig artikel från 2014 diskuterar Lu, Meng och Goh att entreprenad blir allt mer 

populärt för att uppnå en mer effektiv förvaltning av olika affärsfunktioner, i denna studie var 

det supply chain managment (SCM). Istället för att själva ta hand om alla aktiviteter och 

processer inom sin verksamhet, väljer fler företag att föra över ansvaret av vissa aktiviteter 

och processer till en extern part. Det leder till en lägre kostnad och högre servicenivå. Lam 

(2012) presenterar i sin studie att även om transaktionskostnaden är hög, blir nettokostnaden 

betydligt lägre samt att servicenivån förbättras, vilket stödjer Lu et. al. (2014) studie. Däremot 

konstaterar Lindgren och Castell (2008) i sin studie att egen regi används oftast av 

fastighetsbolag som är ute efter att skapa goda relationer till sina kunder. Samtidigt påpekar 

Lindgren och Castell (2008) att fastighetsbolag väljer att lägga ut delar av sin verksamhet på 

entreprenad för att kostnadseffektivisera och dessutom erhålla specialistkunskap inom de 

verksamhetsområden som läggs ut på entreprenad. 
 

Entreprenad leder ofta till en ökad effektivisering, minskad kostnad samt en förhöjd 

servicenivå (Lindgren och Castell, 2008; Lam, 2012; Lu et. al., 2014). Dock poängterar 

Lindgren och Castell (2008) att fastighetsförvaltning i egen regi påverkar fastighetsbolag 

positivt genom att det skapar bättre kundrelationer. Det finns tecken på att användandet av 

entreprenad minskar och att egen regi börjar användas i en större utsträckning (Lind och 

Lundström, 2010). Det gör det aktuellt att studera hur fastighetsbolag väljer att förhålla sig till 

detta. Eftersom entreprenad tidigare var ett populärt arbetssätt inom fastighetsförvaltning är 

det idag intressant att se om entreprenad fortfarande används i samma utsträckning som 

tidigare.  

 

1.3 Frågeställning & problemformulering 
Den frågeställning som appliceras i detta examensarbete utgår ifrån hur fastighetsbolag väljer 

lägga ut sin fastighetsförvaltning på entreprenad. Därför kommer vi använda oss av 

frågeställningen: 
 

Varför lägger fastighetsbolag ut sin fastighetsförvaltning av hyresfastigheter på 

entreprenad alternativt behålla i egen regi? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att skapa förståelse för hur fastighetsförvaltning genomförs 

hos fastighetsbolag. Detta fastställs genom att förstå vilka typer av fastighetsförvaltning som 

förekommer och eventuella kombinationer av dessa, samt förstå de för- och nackdelar med 

egen regi och entreprenad. 
  



 
 

1.5 Definitioner 
Begreppen kund och hyresgäst har inom bygg- och fastighetssektorn samma betydelse. I 

litteraturen har båda begreppen framkommit och använts för att beskriva den person som 

ingår avtal med den som äger fastigheter. För att klargöra detta, kommer begreppet hyresgäst 

att användas i arbetet. 
 

Begreppen kärnverksamhet och kärnkompetens kan inom ekonomivärlden generellt ha samma 

betydelse. Den internetbaserade ordboken BusinessDictionary (2016) definierar 

kärnkompetens som något unikt för ett företag. Kärnkompetensen utvecklar företaget själv 

eller företagets grundare. Den ska inte vara lätt att efterlikna. Detsamma kan sägas för 

kärnverksamhet. För att förenkla det för läsaren kommer termen kärnkompetens att användas 

hädanefter. 
 

Även begreppen beställare, fastighetsbolag och fastighetsägare kan inom bygg- och 

fastighetsbranschen användas synonymt med varandra. Vi anser att begreppet beställare är en 

för generell term för att specifikt agera inom fastighetsbranschen. Ett fastighetsbolag kan vara 

ett bolag som enbart sysslar med fastighetsförvaltning, men det kan även vara bolag som 

enbart äger och hyr ut sina fastigheter. Det finns också bolag med en hybrid, det vill säga att 

bolaget äger/hyr ut fastigheter samt att de sköter fastighetsförvaltningen internt. Bolag som 

till huvudsak arbetar med förvaltning av fastigheter kommer hädanefter kallas 

fastighetsförvaltningsbolag. Termen fastighetsbolag kommer användas med innebörden att 

bolag äger fastigheter. Begreppet fastighetsägare kan misstolkas till att endast betyda små 

aktörer på fastighetsmarknaden vilket inte alltid är fallet. För att undvika denna feltolkning 

kommer vi använda oss av termen fastighetsbolag istället. 
 

  



 
 

2. Teoretisk referensram 

2.1 Entreprenad och kärnkompetens 
Kärnkompetens 

 

Det är inte alltid lätt att kunna besvara vad ett företags kärnkompetens (eng. core competence) 

är, men det är viktigt att ha i åtanke när företaget tänker lägga vissa arbetsuppgifter på 

entreprenad  (Axelsson, 1998). Definitionen av kärnkompetens är inte helt klar, men trots allt 

ett välanvänt begrepp. Kärnkompetens inkluderar ett företags unika resurser, och är nära 

knuten till företagets affärsidé och kopplat till företagets existensberättigande. Denna 

kompetens är inte något som kan erhållas genom köp på marknaden, utan är något som byggs 

upp under en längre tid (Augustson & Bergstedt Sten, 1999; Habib & Mella-Barral, 2013). 

Kärnkompetens är den mest kritiska och avgörande resursen som ett företag förfogar över och 

är det som är svårast för andra att kopiera vad det gäller företagets målsättning (Axelsson, 

1998). Denna kärnkompetens är något som behöver skyddas från utomstående parter 

(Augustson & Bergstedt Sten, 1999). 
 

De arbetsuppgifter som är knutna till kärnkompetensen skall utföras i egen regi (Axelsson, 

1998; Sundsvik, 2010). Detta stöds av Contractor et. al. (2010) teoretiskt baserade 

vetenskaplig artikel och Belcourts (2006) artikel om BP (British Petroliums) HR-avdelning 

som konstaterar att företags kärnkompetens inte bör läggas på entreprenad, utan förbli inom 

företaget. När det gäller mer omfattande reparationer eller olika byggnadsarbeten bör detta 

med en entreprenör (Lind och Lundström, 2010). 
 

2.2 Fastighetsförvaltning 
Definitionen och innebörden av fastighetsförvaltning varierar hos olika författare inom 

området. Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (fastun.se, 2016) beskriver 

fastighetsförvaltning som “[...] att bevara, utveckla och förädla fastigheterna [...].” En annan 

definition lyder: “Aktiviteter som hänförs till att den dagliga verksamheten för 

upprätthållande av såväl service mot hyresgäster som fastighetens funktioner” (Palm, 2015, 

s.442). Sundsvik (2010) definition av fastighetsförvaltning är att utveckla och förbättra 

fastigheter, uthyrning, lokalanpassning, men även den tekniska driften för fastigheten. Vidare 

påpekar Sundsvik (2010) även att fastighetsförvaltning har en koppling till både det tekniska- 

och administrativa ansvaret vid fastighetsbolag. 
 

2.2.1 Strategisk förvaltning 
Fastighetsförvaltning kan delas in i två andra perspektiv än egen regi och entreprenad. Dessa 

är strategisk förvaltning och operativ förvaltning (Lindqvist 2009). Lindqvist (2009); Lind 

och Lundström (2010) och Palm (2015) diskuterar att den strategiska förvaltningen är ur ett 

långsiktigt perspektiv med ett fokus på maximering av fastigheternas användning under en 

längre tid, fastigheternas utvecklingsmöjligheter gällande om- eller tillbyggnation, beslut 

kring köp eller försäljning av fastigheter, investeringsmedlens optimering, underhållspolicy 

och dess underhållsprioriteringar. Hantering av energi och driftsfrågor i den strategiska 

förvaltningen behöver också skötas för att skapa en bättre styrning och större möjligheter till 

att bland annat genomföra investeringsprojekt (Forsling, 2010). 
 

De beslut kring den strategiska förvaltningen är något som Lindqvist (2009) hävdar i sin 

rapport bör ske i egen regi då det berör fastighetsbolagets kärnkompetens. Vidare lägger Lind 

och Lundström (2010) och Contractor et. al. (2010) till att det som inte ingår i kärnkompetens 

kan mycket väl läggas ut på entreprenad under förutsättning att det anses fördelaktigt. 

Contractor et. al. (2010) diskuterar vidare i sin artikel att de mer operationella verksamheterna 



 
 

i fastighetsbolaget bör läggas på entreprenad. Samtidigt påpekar Sandgren och Anbäcken 

(1994) i sin rapport att den kompetens som strategiska förvaltningen erfordrar oftast kräver 

sakkännedom från fastighetsbolaget. 
 

2.2.2 Operativ förvaltning 
Bransch organisationen Fastighetsägarna (2006) påstår att om fastighetens värde ska bevaras 

och öka i framtiden måste fastighetens drift skötas och underhållas för att undvika stora 

kostnader. Den teknisk förvaltning täcker de områden som sysslar med tillsyn, driftarbeten, 

reparationsarbeten, inre och yttre skötsel, akuta samt löpande underhåll vars syfte är att uppnå 

den bästa möjliga driftsekonomi, inomhusklimat och produktionsmiljö som möjligt (Böhlin 

och Henriksson, 1998; Fastighetsägarna, 2006; Lindqvist, 2009; Lind och Lundström, 2010). 

Palm (2015) hävdar att operativ förvaltning handlar om uthyrning, avhjälpning av fel, 

underhåll, relationer till hyresgäster och förnyelse av avtal. Utöver de tidigare nämnda 

driftområdena menar Sundsvik (2010) i sin rapport att en del av det Palm (2015) hävdar är 

administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom teknisk förvaltning.  
 

Lindqvist (2009); Lind och Lundström (2010) beskriver den administrativa 

fastighetsförvaltningen som en annan komponent av den operativa delen av 

fastighetsförvaltning jämfört med vad Sundsvik (2010) skrivit i sin rapport. Administrativ 

fastighetsförvaltning är den löpande kontakten med hyresgäster, övriga kunder, myndigheter 

och intressenter (Lindqvist, 2009; Lind och Lundström, 2010). 
 

Förutom teknisk- och administrativ fastighetsförvaltning framhävs det att ekonomisk 

fastighetsförvaltning är en tredje del av operativ förvaltning, vilket innefattar fakturering, 

hyresavisering samt upprättande av budget och bokslut. Dock förekommer även 

administrativa arbetsuppgifter inom den ekonomiska fastighetsförvaltningen (Sandgren och 

Anbäcken, 1994; Lindqvist, 2009; Lind och Lundström, 2010). 
 

Fastigheter behöver återinvesteras och underhållas för att bibehålla fastigheten i ett både 

attraktivt och konkurrenskraftigt skick på både kort och lång sikt (Nordlund, 2015). Om en 

fastighets värde ska kunna bevaras och öka, måste, enligt Fastighetsägarna (2006); Forslings 

(2010) rapporter, regelbunden kontroll och åtgärder utföras. Fastighetsägarna (2006) påtalar 

att om inte förebyggande åtgärder utförs med jämna mellanrum kan installationer hamna ur 

funktion. Forsling (2010) kommer fram till i sin rapport att den operativa förvaltningen kräver 

fler kontroller jämfört med den strategiska förvaltningen då den är mer sedd ur ett långsiktigt 

perspektiv. I SFS (2010:900) säger Plan- och bygglagen (PBL) 8:e kapitel, paragraf 14 att “ett 

byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska 

egenskaper […] i huvudsak bevaras.” Detta styrker det Forsling (2010) och Fastighetsägarna 

(2006) yttrar sig om. Det finns ett ökat intresse och behov av kontroller ur både ekonomiska 

och miljömässiga aspekter för fastigheter (Fastighetsägarna, 2006; Forsling, 2010). 
 

2.3 Entreprenad  
Under 1990-talet brukades ordet entreprenad som ett modeord, men är idag mycket vanligt 

förekommande. Vissa hävdar att det är ett gammalt fenomen som användes tidigare inom 

servicebyråernas verksamhet. Nu används ordet som en aktuell term för hur företag 

organiserar sin verksamhet. Det har dock hävdats att entreprenad kom till som ett så kallat 

slagord under 1990-talet, vilket innebar att företag skulle satsa på sin kärnkompetens 

(Augustson & Bergstedt Sten, 1999).  
 



 
 

Företag som övertar de tidigare interna arbetsuppgifterna tar också över den personal som 

tidigare utförde dessa. Entreprenad används idag inom en rad olika områden både inom 

tillverknings– och produktionssektorn och tjänstesektorn (Axelsson, 1998; Augustson & 

Bergstedt Sten, 1999). När företag använder sig utav entreprenad behöver de inte binda sig i 

samma utsträckning som om de hade haft egen personal. I och med att marknaden ständigt 

utvecklas med nya specialiserade och flexiblare arbetssätt, kan ett företag som använder 

entreprenad ta åt sig dessa utvecklingar på ett lättare och flexiblare sätt genom att köpa in 

dessa nya utvecklade tjänster eller produkter. Företag som utnyttjar entreprenad på delar av 

verksamheten får tillgång till den nya tekniken som träder in på marknaden genom 

entreprenörens kärnkompetens (Axelsson, 1998). 
 

Entreprenad är en regiform där en fastighetsförvaltare använder personal från ett fristående 

företag för att utföra arbetsuppgifter (Myrsten, 1994; Belcourt, 2006 och Mayhew, 2015). 

Axelsson (1998) beskriver begreppet entreprenad mer utförligt; han beskriver entreprenad 

som en process vilket innefattar olika aktiviteter som bildar en funktion av arbetsuppgifter 

som tidigare utfördes intern i företaget och att denna förändring nu istället köps in från en 

extern part. Innebörden av entreprenad är att det är en juridisk person som antingen levererar 

en vara eller tjänst som är både preciserat och överenskommet i ett avtal. Den 

entreprenadform som förekommer oftast i folks medvetande är när varan utgörs av en 

byggnad som uppförs och levereras enligt en detaljerad kravspecifikation (Lindqvist, 2009). 

Både Palm (2015) och Delsenius (2015) beskriver entreprenad som en extern leverantör som 

förser en organisation med en viss funktion under avtalad tid och sätt.  
 

Sedan 1990-talet har användandet av entreprenad ökat markant, framförallt inom offentliga 

fastighetsbolag. Syftet med detta har varit att använda sig av entreprenad istället för egen regi, 

för att i majoriteten av fallen effektivisera verksamheten och samtidigt öka servicenivån mot 

hyresgästerna (Sundsvik, 2010). Sundsvik (2010) påpekar att det vanligaste området var att 

använda sig utav entreprenad vid olika förvaltningstjänster och fastighetsdrift men att fler och 

fler började övergå mot en förvaltningsentreprenad.  
 

2.3.1 Kontroller vid entreprenad 
Oavsett om en entreprenör försäkrar sig om att de ska genomföra olika kvalitets- och 

miljökontroller eller inte, behöver fastighetsbolaget genomföra egna kontroller för att se om 

entreprenören uppnår avtalad kvalitet (Sundsvik, 2010). Det hör till fastighetsbolagets uppgift 

att göra olika kontroller samt utvärdera entreprenörens utförda uppgift när fastighetsbolaget 

använder sig utav entreprenad vid fastighetsförvaltning (Myrsten, 1994; Axelsson, 1998; 

Fastighetsägarna, 2006; Forsling, 2010). 
 

Fastighetsbolaget måste vara påläst och välinformerad om sina fastigheters egenskaper. Det 

gäller bland annat för drift- och underhållskostnader och energiförbrukning (Lind och 

Lundström, 2010). Oavsett om fastighetsbolaget använder sig av entreprenad eller egen regi 

krävs det att det genomförs statistik över energi och drift på deras fastigheter. Denna statistik 

är något som fastighetsbolaget måste ha tillgång till även om en entreprenör utför arbetet 

(Forsling, 2010). Som Lind och Lundström (2010) och Palm (2015) tidigare påpekat behövs 

rätt kompetens för att utföra dessa kontroller. Det kan vara svårt att hitta den kompetens som 

behövs för att utföra dessa kontroller. Det kan uppstå fel med in rapporteringen av data till 

statistiken, vilket gör att det kan skapa osäkerhet vid entreprenad. Gör entreprenören fel här 

leder detta till att statistiken blir fel och ger inte en rättvisande bild (Forsling, 2010). 
 

Fler konsulter har på senare år börjat träda in på marknaden för att hjälpa fastighetsbolag, att 

formulera ett tydligt anbud (Lind och Lundström, 2010). Anbudet kan nedtecknas med hjälp 



 
 

av olika avtalsmallar, exempelvis Avtal för Fastighetsförvaltning (AFF), som kan efterfrågas i 

ett anbud, som sedan kan överlämnas till entreprenören (Fastighetsägarna, 2006). Ett annat 

exempel på avtalsmall kan vara ramavtal. Ramavtal är ett avtal som ingås under en viss 

tidsperiod med fasta villkor för en viss tjänst eller produkt. Det får fastighetsbolag att spara tid 

genom att inte behöva skapa nya upphandlingar med sina leverantörer var gång de behöver 

tjänsten (Konkurrensverket, 2014; SFS 2007:1091). 
 

Vid entreprenad finns ett behov av att det uppnås en relation som kännetecknas av ett 

ömsesidigt förtroende. Båda parter måste vara ute efter att skapa långsiktiga relationer mellan 

varandra. Skapandet av dessa relationer ger möjlighet att uppnå bättre slutresultat och därmed 

möjligheter till minskade kontroller (Lindqvist, 2009; Lind och Lundström, 2010). 
 

2.3.2 Kunskapsutnyttjande vid entreprenad 
Fastighetsbolagen bör ägna sig åt det bolaget är bra på samt med det fastighetsbolaget har 

kunskap om (Lindqvist, 2009). Den kunskap som fastighetsbolaget saknar kan köpas in och 

därmed erhålls den kunskap, verktyg och erfarenhet som entreprenören besitter (Axelsson, 

1998; Belcourt, 2006; Lindgren och Castell, 2008; Sundsvik, 2010). Användandet av experter 

minskar risk och felaktigheter som kan förekomma vid okunskap (Belcourt, 2006; Axelsson, 

1998). Genom entreprenad kan fastighetsbolaget få en möjlighet att lättare fördela kapital, 

både humant och ekonomiskt, samt tid. Fastighetsbolaget kan då fokusera och specialisera sig 

på just det som de anser är viktigt (Contractor et. al., 2010). De investeringar 

fastighetsbolagen gör riktas då in sig på dennes kärnkompetens (Axelsson, 1998). Samtidigt 

hävdar Lindqvist (2009); Lind och Lundström (2010); Palm (2015) att fastighetsbolagen 

behöver besitta hög kompetens när tjänsten eller tjänsterna beställs eftersom vid köp av 

entreprenad gäller det att ha kunskap om många olika arbetsområden. Dessa områden kan 

omfatta service, relationer till hyresgäster och kvalitet.  
 

Det finns även risker med att ett fastighetsbolag lägger delar av sin verksamhet på 

entreprenad. Omedvetet kan fastighetsbolagens hemligheter och kompetenser hamna hos en 

utomstående part som väljer att utnyttja denna information för egen vinnings skull (Belcourt, 

2006). Samtidigt bidrar entreprenad till en ökad riskspridning (Axelsson, 1998). 
 

Om fastighetsbolagen lägger ut all sin fastighetsförvaltning på entreprenad, skulle detta 

påverka ett stort antal personer. Detaljkunskapen som personalen besitter om 

fastighetsbolagens fastigheter skulle gå förlorad till entreprenören. Fastighetsbolagens 

personal kan behöva omplaceras eller helt enkelt friställas (Lindqvist, 2009). Fastighetsägarna 

(2006) påpekar att entreprenad underlättar för fastighetsbolagen att vid förändring i 

fastighetsbeståndet behöver fastighetsbolagen inte förändra sin personalstyrka. Sandgren och 

Anbäcken (1994) poängterar att under vissa säsonger där arbetsbelastningen är stor bör 

entreprenad väljas. 
 

2.3.3 Arbetsuppgifter vid entreprenad 
Entreprenad lämpar sig bäst för förutsägbara och regelbundna uppgifter som går att avtala om. 

Det är upp till entreprenören att bedöma om de klarar av att utföra det som fastighetsbolagen 

kräver av dem. Fastighetsförvaltning kräver ett varierat innehåll och blir därför ofta svårt att 

precisera i ett specifikt anbud (Lindqvist, 2009; Lind och Lundström, 2010). För att uppnå ett 

lyckat resultat av entreprenad förutsätts ett tydligt och enkelt gränssnitt. Ett komplicerat och 

otydligt gränssnitt resulterar ofta till att problem uppstår (Axelsson, 1998). Lindqvist (2009) 

hävdar dock att i många fall saknas den kompetens och rutin som behövs vid upphandlandet 

av entreprenad. Samtidigt diskuterar Lind och Lundström (2010); Palm (2015) att det kan 



 
 

vara svårt att vara detaljerad i ett anbud då det kan finnas eventuella begränsningar och 

bristfällig information. Om tidsperspektivet inte beaktas kan det vara svårt att tydligt precisera 

vad entreprenören ska uträtta (Palm, 2015). Vid en kort tidsperiod bör fastighetsbolaget inte 

genomföra några större förändringar av sina arbetsuppgifter (Axelsson, 1998). 
 

Vid entreprenad krävs det att fastighetsbolaget måste besluta om vilka arbetsuppgifter och 

ansvar som ska förläggas på entreprenad eller behållas i egen regi. Dessa beslut bör grunda 

sig på vilket arbetsområde det gäller samt kostnadseffektivitet (Sandgren och Anbäcken, 

1994). Lindqvist (2009) påpekar att om fastighetsbolagen väljer entreprenad bör 

arbetsuppgiftens transaktionskostnader vara billigare än om de hade utförts i egen regi.  
 

Om fastighetsbolagens mål är att uppnå en högre effektivitet, något som entreprenad skapar 

enligt Sundsvik (2010), måste fastighetsbolaget besluta om entreprenörer skall utföra antingen 

delar eller hela fastighetsförvaltningen. Fastighetsbolaget måste då kunna besvara vilken eller 

vilka arbetsuppgifter som fastighetsbolaget skall utföra i egen regi och vilka skall 

entreprenören utföra. Fastighetsbolaget måste ställa sig frågan vad denne kan vinna och 

förlora genom att anlita en entreprenör. Lindqvist (2009) påstår att både målet och syftet med 

fastighetsförvaltningsbolag är att fastighetsförvaltningen ska uppnå en så liten 

resursförbrukning som möjligt. 
 

Oavsett om fastighetsbolaget upphandlar vissa specifik administrativ- och teknisk 

fastighetsförvaltning eller rent av hela fastighetsförvaltningen, förutsätts att en marknad 

existerar antingen på orten eller i regionen där fastighetsbolaget verkar. Om det inte finns 

någon marknad, kan detta skapas. Det är bland annat fastighetsbolagets uppgift att skapa 

marknader som i sin tur kan erbjuda de efterfrågade tjänsterna (Sundsvik, 2010). Belcourt 

(2006); Lind och Lundström (2010) påvisar liknande slutsatser, i och med att 

fastighetsförvaltning är ett område som förändras genom exempelvis den tekniska 

utvecklingen och att nya typer av samhällsfrågor uppkommer. Detta gör att kontrakt behöver 

omförhandlas eller skapa nya som följer utvecklingen. Oavsett om fastighetsbolaget sköter 

fastighetsförvaltningen i egen regi eller lägger ut den på entreprenad, bör det undvikas att 

välja de lösningar som skulle kunna skapa ett monopol eller där fastighetsbolaget tappar 

initiativ till fortsatt utveckling (Lindqvist, 2009; Lind och Lundström, 2010). 
 

2.3.4 Flexibilitet och effektivitet vid entreprenad 
Ett av de största motiven till att använda sig av entreprenad inom fastighetsförvaltning är att 

fastighetsbolaget har en förhoppning om att entreprenören kommer att kunna utföra 

arbetsuppgiften på ett effektivare sätt och till en lägre kostnad än om fastighetsbolaget hade 

utfört arbetsuppgiften i egen regi (Belcourt, 2006; Sundsvik, 2010). Palm (2015) konstaterar 

att om kostnaderna för att utföra en viss arbetsuppgift är lägre på marknaden bör dessa typer 

av arbetsuppgifter upphandlas i entreprenad. Entreprenad ger även möjlighet till att få in 

förslag till förbättringar som kan komma leda till ökad effektivisering (Sundsvik, 2002). 

Samtidigt hävdar Myrsten (1994) i sin rapport att det inte finns några bärande bevis som visar 

på att entreprenad är en effektivare regiform än vad egen regi är. 
 

Ett annat motiv är att entreprenad leder till en ökad flexibilitet (Axelsson, 1998; Sundsvik, 

2010). Entreprenad ger en ökad kvalitet än vad egen regi hade kunnat åstadkomma (Sundsvik, 

2010). De vanligaste motiven till att använda entreprenad är att fastighetsbolaget vill spara 

pengar, öka effektiviteten och förbättra servicen (Lindgren och Castell, 2008; Lind och 

Lundström, 2010; Sundsvik, 2010; Lu et.al., 2014).  
 



 
 

Som fastighetsbolag har du vissa rättigheter och skyldigheter om entreprenören inte skulle 

uppnå det som avtalats. Om arbetet inte utförs enligt avtalet kan fastighetsbolaget hota med 

att hålla inne betalning (Sundsvik, 2002). Skulle entreprenören inte utföra arbetet enligt 

avtalet, har fastighetsbolaget möjlighet att säga upp avtalet och byta till en annan entreprenör 

(Sandgren och Anbäcken, 1994; Sundsvik, 2002). 
 

Ett byte från en typ av fastighetsförvaltning till en annan, leder ofta till positiva effekter. 

Oavsett om bytet gäller från egen regi till entreprenad eller entreprenad till egen regi ger det 

ofta positiva effekter. Det bör samtidigt undvikas att använda statiska, tröga eller bådadera 

organisationsstrukturer som är både svåra och dyra att ändra på. Vid entreprenad ges 

fastighetsbolaget en möjlighet att byta ut organisationen om det anses att den gamla inte 

fungerar (Lindqvist, 2009; Sandgren och Anbäcken, 1994). 
 

2.3.5 Kostnader vid entreprenad 
Oberoende av arbetsuppgiftens storlek bör det göras anbudsutskick till flera olika 

entreprenörer (Sundsvik, 2010). Entreprenad innebär upphandling i konkurrens, vilket innebär 

att fastighetsbolaget bör mäta, jämföra och korrigera avvikelser i anbudssvaren (Lind och 

Lundström, 2010). Sandgren och Anbäcken (1994) påtalar att själva konkurrensmomentet bör 

vara ett eget uppsatt mål, eftersom utförandet av varken egen regi eller entreprenad inte mår 

bra utav att arbeta i en isolerad arbetsmiljö. 
 

Lindqvist (2009) bedömer att det inte är särskilt lätt att uppnå konkurrens på lika villkor. Det 

kan vara svårt att göra en bedömning av ett internt anbud även kallad intern kostnadskalkyl. 

Flera olika faktorer måste vägas in, så som pris, förtroende, kompetens och service. Det är 

mycket komplicerat att på ett korrekt sätt räkna ut vad det självständiga alternativet skulle 

kosta. Sandgren och Anbäcken (1994) avråder därför med tanke på konkurrensen att jämföra 

ett internt anbud mot entreprenörens anbud. 
 

Enligt Lam (2012) studie om fastighetsförvaltning framkom att entreprenad kan sänka 

nettopriset markant och samtidigt öka servicekvalitén trots höga transaktionskostnader. Palm 

(2015) menar att transaktionskostnaderna blir lägre än om egen regi används. Sundsvik 

(2010) konstaterar i sin rapport att entreprenad kan sänka priset med mellan 10 och 40 procent 

i jämförelse mot om fastighetsbolaget utför arbetsuppgifter i egen regi. Enligt 

Fastighetsägarna (2006) ger entreprenad fastighetsbolaget en möjlighet till olika driftfördelar 

så som exempelvis mängdrabatt och marknadsföring. Myrstens (1994) rapport styrker 

Sundsviks (2010) uppgifter om att fastighetsförvaltning i egen regi är mer kostsam än 

entreprenad. 
 

2.4 Olika typer av entreprenadformer 
Det finns flera olika typer av entreprenader, exempelvis generalentreprenad och delad 

entreprenad. Generalentreprenad är mycket förekommande inom fastighetsförvaltningen 

(Sandgren och Anbäcken, 1994). Fastighetsbolaget förhandlar med generalentreprenören om 

det som ska utföras. Sedan är det generalentreprenörens uppgift att förhandla med en 

underentreprenör om behov finns. Dock är det generalentreprenören som ansvarar för att 

utförandet är enligt fastighetsbolagets önskemål i avtalet (Nordstrand, 2008; Delsenius, 2015). 

Sandgren och Anbäcken (1994) anger ett par exempel på vad generalentreprenad kan omfatta, 

allt ifrån målning, både invändigt och utvändigt, eller byte av fönster till att sköta snöröjning 

under vinterhalvåret och gräsklippning under sommarhalvåret. 
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Entreprenad kan även upphandlas genom ett så kallat totalåtagande med samtliga 

arbetsuppgifter eller delar av det som fastighetsförvaltning innebär. Vid delad entreprenad kan 

fastighetsbolaget använda sig utav flera olika entreprenörer som har olika 

specialistkompetenser, vilket gör att det krävs flera individuella upphandlingar 

(Fastighetsägarna, 2006; Nordstrand, 2008). Dessa entreprenörer som fastighetsbolaget har 

kontakt med kallas för sidoentreprenörer. Dessa sidoentreprenörer kan i sin tur upphandla 

individuella underentreprenörer (Nordstrand, 2008). 
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2.4.1 Förvaltningsentreprenad 
Begreppet förvaltningsentreprenad kan ses som en form av generalentreprenad, där 

fastighetsbolaget endast har en motpart. Entreprenören ansvarar för den operativ förvaltning 

(Lindqvist, 2009; Sundsvik, 2010). Det finns inte någon tydlig gräns mellan egen regi och 

förvaltningsentreprenad (Lindqvist, 2009). De största skillnaderna Lindqvist (2009) kommer 

fram till är om den operativa personalen ska vara anställd av fastighetsbolaget eller 

förvaltningsentreprenören, samt om fastighetsbolaget ska upphandla med en eller flera 

entreprenörer. Beroende på vad fastighetsbolaget söker kan förvaltningsentreprenad både 

betyda samt omfatta olika ansvarsområden och förpliktelser. Det gör att en 

förvaltningsentreprenad inte liknar en annan (Sandgren och Anbäcken, 1994). 
 

Sandgren och Anbäcken (1994); Lind och Lundström (2010) strukturerar i sina separata 

rapporter några kriterier som kan ses som karakteristiska drag för förvaltningsentreprenad. 
 

● Fastighetsbolaget har en distinkt beställarroll med en liten personalstyrka eller ingen 

alls, vilket gör att fastighetsbolaget lägger den operativa förvaltningen på entreprenad. 

● Den entreprenör som ansvarar för fastighetsförvaltningen har ett samordnat ansvar, 

har hand om och utför flera olika uppgifter inom fastighetsförvaltning. 

● Entreprenören som ansvarar för fastighetsförvaltningen har oftast egen personal, men 

kan upphandla nya entreprenörer, så kallade underentreprenörer, vid vissa behov. 

● Den entreprenör som har hand om fastighetsförvaltningen omfattar oftast endast den 

operativa förvaltningen. Dock har fastighetsbolaget själv hand om och genomför den 

strategiska och ägarrelaterade förvaltningen. 

● Entreprenörens roll kan variera mycket beroende på vilken typ av fastighet, 

fastighetsbolaget policy och förutsättningar. 

● Kravspecifikationer från fastighetsbolaget är det som ett entreprenadavtal har sin 

grund i. Avtalet kan variera i detaljeringsgrad beroende på förtroendet mellan 

parterna. 
 

2.4.2 Frekvensentreprenad 
Frekvensentreprenad är där fastighetsbolaget väl detaljerat beskriver vad och hur det skall 

utföras samtidigt som fastighetsbolaget anger när och hur ofta det skall göras (Sundsvik, 

2002). Ett exempel som anger en arbetsbeskrivning vid användandet av frekvensentreprenad  

“Regnvattenbrunnar på yttertak ska rengöras och renspolas en gång varje höst och vår.” 
(Sundsvik, sid 19, 2002). Frekvensentreprenad är en mycket detaljerad anvisning som inte ger 

någon möjlighet till att göra egna tolkningar för hur arbetet skall utföras. Det är 

fastighetsbolaget som har funktionsansvaret. Vid frekvensupphandling är det möjligt att 

fastighetsbolag bjuder in entreprenören med att kunna komma med förbättringar (Sundsvik, 

2002). Tvister mellan fastighetsbolaget och entreprenören kan förekomma med 

frekvensentreprenad. Det kan exempelvis handla om vad som ska ingå i avtalet och hur 

ersättningen ska bestämmas (Sundsvik, 2002). 
 

2.4.3 Funktionsentreprenad 
Funktionsentreprenad innebär att fastighetsbolaget beskriver vad som skall utföras, men där 

entreprenören får bestämma hur arbetet skall utföras. Fastighetsbolaget skall dock ange vilka 

krav som krävs (Sundsvik, 2002).  
 

Funktionsentreprenad ger möjlighet att kunna utnyttja entreprenörens kunskap för att lösa de 

uppgifter som fastighetsbolaget vill ha hjälp med. Dock kan det vara svårt för 

fastighetsbolaget att nämna de funktionskrav med tillräcklig tydlighet till entreprenören. 



 
 

Därför behövs entreprenörens arbetsuppgift kontrolleras enligt fastighetsbolagets krav. 

Funktionsentreprenad kräver ett nära samarbete mellan fastighetsbolag och entreprenör 

(Sundsvik, 2002). Entreprenör och fastighetsbolag behöver besitta en hög kompetens för att 

arbetet skall utföras enligt fastighetsbolagets specifikationer (Palm, 2015). 
 

2.5 Egen regi 
Egen regi (eng. in-house management) är när ett fastighetsbolag använder sig av egen 

personal vid fastighetsförvaltning (Myrsten, 1994; Nordstrand, 2008; Lindgren och Castell, 

2008). Al-Zu’Bi och  Tsinopoulos (2011) presenterar i sin studie att målet med egen regi är 

att uppmuntra en kontrollerad och effektiv integration av all relevant expertis från hela 

organisationen, samt att förbättra beslutsprocessen. 
 

Flera svenska privata fastighetsbolag har delvis gått tillbaka till att sköta 

fastighetsförvaltningen i egen regi (Lind och Lundström, 2010). Det beror framförallt på att 

fastighetsbolag vill få en bättre kontroll över arbetet och för att få information om sina 

fastigheter och skapa kontakt med sina hyresgäster (Fastighetsägarna, 2006; Lindgren och 

Castell, 2008). Kunskap om drift och skötsel bör enligt Fristedt, Ryd och Sandsten (2012) 

hållas kvar hos fastighetsbolaget. Vid entreprenad riskerar denna kunskap om fastigheterna 

och dess skötsel försummas. Detta stöds av både Fastighetsägarna (2006); Lindgren och 

Castell (2008) som påvisar slutsatser att fastighetsbolag som använder egen regi argumenterar 

för att fastighetsbolagens image och hyresgästrelationer skadas med användning av 

entreprenad, då det inte är fastighetsbolagets egen personal som utför arbetsuppgifterna. 
 

Egen regi gör det möjligt för fastighetsbolaget att inom kort varsel utföra underhåll och 

reparationer (Fastighetsägarna, 2006; Lindgren och Castell, 2008). Det finns även 

konkurrensfördelar i jämförelse mot entreprenad vid mindre och återkommande 

arbetsuppgifter, så som inlärningseffekter, informationsöverföring och framförallt 

lokalkännedom (Myrsten, 1994). Fastighetsägarna (2006) påpekar dessutom att egen regi ger 

möjlighet till att förhandla och påverka materialpriser i en större utsträckning jämfört med 

entreprenad. Dock konstaterar Fastighetsägarna (2006) att det är till nackdel för 

fastighetsbolaget att själva äga maskiner, instrument och specialistverktyg då de blir en 

kostnad för dem gällande bland annat underhåll, lagringsutrymme och avskrivningar. 

Däremot framhåller Myrsten (1994) i sin studie att specialisttjänster bör läggas ut på 

entreprenad istället för att förvaltas i egen regi. 
 

  



 
 

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Det är kärnkompetens som är företagens unika resurs (Augustson & Bergstedt Sten, 1999). 

Det är viktigt att vara medveten om vad ens kärnkompetens är när företag tänker lägga vissa 

arbetsuppgifter på entreprenad  (Axelsson, 1998). Det förespråkas att kärnkompetensen bör 

bevaras internt i bolaget (Axelsson, 1998; Sundsvik, 2010; Contractor et. al., 2010 och 

Belcourts, 2006). Fastighetsförvaltning består av tre delar; teknisk-, administrativ- och 

ekonomisk fastighetsförvaltning (Sandgren och Anbäcken, 1994; Lindqvist, 2009; Lind och 

Lundström, 2010). Fastighetsförvaltning består av en operativ- och strategisk förvaltning, där 

den operativa förvaltning innebär att sköta fastigheten på ett kortsiktigt perspektiv, med så 

som drift och underhåll för att minimera kostnaderna (Böhlin och Henriksson, 1998; 

Fastighetsägarna, 2006; Lindqvist, 2009; Lind och Lundström, 2010) medan den strategiska 

innebär att ta hand om fastigheten ur ett långsiktigt perspektiv (Lindqvist, 2009; Palm, 2015; 

Lind och Lundström, 2010). Fastighetsförvaltning kan sedan skötas på princip två sätt, 

antingen i egen regi med egen personal eller genom en extern entreprenör i form av 

entreprenad (Nordstrand, 2008; Myrsten 1994). Entreprenad har därefter ytterligare tre olika 

sätt som entreprenad kan delas in i; funktionsinriktad, frekvensinriktad och 

förvaltningsinriktad (Lindqvist, 2009; Sundsvik, 2010; Sundsvik, 2002). 
 

 
  



 
 

Det finns en del fördelar och nackdelar som ett fastighetsbolag måste ta i beaktning när de 

väljer mellan entreprenad eller egen regi. Därför listas några av de fördelar respektive 

nackdelar som tas upp i teoretiska referensramen nedan. 
 

Fördelar med entreprenad Fördelar med egen regi 

+ Möjlighet till minskad kostnad genom 

upphandling (Sundsvik, 2010) 

 
+ Möjlighet till byte av entreprenör om de 

anser att den inte fungerar (Sandgren och 

Anbäcken, 1994; Sundsvik, 2002) 

 
+ Möjlighet att hålla inne med betalning om 

entreprenören inte utför arbetet enligt avtal, 

förutsatt att det är avtalat (Sundsvik, 2002) 

 
+ Skapa nya marknader om det inte redan 

finns på orten (Sundsvik, 2010; Belcourt, 

2006; Lind och Lundström, 2010) 

 
+ Möjlighet att skapa en effektivare 

förvaltning i och med entreprenörernas 

expertis och erfarenhet (Axelsson, 1998; 

Fastighetsägarna, 2006) 

+ Skapar en nära och direkt kontakt med både 

hyresgäster och fastigheterna 

(Fastighetsägarna, 2006; Lindgren & 

Castell, 2008) 

 
+ Möjlighet att inom kort varsel utföra 

underhåll och reparationer 

(Fastighetsägarna, 2006; Lindgren & 

Castell, 2008) 

 
+ Fastighetsbolaget kan upphandla priser på 

material och maskiner (Fastighetsägarna, 

2006; Lindgren & Castell, 2008) 

 
+ Konkurrensfördelar i jämförelse mot 

entreprenad vid mindre och återkommande 

arbetsuppgifter. Så som inlärningseffekter, 

informationsöverföring och framförallt 

lokalkännedom (Myrsten, 1994) 

Nackdelar med entreprenad Nackdelar med egen regi 

- Negativ påverkan på lojalitet och 

ansvarstagande gentemot hyresgäster 

(Lindgren & Castell, 2008; Kenyon el. al., 

2016) 

 
- Nästintill omöjligt att avtala om alla 

tänkbara situationer som kan uppkomma, 

vilket skapar osäkerhet och begränsningar 

med fastighetsförvaltning (Palm, 2015) 

 
- Förändringar inom den tekniska 

utvecklingen och samhällsfrågor i 

fastighetsförvaltning gör att nya avtal 

förhandlas för att följa förändringarna på 

marknaden (Lind och Lundström, 2010) 

 
- Kontroller behövs för att se om 

entreprenören utfört arbetet enligt avtal. 

Kostar både tid och pengar (Myrsten, 1994; 

Axelsson, 1998; Fastighetsägarna, 2006; 

Forsling, 2010; Sundsvik, 2010) 

 
- Viktig information kan hamna i fel händer 

(Axelsson, 1998) 

- Underhåll av maskiner, instrument och andra 

eventuella specialinstrument som kan 

behövas (Fastighetsägarna, 2006) 

 
- Konkurrensnackdelar vid att bedriva 

verksamheter i fasta anläggningar. Svårt att 

hitta en balans mellan en optimal produktion 

och behov (Myrsten, 1994) 

 
- Behöver skaffa specialistkompetens, vid 

tillfällen där denna specialistkompetens 

krävs bör upphandlas med en entreprenör 

(Myrsten, 1994) 

 
- Kräver ett minimikrav för att kunna 

sysselsätta sin personal. Stor variation av 

arbetsbehov innebär en stor kostnad 

(Myrsten, 1994; Lindgren & Castell, 2008) 

 
- Svårare att kontrollera kostnader (Lindgren 

& Castell, 2008) 



 
 

3. Metod 

3.1 Val av metod 
Enligt branschorganisationen Fastighetsägarnas hemsida (2016) kan skötsel och 

fastighetsförvaltning av lokaler avtalas bort för en lokalhyresgäst. Dock får inte en hyresgäst 

avtala bort underhållet och förvaltningen för uthyrning av bostadsändamål. Detta regleras i 

svensk lag, och är tvingande till hyresgästens fördel i jordabalkens tolfte (12) kapitel. På 

grund av att underhåll och förvaltning går att avtala bort för lokalhyresgäster har vi valt att 

enbart fokusera på uthyrning av fastigheter för bostadsändamål. 
 

För att studera hur aktörer på fastighetsmarknaden arbetar med fastighetsförvaltning har vi 

valt att studera Halmstadtätort. Det finns två anledningar till vårt val av ort. Den första (1) är 

den praktiska fördel eftersom vi båda är bosatta i Halmstad och logistiska möjligheten att 

förflytta sig är begränsad. Den andra (2) anledningen är den tidsram som givits för att utföra 

arbetet. 

 

Inom Halmstads stadsgränser finns det många fastighetsbolag som bedriver uthyrning av 

bostäder. Det finns allt ifrån små aktörer som endast äger ett fåtal fastigheter, till 

fastighetsbolag som äger flertalet fastigheter. Halmstad Fastighets AB (HFAB) är den största 

aktören när det gäller fastigheter i Halmstad tätort. Dock har vi valt att exkludera HFAB 

eftersom deras organisatoriska styrning försvårar vårt arbete med att besvara vår 

frågeställning. Då HFAB är ett kommunalägt aktiebolag påverkar Halmstad kommun HFAB 

med sina fastställanden kring HFABs beslut och arbetssätt. Detta gjorde att vi utförde en 

översiktlig granskning av privata fastighetsbolag lokaliserade i Halmstad. 
 

3.2 Forskningsansats 
En kvalitativ studie var att föredra i detta sammanhang. Detta eftersom vi ville fördjupa våra 

kunskaper om fastighetsförvaltning hos fastighetsbolag. Vi kom istället att välja ett mindre 

antal intervjuobjekt än vad en kvantitativ metod hade gett oss. Genom en kvalitativ intervju 

har vi utläst hur, när och varför fastighetsbolag skiljer sig i frågan om fastighetsförvaltning 

bör ske i egen regi eller på entreprenad. Den kvalitativa undersökningen har kunnat ge oss 

mer öppna och utförliga svar än vad en kvantitativ undersökning hade gett oss. 
 

Oavsett undersökningsmetod, kan båda metoderna vara tidskrävande. Den kvalitativa 

metoden kan vara tidskrävande i och med sammanställandet av all information som kan 

komma upp vid besöksintervjuernas gång. Vid en kvantitativ metod skulle det istället ta lång 

tid att förbereda intervjufrågor och genomföra intervjun. Genomförandet av besöksintervjuer 

kan påverka de tillfrågades svar och därmed det resultat som vi har baserat vår slutsats på. 

Detta påverkade vårt val av undersökningsmetod. Dock överväger en kvalitativ 

undersökningsmetod i och med att vi ville skapa en förståelse om varför fastighetsbolag att 

väljer entreprenad eller egen regi vid fastighetsförvaltning. 
 

En kvalitativ undersökning kännetecknas inte av siffror eller tal. Utan svaren framkommer 

genom verbala formuleringar (Backman, 2008). Det har gett oss mer flexibla och öppna svar, 

det vill säga att det inte har funnits några svarsalternativ för intervjupersonen att utgå ifrån. 

Med hjälp av en intervjuguide fick vi stöd för de viktiga punkter som togs upp kring området 

vi undersökte (Jacobsen, 2002). En kvantitativmetod utmynnar ofta endast i numeriska 

observationer, som exempelvis test, prov eller enkäter (Backman, 2008). En kvantitativ 

undersökning skulle istället gett oss svar utifrån ett par antal fasta svarsalternativ. 



 
 

Användningen av en kvalitativ metod hjälpte till att förstå det som undersöktes (Jacobsen, 

2002). 
 

Arbetet har skrivits genom en så kallad deduktiv ansats. Detta då vi först i den teoretiska 

referensramen skaffade oss information kring regiformerna entreprenad och egen regi, samt 

dess respektive för- och nackdelar. Därefter undersöktes fastighetsbolagens ställning till 

denna information om varför de väljer att sköta sin fastighetsförvaltning i entreprenad eller 

egen regi, genom en kvalitativ undersökning som tog sin form i besöksintervjuer (Jacobsen, 

2002). 
 

Att använda en deduktiv ansats anses av många som den bästa metoden då den grundar sig på 

att först skaffa sig kunskap och förväntningar om området, för att därefter studera på 

omvärlden om dessa förväntningar uppnås. Det finns dock kritik till denna metod, genom att 

forskaren endast letar och hittar relevant information. Därför finns det en risk att viktig 

information kan gå förlorad (Jacobsen, 2002). Istället för en deduktiv ansats kan induktiv 

ansats användas. Detta skulle innebära att empirin samlas in före den teoretiska referensramen 

skrivs och hypoteser upprättas (Backman 2008). Vi ansåg dock att deduktiv ansats var att 

föredra i och med ramen för examensarbetets uppbyggnad; att först samla in teori för att 

senare studera detta på verkligheten.  
 

3.3 Sekundärdata 
För att hitta den litteratur som behövts för att sammanställa vår referensram har följande 

nyckelord använts vid sökning av vetenskapliga artiklar, property management, facility 

management, outsourcing, in-house, entreprenad och egen regi. Dessa nyckelord har använts 

för att de var relevanta för vår frågeställning samt att dessa nyckelord var vedertagna begrepp 

inom bygg- och fastighetsbranschen. Nyckelorden har använts i Högskolan i Halmstads egna 

databas över vetenskapliga artiklar som är sammanlänkad med flertalet andra internationella 

databaser. De databaser där våra vetenskapliga artiklar är hämtade från var: 
 

- Web of science 

- Scopus 

- Science direct 
 

Kurslitteratur från utbildningen vid Högskolan i Halmstads bygg- och 

fastighetsekonomprogram (BFE) har använts, bland annat Fastighetsekonomi och 

fastighetsrätt. Likaså har litteratur framför allt från myndigheten Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) använts. För att få fram annan relevant litteratur som inte tidigare ingått i 
BFEs kursprogram har Högskolan i Halmstads bibliotek, Chalmers universitetsbibliotek i 

Göteborg och Göteborgs universitetsbibliotek använts. 
 

3.4 Primärdata 
I ett tidigt skede skickades en förfrågan om intervju ut till tre olika fastighetsbolag som var 

lokaliserade i Halmstad. Anledningen till dessa fastighetsbolag var att vi ansåg dem som mest 

intressanta för vår frågeställning gällande deras storlek. Dock var det enbart ett 

fastighetsbolag som hörde av sig och var villig att ställa upp på besöksintervju av dessa tre 

fastighetsbolag. På grund av en icke existerande uppföljning av de andra två fastighetsbolagen 

har vi fått kontakta andra fastighetsbolag med liknande förfrågningar som ursprungligen 

gjorts. Vid den nya förfrågningen var Fastighetsstaden i Halmstad AB och Akelius Residental 

Property AB intresserade att ställa upp för intervju. Anledningen till att vi intervjuat tre 

fastighetsbolag var att många av fastighetsbolagen vi försökt kontakta hade svårt att ställa upp 



 
 

på intervju på grund av bland annat tidsbrist, saknat intresse, semester och sjukdom. Det har 

gjort att vårt urval av fastighetsbolag minskat. 
 

Det som gör det intressant med dessa tre fastighetsbolag är framförallt att deras  

lägenhetsbestånd varierar kraftigt samt att ett av fastighetsbolagen verkar utomlands. Akelius 

Residental Property AB som har cirka 50 000 hyreslägenheter runt om i världen varav cirka 

24 500 hyreslägenheter i Sverige. Willhem AB har cirka 18 500 hyreslägenheter i hela landet 

medan Fastighetsstaden i Halmstad AB har i dagsläget runt 500 hyreslägenheter och 100 

lokaler i Halmstad med omnejd. I och med den stora skillnaden i fastighetsbestånd, blir det 

intressant för oss att se om det finns någon skillnad mellan bolagens syn på entreprenad och 

egen regi, men även se hur ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag sköter sin 

fastighetsförvaltning. 
 

Intervjuguide har utformats med frågor som är relevanta för vårt problem. Intervjuguiden har 

varit uppdelad i tre olika kategorier för fastighetsbolag: entreprenad, egen regi och 

kärnverksamhet. Frågorna vi ställde var öppna vilket gett intervjupersonerna möjlighet att 

svara på frågorna  utifrån dennes bästa förmåga. 
 

Intervjupersonerna för Willhem AB liksom Akelius Residental Property AB ville att vi skulle 

skicka dem vår intervjuguide några dagar innan intervjun. Vi var tveksamma till att göra det 

då vi vara rädda att få inövade svar. Vi hade kunnat få mer naturliga och spontana svar där 

intervjupersonerna fått tänka efter innan de svarar om vi inte skickat ut intervjuguiden. Dock 

gick vi till slut med på att skicka intervjuguiden innan intervjun eftersom intervjupersonerna 

önskade detta. Genom att skicka intervjuguiden i förväg kunde vi inte se hur intervjupersonen 

reagerade på vissa frågor eller om det förekom undvikande svar. En fördel vi ser med att 

lämna ut vår intervjuguide i förväg är att intervjupersonen kan kolla upp och ange korrekta 

svar på de frågor som han saknat kunskap om och därmed kunnat lämna ett tomt svar. 
 

Inspelning av intervjuerna via mobiltelefon kommer vara vårt främsta sätt att få fram vår 

empiri. Utöver inspelning av intervjuerna kommer stödanteckningar att tas. En person ställer 

frågorna och den andre antecknar stödord. Genom inspelning är det lättare att kunna delta i ett 

samtal med intervjupersonen, vilket underlättar att få fram svar som inte varit planerade i 

förväg. En inspelning hjälper även till att snappa upp om något missats att antecknas under 

intervjuns gång (Jacobsen, 2002).   
 

3.5 Intervjuobjekt 

3.5.1 Willhem Aktiebolag 
Från Willhem AB (hädanefter enbart Willhem), intervjuades fastighetschefen Max Petersson 

på Willhems Halmstadkontor. Max Petersson var även med och startade upp Willhems 

Halmstadkontor 2011. Innan han tillträde sin tjänst på Willhem arbetade han som konsult för 

Crendo Fastighetsförvaltning AB. 
 

Att kunna visa på att det inte behöver vara storleken på ett fastighetsbolag som påverkar valet 

av entreprenad eller egen regi är en tanke som väckt vårt intresse, då det kan vara andra 

bakomliggande faktorer som påverkar dessa beslut. Att se hur de arbetar gör det möjligt för 

oss att kunna applicera vårt resultat på flera orter då de är verksamma i 10 orter runt om i 

Sverige. 
 

Under besöksintervjun med Willhem fick vi svar på de frågor vi ställde dock hade Max 

Petersson inte några direkt djupgående svar, utan han svarade kort och koncist. Efter intervjun 



 
 

med Willhem valde vi att dra några lärdomar av intervjun och omformulerade några av 

frågorna då de blev feltolkade under intervjun. Några var ledande och enbart ja/nej frågor. 

Omformuleringen har gjort att vi kunde hålla ett bättre flyt och agera mer professionella till 

vår andra (2) och tredje (3) intervju. 
 

3.5.2 Fastighetsstaden i Halmstad Aktiebolag 
Från Fastighetsstaden i Halmstad AB (hädanefter enbart Fastighetsstaden) gjordes en 

besöksintervju med verkställande direktör, VD, Greger Petersson. Greger Petersson berättar 

för oss att han arbetat på Fastighetsstaden sedan de blev en aktör på fastighetsmarknaden. 

Dock var det först en deltidssysselsättning för honom. Han blev först heltidsanställd 1996 och 

arbetade sig uppåt till VD i bolaget. 
 

Vi har valt att intervjua Fastighetsstaden för att titta på hur en mindre, lokal aktör i Halmstad 

arbetar med sin fastighetsförvaltning i jämförelse med hur nationellt och globalt baserade 

aktörer. 

 

Till skillnad från vår intervju med Willhem så efterfrågade inte Greger Petersson att få 

tillgång till intervjuguiden före vårt besök. Det gjorde att intervjun kändes mer avslappnad 

och blev mer som ett samtal än en intervju. Greger Petersson agerade väldigt professionellt 

och tillmötesgående gentemot oss. Han ansåg att det var en självklarhet att ställa upp och 

hjälpa studenter i största möjliga mån. 
 

3.5.3 Akelius Residental Property Aktiebolag 
Från Akelius Residental Property AB (hädanefter enbart Akelius) gjordes en besöksintervju 

med Thomas Lindblom som arbetat där i 4 år. Han påtalade att hans titel kallades property 

manager (sv. fastighetsförvaltare) på grund av att bolaget är aktivt internationellt med 

fastigheter i fem olika länder, bland annat USA, Canada och Tyskland. 
 

Att storleken på ett fastighetsbolag inte spelar roll gällande bolagets syn på entreprenad och 

egen regi samt vad det är som påverkar deras val av fastighetsförvaltning använde vi som 

grund till att intervjua Akelius. 
 

Besöksintervjun med Thomas Lindblom gick förvånansvärt smidigt och lätt trots att 
han hade fått ta del av vår intervjuguide tidigare. Han var väldigt tillmötesgående och 
svarade utförligt på de frågor vi ställde. Thomas Lindblom var väldigt avslappnad i sin 
situation vilket ingav en behaglig atmosfär för oss som intervjuare. Han påpekade att 
då han själv läst Bygg- och fastighetsekonomprogrammet tidigare ansåg Thomas 
Lindblom det som en självklarhet att ställa upp för en intervju.  



 
 

4 Empiri 

4.1 Willhem 
Enligt Willhems årsredovisning 2014 är de ett fastighetsbolag som anser sig ha ett starkt 

fokus på både service och trygghet. Willhem är ett fastighetsbolag med ungefär 18 500 

hyreslägenheter, varav ungefär 1 400 hyreslägenheter är belägna i Halmstadtätort med 

omnejd. Willhem ägs utav Första AP-fonden och Willhems huvudkontor är beläget i 

Göteborg men bedriver även sin verksamhet på flertalet orter runt om i Sverige. Willhem 

hade under 2014 145 anställda i hela landet (Willhem AB årsredovisning, 2014). Max 

Peterssons syn på Willhems verksamhet är att de är väldigt framåtsträvande, har tuffa mål och 

arbetar hårt mot dessa mål samt är nytänkande. 
 

4.1.1 Kärnkompetens hos Willhem 
Max Petersson ser ingen som helst risk att Willhem skulle förlora den kärnkompetens de nu 

besitter vid användandet av entreprenad. Han hävdar att Willhem alltid besitter den viktiga 

kärnkompetensen. Då Max Petersson inte ser några risker med att förlora viktig 

kärnkompetens har de inga förebyggande åtgärder som skulle förhindra detta. Han påstår att 

om kärnkompetensen inte finns hos Willhem blir de väldigt beroende av entreprenören. 
 

Max Petersson anser att kärnkompetens inte påverkas alls vid användandet av entreprenad. 

Han hävdar att de kräver återkoppling av deras entreprenörer från deras kunder vilket ger dem 

längre ledtider men att det annars inte påverkar Willhem alls. Han konstaterar att på Willhem 

har de en god kontroll över den egna och viktiga kärnkompetensen.  
 

4.1.2 Entreprenad hos Willhem 
Max Petersson anger att Willhem har sedan deras grundande, 2009, använt sig utav 

entreprenad på delar av sin verksamhet. Max Petersson hävdar att det var ett principbeslut av 

Willhems ledning att från början använda sig av entreprenad på vissa arbetsuppgifter inom 

fastighetsförvaltning. Han fortsätter med att hävda att på grund av Willhems relativt unga 

ålder finns det inte enligt honom några planer på att ändra detta tankesätt. 
 

De arbetsuppgifter som läggs ut på entreprenad är oftast de som rör den tekniska 

förvaltningen. Då handlar det mest om att deras egna medarbetare saknar den 

specialistkunskap som krävs för att utföra specifika arbetsuppgifter, så som el- och vvs-

installationer. De lägger även ut tjänster som städning och yttre skötsel av fastigheterna på 

entreprenad. Dock påpekar Max Petersson att Willhem inte har några funderingar på att 

övergå mer till entreprenad. Max Petersson antyder istället att det snarare är det motsatta, att 

Willhem tenderar till att övergå mer till egen regi. 
 

Huvudanledningen till att de använder entreprenad, enligt Max Petersson, är att 

organisationsstrukturen  hade varit annorlunda och mer komplex med egen regi på varje ort än 

om de inte använt sig av entreprenad. Max Petersson påpekar att Willhem har filosofin att 

deras anställda ska arbeta med det Willhem har kunskap om för att därför kunna bli bättre på 

arbetsuppgiften. Han anser att det är svårt att skaffa sig en tillräckligt god kompetens för alla 

arbetsuppgifter i fastighetsbranschen. 
 

Willhems tillvägagångssätt vid beställning av en viss tjänst sker genom ett ramavtal där de har 

specificerat vad de är ute efter. Enligt Max Petersson arbetar Willhem  nästan uteslutande 

med ramavtal där de använder sig utav två till tre entreprenörer per kontor. De skickar iväg en 

avtalsblankett till entreprenörerna med de arbetsuppgifter som de vill ha utfört. Willhem 

arbetar även med beställningssystem där de lägger in beställningar. I beställningssystemet 



 
 

preciseras även timpenningen och beställningen skickas sedan ut via e-post. Detta sparas i 

Willhems egna databas för att kunna checka av vad som är gjort. 
 

När Willhem anlitar en entreprenör används i huvudsak  standardavtal, så kallad ABT-

entreprenad1. Willhem anger då vad som skall utföras och därefter använder de sig utav en 

totalentreprenör som utför arbetet. Denna totalentreprenör kan i sin tur använda sig av 

underentreprenörer. I dessa standardavtal beskriver Willhem endast det som skall utföras och 

inte hur arbetet skall utföras. De förlitar sig den specialistkompetens entreprenören besitter för 

att uppgiften kan utföras på bästa sätt. De är däremot noga med regleringen av hur 

faktureringarna och ersättning skall ske. 
 

Vid mindre servicejobb skickas sällan anbud till fler än en entreprenör. Detta för att arbetet 

skall utföras snabbt och smidigt. Willhem skickar alltid ut anbud till minst två eller flera 

entreprenörer vid arbeten som har en kostnad över 25 000 kr. Vid arbeten som har kostnader 

över 100 000 kr måste lokalkontoren även erhålla ett godkännande från Willhems ledning. 
 

Kontroller av entreprenörens och Willhems egna arbete utförs beroende på arbetsuppgift och 

kostnadens storlek. Där lägger Willhem stor vikt på hyresgästernas åsikter efter att en 

arbetsuppgift har utförts i eller kring fastigheterna. Willhem litar till 100 procent på att 

entreprenören utför enligt det som de kommit överens om. Willhem utför dock alltid egna 

kontroller på arbeten när kostnaden för arbetet uppgår till över 25 000 kr. Vid större arbeten, 

100 000 kr eller mer, gör Max Petersson en personlig besiktning på arbetsplatsen. Arbeten 

under 25 000 kr görs inga kontroller alls utan då förlitar Willhem på att entreprenören gör det 

som efterfrågas.  
 

På grund av det stora tryck som finns på fastighetsmarknaden idag, har Max Petersson inga 

som helst tankar kring att det skulle finnas för lite entreprenörer till att utföra deras 

arbetsuppgifter. Vidare hävdar han trots det höga trycket på fastighetsmarknaden har Willhem 

i dagens läge aldrig haft problem att få in anbud när de behöver få ett jobb utfört. 
 

Att ha långvariga relationer med sina entreprenörer är något som Willhem alltid strävar efter. 

Max Petersson anser att alla inblandade parter tjänar på att erhålla relationer där båda parter 

kan utnyttja varandras specialistkompetens och även erhålla ett gott förtroende. För att uppnå 

långvariga relationer används ramavtalen, som ska fungera som en typ av relation till 

entreprenören. 
 

Fördelar och nackdelar med entreprenad 

 

Max Petersson ansåg att vid äldre organisationer lämpar det sig bättre med entreprenad än vad 

det gör vid “nyare/yngre” organisationer. En äldre organisation får en mer betonad 

organisation. Han ansåg att vid användning av entreprenad är fastighetsbolaget mer “på tå” 

och framförallt att fastighetsbolaget kan utnyttja den specialistkompetens som entreprenören 

besitter. Willhem har upplevt flera positiva effekter med entreprenad. Max Petersson påpekar 

att som fastighetsförvaltare arbetas det inte lika långvarigt på husen vid entreprenad. 
 

Den största nackdelen Max Petersson påtalade var att det är mycket dyrare med entreprenad 

än med egen regi. Anledningen är att entreprenören behöver ha ett påslag på det utförda 

arbetet för att kunna erhålla en vinstmarginal. Någon vinstmarginal används inte vid egen 

                                                 
1 allmänna bestämmelser för totalentreprenörer avseende byggnads-, anläggning-, och installationsarbeten 

(Byggandets kontraktskommitté (BKK) (2006) 



 
 

regi. Max Petersson ansåg även att det är mycket mer tidskrävande med entreprenad än med 

egen regi. Med entreprenad krävs det att förfrågningsunderlag upprättas, anbud begärs in och 

sedan granskas. Efter det ska de välja anbud och till sist ska arbetsuppgiften utföras.  
 

Willhems antaganden kring att entreprenad är dyrare är utifrån egna erfarenheter då de 

behövde ta in en extern konsult när en av medarbetarna på kontoret i Halmstad plötsligt 

slutade. Upphandling under denna period innebar att de fick ungefär en halvtidstjänst för 

samma summa som en heltidstjänst tidigare kostade i egen regi. 
 

4.1.3 Egen regi hos Willhem 
I egen regi har Willhem framförallt sin kärnkompetens, sitt uthyrningsarbete, 

fastighetsskötsel, basutbud och delar av fastighetsförvaltningen. I basutbudet ingår det enklare 

reparationer. Delar av fastighetsförvaltningen sköter Max Petersson själv och 

projektledningen sköts också i egen regi. Egen regi används framförallt när det gäller mindre 

arbetsuppgifter kring fastigheterna som en husvärd kan utföra. Arbetsuppgifter som knyter an 

till exempelvis projektering, hyresavisering och uthyrning av hyreslägenheter utförs i egen 

regi.  
 

På Halmstadkontoret finns i dagsläget inga direkta tankar på att ta hem och sköta vissa 

arbetsuppgifter i egen regi. Däremot nämndes att kontoret i Linköping har börjat prova att 

sköta fastighetsförvaltningen helt i egen regi det vill säga att de plockar hem det de tidigare la 

ut på entreprenad. Hur detta senare utfaller kommer övriga kontor att få ta del av och därefter 

finns möjligheten att göra på samma sätt om utfallet blir positivt. Dock sade Max Petersson 

att oavsett utfall så har varje kontor möjlighet att själva bestämma hur fastighetsförvaltningen 

skall skötas. Han har svårt att tro att de skulle byta från nuvarande arbetssätt angående vilka 

arbetsuppgifter som läggs ut på entreprenad. 
 

Max Petersson ser sig inte alls främmande till ett byte av entreprenad till egen regi. Men idag 

har Willhem i Halmstad inte den organisation som krävs för att utföra denna förändring. 

Utfallet på Linköpingskontoret behöver inte påverka ett byte till egen regi, då varje kontor har 

egna budgetar att följa och utifrån dessa kan de göra egna val gällande entreprenad och egen 

regi. Personligen ansåg Max Petersson att fastighetsförvaltningen mer och mer går mot egen 

regi än mot entreprenad. 
 

Fördelar och nackdelar med egen regi 
 

De fördelar med egen regi som Max Petersson ser är att det huvudsakligen skapar ett högre 

engagemang än entreprenad hos Willhem, både internt men även ut mot hyresgästerna. Med 

engagemang hävdar han när en och samma person sköter fastighetsförvaltningen erhåller de 

mycket god kunskap om fastigheterna och dess intressenter. Att samma person kommer till 

hyresgästen och inte olika hyresvärdar som det finns risk för vid entreprenad, anser Willhem 

vara ett av de viktigaste motiven till egen regi. Max Petersson ansåg att egen regi ger positiva 

effekter i och med att detta skapar ett större engagemang hos de anställda mot hyresgästerna. 
 

De nackdelar som Max Petersson kan se med egen regi är “Sväller du för mycket så håller du 

på med för mycket och då blir du inte duktig på det du gör”. Som exempel nämner han 

montering av en IKEA garderob. Han påstår att desto oftare du gör det desto bättre blir du på 

det. Vid egen regi gör du inte bara montering utav IKEA garderober, utan du måste göra 

många andra uppgifter. Därför blir du inte riktigt bra på varje uppgift och det är därför vissa 

uppgifter ska läggas ut på entreprenad konstaterar Max Petersson. 
 



 
 

4.2 Fastighetsstaden 
Fastighetsstaden, är en  privat aktör inom fastighetsbranschen med verksamhet i Halmstad 

med omnejd. Enligt Fastighetsstadens hemsida är deras företagsidé: “Vår företagside är att 

vara det lokala bolaget med det större bolagets resurser, ja just lokala bolaget” 

(fastighetsstaden.se, 2016). Samtliga fastigheter finns i Halmstad med omnejd. Enligt deras 

hemsida (fastighetsstaden.se, 2016) har de ungefär 300 hyreslägenheter och ungefär 100 

lokaler. Dock så påpekar Greger Petersson att de i sommar kommer öka sitt fastighetsbestånd 

med ungefär 130 nya hyreslägenheter och att de under åren som gått förvärvat ett trettiotal 

hyreslägenheter så deras lägenhetsbestånd är egentligen närmare 500 jämfört med vad som 

står på deras hemsida. Han hävdar att deras hemsida inte uppdaterats på ett bra tag och att det 

därför saknas lokal- och bostadsobjekt. 
 

De har som mål att kunna ge en snabb och korrekt service samtidigt som de skall erbjuda 

attraktiva lägenheter och lokaler. Fastighetsstaden lägger stor vikt för att både underhålla och 

sköta sina fastigheter väl (fastighetsstaden.se, 2016). Enligt Fastighetsstadens årsredovisning 

(2014) har de fyra anställda. 
 

4.2.1 Kärnkompetens hos Fastighetsstaden 
Greger Petersson påpekar att Fastighetsstaden inte ser några risker alls med lägga ut vissa 

arbetsuppgifter på entreprenad och att det inte påverkar verksamhetens kärnkompetens. Han 

menar att Fastighetsstaden besitter deras kärnkompetens själva och att de inte skulle tänka sig 

att lägga ut delar av den på entreprenad. Greger Petersson menar på att både den ekonomiska 

och administrativa fastighetsförvaltningen besitter bolaget helt själva och därmed kan inte 

förlora den till konkurrenter via entreprenörer. Därför är Fastighetsstaden inte alls orolig för 

att förlora deras kärnkompetens. 
 

4.2.2 Entreprenad hos Fastighetsstaden 
Greger Petersson anger för oss att Fastighetsstaden har använt sig utav entreprenad sedan 

starten på 1980-talet. Han menar på att när de var relativt nya på marknaden använde de sig 

av entreprenörer till flertalet arbetsuppgifter, främst inom teknisk fastighetsförvaltning. 

Anledningen till det var att de saknade kompetent personal som kunde utföra dessa 

arbetsuppgifter. Greger Petersson hävdar att Fastighetsstaden fortfarande använder mycket 

entreprenad, framförallt kring arbetsuppgifter som rör deras tekniska fastighetsförvaltning. 

Dock påpekar han att de i dagsläget använder sig av entreprenad i en mindre utsträckning än 

tidigare men att användandet går i vågor. 
 

Fastighetsstaden använder entreprenad till flera arbetsuppgifter kring deras 

fastighetsförvaltning. I den tekniska fastighetsförvaltningen samt den operativa förvaltningen 

gäller det främst all form av städ, nästan alltid inom ventilation, stora delar av den yttre och 

inre skötseln, något som Greger Petersson kallar daglig skötsel. Det gäller även allt inom el, 

vitvaror samt till bygg eftersom de bygger nya fastigheter. Greger Petersson är dock noga 

med att kommentera att arbetsuppgifter som rör administration och ekonomi aldrig lagts ut på 

entreprenad och kommer inte heller göra det.  
 

Motivet till att Fastighetsstaden använder sig av entreprenad är för att de vill vara oberoende 

av de kostnader och administration som uppkommer med egen personal. Greger Petersson 

menar dessutom på att fastighetsbolagen blir påverkad av personer som exempelvis slutar, blir 

sjuka eller är borta från arbetet av andra anledningar. Han anser att med entreprenad minskar 

trycket på egen personal och det som tillkommer med det. 
 



 
 

När Fastighetsstaden väljer att anlita en entreprenör sker detta med upphandling genom att 

skicka ut förfrågan till olika entreprenörer med en kravspecifikation av vad de efterfrågar. I 

denna förfrågan beskriver Fastighetsstaden kortfattat vad de vill ska bli utfört. Greger 

Petersson påpekar dock att de inte är specifika med hur arbetsuppgiften ska utföras, det vill 

säga de upphandlar i frekvensentreprenad. Upphandlingen sker sedan i konkurrens utifrån 

deras inkomna svar. Greger Petersson påtalar sedan att Fastighetsstaden inte använder sig 

utav några ramavtal i deras upphandlingar. Anledningen är för att de inte ser något behov av 

detta samt att Fastighetsstaden är privatägt och inte är kommunal- eller fondägda 

fastighetsbolag. 
 

Fastighetsstaden utför alltid kontroller av entreprenörers arbete. Detta sker genom att deras 

fastighetsansvariga överblickar och kontrollerar entreprenörers arbete. Greger Petersson 

påtalar för oss att deras fastighetsansvariga skall fungera som ett ”bollplank” mellan 

entreprenörerna och Fastighetsstaden. Detta för att kunna skapa  en god kontakt med både 

hyresgäster och entreprenörer.  
 

Greger Petersson hävdar att idag är marknaden för entreprenörer som kan utföra 

arbetsuppgifter kring fastighetsförvaltning i Halmstad omfattande. Han påpekar att förr fanns 

det ett underskott av entreprenörer inom fastighetsförvaltning och att det idag fortfarande 

finns ett underskott på yrkeskategorier inom byggbranschen för om-, till-, och nybyggnation. 

Som exempel nämner Greger Petersson att det är svårt att få tillgång till entreprenörer som 

arbetar med el och vvs då det är ett stort tryck på dessa yrkeskategorier. 
 

Greger Peterssons tidigare erfarenheter visar att användandet av enbart entreprenad ger 

hyresgäster intrycket att fastigheterna ägs av entreprenören och inte av själva 

fastighetsbolaget. Han antyder att användningen av en entreprenör som sysslar med ett 

helhetsansvar är mer anpassat till bostadsrättsföreningar eller fastighetsbolag som har sitt 

huvudkontor utomlands. I och med att de idag har en fastighetsansvarig för varje fastighet ger 

det intrycket att fastigheten ägs av Fastighetsstaden och inte av entreprenören som tidigare var 

fallet. Han menar att om det finns en anställd på plats ger det en kunskap om både 

hyresgästerna och fastigheterna. 
 

Han fortsätter med att Fastighetsstaden ofta är en av de mer attraktiva parterna för 

entreprenörer att samarbeta med. Det gör att de kan få bra priser och möjlighet att välja den 

entreprenör som känns bra. Greger Petersson menar även att de tar i beaktning vad de hör från 

andra personer inom branschen när de ska välja sina entreprenörer. Deras kontrakt med 

entreprenörer är ofta väldigt kortskrivna men att målet alltid är att uppnå en långvarig 

relation. När en entreprenör utför sina arbetsuppgifter väl leder det oftast till en långvarig och 

ömsesidig relation. Enligt Greger Peterssons kan även det motsatta ske, det vill säga att 

avtalet blir kortvarigt när Fastighetsstaden inte är nöjd med det utförda arbetet. 
 

Fördelar och nackdelar med entreprenad  
 

Greger Petersson påtalar flera fördelar med att använda entreprenad bland annat att 
fastighetsbolaget slipper anställa personal. Fastighetsstaden slipper även att utföra flera 

arbetsuppgifter, exempelvis nämner Greger Petersson att egen personal skulle sköta den 

invändiga städningen. Utöver de extra personalkostnaderna som skulle uppkomma krävs det 

att städpersonalen skulle behöva fordon med tillhörande bränslekostnader, försäkringar och 

administrationskostnader. Det skulle även krävas städutrustning för att kunna utföra arbetet. 

Greger Petersson ser även att entreprenad ger en snabbare återkoppling till jobbet. 
 



 
 

De nackdelar med entreprenad som Greger Petersson angav var främst att ett fastighetsbolag 

tappar den totala kontrollen över det utförda arbetet. En annan nackdel som Greger Petersson 

påtalar är att fastighetsbolaget inte kan se vad som sker i varje ögonblick när entreprenören 

utför sina arbetsuppgifter. Dessutom tycker Greger Petersson att bostadssidan är ojämlik mot 

kommersiella lokaler. Anledningen är de olika momsreglerna, där det går att lyfta momsen 

vid uthyrning av kommersiella lokaler men att det inte är möjligt vid uthyrning av bostäder. 

Greger Petersson anser att detta är bedrövligt. 
 

4.2.3 Egen regi hos Fastighetsstaden 
Greger Petersson påtalar att egen regi lämpar sig bäst vid överblicksarbeten, där 

fastighetsbolaget ser genom ett “helikopterperspektiv” och skapar på så vis en viss kontroll. 

Även väsentliga delar av bolaget bör skötas i egen regi. Hos Fastighetsstaden ligger all 

ekonomisk och administrativ fastighetsförvaltning i egen regi vilket Greger Petersson varit 

noga med att poängtera.  
 

Fastighetsstaden har för nuvarande inte en tanke på att ta hem fler arbetsuppgifter till egen 

regi än vad de redan har. Greger Petersson påpekar dock att de inte ser något negativt att 

använda sig av mer egen regi. Fastighetsstadens nuvarande fördelning av entreprenad och 

egen regi är de mycket nöjda med. Dock utesluter han inte att de skulle kunna hämta hem mer 

personal i framtiden. Exempel på personal som Fastighetsstaden skulle kunna plocka hem i är 

målare eller elektriker. Han hävdar dock att de aldrig kommer lägga städningen på 

entreprenad  för att det är “för personalintensivt”. Hos Fastighetsstaden skulle ett byte av 

nuvarande arbetssätt kräva mycket mer tid och resurser vilket Greger Petersson ser som något 

negativt. Dock i och med att Fastighetsstaden har vuxit med åren har de anställt mer personal, 

vilket även har gjort att de gått mer från entreprenad till egen regi med åren. 
 

Fastighetsstaden har inga som helst planer på att byta sitt arbetssätt kring deras 

fastighetsförvaltning enligt Greger Petersson. Han var noga med att återigen styrka att de inte 

under några omständigheter kommer släppa den ekonomiska fastighetsförvaltningen samt 

huvuddelen av den administrativa fastighetsförvaltningen. Greger Petersson grundar detta 

uttalande på sina egna erfarenheter av det inte slutar väl. Då Fastighetsstaden funnits på 

marknaden under en längre tid har det gjort att Fastighetsstaden sett vad som hänt med 

fastighetsbolag som lagt de administrativa och ekonomiska arbetsuppgifterna på entreprenad 

och vad de sett har inte något positivt kommit ut av det. 
 

Fördelar och nackdelar med egen regi 
 

Greger Petersson ser flera fördelar med egen regi, framförallt att egen regi oftast är billigare 

än entreprenad. Ytterligare fördelar som Greger Petersson påtalar är att fastighetsbolag 

erhåller en mycket god kontroll över både det utförda arbetet och sina fastigheter samtidigt 

som hyresgäster får en och samma kontaktperson. 
 

Även fastighetsbeståndet spelar stor roll, då Greger Petersson ser en trend att fastighetsbolag 

samlar sina fastigheter inom ett geografiskt begränsat område för att fastighetsförvaltningen 

skall kunna bli effektivare i egen regi. Finns det utländska aktörer på marknaden är det 

nästintill omöjligt för dem att ha egen personal som sköter fastighetsförvaltningen. Greger 

Petersson fortsätter med att hävda att detsamma gäller vid kommunalägda fastighetsbolag då 

de i princip blir tvungna att använda entreprenad. 
 

Greger Petersson ser även vissa nackdelar som kan uppkomma vid användandet av egen regi. 

Han påpekar att egen regi kräver mer personal vilket i sin tur leder till ökade kostnader. 



 
 

Greger Petersson påtalar att egen regi är mer arbetsintensivt samt att egen regi är mindre 

flexibelt än entreprenad. 
 

4.3 Akelius  
Akelius är ett börsnoterat fastighetsbolag och enligt deras årsredovisning 2014, är Akelius ett 

fastighetsbolag som sedan 1994 äger, förvaltar, uppgraderar och utvecklar hyreslägenheter. 

Enligt deras hemsida (https://www.akelius.se/sv/karriar-inom-akelius, 2016) är deras 

affärsidé; “Vår affärsidé är att erbjuda våra hyresgäster en utmärkt service och att uppgradera 

fastigheter för att främja tillväxt under nästa århundrade.”  
 

Företaget hade under 2014 48 000 hyreslägenheter i 5 olika länder. Men enligt deras hemsida 

(https://www.akelius.se, 2016) har företaget i dagsläget fler än 50 000 hyreslägenheter och att 

fastighetsbolaget verkar i sex länder på två kontinenter. Fastighetsbolaget uppdaterar sitt 

lägenhetsbestånd med 4 000 hyreslägenheter per år. Enligt Akelius årsredovisning 2014 hade 

fastighetsbolaget 24 500 hyreslägenheter i Sverige varav 1 263 hyreslägenheter var belägna i 

Halmstad. Företaget hade under 2014 200 anställda i Sverige enligt deras årsredovisning 

2014. 
 

4.3.1 Kärnkompetens hos Akelius  
Thomas Lindblom anger att Akelius ser vissa risker med att lägga ut vissa arbetsuppgifter på 

entreprenad. Han påpekar dessutom att dessa risker hade funnits om fastighetsbolaget hade 

skött all fastighetsförvaltning i egen regi. Thomas Lindblom menar att det alltid finns en risk 

att anställda slutar eller gör ett dåligt jobb. Akelius ser sig kunna tappa kompetens och 

kunskap kring fastigheterna när de använder sig utav entreprenad. Hos Akelius är de inte 

särskilt rädda för att förlora denna kärnkompetens, men om de skulle göra detta så är Akelius 

beredda att ta denna risk.  
 

4.3.2 Entreprenad hos Akelius 
Thomas Lindblom anger för oss att Akelius har använt entreprenad sedan många år tillbaka. 

Den operativa förvaltningen sköter Akelius både genom entreprenad och egen regi. Den 

strategiska förvaltningen sköter dock Akelius alltid i egen regi. Efter det att Akelius och ett 

annat bolag slogs samman, där Akelius skötte fastighetsförvaltning i egen regi och det andra 

skötte den genom entreprenad. Efter denna sammanslagning började Akelius delvis arbeta 

med entreprenad. Thomas Lindblom konstaterar att Akelius använder entreprenad när det 

gäller all den tekniska fastighetsförvaltningen, så som yttre skötsel, städning, lättare 

reparationer samt felanmälningar. Även vid alla renoveringar och större jobb används alltid 

entreprenad. Idag är det Crendo Fastighetsförvaltning AB som sköter den tekniska 

fastighetsförvaltningen. 
 

Huvudanledning till att Akelius använder entreprenad menar Thomas Lindblom är att det gör 

det enklare för Akelius att köpa och sälja sina fastigheter och slippa den personal som 

antingen behövs anställas eller som kan bli överflödig. En annan anledning som Thomas 

Lindblom nämner är att entreprenad ökar företagets flexibilitet. 
  
Enligt Thomas Lindblom har de upphandlat ett ramavtal med Crendo Fastighetsförvaltning 

AB. Detta ramavtal gäller för alla verksamma orter längs västkusten, från Malmö och upp till 

Göteborg. När Akelius skall handla upp entreprenör vid renoveringar samt större jobb tas det 

alltid in anbud från flera olika företag. De väljer ofta med sunt förnuft påpekar Thomas 

Lindblom. Men Thomas Lindblom talar om för oss att när det är aktuellt med dessa jobb i 

Halmstad, är det nästan alltid MTA som Akelius arbetar med. Thomas Lindblom berättar 



 
 

vidare att Akelius ofta använder sig utav gamla kontakter eftersom de alltid eftersträvar att 

bygga långvariga relationer. När det gäller mindre arbeten kontaktar Akelius ofta endast in en 

aktör för att utföra arbetet snabbt och för att undvika en långdragen upphandlingsprocess. 

Thomas Lindblom hävdar att Akelius alltid arbetar genom att beskriva vad som skall utföras 

men även hur och när arbetet skall utföras, likt frekvensentreprenad. 
 

Thomas Lindblom påtalar att Akelius utför kontroller på allt utfört arbete, oavsett dess 

storlek. När det gäller arbeten som utförs kontinuerligt så som städning och yttre skötsel 

genomför Akelius enligt Thomas Lindblom minst en kontroll varje månad. Vidare berättar 

Thomas Lindblom att när reparationer och större jobb utförts tas alltid en konsult in för att 

granska arbetet så att det är utfört enligt avtal. Vid renoveringar av badrum utförs alltid en 

noga kontroll över arbetet så att det är utfört enligt de regler som gäller för våtutrymmen. 

Utöver dessa löpande kontroller gör Akelius stickprovskontroller. Dessa sker enligt Thomas 

Lindblom när en anställd hos Akelius åker förbi en fastighet så tittar de in för att se att de 

arbetar med det som är bestämt. 
 

Thomas Lindblom anser att det finns gott om företag som kan utföra de arbeten som Akelius 

efterfrågar i Halmstad. Under Thomas Lindbloms tid kan han inte komma ihåg något direkt 

tillfälle som detta har varit något problem. Thomas Lindblom berättar vidare att samarbetet 

med alla inblandade parter fungerar bra. Han vidareutvecklar sitt uttalande med att i en 

mindre ort som Halmstad är alla beroende av varandra. När någon av parterna inte gjort vad 

som avtalats, sprids detta väldigt fort, vilket sedan kan skapa situationer där det kan vara 

mycket svårt att få tag på företag som vill utföra det som efterfrågas. 
 

Entreprenad med ett helhetsansvar är att föredra när det gäller främst bostadsrättsföreningar 

antyder Thomas Lindblom. Han förklarar vidare att det oftast beror på att styrelsen i en 

bostadsrättsförening saknar den kompetens som kan krävas för att sköta vissa delar av 

fastighetsförvaltningen i egen regi, vilket kan leda till misstag. 
 

Fördelar och nackdelar med entreprenad 

 

Thomas Lindblom anger flera fördelar med att använda entreprenad. Han tycker att 

entreprenad ökar flexibiliteten för fastighetsbolaget. Han hävdar vidare att det skulle vara 

omöjligt att behålla all den kompetens som skulle krävas för att utföra arbetena inom den 

tekniska fastighetsförvaltningen, så som behörighet inom vvs- och el arbeten. Dessutom 

tycker Thomas Lindblom att det är lättare att kunna köpa, sälja och ombilda fastigheter om 

entreprenad används vid fastighetsförvaltning. Därmed behöver inte fastighetsbolaget tänka 

på de anställda i samma utsträckning. 
 

De nackdelar med entreprenad som Thomas Lindblom kan se är att det är ett dyrare alternativ 

än egen regi. Eftersom entreprenören behöver göra ett påslag utöver vad själva arbetet kostar 

för att kunna göra någon form av vinst. Dessutom tycker Thomas Lindblom att han kan se att 

personalen vid entreprenad inte arbetar lika intensivt som om personalen skulle arbetat i egen 

regi.  
 

4.3.3 Egen regi hos Akelius 
Hos Akelius sköter de all den ekonomiska och administrativa fastighetsförvaltningen i egen 

regi. Enligt Thomas Lindblom beror det på att det är mer kostnadseffektivt att sköta dessa 

arbetsuppgifter i egen regi. Han påstår vidare att Akelius tjänar på att ha detta i egen regi.  
 



 
 

Thomas Lindblom ser idag ingen anledning till att byte från nuvarande modell, att sköta all 

den tekniska fastighetsförvaltningen genom entreprenad och all ekonomisk och administrativ 

fastighetsförvaltning i egen regi. Men för ett par år sedan hade Akelius tankar om att skapa ett 

eget byggbolag som skulle sköta alla renoveringar runt om i Sverige på deras fastigheter. 

Dock aktualiserades inte detta av den anledning att de inte vill ta den risken som det skulle 

innebära att binda sig till ett stort antal anställda om en eventuell finanskrasch skulle inträffa. 
 

Fördelar och nackdelar med egen regi 
 

Thomas Lindblom ser en del fördelar med att använda egen regi. Det är ett billigare alternativ 

än entreprenad och att egen regi skulle vara en mer kostnadseffektiv metod vid 

fastighetsförvaltning. Att det skulle vara ett billigare alternativ beror på att de inte behöver 

göra ett vinstpåslag på det utförda arbetet för att bedriva sin verksamhet.  
 

De nackdelar Thomas Lindblom anger med att använda egen regi är framförallt att det kostar 

mycket pengar att ha anställda som kan ha för lite arbetsuppgifter att utföra. En annan sak 

som talar emot egen regi enligt Thomas Lindblom är att det inte är möjligt att erhålla all den 

kunskap som krävs för att utföra allt arbete på ett fackmannamässigt sätt.  



 
 

5 Analys 

Fastighetsbolagen skiljer sig åt sett till antalet anställda och lägenhetsbestånd. Akelius hade 

under 2014 200 anställda och runt 24 500 hyreslägenheter i Sverige. Willhem hade under 

samma period 145 anställda och 2014 18 500 hyreslägenheter. Under 2014 hade 

Fastighetsstaden 4 anställda och ett lägenhetsbestånd på 300 hyreslägenheter. Men trots dessa 

skillnader har de ändå en liknande syn på hur och när fastighetsförvaltningen ska läggas ut på 

entreprenad och när egen regi skall användas.  
 

5.1 Kärnkompetens  
Samtliga fastighetsbolag Willhem, Fastighetsstaden och Akelius håller med till viss del vad 

Augustson och Bergstedt Sten (1999) påstår om att kärnkompetens är något som behöver 

skyddas från utomstående parter och bevaras i egen regi. Willhem, Fastighetsstaden och 

Akelius bevarar sin kärnkompetens internt i form av egen regi vilket är något som Axelsson 

(1998); Sundsvik (2010) och Contractor et. al. (2010) konstaterar är ett sätt att bevara sin 

kärnkompetens. På så sätt skyddar de sin kärnkompetens från utomstående parter. Dock 

poängterar Willhem, Fastighetsstaden och Akelius att de inte har några direkta skyddsåtgärder 

ifall denna kunskap går förlorad. Men där utmärker Akelius sig mot de andra två som är 

beredda att ta denna risk. 
 

5.2 Fastighetsförvaltning 
Willhem arbetar ständigt med att vara väldigt framåtsträvande; att ha tuffa mål och vara 

nytänkande gällande deras fastigheter. Fastighetsstaden har som mål att både underhålla och 

sköta sina fastigheter väl. Att fastigheter ständigt behöver återinvesteras och underhållas är 

något som Nordlund (2015) konstaterar för att vara både attraktiva och för att verka i 

konkurrenskraftigt skick, vilket verkar vara något som både Willhem och Fastighetsstaden 

strävar efter. Nordlunds (2015) konstaterande är något som stämmer överens med Akelius 

affärsidé som går ut på att eftersträva att köpa billigt för att renovera och sedan sälja dyrt i 

framtiden.   
 

Strategisk och operativ förvaltning 

 

För Willhem, Fastighetsstaden samt Akelius är kärnkompetensen kopplad till den strategiska 

förvaltningen vilket samtliga fastighetsbolag sköter i egen regi. Willhem påtalar att de sköter 

projektering av om- och nybyggnationer i egen regi, vilket är en del av den strategiska 

förvaltningen. Till skillnad från Willhem så påtalar Fastighetsstaden och Akelius att de anlitar 

en entreprenör som utför byggnationen oavsett om det är om- och nybyggnation.  
 

För den operativa förvaltningen har samtliga fastighetsbolag, Fastighetsstaden, Willhem och 

Akelius, ett liknande synsätt. De menar att den tekniska fastighetsförvaltningen bör skötas på 

entreprenad. Dock ska den administrativa och ekonomiska fastighetsförvaltningen skötas i 

egen regi hos fastighetsbolagen. Däremot använder de olika mycket entreprenad vid den 

tekniska fastighetsförvaltningen. Fastighetsstaden och Akelius lägger ut all den tekniska 

fastighetsförvaltningen på entreprenad till skillnad från Willhem som sköter de enklare 

arbetsuppgifterna inom den tekniska fastighetsförvaltningen i egen regi. 

5.3 Entreprenad 
Alla studerade fastighetsbolag utnyttjar att lägga vissa delar av sin verksamhet på 

entreprenad. När det gäller hur länge fastighetsbolagen har använt entreprenad påpekar 

Willhem och Fastighetsstaden att de alltid har haft entreprenad, dock i olika omfattning. Till 



 
 

skillnad från dessa två fastighetsbolag har Akelius inte alltid använt entreprenad, de började 

använda entreprenad efter det att Akelius slogs ihop med ett annat fastighetsbolag. Willhem, 

Fastighetsstaden och Akelius arbetar alla med en slags hybrid mellan egen regi och 

entreprenad. Det vill säga att de anlitar entreprenörer för att sköta vissa delar av 

fastighetsförvaltningen, dock inte hela. 
 

Kontroller 
 

Willhem, Fastighetsstaden och Akelius utför kontroller över entreprenörens arbete, dock sker 

kontrollerna i olika stadier. Willhem utför kontroller utifrån olika beloppsintervall, från att 

inte utföra några kontroller överhuvudtaget om det inte överstiger ett visst belopp till att 

fastighetschefen gör en egen besiktning vid större investeringar. Till skillnad från Willhem, 

använder både Akelius och Fastighetsstaden inte någon beloppsgräns när de ska utföra 

kontroller, utan de genomför alltid en kontroll av entreprenörens arbete, oavsett arbetets 

omfattning. Utöver det, så genomför Akelius både stickprovskontroller samt löpande 

kontroller på vissa arbetsuppgifter. Alla fastighetsbolag är ense om att kontroller måste 

utföras för att rätt kvalitet ska uppnås samt att entreprenören utför arbetet enligt avtal, oavsett 

om det rör sig om entreprenad eller egen regi vilket hävdas av Myrsten (1994); Axelsson 

(1998); Fastighetsägarna (2006); Forsling (2010) och Sundsvik (2010). 
 

Både Willhem och Akelius använder sig utav färdiga ramavtal för att specificera vad som 

skall utföras. Samtidigt använder sig inte Fastighetsstaden utav något ramavtal. De använder 

sig istället utav korta och koncisa avtal som de upprättar tillsammans med entreprenören. 

Samtliga fastighetsbolag upprättar någon form av avtal, som Fastighetsägarna (2006) 

konstaterar gör att det blir lättare för fastighetsbolaget att förmedla vad som skall utföras. 
 

Samtliga fastighetsbolag hävdar att de alltid eftersträvar långvariga relationer med sina 

entreprenörer. De hävdar att alla parter tjänar på det i längden, vilket är något som stämmer 

överens med det Lindqvist (2009) samt Lind och Lundström (2010) konstaterar om att 

långvariga relationer leder till bättre slutresultat när parterna får ett ömsesidigt förtroende för 

varandra. Akelius framhäver att i och med att Halmstad är en relativt liten ort så sprids rykten 

väldigt fort, vilket gör att de alltid strävar efter att hålla en god relation med sin entreprenör. 

Detta är något som de lyckas väl med då de nästan alltid använder sig utav samma 

entreprenörer vilket också Fastighetsstaden anser sig göra. 
 

Kunskapsutnyttjande 

 

Fastighetsstaden, Willhem och Akelius skiljer sig inte särskilt om att ett fastighetsbolag bör 

arbeta med det som fastighetsbolaget är bra och har kunskap om (Lindqvist, 2009 och 

Contractor et. al. 2010). Willhem understryker ett flertal gånger att det är viktigt att arbeta 

med det fastighetsbolaget har kunskap om. Fastighetsstaden liksom både Akelius och 

Willhem tar alltid in en entreprenör när de saknar den specialistkompetens som behövs. Alla 

påtalar exakt samma speciella område där detta utnyttjas, nämligen arbeten som rör el och 

vvs. Därmed är fastighetsbolagen inne på vad Axelsson (1998); Belcourt (2006); Lindgren 
och Castell (2008) och Sundsvik (2010) konstaterar att fastighetsbolag köper in den kunskap 

som saknas. 
 

Varken Willhem, Fastighetsstaden eller Akelius har några skyddsåtgärder för att bevara deras 

kunskap internt som kan gå förlorad när de lägger ut delar av fastighetsförvaltningen på 

entreprenad. Utifrån Belcourts (2006) studie riskerar därför samtliga tre fastighetsbolag att 



 
 

förlora denna kunskap och hemligheter kring deras fastigheter. Men Akelius fastställer att de 

är beredda att förlora denna kunskap. 
 

Arbetsuppgifter 

 

Willhem använder främst entreprenad till de arbetsuppgifter som gäller yttre skötsel och 

städning. De anlitar även entreprenörer till arbetsområden där personalen saknar den 

kompetens som behövs för att utföra arbetet fackmannamässigt. Både Fastighetsstaden och 

Akelius är inne på ett liknande spår där allt som rör städning läggs på entreprenad, vilket är 

lätt att specificeras i ett anbud. Men Fastighetsstaden och Akelius har även all annan inre 

skötsel på entreprenad utöver deras yttre skötsel vilket skiljer sig mot Willhem. Både 

Lindqvist (2009) samt Lind och Lundström (2010) menar på att entreprenad lämpar sig bäst 

när det gäller förutsägbara och regelbundna arbetsuppgifter som dessutom går att avtala om, 

vilket samtliga fastighetsbolag gör. 
 

Samtliga fastighetsbolag anser att det finns gott om entreprenörer som kan utföra de 

arbetsuppgifter som efterfrågas i närområdet. Däremot påtalar Fastighetsstaden till skillnad 

mot både Willhem och Akelius att det nästan finns ett underskott av entreprenörer inom vissa 

speciella arbetsområden. Enligt Sundsvik (2010), Belcourt (2006) samt Lind och Lundström 

(2010) hör det till fastighetsbolaget att skapa marknader för entreprenörer om dessa inte finns 

på orten. Det är något som ingen av fastighetsbolagen tycker sig behöva utnyttja i och med 

det överskott som finns på marknaden. 
 

Fastighetsstaden, till skillnad från Willhem och Akelius, påstår att egen regi skulle vara en 

effektivare form av fastighetsförvaltning när fastighetsbolagen har fastigheterna centrerade till 

en geografisk plats. Att entreprenad är mer effektivt än egen regi är något som Myrsten 

(1994) hävdar att det saknas tydliga bevis för. Men Sundsvik, (2010); Lindgren och Castell 

(2008); Lind och Lundström (2010) och Lu et. al. (2014) motsätter sig detta konstaterande 

och istället påstår att entreprenad skulle vara effektivare. 
 

Flexibilitet och effektivt 
 

Willhems huvudanledning till användandet av entreprenad är att deras organisation hade sett 

helt annorlunda ut och varit mycket mer komplex om de enbart använt sig av egen regi. Även 

Akelius är inne på ett liknande spår som Willhem. De hade inte i samma utsträckning kunnat 

köpa och sälja fastigheter som de gör idag, utan de hade därför blivit tvungna att binda upp 

mycket personal. Till skillnad från Willhem och Akelius är Fastighetsstaden istället inne på 

ett av Lindgren och Castell (2008), Lind och Lundström (2010), Sundsvik (2010) och Lu 

et.al., (2014) motiv; att spara pengar. Genom entreprenad vill Fastighetsstaden undvika de 

extra administrativa arbetsuppgifter och ekonomiska utgifter som tillkommer med att använda 

sig av egen personal. 
 

Fastighetsstaden går dessutom emot ett annat av Lindgren och Castell (2008), Lind och 

Lundström (2010), Sundsvik (2010) och Lu et.al., (2014) motiv; förbättrad service. Enligt 

tidigare erfarenheter har Fastighetsstaden haft hyresgäster som trott att fastigheterna ägts av 

fastighetsförvaltningsbolaget och inte Fastighetsstaden. Detta är något som stöds av både 

Fastighetsägarna (2006) och Lindgren och Castell (2008) som påvisar slutsatser att 

fastighetsbolag som använder egen regi argumenterar för att fastighetsbolagens image och 

hyresgästrelationer skadas med användning av entreprenad, då det inte är fastighetsbolagets 

egen personal som utför arbetsuppgifterna. 
 



 
 

Både Willhem och Fastighetsstaden nämner att de kan tänka sig att använda mer egen regi, 

vilket Lind och Lundström (2010) hävdar att flera privata fastighetsbolag börjat göra. 

Däremot går Akelius delvis mot detta, eftersom Akelius är nöjda med sitt arbetssätt idag och 

de kan inte tänka sig att byta till mer egen regi. Willhem och Fastighetsstaden var dock inte 

villiga att utnyttja egen regi i en större utsträckning i dagsläget, utan ser det mer som en 

möjlighet på längre sikt. Ingen av fastighetsbolagen är inne på Lu et. al. (2014) slutsats som 

visar på att fler och fler börjar gå mot entreprenad. I dagsläget är Willhem, Fastighetsstaden 

och Akelius nöjda med sättet de arbetar, men att Willhem och Fastighetsstaden är positivt 

inställda på att byta när deras nuvarande form av fastighetsförvaltning inte längre fungerar. 

Vilket innebär att de stödjer både Lindqvist (2009) och Sandgren och Anbäcken (1994) 

slutsatser om att fastighetsbolaget bör byta fastighetsförvaltning endast när det gamla 

arbetssättet inte längre fungerar. 
 

Kostnader 

 

Willhem hävdar motsatsen till att entreprenad minskar kostnaderna. Enligt deras egna 

erfarenheter ser Willhem att entreprenad är dyrare vilket främst beror på att de var tvungna att 

lösa den akuta situationen som uppstod när en medarbetare plötsligt slutade. Detta går emot 

Myrsten (1994); Sundsvik (2010) och Lam (2012) som konstaterar att entreprenad sänker 

kostnaderna i jämförelse med egen regi. Även Fastighetsstaden och Akelius  instämmer med 

Willhem och tycker själv att egen regi är ett billigare alternativ i längden, dock anser både 

Fastighetsstaden och Akelius att personalkostnaden blir hög i egen regi. Dessutom menar 

Fastighetsstaden att det tillkommer extra kostnader för utrustning som bland annat fordon och 

annat material, vilket stödjer Fastighetsägarnas (2006) påstående att det blir en extra kostnad 

för fastighetsbolaget.  
 

Willhem och Fastighetsstaden konstaterar att de uppför sina anbud i konkurrens med sina 

entreprenörer för att kunna uppnå ett så lågt pris som möjligt vilket är ett moment som 

Sundsvik (2010) hävdar är en del av upphandlingen av entreprenad. Men samtidigt arbetar 

Akelius nästan uteslutande med tidigare entreprenörer och tar inte i beaktning att upphandla 

till ett lågt pris på samma sätt som Willhem och Fastighetsstaden.  
 

Fördelar och nackdelar med entreprenad 

 

Willhem, Fastighetsstaden och Akelius har olika syn på vad som kan vara fördelar respektive 

nackdelar med entreprenad. Att utnyttja entreprenörens specialistkompetens är något som 

både Willhem och Akelius ser som en fördel, vilket stöds av Axelsson (1998); 

Fastighetsägarnas (2006); Belcourt (2006); Lindgren och Castell (2008) och Sundsvik (2010). 

Fastighetsstaden ser på det lite annorlunda. De ser det som att de slipper onödig personal och 

administrativa kostnader samt att det ger en snabbare återkoppling jämfört med egen regi. I 

det avseendet håller Akelius med Fastighetsstaden. Samtliga fastighetsbolag bedömer att egen 

regi är billigare än entreprenad vilket inte stöds av Myrsten (1994); Sundsvik (2010); Lam 

(2012) och Palm (2015) som hävdar att motsatsen, att egen regi är dyrare än entreprenad. 

Akelius ser dessutom ytterligare en fördel jämfört med de andra två, att de blir mycket lättare 

för fastighetsbolaget att köpa och sälja fastigheter och därför slipper de stå med outnyttjad 

personal eller behöver anställa nya.  
 

Fastighetsstaden nämner att entreprenad med helhetsansvar lämpar sig bäst för fastighetsbolag 

som har sina fastigheter utspridda över ett större geografiskt område, bostadsrättsföreningar 

eller då fastighetsbolagets ägare är bosatt utomlands. Akelius håller delvis med 

Fastighetsstaden, men avgränsar sig enbart till att entreprenad med helhetsansvar lämpar sig 



 
 

bäst för bostadsrättsföreningar. Samtidigt påpekar Willhem att entreprenad lämpar sig bättre 

för äldre organisationer än nybildade. 
 

Fastighetsbolagen har även olika syn gällande entreprenads nackdelar. Fastighetsstaden anser 

att de som fastighetsbolag tappar kontrollen över utförandeprocessen av arbetsuppgifterna och 

att de inte alltid kan se vad som sker i varje steg av den processen, vilket är kopplat till 

kontrollansvaret enligt Myrsten (1994); Axelsson (1998); Fastighetsägarna (2006); Sundsvik 

(2010) och Forsling (2010). Willhem anser att entreprenad är dyrare jämfört med egen regi då 

entreprenören behöver göra påslag för att kunna göra en vinst. Akelius instämmer med 

Willhems påstående om att entreprenad är dyrare. Precis som Willhem hävdar Akelius att 

entreprenören behöver ha ett vinstpåslag. Samtidigt hävdar Lindqvist (2009) att det är svårt att 

på ett korrekt sätt beräkna hur ett internt anbud ska se ut. Willhem anser också att entreprenad 

är tidskrävande då upphandlingsprocessen kan ta lång tid vilket stöds av Sandgren och 

Anbäcken (1994); Lind och Lundström (2010) och Sundsvik (2010). Till skillnad från de 

andra fastighetsbolagen ser Akelius att personalen hos entreprenören inte arbetar lika intensivt 

som den personal som arbetar i egen regi. 
 

5.4 Olika entreprenadformer 
Willhem återger hur de arbetar med entreprenad beskriver de vad som skall göras men inte 

hur. Därmed utnyttjas den specialistkompetens som entreprenören besitter. Så som Sundsvik 

(2002) benämner som en funktionsentreprenad. Akelius påtalar att de använder sig av en 

frekvensentreprenad, det vill säga de beskriver vad som skall göras men även hur och när det 

skall utföras vilket också beskrivs av Sundsvik (2002). Fastighetsstaden påpekar att de 

använder sig av frekvensentreprenad, dock när de förklarar vidare vad det innebär enligt dem, 

så beskrivs funktionsentreprenad. 
 

Alla tre undersökta fastighetsbolag sköter den operativa förvaltningen delvis på entreprenad, 

vilket innebär att de delvis använder begreppet förvaltningsentreprenad. Alla bolag har någon 

form av beställarroll så som både Sandgren och Anbäcken (1994) och Lind och Lundström 

(2010) konstaterar är ett karakteristiskt drag för förvaltningsentreprenad.  
 

5.5 Egen regi 
Willhem, Fastighetsstaden och Akelius använder egen regi på flera delar av sin 

fastighetsförvaltning, vilket delvis stämmer överens med Myrsten (1994) och Lindgren och 

Castells (2008) teorier om användandet av egen personal vid fastighetsförvaltning. De 

utnyttjar den egna personalen till ungefär identiska arbetsuppgifter. Den ekonomiska och den 

administrativa fastighetsförvaltningen finns i egen regi hos samtliga intervjuade 

fastighetsbolag. Men Willhem skiljer sig från Fastighetsstaden och Akelius genom att de utför 

enklare arbetsuppgifter kring den tekniska fastighetsförvaltningen i egen regi.  
 

Fördelar och nackdelar med egen regi 
 

Willhem påtalar att deras största fördel med egen regi är att det ger ett högre engagemang 

bland fastighetsbolagens anställda och där de anställda erhåller en mycket god kunskap om 

fastigheterna och hyresgästerna vilket stämmer väl in på Myrsten (1994), Fastighetsägarna 

(2006) samt Lindgren och Castells (2008) påstående om att det skapar en bättre kontakt och 

god kännedom om både hyresgäster och fastigheter. Detta är något som Fastighetsstaden 

håller med Willhem om. Fastighetsstadens syn om att du erhåller en god kontroll av 

organisationen i egen regi stöds av Al-Zu’Bi och Tsinopoulos (2011). Akelius och Willhem 

hävdar att egen regi är billigare och mer kostnadseffektivt än entreprenad. Deras anledning för 



 
 

detta påstående är att en entreprenör vill göra en vinst för att överleva vilket gör att kostnaden 

blir högre. 
 

Som en nackdel menar Willhem på att det går aldrig att bli riktigt bra på något om du inte gör 

det ofta, vilket Myrsten (1994) påpekar är en konkurrensnackdel. Samtidigt styrker det 

Willhems syn om nackdelar med egen regi utifrån Lindqvist (2009) och Contractor et. al. 

(2010) påstående att fastighetsbolaget bör arbeta med det som de har kunskap om. 

Fastighetsstaden och Akelius är av samma mening om att egen regi gör att ett fastighetsbolag 

blir mindre flexibelt än vid entreprenad, vilket stämmer med Axelsson (1998) och Sundsviks 

(2010) teorier. En annan nackdel med egen regi som Fastighetsstaden och Akelius har 

gemensamt är deras syn på egen personal. De menar på att egen personal är dyrt och att det 

tillkommer kringkostnader i jämförelse med entreprenad där alla kostnader finns med på en 

faktura. 



 
 

6 Slutsatser, egna reflektioner och fortsatt forskning 

6.1 Slutsatser 
Syftet med detta examensarbete har varit att skapa förståelse för hur fastighetsförvaltning 

genomförs hos fastighetsbolag. För att förstå detta valde vi att se vilka typer av 

fastighetsförvaltning som förekommer och eventuella kombinationer av dessa. Likaså att 

påvisa entreprenad och egen regis fördelar respektive nackdelar. Det praktiska inslaget har 

varit att se vilka former av fastighetsförvaltning som förekommer och dess fördelar och 

nackdelar. Det teoretiska inslaget har varit att försöka förstå varför fastighetsbolag väljer att 

sköta fastighetsförvaltningen genom entreprenad eller egen regi. 
 

Varför lägger fastighetsbolag ut sin fastighetsförvaltning av hyresfastigheter på 

entreprenad alternativt behålla i egen regi? 

 

I den teoretiska referensramen samt empirin har vi studerat olika former av 

fastighetsförvaltning. Tanken med vår problemformulering var att se varför fastighetsbolag 

väljer att använda entreprenad eller egen regi i deras fastighetsförvaltning. Vi vill även 

uppmärksamma om att våra slutsatser är endast baserade på de svar vi har erhållit från de 

studerade fastighetsbolagen i Halmstadtätort. Med detta sagt går det därför inte att 

generalisera våra slutsatser på alla fastighetsbolag i Sverige. 
 

Kärnkompetens 

 

Fastighetsbolagen väljer att sköta deras kärnkompetens i egen regi för att de inte vill riskera 

att förlora den. Risken minskar betydligt om detta sköts i egen regi, vilket vi kan se är 

gemensamt för samtliga studerade fastighetsbolag. När fastighetsbolagen sköter 

kärnkompetensen i egen regi gör det att fastighetsbolagen kan kontrollera den utan att någon 

extern entreprenör skaffar kontroll över kärnkompetensen. 
 

Fastighetsförvaltning 

 

Trots att de studerade fastighetsbolagen skiljer sig åt i både vad det gäller antalet anställda 

och lägenhetsbestånd, kan vi se att de tänker relativt lika när fastighetsförvaltning skall skötas 

i egen regi eller på entreprenad. 

 

Vi kan se på de studerade fastighetsbolagen att de utnyttjar entreprenad på vissa delar av 

deras fastighetsförvaltning. Alla fastighetsbolag har varit av samma mening om att egen 

personal vid arbeten som rör all den ekonomisk och administrativ fastighetsförvaltning skall 

användas. Fastighetsbolagen använder en extern entreprenör på den tekniska 

fastighetsförvaltningen men att omfattningen av entreprenörens arbetsuppgifter skiljer dem åt.  
 

Entreprenad 

 

Utifrån våra studerade fastighetsbolag kan vi se att de väljer att använda entreprenad på vissa 

arbetsuppgifter kring deras fastighetsförvaltning då de vill temporärt erhålla den 

specialistkompetens som fastighetsbolaget saknar. Detta för att få ett gott resultat samt att 

arbetet skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Ytterligare anledning till varför 

fastighetsbolag väljer att använda entreprenad är för att fastighetsbolaget vill minska antalet 

anställda och på så sätt besparas de till stor del all administration kring detta. Det skapar 



 
 

dessutom möjligheter för fastighetsbolag att på ett smidigare sätt köpa och sälja fastigheter 

utan att fastighetsbolaget skulle sakna eller ha outnyttjad personal. 
 

De studerade fastighetsbolagen var eniga om att entreprenad är ett dyrare alternativ i 

jämförelse med egen regi. Detta har gjort att de inte använder entreprenad på hela 

fastighetsförvaltningen. Dessutom är kontroller något mycket centralt vid användandet av 

entreprenad i fastighetsförvaltning, vilket är något som både kostar tid och pengar. Att 

ständigt utföra kontroller är något som talar emot att använda entreprenad vilket därför ökar 

anledningen till att använda egen regi.  
 

Ytterligare ett svar på varför fastighetsbolag arbetar med entreprenad i fastighetsförvaltning är 

att de studerade fastighetsbolagen alltid har arbetat med entreprenad i någon form. Det kan 

därför vara svårt för dessa fastighetsbolag att upphöra med användandet av entreprenad 

eftersom det har varit en stor del av fastighetsbolagen. 
 

Egen regi 
 

De intervjuade fastighetsbolagen är alla ense om att egen regi är det billigaste alternativet i 

längden. Egen regi gör det även lättare att ha kontroll över både sina fastigheter och sina 

anställda. Ytterligare en anledning är att fastighetsbolaget erhåller en mycket god kunskap om 

och kring sina fastigheter samt hyresgäster. Dessutom kan fastighetsbolagen se att egen regi 

ger ett högre engagemang hos dem anställda i jämförelse mot entreprenad. 
 

En anledning till att fastighetsbolag inte använder egen regi på all fastighetsförvaltning är för 

att det blir mindre flexibelt i jämförelse mot entreprenad. Trots att entreprenad är det dyrare 

alternativet kan vi se att de studerade fastighetsbolagen tycker att personalkostnaden är hög 

vid användandet av egen regi men förespråkar ändock att egen regi bör användas vid flertalet 

arbetsuppgifter kring fastighetsförvaltningen oavsett om det gäller strategisk eller operativ 

förvaltning. 

 

6.1.1 Matris 
Nedanstående fördelar och nackdelar är något som de studerade fastighetsbolagen ansåg ligga 

till grund för deras val av antingen entreprenad eller egen regi på vissa arbetsuppgifter i 

fastighetsförvaltningen. 

 

Fördel med entreprenad Fördel med egen regi 

Utnyttja specialistkompetens Billigare 

Flexibelt Bättre kontroll 

Alltid använt entreprenad  

Nackdel med entreprenad Nackdel med Egen regi 

Tidskrävande med kontroller Mindre flexibelt 

 

  



 
 

6.2 Egna reflektioner 
Fastighetsbolagen tillsammans med den teoretiska referensramen har varit eniga om att 

utförandet av kontroller är essentiellt. Vi har ställt oss frågan varför ett så stort fokus har lagts 

på att kontrollera entreprenörens arbete då de besitter den specialistkompetens som behövs för 

att arbetet ska utföras korrekt. Om fastighetsbolagen litar på sin entreprenör går det att fråga 

sig varför de då ska utföra kontroller på det utförda arbetet. Om fastighetsbolagen inte litar på 

entreprenören till fullo kan det leda till att missämja mellan parterna uppstår. Däremot om 

fastighetsbolagen inte utför dessa kontroller kan de inte se om arbetet har utförts enligt avtal. 
 

Vid jämförelse av fastighetsbolagens anställda och lägenhetsbestånd hade vi uppfattningen 

om att det skulle finnas en skillnad mellan fastighetsbolagens användande av egen regi och 

entreprenad. Men vi blev dock förvånade av att de både tänkte och skötte 

fastighetsförvaltningen på ett väldigt likartat sätt. Att både lokala och globala fastighetsbolag 

kan ha en så likartad syn på fastighetsförvaltningen tyckte vi var väldigt intressant. Att en 

kombination av entreprenad och egen regi lämpar sig bra oavsett storlek.  
 

6.3 Fortsatt forskning 
Under arbetets gång har flera funderingar kommit upp som vi hade tyckt varit intressanta att 

studera vidare på: 
 

Flera av våra teoretiska källor påpekar även att egen regi är ett dyrare alternativ till 

entreprenad vid fastighetsförvaltning. Dock hävdar de fastighetsbolag som vi studerat det 

motsatta. Det gjorde att vi blev fundersamma till vad som stämmer och ser gärna att detta 

undersöks i framtiden. 
 

Då vi valde att exkludera fastighetsförvaltning för kommersiella fastigheter anser vi det 

intressant att forska om det skiljer sig åt från fastighetsförvaltning för bostadsfastigheter. 

Eftersom den svenska lagstiftningen ger parterna möjlighet till att avtala bort 

fastighetsförvaltningen endast vid kommersiella fastigheter skulle det vara intressant att se 

hur utbrett detta är.  
 

Då kommunala fastighetsbolag måste förhandla med entreprenörer enligt lagen om offentlig 

upphandling (LOU) anser vi det intressant att studera vidare hur fastighetsförvaltning ser ut 

för dem. Vi var även intresserade av att studera hur de kommunala bolagens ledning påverkar 

sina beslut om upphandling av deras politiska åsikter i jämförelse med privata fastighetsbolag. 
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Bilagor 
Intervjuguide till Willhem AB 

 

Vad är din roll på Willhem? Hur länge har du varit anställd hos Willhem? Berätta kort din syn 

på Willhems verksamhet. 

 

Outsourcing/entreprenad 

1.  Använder ni er utav outsourcing/entreprenad? 

2.  Innan ni började med outsourcing/entreprenad, vad hade ni för förväntningar? 

3.  När började ni outsourca/entreprenad delar av er verksamhet? 

4. Vart och när använder ni er utav en extern aktör? Vilka arbetsuppgifter lägger ni ut på 

entreprenad? 

5. Vad är er huvudsakliga anledning till att ni outsourcar/använder entreprenad? 

6. Finns det arbetsuppgifter som ni idag funderar på att börja outsourca/entreprenad? 

7. Hur går ni tillväga vid beställning av en entreprenör och dess tjänster? Använder ni någon 

form av ramverk eller hjälpmedel? 

8. Utför ni någon form av kontroll av ert eller entreprenörens arbete? 

9. Vilken typ av entreprenör anlitar ni när ni vill ha en tjänst utförd? 

10. Upphandlar ni i konkurrens eller endast väljer en specifik entreprenör? 

11. När ni beskriver vad entreprenören skall utföra, hur gör ni detta, ger ni en klar och 

detaljerad bild över uppgiften och hur det skall skötas samt när?  

12. Finns det tillräckligt med entreprenörer för att utföra era uppgifter? 

Om inte, hur löser ni dessa arbetsuppgifter/tjänster? 

13. Arbetar ni för långvariga relationer med entreprenören? 

 

Egen regi 

14. Vad ser du för fördelar med att använda entreprenad? 

15. Vad ser du för nackdelar med att använda entreprenad? 

17. Har ni upplevt andra positiva och/eller negativa effekter med outsourcing/entreprenad 

under den tid som ni använt er av det? 

18. Till vilka arbetsuppgifter tycker ni att det är lämpligt att använda egen personal? 

19. Finns det arbetsuppgifter idag som ni har eller kommer “ta hem” och sköta i egen regi? 

20. Vad ser du för fördelar med att använda egen regi? 

21. Vad ser du/ni för nackdelar med att använda egen regi? 

22. Skulle ni kunna tänka er att byta från nuvarande förvaltningstyp (entreprenad - egen regi) 

till en annan? 

 

Kärnkompetens 

23. Vad ser ni för risker att ni lägger ut arbetsuppgifter? Är ni rädda att er kärnkompetens 

kommer gå förlorad om ni lägger ut fel sorts arbetsuppgifter? 

Om ja, vad har ni för förebyggande åtgärder för att inte viktig information ska läcka 

ut? 

24. Hur påverkas er kärnverksamhet av att outsourca/entreprenad delar av er verksamhet? 

Påverkar detta er kärnverksamhet överhuvudtaget? 

 
 
  



 
 

 

Intervjuguide till Fastighetsstaden och Akelius 

 

Vad är din roll inom [FÖRETAGET]? Hur länge har du varit anställd på [FÖRETAGET]? 

Berätta kort om [FÖRETAGET] verksamhet. 
 

Outsourcing/entreprenad  

2. Använder ni er utav outsourcing/entreprenad inom er verksamhet? 

Om inte, hoppa ner till fråga 15 

3. Innan ni började med outsourcing/entreprenad, vad hade ni för förväntningar på vad det 

skulle ge? 

4. När började ni med outsourcing/entreprenad delar av er verksamhet? 

Vad hände med er personal när ni började med outsourcing/entreprenad en del av 

verksamheten som tidigare varit i företaget? 

5. När använder ni er utav outsourcing/entreprenad och vilka arbetsuppgifter lägger ni ut på 

entreprenad? 

6. Vad är er huvudsakliga anledning till att ni använder outsourcing/entreprenad? 

7. Vad skulle få er att övergå till entreprenad på de tjänster som ni har i egen regi? 

8. Hur går ni tillväga vid beställning av en entreprenör och dess tjänster?  

9. Utför ni någon form av kontroll av ert eller entreprenörens arbete? 

Om ja; vad för kontroll/er? 

Om nej, varför inte? 

10.  Vilken typ av entreprenör anlitar ni?  

11. Hur sker er upphandling av entreprenörer?  

12. Hur beskriver ni vad entreprenören skall utföra? 

13. Anser ni att det finns tillräckligt med entreprenörer för att utföra era uppgifter? 

Om nej, hur löser ni dessa arbetsuppgifter/tjänster? 

Om ja, hur ser marknaden ut? 

14. Hur fungerar ert samarbete med era entreprenörer?  

15. Vad ser du för fördelar med att använda entreprenad? 

16. Vad ser du för nackdelar med att använda entreprenad? 

17. Under er tid som ni har outsourcat/entreprenad, har det uppkommit ytterligare några 

positiva och negativa effekter? 

 

Egen regi 

18. Till vilka arbetsuppgifter tycker ni att det är lämpligt att använda egen personal? 

19. Finns det arbetsuppgifter idag som ni har eller kommer “ta hem” och sköta i egen regi? 

Om ja, vilka då? 

20. Vad ser du/ni för fördelar med att använda egen regi? 

21. Vad ser du/ni för nackdelar med att använda egen regi? 

22. Skulle ni kunna tänka er att byta från nuvarande förvaltningstyp (entreprenad - egen regi) 

till en annan? Varför/ varför inte? 

 

Kärnkompetens 

23. Vad ser ni för risker med att ni lägger ut arbetsuppgifter?  

24. Hur påverkas er kärnkompetens av att outsourca/entreprenad delar av er verksamhet?  

25. Är ni rädda att förlora denna kompetens? 

Om ja, vad har ni åtgärder? 

Om nej, varför inte? 

 


