
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En jämförelse mellan fastighetsförvaltningsföretag, 
sett ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. 

 
 
 

 
 

Sofia Karlsson & Sandra Persson 
 
 
 

2011 

 
 
 
 
 
 
 

Publikations typ, Kandidatkurs (C-nivå), 15 hp 
Företagsekonomi 

Examensarbete i företagsekonomi 
Real Estate Management 

 
 
 

Handledare: Lars Steiner 

Examinator: Aihie Osarenkhoe 



2 
 

Kandidatuppsats inom företagsekonomi 

Titel:  En jämförelse mellan fastighetsförvaltningsföretag, sett ur ett 

organisationsteoretiskt perspektiv. 

Författare:   Sofia Karlsson & Sandra Persson 

Handledare:  Lars Steiner 

Datum:   2011-05-23 

Ämnesord:  fastighetsförvaltning, outsourcing, egen regi, kompetens, teknisk 

förvaltning 

Sammanfattning 

Syfte:  Syftet med arbetet är att beskriva och analysera hur företag 

organiserar den tekniska förvaltningen då de arbetar med 

outsourcing och egen regi, för att sedan se om det finns några 

likheter/skillnader. 

Metod:  Metodvalet för denna uppsats är kvalitativ. Fem intervjuer från tre 

olika fastighetsförvaltningsföretag ligger till grund för empirin. 

Litteratur och artiklar inom ämnet fastighetsförvaltning har 

använts för att närmare kunna titta på den tekniska organisationen.  

Teori:  Teorin tar först upp en helhetsbild av fastighetsförvaltning och går 

sedan in på regiformerna, organisationen i förvaltningsföretag och 

till sist olika system företagen kan använda sig av. 

Empiri: Empirin innefattar tre delar och tar upp företagens regiformer, dess 

strategier samt organisation. 

Analys:  En jämförelse mellan teorier och den empiriska undersökningen 

för analysen har gjorts. Detta för att kunna se och jämföra vilka 

likheter och skillnader företagen har mellan regiformerna. 

Slutsats:  Vi har kommit fram till att det finns vissa likheter och skillnader 

mellan regiformerna, men även att storleken på företaget påverkar 

en del aspekter. 
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Abstract 

Purpose:  The purpose of this memorandum is to describe and analyze how 

companies organize the technical management when working with 

outsourcing and own management, and then see if there are any 
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Method:  The method chosen for this study is qualitative. Five interviews 

from three different properties Management Company is founded 

on empirical data. Literature and articles on the subject property 

has been used to look at the technical organization. 

Theory:  The theory began by reviewing the overall picture of the real estate 

management and then goes into the type of management, 
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel tar vi upp bakgrunden till vår fallstudie och hur förvaltning av 

fastigheter kom till. Vi presenterar våra fallföretag för studie och tar även upp 

forskningsfråga, syfte och avgränsningar. 

1.1. Bakgrund 

Vi studerar Real Estate Management/Ekonomisk Fastighetsförvaltning och har läst en del 

kurser om fastighetsförvaltning. Detta har gjort oss mer intresserade av att veta hur företag 

arbetar med sin förvaltning av fastigheter. Vi hade kontakt med AdEx Fastighetsutveckling 

AB (ett av våra studieobjekt) som arbetar med regiformen outsourcing (förvaltar åt andra). Då 

vi vet att det finns flera olika typer av regiformer som exempelvis egen regi, blev vi 

intresserade av att titta på hur företag arbetar med dessa två regiformer och kunna se vad det 

finns för likheter och skillnader i arbetssätten.  

I denna studie kommer vi titta på tre olika fastighetsförvaltningsföretag för att se hur de 

arbetar med sin tekniska förvaltning, sett ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Ett av 

företagen arbetar i egen regi och de två andra företagen arbetar med outsourcing. Ett av de 

företag som arbetar med outsourcing arbetar även i egen regi, men till en sådan liten del att 

det inte kommer tas upp i vår analys och slutsats. 

1.1.1. Marknaden 

En av de största boendeformerna i Sverige är hyresrätt, vilket innebär att man nyttjar en 

lägenhet under en tid mot betalning. Man äger alltså inte lägenheten och betalar inte heller 

någon insats.
1
 Enligt Hyresgästföreningen vet man inte riktigt hur många hyresrätter det finns 

i dagsläget, då det inte har gjorts någon ny räkning sedan Folk- och bostadsräkningen år 1990. 

Det kan bland annat vara svårt att fastställa antalet hyresrätter då det finns enskilt ägda 

småhus som hyrs ut, bostadsrätter som hyrs ut i andra hand samt del av hus som hyrs ut.
2
  

Boendeformen bostadsrätt har funnits sedan slutet av 1800-talet
3
. Det finns idag över 26 000 

registrerade bostadsrättsföreningar och cirka 800 000 bostadsrätter i Sverige, vilket gör 

boendeformen till den tredje största efter hyresrätt och äganderätt. Av de registrerade 

föreningarna uppskattas ungefär 20 400 stycken vara aktiva. De övriga 

                                                           
1
 http://www.bostadsporten.se/hyresratt/ 2011-03-14, kl. 16.20 

2
 www.hyresgastforeningen.se/.../0032_Antal_hyreslagenheter.pdf, 1 

3
 http://www.bobattre.se/Bostadsratt.asp?Page=P02 2011-03-09, kl. 11.30 

http://www.bostadsporten.se/hyresratt/
http://www.bobattre.se/Bostadsratt.asp?Page=P02
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bostadsrättsföreningarna är antingen vilande, i väntan på att köpa ett befintligt hyreshus eller i 

väntan på att bygga nytt.
4
  

Bostadsrätter finns i flera tänkbara former, allt ifrån hus med tre lägenheter till 

höghusområden med mer än 1 000 lägenheter, sedan kan man även specificera sig inom olika 

typer av boendeformer som till exempel 55+.
5
 Det finns även flera olika former av hyresrätter, 

som till exempel bostadshyresrätt, lokalhyresrätt samt kooperativ hyresrätt.
6
 

Alla bostäder och fastigheter behöver underhåll för att få en så lång livslängd som möjligt. 

För att få detta måste dem skötas om, vilket man gör genom fastighetsförvaltning. 

Fastighetsförvaltning finns i flera olika typer som till exempel outsourcing, egen regi samt 

byggande med egen regi.  

Under en lång tid på 1900-talet var inte fastighetsförvaltare något yrke utan sågs som en 

bisyssla, men yrket utvecklades starkt under senare delen av 1900-talet då man började kräva 

mer organiserade insatser. Under miljonprogrammet som varade mellan åren 1965 till 1975 

byggdes det 1 006 000 bostäder.
7
 Detta bidrog med att det behövdes och bildades allt fler 

fastighetsföretag som inriktade sig mot förvaltning av fastigheter. För att kunna konkurrera 

mot de andra fastighetsföretagen började man anpassa sin service vilket gjorde att fler typer 

av fastighetsförvaltning uppstod.
8
  

Bostäderna som byggdes under miljonprogrammet var hyresrätter, men allt eftersom tiden 

gått har det efterfrågats fler bostadsrätter vilket har gjort att man ombildat en del av 

hyresrätterna till bostadsrätter. Ombildningarna sker bland annat för att de boende vill ha ökad 

trygghet, äga och kunna påverka sin egen lägenhet samt få en bättre boendeekonomi.
9
 Detta 

har gjort att det finns ett stort utbud av både hyresrätter och bostadsrätter. 

Vi har intresserat oss för att titta på både hyresrätter och bostadsrätter då det är två av dem 

största boendeformerna. Vi har valt att koncentrera oss på den tekniska förvaltningen när det 

gäller outsourcing och egen regi, för att sedan kunna se om det finns några likheter och 

skillnader mellan dessa sätt. I teorin tar författarna upp outsourcing från ägarens perspektiv, 

                                                           
4
 http://www.bobattre.se/Brf.asp?Page=P04 2011-03-09, kl.11.45 

5
 Ibid.  

6
 http://www.bostadsporten.se/hyresratt/ 2011-03-14, kl. 16.20 

7
 http://www.ne.se/miljonprogrammet 2011-03-14, k. 12:30 

8
 Högberg & Högberg, (2000), 33, 35, 46 

9
 http://skottet2.wordpress.com/varfor-ombilda/ 2011-04-16, kl.16:40 

http://www.bobattre.se/Brf.asp?Page=P04
http://www.bostadsporten.se/hyresratt/
http://www.ne.se/miljonprogrammet%202011-03-14
http://skottet2.wordpress.com/varfor-ombilda/
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medan vi tar upp perspektivet från konsulterna, alltså från själva outsourcingföretaget. Detta 

har gjort att vi har fått se teorin från ett håll och sedan ”omvandlat” den till vårt perspektiv. 

1.1.2. Studieobjekt 

De företag studien tar upp är Svedinger Fastigheter AB som förvaltar hyresrätter i egen regi, 

AdEx Fastighetsutveckling AB som förvaltar bostadsrätter genom outsourcing och HSB 

Gävleborg som förvaltar bostadsrätter genom outsourcing. 

1.1.3. Företagspresentation Svedinger 

Svedinger Fastigheter AB är ett familjeföretag och grundades i början av 1960-talet. Tidigare 

hade de ett byggbolag som uppförde fastigheter, som de både behöll själva och i uppdrag av 

andra. Själva byggbolaget såldes år 1975 och började då istället köpa gamla fastigheter som 

restaurerades och började då förvalta dem. Fastigheterna som Svedinger Fastigheter AB idag 

förvaltar har alltid varit i samma förvaltning. Företaget ägs av två syskon och har utöver det 

fyra anställda. Svedinger Fastigheter AB äger 12 fastigheter som de hyr ut. Det är 

huvudsakligen bostadsfastigheter, men även någon lokal. Bostäderna finns i centrala Gävle, 

vilket även deras affärsidé är, att äga fastigheter i attraktiva lägen i Gävle. Företagets mål är 

som många andra företag inom fastighetsbranschen att uppnå en vinst men också bygga upp 

långsiktiga relationer med sina kunder. Företaget har inte några direkta visioner eller planer 

för framtiden utan företaget försöker ta tillfället i akt när det kommer en möjlighet att 

expandera. Det ska även finnas ett intresse för fastigheterna som är ute på marknaden. Det 

finns en ganska stor åldersmässig skillnad på fastigheterna, på 60-talet byggde företaget sina 

tre första fastigheter. På 70- och 80-talet köpte företaget fem äldre fastigheter som 

renoverades. Under 90- och 2000-talet har nyare eller redan renoverade fastigheter 

införskaffats.
10

 

1.1.4. Företagspresentation AdEx 

AdEx Fastighetsutveckling AB, där AdEx står för Add Expertise är ett familjeföretag och 

grundades år 2000. Företaget har 31 anställda med fyra olika tjänsteinriktningar: 

 Ekonomisk Förvaltning 

 Teknisk Förvaltning 

 Fastighetsskötsel och Servicecenter 

 Konsultverksamhet 

 

                                                           
10

 Intervju, Svedinger, J. 2011-04-07 
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AdEx Fastighetsutveckling AB förvaltar ett nittiotal bostadsrättsfastigheter som ägs av olika 

bostadsrättsföreningar. Föreningarna finns i Täby norr om Stockholm, Haninge söder om 

Stockholm och i Bromma strax väster om Stockholm. Företagets affärsidé är att med konkreta 

styrmedel optimera fastigheters drift, komfort, ekonomi och miljö. De vill knyta kompetens 

och specialistkunskap till sin egen organisation genom samverkan i nätverk med andra 

företag. Att i varje projekt och entreprenad, med fastighetens speciella förutsättningar skapa 

ett koncept som ger företagets kunder ett försprång. AdEx Fastighetsutveckling AB vill växa 

som företag, de har en vision om att inom fem år vara ett av de fem största 

förvaltningsföretagen i Stockholm. Det är viktigt att bibehålla kvaliteten även när företaget 

växer och att leverera en bra produkt till rätt pris. De vill heller inte tappa bort den flexibilitet 

och närhet till kunderna man har som litet företag. I Täby förvaltar AdEx Fastighetsutveckling 

AB ett 40-tal fastigheter, i Bromma ett 10-tal fastigheter och söder om Stockholm ett 50-tal 

fastigheter på ett ungefär. Fastigheterna är allt ifrån 30-tal till 80-tal och de fastigheter som 

ligger belägna lite längre ut är framförallt byggda under miljonprogrammet och de fastigheter 

som är belägna mer centralt är 30-tals fastigheterna.
11

 

1.1.5. Företagspresentation HSB 

HSB Gävleborg är en ekonomisk förening som samverkar i kooperativ form och grundades år 

1923. Företaget har 92 anställda och har fem olika affärsområden: 

 Teknisk service 

 Administrativ service 

 Bygg och energi 

 Hyresfastigheter 

 Finans 

HSB Gävleborg förvaltar idag 125 stycken bostadsrättsföreningar. Deras kunder är HSB-

föreningar, bosparande medlemmar, medlemmar i bostadsrättsföreningar, medlemmar i HSB, 

hyresgäster och externa kunder utan annan koppling till HSB. Föreningarna finns i Gävle, 

Sandviken, Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall samt mindre omfattning i Ljusdal. 

Organisationen bygger på fyra stödfunktioner som är marknad och kommunikation, intern 

administration och service, ekonomi samt IT.  

                                                           
11

 Intervjuer, D. Boding, R. Boding, T. Boding, 2011-04-12 
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HSB Gävleborg:s grundkoncept är att förvärva mark, bygga, bilda bostadsrättsföreningar och 

sedan sälja fastigheterna till föreningarna för att sedan förvalta dem tekniskt. Affärsidén är att 

bostadsrättsföreningarna äger föreningen (HSB Gävleborg) som i sin tur äger riksförbundet. 

Visionen är att främja bostadsrättsföreningarna, skapa och vid fasthålla det goda boendet. De 

har till uppgift att hjälpa bostadsrättsföreningarna med att upphandla lån i bankerna, utnyttja 

skalfördelar så att det blir billigare räntor och upphandla el. HSB Gävleborg  förvaltar 

mestadels hyreshus och bostadsrättsföreningar men även en del privat. De har 830 

hyreslägenheter och företaget befinner sig i en nyproduktion som även är motorn i 

verksamheten. Fastigheterna är från 1935, då den första bostadsrättsföreningen skapades.
12

  

1.2. Forskningsfråga 

Är det någon skillnad i den tekniska förvaltningen då man förvaltar fastigheter i egen regi 

eller genom outsourcing, sett utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv? Vi avser att 

besvara frågan genom att studera företagens organisation och tillvägagångssätt. 

1.3. Syfte 

Syftet med arbetet är att beskriva och analysera hur företag organiserar den tekniska 

förvaltningen då de arbetar med outsourcing och egen regi. 

1.4. Avgränsning 

Angränsningen görs till fastighetsförvaltningen för flerbostadshus, vilket gör att vi inte tar 

med mindre fastigheter och villor då de förvaltas på ett annat sätt. Vi kommer heller inte att 

titta på lokaler då de har andra juridiska avtal jämfört med bostads- och hyresrätter. Detta för 

att arbetet inte ska bli för brett och ytligt.  

Då den ekonomiska förvaltningen sker på olika sätt mellan hyresrätter och bostadsrätter har vi 

valt att endast koncentrera oss på organisationen av den tekniska förvaltningen för att kunna 

göra en jämförelse mellan de två olika typerna av förvaltning, outsourcing och egen regi. Då 

den tekniska förvaltningen ser lika ut för de båda bostadstyperna, därför är det också enklare 

att kunna göra en jämförelse mellan dessa.  

Då outsourcing och egen regi är stora områden inom fastighetsförvaltning kommer endast det 

som är väsentligt för arbetet att tas med.  

                                                           
12

 Intervju, R. Johansson, 2011-04-06 
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I kommande text kommer vi skriva AdEx istället för AdEx Fastighetsutveckling, HSB istället 

för HSB Gävleborg och Svedinger istället för Svedinger Fastigheter AB. Detta för att det ska 

bli lättare att följa med i texten när man läser. 

 

1.5. Disposition 

Denna uppsatts är indelad i sex kapitel.  

Kapitel 1: I detta kapitel beskriver vi vår bakgrund och de fallföretag vi 

studerar, forskningsfråga, syfte samt de avgränsningar vi gjort. 

Bakgrunden skall ge läsaren en sammanfattning över ämnet och 

leda in på vår forskningsfråga. 

Kapitel 2:  I metoddelen beskriver vi vårt tillvägagångssätt och vilka olika 

metoder vi använt.  

Kapitel 3: I detta kapitel beskriver vi de teorier vi valt att använda. Vi tar upp 

de olika regiformerna, hur den tekniska organisationen fungerar 

inom olika områden samt olika typer av system. Våra teorier ligger 

till grund för vår empiri. 

Kapitel 4: I detta kapitel gör en sammanställning av våra intervjuer, som är 

uppdelar i olika rubriker. En viss del av empirin ligger till grund 

för teorin. 

Kapitel 5: I analysen har vi kopplat vår teori till vår empiriska studie och 

sedan jämfört och analyserat företagen med varandra. 

Kapitel 6: I slutsatsen tar vi upp de likheter och skillnader mellan 

regiformerna som vi fått fram. 

1.6. Begreppsförklaring 

 Detta är hur vi definierar begreppen och använder dem i arbetet. 

ABFF Allmänna bestämmelser för entreprenader inom 

fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Innehållet 
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är resultatet av en förhandling mellan representanter för beställare 

och förvaltnings- och serviceentreprenörer.
13

 

Egen regi Fastigheten ägs av företaget och använder sin egen personal för att 

utföra de arbetsuppgifter som finns. 

Organisationsteoretiskt Beskriver organisationer, eller delar av dem. 

Outsourcing Fastigheten ägs av någon annan, man förvaltar alltså fastigheten åt 

andra, antingen med egen personal eller att man hyr in personal. 

Teknisk förvaltning Den tekniska förvaltningen innefattar all teknisk skötsel
14

 och 

underhåll av fastigheten, så som ventilation, stambyte och byte av 

glödlampor. 

 

  

                                                           
13

 http://butik.byggtjanst.se/product/ProductDetail.aspx?id=394551&sectionid 2011-04-19, kl. 17:50 
14

 http://adex.se/bostadsrattsforening/teknisk-forvaltning 2011-05-31, kl. 11.00 

http://adex.se/bostadsrattsforening/teknisk-forvaltning%202011-05-31
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2. Metod 

I detta kapitel kommer vi berätta vilken metod vi har valt att använda oss av, hur vi har gått 

till väga samt en reflektion på vår metod. 

2.1. Metodval 

Med den kvalitativa metoden använder man sig av en viss formalisering. Istället för att se om 

informationen har någon formell giltighet ska man få en djupare förståelse i det man studerar. 

Metoden kännetecknas av den närhet till den källa vi hämtar vår information ifrån.
15

 Den 

kvalitativa studien är vanligtvis verbal, att man med ord beskriver olika modeller.
16

 

Den kvantitativa metoden är istället mer formaliserad och strukturerad då forskaren har en 

större kontroll. Metoden avgör vilka svar som är tänkbara då man innan till exempel en 

intervju har tänkt ut vilka typ av svar man kommer få. I denna metod tar man istället ett visst 

avstånd till den källa man hämtar sin information ifrån. I den kvantitativa studien arbetar man 

mer med siffror
17

. Även då dessa två metoder är väldigt olika går de bra att använda dem 

tillsammans.
18

  

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden då vi bland annat vill få en djupare 

förståelse i det vi studerar. Då vi tittar på hur olika företag arbetar var det bra att komma ut 

och kunna få en närhet till dem vi intervjuade och kunna skapa en relation.  

Det finns två utgångssätt man kan använda sig av, antingen ett induktivt angreppssätt då man 

arbetar med empirin som utgångspunkt eller ett deduktivt angreppssätt då man utgår från 

redan befintliga begrepp och teorier.
19

  

 

 

 

 

                                                           
15

 Holme (1997), 14 
16

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006), 74, 120 
17

 Ibid., 120 
18

 Holme (1997), 17 
19

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006), 83 
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     Figur 1. Induktiv och deduktiv 

Vi har använt oss av det både det deduktiva och det induktiva angreppssättet då vi först utgår 

från befintliga begrepp och teorier för att sedan kunna bepröva och använda oss av den 

empirin vi fått fram. Sedan har vi efter våra intervjuer studerat ytterligare teorier då vi fick 

fram ny intressant information för vår studie och ville se om det överensstämde med teorin. 

2.1.1. Datainsamling 

Både primär- och sekundärdata har använts. Primärdata är den fakta och data som samlas in 

för första gången, så som intervjuer observationer, enkäter och deltaganden. Sekundärdata är 

istället det redan insamlade data från exempelvis litteratur, internet, tidskrifter och arkiv.
20

 De 

sökord vi använt oss av till sökningen av tidskrifter är; control, technical facility, facility 

management och benefits and costs of outsourcing. 

Det gäller att noga kritiskt granska sin källa då det finns förvånansvärt många felaktiga 

sekundärkällor, bland annat från tidningar. Det finns vissa sekundära källor som är extra 

pålitliga, vilka är vetenskapliga verk, speciellt doktorsavhandlingar och uppsatser i 

vetenskapliga tidskrifter.
21

 Dessa två data överlappar delvis varandra
22

, att man i de flera fall 

kan använda sekundärdata som ett komplement till det primärdata man har
23

. 

Det primärdata vi använt oss av är de intervjuer vi gjort. De sekundärdata som använts är 

olika typer av litteraturer, så som böcker, uppsatser, vetenskapliga rapporter och tidskrifter 

inom vårt ämne. Vi har även sökt efter artiklar och information på internet, vi har besökt olika 

databaser för att få fram tidskrifter och har även använt oss av mer pålitliga hemsidor som till 

exempel hyresgästföreningen, bobättre och liknande för att få fram relevant information. Det 

vi har varit väldigt noga med är att vara kritiska och objektiva till det vi läst. 

                                                           
20

 Dahmström (2005), 75 
21

 Ejvegård (2009), 18 
22

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006), 120 
23

 Dahmström (2005), 103 
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2.1.2. Intervjuer 

När vi kommit fram till vad vårt syfte och vad vår forskningsfråga var bestämde vi oss för 

vilken typ av företag vi ville ha med i arbetet. Vi kontaktade AdEx som gärna ville vara med i 

studien, men de ville också att andra företag skulle vara med. Vi började då titta efter andra 

företag, främst på vilket arbetssätt företagen hade, men även storleken på företagen, då vi ville 

ha tre olika stora företag. Efter vi tagit fram sju relevanta företag valdes två av dem, de tre 

företagen blev: 

 Svedinger Fastigheter AB 

 AdEx Fastighetsutveckling AB 

 HSB Gävleborg 

Validitet är ett krav som kan definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det man ska 

mäta
24

 och detta speglas i den frågeställning författarna har
25

. Det är viktigt att skilja mellan 

två perspektiv på validitet: inre validitet och yttre validitet. Inre validitet innebär sambandet 

mellan begrepp och de mätbara definitionerna av dem. Man kan alltså undersöka den inre 

validiteten utan att ha samlat in empirisk data. Den yttre validiteten beskriver istället 

sambandet mellan det mätvärde man får när man använder den mätbara definition och 

verkligheten.
26

 För att kunna få en hög validitet är det viktigt att få fram rätt information från 

intervjupersonerna. 

Reliabilitet är ett ytterligare krav man kan ställa beroende på kunskapssyn. Detta innebär att 

ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och pålitliga utslag,
27

 genom hur väl mätningarna 

genomförs och hur noggrann man är vid bearbetningen av informationen
28

. Om mätningen är 

bra men mätinstrumentet inte mäter det som avses blir inte resultatet av mätningen tillförlitlig 

och ger heller inte några pålitliga utslag.
29

  

Vi har byggt våra intervjufrågor kring de teorier vi valt för att sedan kunna pröva dem i 

empirin. För att stärka reliabiliteten på vår studie skickade vi tillbaka vår sammanställning av 

intervjuerna till våra respondenter för att klargöra att vi uppfattat varandra rätt. Detta leder till 

att sammanställningen av intervjuerna ska ge tillförlitliga och pålitliga utslag. 

                                                           
24

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006), 60 
25

 Holme (1997), 163 
26

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006), 60 
27

 Ibid., 61 
28

 Holme (1997), 163 
29

 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006), 61 
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Innan intervjufrågorna gjordes tänkte vi på hur frågorna skulle formuleras för att kunna få ut 

det mesta av dem och inte begå någon av ”Intervjuarens tio dödssynder”.
30

 Båda närvarade 

vid alla intervjuer för att kunna göra en bättre intervju genom att komplettera varandra, få 

större informationsmängd och få en ökad förståelse.
31

  

Våra intervjuer har varit fokusintervjuer då dem har varit strukturerade, att intervjuerna har 

haft ett visst tema.
32

 Man kan även säga att det är en respondent intervju då 

intervjupersonerna har varit delaktiga i det ämnet vi studerat.
33

 Detta har dem haft då vi riktat 

in oss på det organisationsteoretiska förvaltningssättet. De intervjuade få styra lite i intervjun 

och ordningsföljden,
34

 men har de kommit ifrån ämnet har vi lett tillbaka dem till rätt ämne 

igen. 

Vi frågade våra intervjupersoner om det gick bra att spela in intervjuerna, vilket gick bra vid 

varje tillfälle. Att ha med en bandspelare under intervjun kan påverka relation mellan 

intervjuaren och intervjupersonen, så man får tänka på att den intervjuade ska känna sig som 

”hemma” och veta vad som kommer hända under intervjun.
35

 Detta gjorde vi genom att innan 

intervjun berätta vad vi skulle ta upp och vad arbetet skulle handla om.  

Intervjuerna skedde på varje intervjupersons arbetsplats. Intervjun med Rolf Johansson som är 

teknisk chef på HSB ägde rum vid ett bord i köket. Det var lite ljud runt omkring, men inget 

som störde. Det var en god stämning och intervjun gick bra. Vi enades om att båda kunde 

höra av sig om det var något vi undrade över.  När vi var på AdEx intervjuade vi först Daniel 

Boding som är förvaltare, sedan Robert Boding som är projektledare och till sist Tony Boding 

som är VD. Intervjuerna försiggick enskilt i ett konferensrum. Vi fick ut det vi ville av 

intervjuerna och enades även här om att båda kunde höra av sig om det var något någon 

undrade. Intervjun med Joakim Svedinger som är VD skedde på företaget Svedinger i ett litet 

kök. Det var inget som störde då det var tyst runt omkring. Vi bestämde att vi kunde höra av 

oss till varandra om någon undrade något. Vi anser att vi inte behöver intervjua fler personer 

än dessa då vi fick väldigt bra svar av våra intervjupersoner. De vi intervjuade har liknande 

positioner och är väldigt kunniga på det vi frågade. Det är även just dessa tre företag vi ska 

                                                           
30

 Ibid., 100 
31

 Trost (2010), 66-67 
32

 Ibid., 43 
33

 Holme (1997), 104 
34

 Trost (2010), 71 
35

 Holme (1997), 107 
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jämföra med varandra och inte några andra, därför blir det irrelevant att intervjua och ta med 

några andra företag.  

2.2. Metod för analys 

Som vi tidigare nämnde spelade vi in intervjuerna. Senare sammanställde vi dem och skrev 

över intervjuerna ordagrant i textform, så bra det gick. Efter det skrev vi ut intervjuerna och 

noterade det vi ansåg vara intressant och relevant. Detta för att det senare skulle blir lättare att 

sammanställa och jämföra i analysen. När vi sammanställt intervjuerna skickade vi tillbaka 

den relevanta texten från intervjuerna för att få ett godkännande av respondenterna.  

2.3. Metodreflektion 

De intervjuer vi gjorde gick bra, vi fick svar på det vi frågade om och ville ha reda på. All 

information vi fick var inte relevant men det var intressant att se hur företagen tänker och se 

saker och ting ur deras perspektiv. Alla våra intervjupersoner har både stor kompetens och 

hög position i företagen. 

Då tiden har varit ganska knapp har vi inte kunnat bredda oss, utan har fått fokusera på 

likheter och skillnader med de olika regiformerna.   

Vi har valt våra teorier utifrån vårt ämne och har varit kritiska med all information vi fått och 

läst. Vi har även varit objektiva då vi studerat och arbetat med våra tre företag som ingått i 

studien. 
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3. Teori 

I detta kapitel tar vi upp de olika teorier som är grundläggande för den kommande analysen. 

Teorin vi använder oss av omfattar kärnverksamheten, regiformer och dess tjänster, 

konkurrensfördelar på marknaden, organisationen, styrsystem, standarder samt datorisering. 

3.1. Kärnverksamheten i fastighetsförvaltningsföretag 

Det har gjorts några försök att definiera vad som är själva kärnan i ett 

fastighetsförvaltningsföretags verksamhet. Den definition Gummesson gjort är att 

kärnverksamheten ska kunna erbjuda tak över huvudet, vilket han gjort utifrån en parallell 

med hotellverksamheten. De övriga arbeten som sköts av företaget är att tillhandahålla de 

olika tjänster som gör att lägenheten är beboelig, vilka kallas för stödtjänster och innefattar 

bland annat värme, vatten, el och skalskydd. Det finns även olika typer av tjänster som inte 

behövs för att göra själva lägenheten beboelig. Dessa kallas för tilläggstjänster och kan 

exempelvis vara blomvattning.
36

 

                  Figur 2. Förvaltningens kärnverksamhet 

Fastighetsföretag erbjuder sina kunder fysiskt utrymme och tjänster som är sammankopplade 

med detta fysiska utrymme. Därför anses fastighetsföretag vara ett serviceföretag, i likhet med 

hotell- och restaurangbranschen. Serviceföretag måste vara mer intäktsfokuserade än vad de 

är vid kostnader, detta för att det finns mer pengar att tjäna då man hyr ut lägenheter och 

lokaler än att exempelvis använda billiga material vid renoveringar. Nyrenoveringar kan 

däremot ses som en investering av fastighetsägandet.
37
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3.2. Regiformer 

Varje fastighetsförvaltare måste göra ett strategiskt beslut, att välja vilken typ av regiform de 

ska använda sig av. Väljer man senare att ändra sitt regival tar det många gånger lång tid att 

genomföra detta samt att det uppstår stora kostnader.
38

  

De olika regierna en förvaltare kan använda sig av är antingen egen regi eller entreprenad, 

även kallad outsourcing. Men det är inte så att förvaltaren endast kan välja antingen det ena 

eller det andra för sin verksamhet, utan det går bra att använda de båda regiformerna, vilket är 

ganska vanligt. För att skapa konkurrens kan man välja att använda de olika regiformerna till 

olika delar av verksamheten.
39

  

Som förvaltningsansvarig bör man välja rätt strategi för sin verksamhet. De tre vanligaste 

strategierna inom fastighetsförvaltningsområdet är:
40

 

 Outsourcing 

 Egna resurser (egen regi) 

 Hybrid 

Outsourcing är en strategi som går ut på att sätta hela sin förvaltning på outsourcing. 

Beställaren av outsourcing skapar en beställningsorganisation för att styra och utveckla 

målsättningar för en effektiv och gynnsam leverans.
41

  

Egna resurser betyder istället att man inte väljer att outsourca någon del, utan ser det som en 

konkurrensfördel att ha många olika kompetenser inom verksamheten. Detta innebär att man 

samordnar olika serviceområden och resurser inom verksamheten för en kostnadseffektiv 

leverans.
42

  

Hybrid är en strategi som kan ses som en slags kombination av egna resurser och outsourcing, 

där man outsourcar de delar som inte verksamheten anser att de inte kan åstadkomma en 

effektiv leverans. De delar som bedrivs av verksamheten anses skapa effektivitet med hjälp av 

egen personal. Den som är förvaltningsansvarig i en hybrid har till uppgift att kontinuerligt 
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väga den egna personalens effektivitet och kvalitet mot ”best practice” för att avgöra om 

tjänsterna bör läggas ut på entreprenad eller om den bör bedrivas internt.
43

  

3.2.1. För- och nackdelar med egen regi respektive outsourcing 

Det finns både för- och nackdelar med de två regiformerna. 

3.2.1.1. Egen regi  

Fördelar    

 Viktig kompetens och erfarenhet bevaras i företaget 

 Lättare att upprätthålla god service till kunden och fokusera på denna 

 Full kontroll på underentreprenörer 

 Platsen, kunskapen om fastigheten och hyresgäster 

 Närhet till källan och uppkomna reparationsbehov samt integrationen med 

informationsflödet från hyresgäster och besiktningsmän. 

 Tvärfacklighet möjliggör att företaget inte behöver oroa sig för överkapacitet samt ger 

konkurrensfördelar.
44

 

Nackdelar 

 Personalansvar 

 Kan vara kostnadsineffektivt, dyrbar maskinpark och personal som inte har full kapacitet 

(kompetens). 

 Krävs motiverad personal som är intresserad av att kontinuerligt fortbilda sig för att 

”hänga med” i utvecklingen. 

 Svårt med rekrytering, viktigt att hitta en ledning med intresse för verksamheten.
45

 

 

3.2.1.2. Outsourcing 

Fördelar    

 Företagets investeringar kan fokuseras på kärnverksamheten. 

 Optimalt utnyttjande av kunskap, utrustning och erfarenhet hos tredje part. 

 Ökad flexibilitet; fluktuationer i arbetsbördan kan lättare absorberas. 

 Outsourcing leder till enklare och mer tydliga primära processer i organisationen. 

                                                           
43
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 Input genom en oberoende synvinkel minskar risker för introvert kortsynthet i 

organisationen. 

 Riskspridning.
46

 

 Fullt utnyttjande av externa leverantörers investeringar. 

 Personalen koncentrerar sig på sin kärnverksamhet på organisatoriska specialiseringar. 

 Fokusering på att uppnå de viktigaste strategiska målen. 

 Sänka eller stabilisera omkostnader, och på så sätt få kostnadsfördelar gentemot 

konkurrenterna.
47

 

Nackdelar 

  

 Ökat beroende av leverantörer 

 Kontinuerlig uppföljning av kostnaderna relaterade till leverantören och hanteringen av 

relationen är ofta nödvändig. 

 Risker för kommunikations- och organisationsproblem under förflyttning av aktiviteter till 

tredje part. 

 Risk för att konfidentiell information läcker ut. 

 Risk för sociala och legala problem.
48

 

 

 Underskattningen av tid och den kompetens som behövs för förvaltningen av avtal om 

orealistiska förväntningar. 

 Bristen på ägande tydlighet. 

 Otillfredsställande leverans av tjänster. 

 Kostnaden för tjänsten är för hög och/eller konkurrensfördelar på marknaden inte längre 

existerande.
49

 

 

 Det uppstår ofta meningsskiljaktigheter mellan kunden och leverantören av tjänsten.
50

  

3.3. Tjänster i fastighetsföretagen 

I de båda regiformerna egen regi och outsourcing nyttjas tjänster, men på olika sätt. I egen 

regi sköter man själv de olika tjänsterna, men i vissa fall måste man upphandla vissa tjänster 
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för att man själv inte har den kompetensen som behövs. Med outsourcing erbjuder man 

tjänster som andra behöver. De tjänster man då erbjuder är mer specialiserade.
51

  

Enligt detta finns det alltså en beställardel och en eller flera utförardelar. Utförarna får sedan 

konkurrera om uppdragen med andra utförare. 

Här nedan kan man se vad varje part ska ansvara för: 

Beställarenhet 

 Har ett övergripande verksamhetsansvar 

 Skall se till att den tolkar de politiska intentionerna korrekt och att uppdragen utförs på ett 

kvalificerat och effektivt sätt.
52

 

Utförarenhet 

 Kan vara tidigare interna enheterna inom förvaltningarna eller externa leverantörer. 

 Måste kvalificera sig för uppdraget i konkurrens. 

 Har ett ansvar för att uppdraget fullföljs på avsett sätt och inom angivna budgetramar.
53

 

3.4. Konkurrensfördelar på marknaden 

”Företagsledare som inte inser att miljön i vidare bemärkelse än marknaden – ekonomiska, 

sociala och politiska mekanismer, eller ”ickemarknaden” – påverkar mer än bara företagets 

anseende hos allmänheten kan begå ett stort misstag. Detta kan påverka själva kärnan i 

företagets strategi och göra att man missar trender och möjligheter eller går ner sig i ett 

regelträsk som kunde ha undvikits. Ledare som förstår dynamiken på ickemarknaden har 

däremot goda chanser att skaffa sig, och sina företag, stora konkurrensfördelar.”
54

 

3.4.1. Tre grundläggande strategier 

Det finns tre grundläggande strategier för att skapa konkurrensfördelar inom 

fastighetsförvaltning, vilka är lågprisprodukter, kvalitetsprodukter och specialprodukter.
55
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 Lågprisprodukter 

Här handlar allting om att vara billigast! För att kunna hålla nere kostnaderna gäller det att 

arbeta med standardiserade produkter i så stor grad som möjligt. Drift- och 

underhållskostnader måste ligga på ett minimum och företagen måste rikta in sig på de 

kunder som inte kräver allt för stor service.
56

 

 Kvalitetsprodukter 

Vad är det kunderna vill ha hög standard på och hur mycket är de villiga att betala för det? 

Det handlar om att känna sina kunder. Ska man använda sig av denna strategi gäller det att 

visa att man har högre standard än sina konkurrenter, men även bättre utveckling, tradition 

och god marknadsföring. Här är kostnaderna högre på grund av en låg standardisering och 

företagen tvingas anpassa sig efter behoven som kunderna har, på en helt annan nivå än i 

de övriga strategierna.
57

 

 Specialprodukter 

Här erbjuder marknaden något utöver det vanliga, något speciellt. Det kan exempelvis 

vara speciella kringtjänster, en annorlunda arkitektur och miljövänligt boende. Företagen 

som använder sig av denna strategi inriktar sig på en speciell kundgrupp som företagen 

måste känna väl för att kunna skapa lönsamhet. Vad företagen inriktar sig på beror helt 

och hållet på kompetens och resurser.
58

 

3.4.2. Konkurrens på öppna marknaden 

En alternativ metod kan noteras i förvaltningar med egen regi. I förvaltningar som har egna 

hantverkare har beläggningsvariationerna traditionellt lösts genom att ha för få hantverkare 

för att sedan anlita externa entreprenörer för att klara av toppbelastningarna. I och med 

konjunkturnedgången minskar behovet och energienheten klarar därför av toppbelastningarna, 

men även mer. För att behålla styrkan med organisationen borde företagen dra ner på den 

egna personalstyrkan då konkurrensen har ökat på vissa typer av arbeten. När resurserna 

tillfälligt blir större än det egna behovet kan företaget istället sälja sina tjänster till andra 

företag. För att verkligen kunna ta reda på om det råder överkapacitet på marknaden eller inte 
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så måste de utförda arbetsuppgifterna systematiskt mätas, registreras och ställas mot använd 

tid. Det är idag möjligt att kunna göra detta, även inom områdena reparation och underhåll.
59

 

Effekterna på den kvalitet företaget har är en strategisk faktor som man bör ta hänsyn till, 

kvaliteten på ett företags tjänster kan skapa ett rykte som gör att efterfrågan på företaget 

tjänster ökar.
60

 

3.5. Organisation 

3.5.1. Kompetens 

”Ju mer uttalad strategi, desto mer framträder den särpräglade kompetensen”
61

 

Det är rimligt att betrakta kompetensbegreppet utifrån olika infallsvinklar. Dessa 

infallsvinklar är individens kompetens, organisationens kompetens samt social kompetens. De 

komponenter som består av kompetensbegreppet är Kunskap, Färdigheter, Uppfattning, 

Kapacitet och Nätverk. Kunskap och Färdighet är sådana komponenter som tränas och 

utvecklas för att kunna tillämpas. De andra komponenterna är sådana som är direkt knutna till 

arbetsuppgiften. Komponenten Uppfattning innebär att om man ska kunna använda sig av 

sina Kunskaper och Färdigheter krävs det att man lyssnar och uppfattar vad som skall göras. 

Kapacitet innebär förmågan att driva, genomföra och följa upp arbetsuppgifter och Nätverk 

har utvecklats till en viktig komponent för att kunna utnyttja och exponera sin kompetens. 

Kraven på att exponera sin kompetens har framförallt ökat på grund av en hårdnande marknad 

och en ökad individualisering i samhället. Det går att uttrycka sig så att företag kan låna 

pengar men inte kompetens.
62

 

                     Figur 3. Kompetenscirkeln 
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”Ett företag är kompetent om det har ”rätt” förmåga att utföra en viss (eller flera) uppgift (er).”
63

 

Det finns många olika definitioner på kompetens. Skogsberg och Sköldborg definierar att en 

individ (företag) med hög kompetens omfattar olika slags förmågor, det kan handla om 

teknisk förmåga, social förmåga och organisatorisk/strategisk förmåga.
64

 Ellström hävdar att 

kompetens handlar om den möjliga handlingsförmåga/handlingsberedskap som en individ 

(företag) i en viss given situation har.
65

 Kompetens kan vara både funktionellt eller formellt, 

alltså att man utvecklar kompetensen utifrån vana och erfarenhet eller att man besitter en viss 

kompetens eller inte. Kompetens har ett brett innehåll och intresse är en styrande faktor för ett 

företags agerande samt dess handlingsberedskap.
66

  

Företagets agerande grundas på hur väl arbetsuppgifter, arbetssituation, regler och 

instruktioner uppfattas.  Handlingarna sker utifrån tankar och förståelse och detta visar på att 

ju större den gemensamma förståelsen för organisationens mål och egna arbetsuppgifter är, 

desto effektivare och kompetentare blir utförandet av arbetsuppgiften.
67

  

Företag bör fokusera på kärnkompetensen och använda den mot andra inköpta relationer, det 

gör det möjligt att uppnå stordriftsfördelar. Detta gör att det också blir möjligt att erbjuda 

varor och tjänster mer effektivt och samtidigt kunna förbättra kvaliteten genom användning av 

specialistkunskaper.
68

 

3.5.2. Förvaltningsorganisation 

Den tekniska förvaltningens huvuduppgift är att handla drift och underhåll. I vissa 

organisationer kan den tekniska förvaltningen även vara ihopkopplad med en 

nybyggnadsfunktion, särskilt när det gäller underhållsarbeten och ombyggnader i 

fastighetsbeståndet.
69
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               Figur 4. Enkel förvaltningsorganisation  

Det finns ofta inslag av fastighetsförvaltning i byggföretag. Det är av betydelse för 

organisationen i vilken utsträckning förvaltningen utför sina arbeten i egen regi eller om de 

arbetar med outsourcing. De stora allmännyttiga bostadsföretagen kan ha en egen större 

personalstyrka med en ganska bred kompetens och därför vara relativt oberoende av 

entreprenörer.
70

 

                                     Figur 5. Förvaltningsorganisation med regional indelning 

Det är möjligt att sysselsätta fler specialister inom den egna organisationen på grund av att 

marknaden för externa tjänster blir större.
71

                  

Fördelningen av arbetsuppgifter på en central och lokal förvaltning är av stor betydelse. De 

små ansvarsområdena blir mer överskådliga och lätthanterliga än vad de större är, men det 

kanske skapar problem med krav på kompetens av den ekonomiska och tekniska delen när 

man har en lågtgående decentralisering. Hur många regionala nivåer det ska finnas inom 
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distriktorganisationen bestäms beroende på hur stort område fastigheterna står på, men också 

beroende på omfattningen av arbetsinsatserna.
72

  

3.5.3. Planer 

Varje företag använder sig av olika typer av planer för att kunna planera långsiktigt och veta 

vad som kommer/ska hända. 

3.5.3.1. Underhållsplan 

Det finns många olika underhållsbegrepp, exempel på sådana kan vara akutunderhåll och 

planerat underhåll. Akutunderhåll kan ungefär jämföras med felavhjälpande underhåll eller 

reparationer och måste utföras snarast. Planerat underhåll motsvarar större delar av begreppet 

periodiskt underhåll eller rutinunderhåll. Beroende på vilket bestånd av byggnader man 

förvaltar och hur den förvaltande enheten är organiserad finns ett behov av att skapa en 

långsiktig underhållsplan. Underhållsplaner kan också vara ett instrument för samordning där 

förvaltaren har möjlighet att samplanera liknande arbeten, vilket både kan leda till 

gynnsammare upphandlingar och effektivare utnyttjande av personal. Planerna ger 

möjligheter till att utifrån lokalanvändarnas behov och värderingar prioritera olika 

underhållsarbeten. När det gäller införandet av underhållsplan och vilket planeringssystem 

som företaget ska välja i en viss situation måste utgå från den kompetens man besitter i 

företaget. Underhållsplanen visar vad som ska göras och vilka objekt som berörs, denna plan 

görs årsvis med förväntade kostnader av arbetena. Indelningar och nivåer av arbetena 

redovisas också.
73

  

3.5.3.2. Teknisk Förvaltningsplan 

En förvaltningsplan innehåller bland annat planerade aktiviteter som ska utföras på 

förvaltningsobjektet. 

De som ska läsa och ha koll på förvaltningsplanen är systemägaren för att kunna ha koll på 

kostnader för kommande systemutveckling. Även systemförvaltaren ska använda sig av 

förvaltningsplanen för att kunna få en överblick och kunna planera kommande händelser. 

Man läser förvaltningsplanen då man vill veta vilka aktiviteter som är planerade för 

förvaltningsobjektet, det kan till exempel vara utveckling av nya funktioner, migreringar och 

plattformsbyten. 
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Om förutsättningarna för budgeten eller ekonomin ändras kan även förvaltningsplanen behöva 

ändras. Om det inte finns någon förvaltningsplan kan det vara svårt för utomstående 

entreprenörer att veta vad som behöver göras.
74

 

3.6. Olika styrsystem 

Anthony definierar kontroll och styrsystem som: 

“the process by which managers ensure that resources are obtained and used effectively and 

efficiently in the accomplishment of the organization’s objectives” 

Med detta menar Anthony att styrsystem gör att ett företag eller en organisation kan utöva 

kontroll över verksamhetens mål.
75

 Man vill också uppnå önskvärda organisatoriska resultat 

eller organisatoriska mål med ett sådant system.
76

 Styrsystem är ett sätt att få ett samarbete 

med en grupp individer eller organisatoriska enheter som endast får ta av vissa mål i företaget 

och på så sätt styra in dessa mot en viss uppsättning av organisatoriska mål. 

Dessa kontroller kan delas in i tre olika kategorier. Dessa olika kategorier är formell kontroll, 

informell kontroll och social kontroll. Formell kontroll utgör regler, standardrutiner och 

systembudgetering. Informella kontroller är inte medvetet utformade, omfattas oftast oskrivna 

regler och byggs upp inom organisationskulturen. Social kontroll kan uppnås när det finns en 

enighet med mål och resultat inom företaget.
77

  

3.6.1. ISO 9000 

Det finns många olika sätt att leda och styra kvaliteten i en verksamhet, alltså olika standarder 

som man kan följa som företag.  Det alla har gemensamt är framförallt att systematisera och 

effektivisera företagets och myndigheters kvalitetsstyrning av verksamheten.  

ISO-9000 serien är en uppsättning av standarder som definierar hur ett ledningssystem för ett 

företag ska se ut. Dessa standarder är avsedda för kvalitetsledning inom alla typer av 

organisationer så som både tjänsteföretag och varuproducerande företag. Den man oftast 

hänvisar till när man pratar om ISO-serien är ISO-9001, denna standard beskriver kraven på 

ett ledningssystem för kvalitet.  
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En organisation som har infört kvalitetsledningssystemet ISO-9001 har möjlighet att certifiera 

sig i enlighet att företaget visar att man uppfyller kraven i standarden. Även om det är många 

som är certifierade är det en del som använder sig av standarderna men inte har certifierat sig.  

I och med att företag använder sig av ledningssystem för kvalitet innebär det att man som 

företag har en uppbyggd struktur för ledningen och nedåt hur man arbetar med 

kvalitetsfrågor.
78

 

3.6.2. ISO 14000 

Även inom miljön finns det många olika sätt att leda och styra miljöarbetet med olika 

standarder. Dessa standarder går ut på att systematisera och effektivisera miljöarbetet inom 

företaget eller organisationen.
79

  

Att arbeta mot ett effektivt miljöarbete ger många fördelar, dels i form av minskad 

användning av resurser och minskade kostnader av avfallshantering men också för vår 

gemensamma miljö. Ett ledningssystem som är baserat på ISO 14000 ger företaget ett verktyg 

att effektivt och strukturerat bedriva ett miljöarbete. ISO 14000 ger även en arbetsmodell för 

ständiga förbättringar som företaget kan följa.
80

  

Miljöledningssystem som innefattar mål, policy och handlingsplaner är ett bra verktyg för 

strukturerat arbete och förbättringar inom miljöområdet.
81

  

3.7. Standarder 

Fler och fler fastighetsägare låter lägga ut fastighetsförvaltning och andra stödtjänster på 

entreprenad, man kan då bättre koncentrera sig på kärnverksamheten, samtidigt som 

förvaltningen och servicen blir effektivare när de sköts av specialister. 

Oavsett om tjänsterna görs i egen regi eller med outsourcing kan det vara viktigt att det finns 

tydliga avtal och spelregler för hur uppdragen ska utföras.
82

  

Ett bra sätt är att använda sig av ABFF som innehåller Allmänna bestämmelser för 

entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Den reglerar 
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affärsfrågor som bland annat berör entreprenadens omfattning, utförande, organisation och 

tider.
83

  

Det finns även så kallade Aff-dokument som bland annat hjälper till med att nå uppställda mål 

och förebygga tvister som kan kosta både tid och pengar.
84

  

Med Aff-dokumenten 

 Skapas det en enhetlighet i beskrivningen av entreprenader och tjänster vilket visar ett 

tydligare avtal. 

 Blir grundavtalen tydligare genom Allmänna avtalsbestämmelser som är överenskomna 

av branschens intressenter. 

 Blir upphandlingen billigare då mycket redan är gjort, avseende bland annat regler, 

beskrivningar och mallar.
85

 

3.8. Datorisering 

Till en början var det de ekonomiadministrativa rutinerna som blev datoriserade, då 

intäktssidan var den som datoriserades. Detta på grund av att kostnadssidan var och är än idag 

svår att datorisera då det finns brister i rutiner för att ha koll på drift- och underhållskostnader.  

Datorisering är idag en viktig del för ett företag för att de ska kunna effektivisera sig och få 

billigare drift och underhåll på sina fastigheter. Det har också blivit ett viktigt 

informationssystem som företaget behöver i sin utveckling. Den främsta bromsklossen för 

utvecklingen inom fastighetsbranschen och datorisering av den är generationen i stora drag. 

Utifrån företagets omfattning av fastighetsbestånd, vilken verksamhet som dem bedriver och 

dess struktur samt tekniska komplexitet hos installationen bör företaget välja en nivå av sin 

datorisering som beror på dessa faktorer. Grundtanken med att datorisera idag är att det ska 

bli effektivt och lönsamt för företaget.
86
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4. Empiri 

I detta kapitel presenterar vi vårt empiriska material. Vi börjar med att presentera de 

regiformer företagen använder sig av och har sedan delat upp empirin i liknande rubriker 

som teorin för att bättre kunna jämföra dessa i analysen. 

4.1. Regiformer 

4.1.1. Svedinger 

4.1.1.1. Regiformer, för- och nackdelar med dessa 

Fördelarna med att agera som ett företag i egen regi är framförallt att man inte behöver 

övertyga någon annan varför en åtgärd eller en förändring behövs göras. Det blir lättare att 

förstå det själv som ägare när man har en närmare relation till sina kunder och pratar med dem 

regelbundet. Det kan även vara svårt för andra att ha förståelse för när det är dags att byta 

vissa saker och varför det utgör ett problem om man inte utför dem.  

Den egna personalen känner till fastigheterna och har en historisk kunskap om vad som gjorts 

tidigare, att dem helt enkelt vet hur saker och ting fungerar. Det är en trygghet för 

hyresgästerna att de känner till vem det är som kommer om de ringer och gör en felanmälan, 

att de vet vem det är som kommer in i lägenheten och fixar det. Det är bra att man har 

långsiktiga samarbetspartners, det kan även vara externa entreprenörer, men det är viktigt att 

det är samma personer. 

En nackdel med fastighetsförvaltning i egen regi är att det krävs mer kunskap och ställer 

högre krav på förvaltaren än förr i tiden. Det kan därför vara svårt att spänna över alla 

kompetensområden. Det är även en trend att de som har fastighetsförvaltning som bisyssla 

blir färre och fastigheterna säljs till större bolag. 

4.1.1.2. Vilken typ av tjänster företagen köper 

Det som företaget köper in är de mer komplexa bitarna av förvaltningen, då framförallt 

underhåll av hissar och fläktar som behöver byta filter och liknande saker. När detta behöver 

åtgärdas har Svedinger ett serviceavtal med respektive entreprenör. Andra delar av 

förvaltningen sköter företaget själva. 

4.1.1.3. Konkurrenter/konkurrens 

En konkurrensfördel företaget har är i och med att de är så små, jämfört med sina 

konkurrenter, närmare till besluten för sina kunder. De kan vara lättare att komma och tycka 
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och tänka om vissa saker och få dem genomförda inom en rimlig tid. I ett större företag finns 

det fler nivåer som besluten behöver ta sig förbi.  

4.1.2. AdEx 

4.1.2.1. Regiformer, för- och nackdelar med dessa 

Fördelarna med att agera som ett externt företag är just det att man är en utomstående part och 

har ett uppdrag, ett avtal som man följer. Det blir inte så mycket diskussioner om vad det är 

man ska göra och inte göra. Ofta kan kunder behöva köpa extra tjänster utöver 

förvaltningsavtalet, men det blir fortfarande reglerat i en skriftlig beställning och oftast ett 

avtal. En nackdel kan vara bemötandet som exempelvis konstiga påhopp och anklagelser om 

att man är där bara för att tjäna pengar.  

4.1.2.2. Vilken typ av tjänster företagen köper 

AdEx vill erbjuda en så komplett förvaltningstjänst som möjligt, de har både teknisk och 

ekonomisk förvaltning med egen personal. AdEx upplever att det är lättare att ha kontroll och 

får genom det en bättre långsiktighet i arbetet med egen personal. Företaget erbjuder 

fastighetsskötsel, teknisk drift, skadebesiktningar, ekonomisk förvaltning och administrativ 

förvaltning. Fastighetsförvaltaren köper in tjänster för bostadsrättsföreningarnas räkning vid 

behov, så som elektriker, rörmokare och saneringsfirma vid skador. 

4.1.2.3. Konkurrenter/konkurrens 

De konkurrensfördelar företaget har är framförallt att de håller sig i framkant med 

utvecklingen i branschen. De håller reda på nya myndighetskrav på fastighetsägare och ser till 

att erbjuda en lösning. Att få myndigheter på sig som fastighetsägare är väldigt jobbigt, att till 

exempel få betala viten för att man inte uppfyllt sina skyldigheter som fastighetsägare.  

AdEx försöker alltid vara flexibla och kundorienterade och också agera som en 

samarbetspartner till bostadsrättsföreningens styrelse. AdEx säger att kunderna kan lita på 

dem, att dem alltid har en lösning på deras problem. 

4.1.3. HSB 

4.1.3.1. Regiformer, för- och nackdelar med dessa 

En fördel är att företaget själva kan hålla en mindre styrka och vara mer flexibla. Nackdelen 

är framförallt att företaget har fått en stämpel på sig då de är stora på marknaden vilket kan ta 

lång tid att arbeta bort.  
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4.1.3.2. Vilken typ av tjänster företagen köper 

I den tekniska förvaltningen köper företaget in en del underentreprenörer just för att de är så 

stora och det är svårt att täcka upp alla områden. De köper bland annat in rörmokare, VVS 

och elektriker. På sommaren ökar HSB sin arbetsstyrka med skolungdomar som får arbeta och 

hjälpa till med fastighetsskötseln.  

4.1.3.3. Konkurrenter/konkurrens 

Företagets konkurrens på marknaden är inte så stor men om konkurrensen skulle finnas så 

skulle det vara för dåligt engagemang från företagets sida eller om de utfört dåligt arbete. Det 

skulle också kunna vara gällande priset. Dessa tre faktorer skulle kunna göra att en kund 

väljer ett annat företag, tror HSB.  

4.2. Organisation 

4.2.1. Svedinger 

4.2.1.1. Kompetens 

Svedinger har kompetens inom sitt företag, då de är kunniga om sina egna fastigheter och att 

det är företagets ”killar” som fixar det mesta när det gäller fastigheterna. De går handgripligen 

ut och jobbar, VD:n griper in när det är saker som behövs struktureras eller planeras lite mer 

omfattande.  

4.2.1.2. Förvaltningsorganisationen 

På kontoret finns det två personer, VD:n som är en av de två ägarna och receptionisten. 

Receptionisten sköter mycket av hyresgästkontakterna och den ekonomiska redovisningen. 

VD:n tar hand om besiktningar av lägenheter och beställer entreprenörer som utför vissa jobb. 

Sedan bestäms i samarbete med fastighetsskötarna om den tekniska förvaltningen, i vissa fall 

görs detta även i samarbeten med andra entreprenörer.  

Små renoveringsarbeten gör Svedinger i egen regi, som exempel hade ett badrum fått en 

fuktskada, företaget passade då på att stamrenovera de tre lägenheterna som låg ovanpå 

varandra, då hade de en av sina egna fast anställda och sedan entreprenörer som leder arbetet. 
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      Figur 6. Svedingers organisationsschema 

4.2.2. AdEx 

4.2.2.1. Kompetens 

Varje person i företaget har utbildats och besitter den kompetens som behövs för att utföra 

den arbetsuppgift som den anställde ska. De ser positivt på vidareutbildning och uppmuntrar 

de anställda som själva hittar utbildningar som är relevanta för arbetsuppgifterna.  

4.2.2.2. Förvaltningsorganisationen 

Först och främst finns det en förvaltare eller en kontraktansvarig, oftast är det förvaltaren som 

är kontraktansvarig. Under förvaltaren finns det någon form av assistent, det kan vara 

antingen en ekonomiassistent eller en förvaltningsassistent, eller båda delarna. Det ska tydligt 

framgå vem som har ansvar även om företaget blandar och gör att ”ringarna går i varandra”. 

Förvaltaren är alltid totalansvarig för kontraktet och har också arbetsledningsansvar för de 

arbetsgrupper som jobbar på det kontraktet, så som till exempel fastighetsskötare, 

förvaltningsassistent och ekonomiassistent. 

AdEx har valt den hierarkiska pyramiden samtidigt som de försöker ge delansvar till alla, då 

de tror att människor växer med ansvar och när de känner att de gör nytta. 
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        Figur 7. AdEx Organisationsschema 

4.2.3. HSB 

4.2.3.1. Kompetens 

HSB har bemanning på alla kontor i länet för att det alltid ska finnas någon till hands när det 

väl händer något, framförallt för sina medlemmar. Företaget har ansvarsområden där det finns 

kunniga och kompetenta människor och det är viktigt för HSB, att alltid öka kompetensen. De 

har införskaffat egenkontroller på undercentralerna som kräver en hög kompetens och inom 

byggsektorn finns det även där en hög kompetens eftersom de bygger samt att det efterfrågas 

mycket byggkonsult av HSB.  

4.2.3.2. Förvaltningsorganisationen 

Arbetsområdet är över Gävleborgs län, de har en teknisk chef som har fem arbetsledare under 

sig som är utspridda i länet, plus byggavdelningen som finns i Gävle. På den tekniska biten 

har företaget 57 anställda. På sommaren toppar företaget styrkan då de behöver sköta det 

utvändiga på ett annat sätt.  

Från ledningsgruppen i toppen, går det ner till fem arbetsområdescheferna, tekniska, 

administrativa, finans, egna fastigheter och bygg. Sedan finna även stödjouren, intern 

administration, marknadschef, IT-chef och ekonomichef. Företaget dimensionerar ut personal 

och maskiner beroende på storleken på uppdraget och kundens behov. 
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 Figur 8. HSBs organisationsschema 

4.3. Tillvägagångssätt i företaget 

4.3.1. Svedinger 

4.3.1.1. Planer 

Företaget använder sig inte av någon teknisk förvaltningsplan. Underhållsplanen är inte 

dokumenterad, utan den finns uppe i huvudet på VD:n. Han säger att de på företaget vet vilka 

åtgärder som antagligen behöver vidtas inom en viss framtid. Det kommer utifrån och 

förändras hela tiden, vad man har för input. 

4.3.1.2. Styrsystem (ISO 9000, 14000) 

Det finns inget uttalat miljö- och kvalitetssystem i företaget, men de använder andra typer av 

styrsystem som till exempel att de tittar på kostnader i kronor per kvadratmeter, de utvärderar 

och jämför fastigheter med hur stor förbrukningen är per kvadratmeter. Företaget gör 

ekonomiska analyser på intäkter och kostnader när det gäller reparationer. 

4.3.1.3. Standarder 

Svedinger arbetar inte så mycket med standarder som till exempel aff-koder. De säger att de 

inte gör det lika mycket som de egentligen borde, utan att när man är ägare i ett litet företag 

försöker man ge sig in i det mesta.  

4.3.1.4. Datorisering 

Företaget använder sig lite av datorisering på den tekniska delen, de säger själva att de är 

ganska ”low-tech”. 
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4.3.2. AdEx 

4.3.2.1. Planer 

Den tekniska förvaltningsplanen ser företaget som en investering, att man tänker mer framåt. 

Den planering som görs med förvaltningskunderna är som sagt att företaget försöker tänka 

långsiktigt och göra investeringsplaner och se vad som kan vara bra att göra på lång sikt för 

att bevara och förädla fastigheten. Ofta handlar det om att minska förbrukningskostnader 

genom att byta till bättre och effektivare teknik. Sedan hjälper företaget sina kunder med 

årliga projekt såsom årsstämman och allt runtomkring den så som förvaltningsberättelse, 

information och kallelse.  

Planer internt på företaget handlar om att samordna resurser och se till att man tillsammans 

klarar av personalfrånvaro, semestrar och det kvällsarbete som det blir mycket av speciellt på 

våren med bokslut och årsstämmor på alla föreningar. Företaget jobbar bland annat med en 

gemensam förvaltningskalender där man kan se alla inplanerade aktiviteter. Företaget har valt 

att inte arbeta med någon direkt underhållsplan, i alla fall ingen detaljerad utan det är mer som 

en långsiktig investeringsplan. 

4.3.2.2. Styrsystem (ISO 9000, 14000) 

Företaget arbetar enligt ISO, men har ännu inte blivit ISO certifierade. De känner att det har 

dragits ut på tiden och att de har hamnat i den klassiska fällan, att man har så mycket att göra 

att man inte hinner bli bättre, att man jobbar på istället för att prioritera att skapa styrsystem 

för att kunna öka effektiviteten.  

De vill göra resan på riktigt, inte bara köpa en pappersprodukt utan faktiskt jobba och lära sig 

för att på det sättet kunna bli effektiva. De vill inte vara ISO certifierade bara för att ha något 

att visa upp, utan tror att företaget kan bli mer effektivt med hjälp av ett 

kvalitetsledningssystem. 

4.3.2.3. Standarder 

En ganska stor del av det tekniska förvaltningsarbetet är standardiserat. Förvaltningsavtalen är 

uppbyggda enligt ABFF – allmänna bestämmelser för fastighetsförvaltning och de 

beskrivningar som hör till så som Teknik 06 och Särskilda bestämmelser. 

Fördelen med att hänvisa till standardavtal är att de är väl genomtänkta avtal som tagits fram i 

ett partgemensamt råd och används och utvärderats samt uppdaterats under många år. 
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Företaget undviker då ”tyckande” om vad som ska ingå och inte när man har skrivit ett tydligt 

avtal där arbetsuppgifterna finns tydligt beskrivna. 

4.3.2.4. Datorisering 

Den största delen som är datoriserad är den administrativa förvaltningen. Den tekniska 

förvaltningen är inte lika datoriserad, men serviceordrar och liknande skickas digitalt och 

även fastighetsskötarnas återrapportering av serviceordrarna. 

Med datoriseringen kan företaget också försöka ligga i framkant med webblösningar, så som 

till exempel webbaserad fakturaattestering. Detta för att det ska vara så lätt som möjligt för 

blivande kunder, dem ska kunna sköta en del av sitt styrelseuppdrag hemifrån. 

4.3.3. HSB 

4.3.3.1. Planer 

HSB upprättar och reviderar underhållsplaner för att ha kontroll över reparationsbehov och 

avsättningar för yttre fonder
87

. Med den tekniska förvaltningsplanen jobbar företaget för att 

andras byggnader ska fungera i många år
88

. 

Allt i företaget görs efter verksamhetsplanen, där bestämmer de bland annat vad företaget ska 

ha för avkastning inom tre år och därefter byggs allting efter verksamhetsplanen som följs upp 

via affärsplanen. En plan företaget har lagt upp är hur dem ska omförhandla alla avtal som är 

omoderna, vilket de ska försöka göra i hela länet på en tvåårsperiod. Detta för att modernisera 

det hela vilket kommer leda till en förbättring med hela förvaltningen.  

När det gäller den tekniska handlingsplanen på hyresfastigheterna är det helt annorlunda då 

man ska planera allting invändigt och när man ska byta kylskåp vart 18e år och byta matta 

vart 10e år, medan man i bostadsrättsföreningar bara ska planera hur man ska se till att det 

utförs åt beställaren. HSB har en åtgärdsplanering på tre år, en underhållsplan på tio år, sedan 

en underhållsplan på 30 år med grafik och avsättningar.  

4.3.3.2. Styrsystem (ISO 9000, 14000) 

Företaget använder sig av ISO 9001 som är för kvalitet och ISO 14001 som är för miljö. 
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4.3.3.3. Standarder 

HSB använder sig av en del standarder, bland annat använder de sig av Urplan som företaget 

gör avtal efter där dem gör fakturering, återrapportering och avtal. I avtalet i programmet 

finns aff-koder som tillhör det tekniska. När företaget gör avtal använder dem programmet 

och lägger in de uppgifter som behövs där det är standardiserat. Då handlar avtalen mer om 

inre och yttre skötsel, standardcentraler, ventilationsanläggningar och liknande.  

4.3.3.4. Datorisering 

Ute på fältet använder sig inte HSB så mycket av datorisering, men det är på väg. 

Fastighetsskötarna har handdatorer de får sina jobb i, för att sedan kunna kvittera dem. Även 

om de anställda gör sina jobb ska felanmälan komma upp. I fjol köpte företaget HTC 

telefoner, men dem fungerade inte så bra att ha ute på fältet. 
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5. Analys 

I detta kapitel jämför vi vår teori med den empiri vi fått fram. Vi tar även upp likheter och 

skillnader mellan företagens sätt att arbeta med den tekniska organisationen. 

5.1. Regiformer hos företagen 

Myrsten berättar att varje fastighetsförvaltare måste göra ett strategiskt beslut, att välja vilken 

eller vilka olika typer av regiformer man kommer använda sig av. Det kan vara egen regi, 

outsourcing eller så kan man använda sig av en blandning mellan de två.
89

  

Svedinger äger själva sina fastigheter som de förvaltar. På det sättet kan de hyra ut 

lägenheterna till sina kunder/boende. De förvaltar främst sina fastigheter i egen regi, men kan 

köpa in vissa tjänster då dem behöver specialister vid till exempel hissunderhåll, denna 

kombination kallas för hybrid enligt Ramel. Företaget bör väga den egna personalens 

effektivitet och kvalitet mot ”best practice” för att avgöra om tjänster bör läggas ut på 

entreprenad eller om den bör bedrivas internt.
90

   

AdEx äger inte själva några fastigheter utan förvaltar åt andra, outsourcing. Det är 

bostadsrättsföreningarna som äger fastigheterna och köper in AdEx som ett 

förvaltningsföretag som ska förvalta deras fastigheter. Sedan är det AdEx som utför de 

tjänster bostadsrättsföreningen köper in, det är på detta sätt AdEx är ett outsourcingföretag.
91

  

HSB äger inte heller sina fastigheter själva. De börjar med att förvärva mark, för att sedan 

kunna bygga bostäder och bilda bostadsrättsföreningar och till slut sälja fastigheterna till 

föreningarna och sedan förvalta dem, på detta sätt arbetar HSB med outsourcing. De 

föreningar som väljer att köpa in tjänster till sin förvaltning måste göra det med hela sin 

förvaltning för att det ska kunna ses som outsourcing, bostadsrättsföreningarna köper alltså in 

HSB för att förvalta deras fastigheter som helhet.
92

 

I den fortsatta delen av analysen vill vi uppmärksamma läsarna om att vissa analyser och 

jämförelser vi gör kan vara svårare att göra mellan Svedinger med AdEx och HSB då de har 

olika typer av regiformer. Det blir istället en större likhet att jämföra AdEx med HSB, på det 

sättet att dem förvaltar bostadsrättslägenheter åt andra som köpt in dem som 
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förvaltningsföretag. Över lag ska detta inte påverka något stort då vi tittat på den tekniska 

förvaltningen från det organisatoriska perspektivet. 

5.1.1. Teorins för- och nackdelar mot företagens uppfattningar om dem 

När det gäller för- och nackdelar i den egna regin tittar vi på Svedinger. Det är flera punkter i 

Andersson och Gillvéns för- och nackdelar som stämmer bra överens med det Svedinger har 

sagt.  

Fördelar 

Svedinger 

 Lättare att upprätthålla god service till kunden och fokusera på denna.
93

 

- ”Det är en trygghet för hyresgäster att de känner till vem det är som kommer om de 

ringer felanmälan. Att de vet vem det är som kommer in i lägenheten och fixar det. ” 

 

 Full kontroll på underentreprenörer.
94

 

- ”Det är bra att man har långsiktiga samarbetspartners, det kan även vara externa 

entreprenörer, men det är viktigt att det är samma personer.” 

 

 Platsen, kunskapen om fastigheten och hyresgäster.
95

 

- ”Den egna personalen känner till fastigheterna och har en historisk kunskap om vad 

som gjorts tidigare, att dem helt enkelt vet hur saker och ting fungerar.” 

 

 Närhet till källan och uppkomna reparationsbehov samt integrationen med 

informationsflödet från hyresgäster och besiktningsmän.
96

 

- ”Fördelarna med att agera som ett företag i egen regi är framförallt att man inte 

behöver övertyga någon annan varför en åtgärd eller en förändring behövs göras. Det 

blir lättare att förstå det själv som ägare när man har en närmare relation till sina 

kunder och pratar med dem regelbundet. Sen kan det även vara svårt för andra att ha 

förståelse för när det är dags att byta vissa saker och varför det utgör ett problem om 

man inte utför dem.” 
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Nackdelar 

Svedinger 

 Kan vara kostnadsineffektivt, dyrbar maskinpark och personal som inte har full kapacitet 

(kompetens).
97

 

- ”En nackdel med fastighetsförvaltning i egen regi är att det krävs mer kunskap och 

ställer högre krav på förvaltaren än förr i tiden. Det kan därför vara svårt att spänna 

över alla kompetensområden.” 

 

För- och nackdelar när det gäller outsourcing tittar vi på AdEx och HSB. Vi börjar med AdEx 

där Axelssons för- och nackdelar passar bra in. 

Fördelar 

AdEx 

 Outsourcing leder till enklare och mer tydliga primära processer i organisationen.
98

 

- ”Fördelarna med att agera som ett externt företag är just det att man är en utomstående 

part och har ett uppdrag, ett avtal som man följer. Det blir inte så mycket diskussioner 

om vad det är man ska göra och inte göra. Sedan kan det finnas en del extra tjänster 

som behöver läggas till men det regleras fortfarande enligt avtalet.”  

 

Nackdelar 

AdEx 

 Risk för sociala och legala problem.
99

 

- Det kan vara bemötandet och konstiga påhopp och anklagelser om att man är där för 

att tjäna pengar.  
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HSB passar in på en av Axelssons punkter med fördelar. 

Fördelar 

HSB 

 Ökad flexibilitet; fluktuationer i arbetsbördan kan lättare absorberas.
100

 

- ”En fördel är att företaget själva kan hålla en mindre styrka och vara mer flexibla.” 

 

När vi tittar på HSB passar inte deras nackdel in på någon av teorins punkter. 

Nackdelar 

- ”Framförallt att företaget har fått en stämpel på sig eftersom de är stora på marknaden 

och detta kan ta lång tid att arbeta bort.”  

 

Olika företag har olika fördelar och nackdelar, det kan därför vara svårt att jämföra dessa. 

Företagen har inte sagt så mycket för- och nackdelar om sig själva. Det kan vara att de inte 

vill gå ut och visa vad deras nackdelar är för andra, och de vill inte visa sina fördelar för att 

andra ska kunna ”ta in” på dem.  

5.1.2. Beställar- och utförarenheter i företagen 

De tre företagen använder sig alla av tjänster. Antingen beställer dem tjänster eller så utför 

dem tjänster.  

Svedingen som är en typisk beställarenhet vid vissa delar, de säger själva att dem har ett 

övergripande verksamhetsansvar då ägaren själv nästan alltid vill ha med ett finger i spelet. 

Både AdEx och HSB är typiska utförarenheter. En av punkterna Axelsson nämner är att man 

måste kvalificera sig för uppdraget i konkurrens, vilket stämmer väldigt bra överens med 

AdEx och hur dem ser på hur ett arbete ska utföras. De har specialister och anställda som är 

kvalificerade för sitt arbete och på det sättet kan vara bättre än många av sina konkurrenter. 

En annan punkt Axelsson tar upp är att man har ett ansvar för att uppdraget ska fullföljas på 

avsett sätt och inom angivna budgetramar.
101

 Denna stämmer ganska bra ihop med HSB, då 

dem vill slutföra ett arbete som de avtalat och inom dess budgetramar. HSB är inte lika 
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flexibla som AdEx är och på det sättet håller sig mer punkt och pricka till vad de kommit 

överens om. Detta kan bero på att HSB är ett så stort företag att de har sina principer de måste 

följa, medan AdEx är ett mindre företag och på det sättet kan vara mer flexibla. Oavsett 

regiform och om man har en beställarenhet eller en utförarenhet är det bra för företaget att ha 

en långsiktig relation till antingen sin uppdragsgivare eller till sin utförare.   

5.2. Alla företag vill ses som en kvalitetsprodukt  

De tre grundläggande strategierna som Allard med flera skriver om är till för att se hur ett 

företag kan skapa konkurrensfördelar inom fastighetsförvaltning. Det gick inte att urskilja lika 

tydligt på alla företag.  

Svedinger visade inga tydliga strategier men företaget visar på en mer kvalitetsprodukt än på 

en lågprisprodukt på grund av att de är måna om sina fastigheter och kunder. Företaget tänker 

mer långsiktigt när det kommer till fastigheterna än enbart priset.  

AdEx visar mer på en kvalitetsprodukt än på en lågprisprodukt just för att de vill stå för sin 

kvalitet och inte välja något billigare alternativ bara för att det just är billigare. De vill uppnå 

en hög standard och vill få igenom denna strategi till sina kunder. 

HSB visade inga direkta strategier, men företaget visar en mer kvalitetsprodukt än 

lågprisprodukt då de vill upprätthålla det goda boendet till sina kunder. Företaget har många 

långsiktiga planeringar och vill uppnå en hög standard genom att ständigt utvecklas som 

företag.  

Alla företag verkar vilja uppfattas som en kvalitetsprodukt, även om det inte visas lika tydligt 

hos alla. Ska man använda sig av denna strategi gäller det att man som företag visar att man 

har en högre standard än sina konkurrenter, men också bättre utveckling, tradition och god 

marknadsföring. Då det är en kvalitetsprodukt är också kostnaderna högre och företagen 

anpassar sig efter det kunderna vill ha.
102

 AdEx är ett företag som jämfört med de andra 

företagen visar mer öppet och säger rakt ut att de är en kvalitetsprodukt snarare än en 

lågprisprodukt. Svedinger och HSB är lite mer tillbakadragna och inte talar rakt ut att de är en 

kvalitetsprodukt utan säger att de tänker mer långsiktigt och vill förmå kunderna med ett bra 

boende. Detta kan bero på att AdEx är ett förvaltningsföretag som förvaltar åt andra och kan 

därför skylta med sin expertis då dem endast fokuserar sig på att förvalta fastigheter. 

Svedinger som är i egen regi och är ett mindre företag har inte alla resurser i företaget och kan 
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därför inte uttala sig på samma sätt att de är en kvalitetsprodukt. HSB som är ett starkt 

varumärke på fastighetsmarknaden kan ta för givet att människor ser dem som en mer 

kvalitetsprodukt och inte behöver uttala sig om detta speciellt mycket. 

Det spelar ingen roll om man är ett företag i egen regi eller ett företag som arbetar med 

outsourcing när det kommer till strategival, det är den slutliga användaren, alltså kunden som 

står i fokus när det kommer till val av strategi. Vill kunden ha en billig produkt köper denne 

det, vill kunden istället ha en kvalitetsprodukt kommer kunden att välja det. Så är det i stort 

sätt även när det kommer till förvaltningsföretagen, då AdEx och HSB lägger fram ett förslag 

på hur det ska gå till väga är det kunden som är slutliga bedömaren. När det kommer till 

Svedinger fungerar det lite annorlunda, då det är företaget som tar initiativet och gör 

förändringarna sen är det upp till kunden att avgöra om de vill bo där eller inte. Även här blir 

det att kunden styr i och med att om företaget gör något som inte är tilltalande för kunden 

kommer denna att ta ett steg åt sidan och om möjligt beroende på händelse, tappa förtroende 

för företaget.   

Specialprodukter genomsyrades inte klart och tydligt i något av företagen, utan i så fall mer 

att de till exempel arbetar för ett lite mer miljövänligt boende. I alla fall när det gäller 

miljösystemet ISO 14000 som AdEx och HSB arbetar med. De inriktar sig inte på någon 

speciell kundgrupp utan de försöker mer påverka miljön hos sina befintliga kunder och på det 

sättet styra arbetet.  

5.3. Hög kompetens innefattar olika slags styrkor 

Svedingers sätt att se på kompetens stämmer bra med Ellströms syn på kompetens som 

Andersson tar upp, att kompetens handlar om den möjliga 

handlingsförmågan/handlingsberedskapen som en viss individ i en viss given tidpunkt 

har.
103,104

 Svedinger har sina ”killar” som är kunniga på just deras fastigheter, men då de inte 

dokumenterar sitt arbete har inte någon utomstående möjlighet att gripa in. Svedinger besitter 

en tydlig funktionell kompetens inom företaget just för att deras kompetens utvecklats genom 

vana och erfarenhet. När man tittar på kompetensbegreppet som infattar Kunskap, 

Färdigheter, Uppfattning, Kapacitet och Nätverk kan man koppla en del av dem till företaget. 

De komponenter man kan koppla till Svedinger är framförallt Kunskap, Färdigheter, 

Uppfattning och Kapacitet. Inom företaget finns den Kunskap och de Färdigheter som behövs 
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för att kunna förvalta sina fastigheter. Som vi nämnt har de sina ”killar” som är kunniga och 

har en stor kompetens. Tillsammans med komponenterna har de en Uppfattning om vad som 

ska göras även om de inte har det nedskrivet. Företaget har en förmåga att driva, genomföra 

och följa upp sina arbetsuppgifter, ett exempel på detta är badrumsrenoveringarna, som kan 

kopplas till Kapacitet. Genom att Svedinger är verksamma i egen regi bedriver de sina egna 

arbetsuppgifter. Den sista komponenten som är Nätverk har Svedinger till en viss del, då de 

har externa kontakter som underenreprenörer.  

AdEx sätt att se på kompetens stämmer in på Skogsberg & Sköldborg definition på 

kompetens, som Andersson tar upp, som innebär att en individ med hög kompetens omfattar 

olika slags förmågor. Det kan handla om teknisk förmåga, social förmåga och 

organisatorisk/strategisk förmåga.
105,106

 Företaget utbildar sig inom olika områden för att få en 

djupare Kunskap och får då fler förmågor som gör att företaget når en högre kompetens. De 

komponenter som tas upp kan kopplas till företaget då de har den Kunskap och Färdighet som 

krävs samt en Uppfattning om vad som behöver göras. Varje anställd på företaget utbildar sig 

och försöker nå den kunskapsnivå som krävs oavsett arbetsposition. Uppfattning, innan 

företaget utför någon tjänst måste dem komma överrens om dessa med sina kunder så att det 

genomförs på ett korrekt sätt. AdEx har Kapacitet till att driva och följa upp sina 

arbetsuppgifter, då de har hjälp av assistenter som besitter mycket Kunskap och kan utföra det 

mesta av arbetsuppgifterna. Företaget har ett välfungerat Nätverk då fastighetsförvaltaren 

köper in tjänster för bostadsrättsföreningarnas räkning vid behov, så som elektriker, 

rörmokare och saneringsfirma vid skador. Företaget har även kontakt med revisorer, jurister 

och andra externa kontakter som de tar hjälp av om det behövs.  

HSBs sätt att se på kompetens instämmer också på Skogsberg & Sköldborg definition som 

Andersson tar upp, att ett företag med hög kompetens omfattar olika slags förmågor.
107,108

 

Inom företaget finns olika ansvarsområden som har den kunskapen och kompetensen som 

krävs. HSB innefattar komponenterna Kunskap, Färdighet, Uppfattning, Kapacitet och till en 

viss del Nätverk. Kunskapen och Färdigheterna finns inom företaget då de har en bred 

kompetens i och med de ansvarsområden företaget har. Uppfattning finns då varje 

ansvarsområde ser vad det är som ska göras och använder sig av sina Kunskaper och 
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Färdigheter. Kapaciteten finns då de genom olika planer driver och följer upp sina 

arbetsuppgifter. Företagets Nätverk är framförallt med underentreprenörer. 

I ett fastighetsförvaltningsföretag har kompetens en stor betydelse men det finns lite olika sätt 

att se på det. För Svedinger är kompetens att veta mycket om sina fastigheter och genom det 

kunna ansvara och förvalta fastigheterna på ett bra sätt. AdEx och HSB anser mer genom att 

öka kompetensen i de olika ansvarsområdena inom företaget kan de förvalta fastigheter på ett 

bra sätt. Dessa olika synsätt kan också påverkas av hur stora och omfattande deras positioner 

är gentemot deras konkurrenter, Svedinger som är ett litet företag och inte omfattar så stort 

fastighetsbestånd kanske inte behöver ha en så bred kunskap om olika fastigheter utan kan ha 

en förvaltare på varje fastighet. På så sätt byggs en annan kompetens upp än om det skulle 

vara en förvaltare på ett fler antal fastigheter. AdEx som är lite större än Svedinger inriktar sig 

mer på att försöka utbilda och genom det skaffa sig mer kompetens. Det kan bero på att de är 

ett företag som förvaltar åt andra och har konkurrenter som kan få uppdraget om de inte visar 

sig vara bättre än dem. Även om HSB är ett stort företag och besitter en stor kompetens måste 

de hela tiden utvecklas för att kunna behålla sin plats på marknaden. När det kommer till 

kompetensbegreppet och de komponenter som den infattar är Svedinger, AdEx och HSB 

ganska lika. De har Kunskap, Färdigheter och den Uppfattning som krävs för att kunna 

förvalta fastigheter. Kapaciteten finns då de genomför och följer upp deras arbetsuppgifter för 

att deras kunder ska vara nöjda. Det enda som skiljer dem i kompetensbegreppets infattning är 

Nätverk då det kan vara olika beroende på hur stora företagen är och hur stor den interna 

kompetensen är för att kunna utföra det dem ska. Svedinger behöver troligtvis inte ha ett lika 

stort nätverk som AdEx och HSB på grund av att företaget har sina ”killar” som fixar det 

mesta. På AdEx finns ett större kontaktnät då de vill ligga i framkant med lagkrav och andra 

bestämmelser för att inte få myndigheter och liknande på sig. Företaget har kontakter med 

många olika enheter för att kunna styra upp ett så bra och utförligt arbete som möjligt. HSB 

har ett stort kontaktnät och en stor kompetens inom företaget då de utöver sina 

ansvarsområden har stödtjänster att luta sig tillbaka på.  

Om ett företag förvaltar i egen regi kan det vara svårt att få den breda kompetens som krävs 

för att inte behöva köpa några tjänster. Till skillnad från ett företag som arbetar med 

outsourcing då det är dem som blir uppköpta och bör då ha den kompetensen kunden 

efterfrågar. 
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Kompetens är en väldigt viktig del när det kommer till att förvalta fastigheter, det är många 

specialistkunskaper man behöver ha för att kunna bygga upp ett företag inom denna bransch. 

Det verkar vara svårt att besitta alla dessa kunskaper i ett och samma företag, vilket kan göra 

att man behöver köpa in vissa tjänster. Det kan vara lättare att bygga upp en bredare 

kompetens om man förvaltar åt andra, som AdEx, och inte äger fastigheterna själva. HSB som 

också förvaltar åt andra har en lika stor kompetens som AdEx men köper in tjänster då de är 

stora.  

5.4. Hierarkisk eller decentraliserad organisation beror på storleken 

Svedinger har en organisation som innefattar en ledning som består av VD:n. Denna person 

utför besiktningar och är med och beställer entreprenörer samt samordnar fastighetsskötarna 

och förvaltarna. Denna organisation tyder mer på en decentraliserad organisation, att den är 

enkel och ledningen är med i alla skeden. En litet fastighetsbolag som Svedinger upphandlar 

inte så mycket utan gör mycket själv med hjälp av sina ”killar” och kan istället ha 

entreprenörer som leder arbetet.   

AdEx har en organisation som är uppbyggd som en mindre hierarkisk pyramid, då förvaltaren 

vanligtvis står som kontraktsansvarig. Förvaltaren är ansvarig för ekonomiassistenterna, 

förvaltningsassistenterna, fastighetsskötarna och eventuell övrig personal. Denna typ av 

förvaltningsorganisation är en kombination av en enkel förvaltningsorganisation och en 

förvaltningsorganisation med regional indelning, då AdEx är mer specificerade inom olika 

områden och företaget inte omfattar alla delar i den regionala förvaltningsorganisationen. 

Eftersom AdEx är ett outsourcingföretag finns behovet av förändring och flexibilitet även i 

organisationen, även om de har en så kallad hierarkisk organisation syns inte detta speciellt 

mycket i deras arbete.  

HSB har en organisation som är uppbyggd som en hierarkisk pyramid. I toppen finns 

ledningsgruppen som består av en VD, sedan går det ner till fem arbetsområdeschefer. Dessa 

arbetsområden är tekniska, administrativa, finans, egna fastigheter och bygg. De har även 

stödjour inom intern administration, marknadschef, IT-chef och ekonomichef. Under den 

tekniska chefen finns fem underanställda som är spridda i Gävleborgs län. På det tekniska 

området har de 57 anställda. Denna organisationsuppbyggnad tyder på en typisk 

förvaltningsorganisation med regional indelning, då de arbetar inom hela Gävleborgs län och 

har många ansvarområden inom företaget. 
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Svedinger har jämfört med AdEx och HSB en lite mindre organisation och det beror framför 

allt på att de är ett mindre företag. Deras organisation ser även lite annorlunda ut jämfört med 

AdEx och HSB, där deras ”killar” fixar det mesta och inte har en lika strukturerad roll som de 

andra företagen har. De har mer valt att arbeta på så sätt att ”killarna” ska vara lite ”allt i allo” 

och ska besitta en bredare kompetens medans AdEx och HSB vill att en person tar ansvaret 

för ett område och sedan löper det ner i pyramiden. AdEx och HSB arbetar ganska lika när det 

gäller organisationen av förvaltningen, HSB är dock lite mer strukturerad och specificerad 

men det beror nog mycket på att de har ett större företag och måste ha det på så sätt. AdEx 

vill däremot vara mer anpassningsbar för sina kunder.  

Då företagen är olika stora påverkar också det hur hierarkin ser ut i företagen, men det har 

inget att göra med vilken typ av regiform företaget har, utan detta beror på hur stort företaget 

är. Exempelvis om man skulle titta på stora allmännyttiga bostadsföretag och jämföra dem 

med Svedinger så ser företagens hierarki olika ut för att de är så pass olika stora, även då de 

har samma typ av regiform. 

5.5. Två av de tre företagen använder sig av planer 

Varje företag använder sig av olika typer av planer för att kunna planera långsiktigt och veta 

vad som kommer/ska hända. Det ena sättet är att använda sig av en underhållsplan, där det 

finns fler olika underhållsbegrepp, exempel på sådana kan vara akutunderhåll och planerat 

underhåll. Akutunderhåll kan ungefär jämföras med fel avhjälpande underhåll eller 

reparationer och måste utföras snarast. Planerat underhåll motsvarar större delar av begreppet 

periodiskt underhåll eller rutinunderhåll. Underhållsplaner kan också vara ett instrument för 

samordning där förvaltaren har möjlighet att samplanera liknande arbeten, vilket både kan 

leda till gynnsammare upphandlingar och effektivare utnyttjande av personal. Det andra sättet 

är att använda sig av en förvaltningsplan, den innehåller bland annat planerade aktiviteter som 

ska utföras på förvaltningsobjektet, det kan till exempel vara nya funktioner, plattformsbyten 

och migreringar. Man läser förvaltningsplanen då man vill veta vilka aktiviteter som är 

planerade för förvaltningsobjektet. Om förutsättningarna för budgeten eller ekonomin ändras 

kan även förvaltningsplanen behöva ändras. Om det inte finns någon förvaltningsplan kan det 

vara svårt för utomstående entreprenörer att veta vad som behöver göras.  

Svedinger använder sig inte av någon teknisk förvaltningsplan. Underhållsplanen finns inte 

dokumenterad, utan finns uppe i huvudet på ägaren, då han vet vilka åtgärder som antagligen 

behöver vidtas inom en viss framtid. Företaget är mindre och behöver troligtvis därför inte 
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någon teknisk förvaltningsplan och en specificerad underhållsplan. De behöver inte samordna 

så många enheter då de ska utföra något arbete då dem har mycket kunskap i företaget. 

Enligt AdEx ses den tekniska förvaltningsplanen lite som en investering, att de tänker mer 

långsiktigt. Förvaltningsplanen internt är hur företaget ska jobba med sina befintliga kunder, 

lite med organisationsarbetet, rutiner, hur man lägger upp arbetet i någon form av årskalender, 

vilket kan vara bra då det är mycket bokslut, årsmöten och stämmor med mera. Med tanke på 

att AdEx inte köper in så mycket tjänster från utomstående entreprenörer behöver de heller 

inte någon konkret teknisk förvaltningsplan. Då det annars kan vara svårt för utomstående 

entreprenörer att veta vad som behöver göras
109

. AdEx tror inte så mycket på någon 

underhållsplan, utan de arbetar mer med en långsiktig investeringsplan. De besiktar och talar 

om att det lossnat en stenbit någonstans och att en vägg måste målas om inom ett år. De 

planerar det som måste göras när det gäller rena och skära underhållsåtgärder. De ser också på 

varje åtgärd och beroende på hur akut den är, antingen åtgärdas det på en gång eller så väntar 

de till man har tänkt göra något i det stora hela, som Bröchner nämner i teorin.
110

 AdEx som 

är ett större företag än Svedinger använder sig av en mer långsiktig underhållsplan för att 

kunna samordna och prioritera de underhållsarbeten som är mer akuta, detta nämner Bröchner 

för att kunna få en effektivare personal.
111

 

HSB upprättar och reviderar underhållsplaner för att ha kontroll över reparationsbehov och 

avsättningar för yttre fonder. Med den tekniska förvaltningsplanen arbetar dem för att andras 

byggnader ska fungera i många år. Företaget använder sig även av fler planer. En av dem är 

verksamhetsplanen, vilket allt i företaget görs efter. Där bestämmer dem bland annat vad 

företaget ska ha för avkastning inom tre år och därefter byggs allting efter verksamhetsplanen 

som följs upp via affärsplanen. En annan plan är den tekniska handlingsplanen, i den planeras 

allt som ska göras invändigt, när man ska byta kylskåp vart 18e år och byta matta vart 10e år. 

Företaget använder sig av en åtgärdsplanering på tre år, en underhållsplan på tio år, sedan en 

underhållsplan på 30 år med grafik och avsättningar. Då HSB är ett stort och väletablerat 

företag behöver de underhållsplaner för att kunna samordna och prioritera de 

underhållsarbeten som är mer akuta
112

. 
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Företagen använder sig av planer för att upprätthålla fastigheterna men de som skiljer sig är 

hur omfattande dessa planer ska vara, Svedinger använder sig inte av några dokumenterade 

planer utan gör de åtgärder med mera när det behövs. AdEx har sina planer dokumenterade 

men det kanske inte följer dem till fullo, utan de gör de förändringar ur ett mer långsiktigt 

perspektiv. Svedinger och AdEx har en ganska lika syn på hur förändringar, åtgärder och 

sådana saker ska göras, då de tittar på hur det kan göras långsiktigt. HSB är mer planerande, 

då de använder sig av många olika planer för att ha koll på alla sina fastigheter. HSB kan 

behöva planera mer i detalj då de är ett stort företag och alla behöver få reda på vad som 

behöver göras. 

Det är viktigt att ha någon typ av plan för att kunna förvalta fastigheter men hur detaljerade de 

ska vara kan diskuteras. Det är bra att ha en mer långsiktig planering för hur fastigheterna ska 

förvaltas och att den ska kunna vara en aning flexibel just för att man ska vara beredd på att 

göra förändringar om det skulle behövas eller gynna företaget. Att se det som en 

investeringsplan istället för att se det som en plan man strikt måste gå efter vare sig företaget 

vill eller inte. Detta kan påverkas av hur stora företagen är, då det är svårare och vara flexibel 

om man är ett större och väletablerat företag som HSB. HSB måste ha en mer omfattande 

plan då de är ett företag som köper in en del tjänster och genom att ha det dokumenterat för 

att eventuella entreprenörer lättare ska komma in i rutinerna. Det är även bra för Svedinger att 

dokumentera även om de inte vill använda sig av strikta planer. Med någon form av 

dokumentation kan företaget lättare få en översikt över vad det är som behöver göras och det 

gynnar även om företaget vill lägga ut något på entreprenad.  

5.6. Stor skillnad på användningen av styrsystem mellan företagen 

Ett sätt att styra kvaliteten i en verksamhet är att är använda sig av ISO-9000 serien. Det är en 

uppsättning av standarder som definierar hur ett ledningssystem för ett företag ska se ut. Den 

man oftast hänvisar till när man pratar om ISO-serien är ISO-9001, denna standard beskriver 

kraven på ett ledningssystem för kvalitet. En organisation som har infört 

kvalitetsledningssystemet ISO-9001 har möjlighet att certifiera sig i enlighet att företaget 

visar att man uppfyller kraven i standarden. Även om det är många som är certifierade är det 

en del som använder sig av standarderna men inte har certifierat sig.  

Att arbeta mot ett effektivt miljöarbete ger många fördelar, dels i form av minskad 

användning av resurser och minskade kostnader av avfallshantering men också för vår 

gemensamma miljö. Ett ledningssystem som är baserat på ISO 14000 ger företaget ett verktyg 
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att effektivt och strukturerat bedriva ett miljöarbete. ISO 14000 ger även en arbetsmodell för 

ständiga förbättringar som företaget kan följa. 

Svedinger har inget uttalat miljö- och kvalitetssystem i företaget, men de använder andra 

typer av styrsystem som till exempel att de tittar på kostnader i kronor per kvadratmeter, 

utvärderar och jämför fastigheter med hur stor förbrukningen är per kvadratmeter. Eftersom 

Svedinger är ett mindre företag och inte köper in så mycket tjänster har de inte samma behov 

av att använda styrsystem som större företag. Styrsystem gör att företagen kan utöva kontroll 

och få ett samarbete med andra enheter.
113

 AdEx är inte certifierade men arbetar utifrån dessa 

system till en viss del, de vill göra resan på riktigt och inte bara köpa en pappersprodukt utan 

faktiskt arbeta och lära sig denna för att på det sättet kunna bli mer effektiva. De vill inte vara 

ISO certifierade bara för att ha något att visa upp, utan tror att företaget kan bli mer effektivt 

och tjäna fastigheten miljövänligt. Även om det är många som är certifierade finns det många 

företag som arbetar efter standarderna men inte har certifierat sig.
114

 HSB använder sig av 

både ISO 9001 och ISO 14001. Då företaget är så pass stort har de fler enheter att samordna 

och arbeta med och då hjälper dessa styrsystem till.
115

 De har valt att arbeta med dessa då de 

tänker på miljön och att de vill ge en kvalité till dem de arbetar med och för. 

När det kommer till styrsystem är det väldigt olika mellan företagen, där Svedinger inte har 

några styrsystem de går efter och HSB som tydligt visar att de går efter ISO serien när det 

gäller miljö och kvalitetssystem. AdEx hamnar lite däremellan just för att de är på väg och 

arbetar för ett sådant styrsystem, men att de vill göra resan på riktigt. HSB som är ett stort och 

väletablerat företag på marknaden kanske känner sig mer manade att vara certifierade för att 

de ska behålla den marknadsandel de har idag. Svedinger som är ett mindre företag och 

förvaltar i egen regi behöver inte synas så mycket för att locka kunder, men om de kan 

effektivisera sitt arbete kan det vara bra att arbeta efter dessa ändå. AdEx som förvaltar åt 

andra behöver också som HSB visa sig bättre än sina konkurrenter på marknaden.  

Även här kan företaget visa sig slagkraftig mot sina konkurrenter genom att använda sig av 

olika typer av styrsystem. Kvalitetssystem och miljösystem som ISO 9000 och ISO 14000 

innefattar är bra för företagen då det visar att de är en kvalitetsprodukt. Då företagen använder 

sig av sådana styrsystem är det också viktigt att inte bara har certifieringen för att visa upp 
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den för andra utan också verkligen arbetar efter den, detta kan göra att de får ökat förtroende. 

I och med att deras kunder blir mer medvetna kan det vara bra för företaget att arbeta mot 

sådana mål för att behålla sin plats på marknaden. Svedinger borde försöka arbeta mot sådana 

mål för att göra sina förutsättningar bättre och för att gynna sin egen verksamhet genom 

framförallt effektivisering. 

5.7. Två av de tre företagen använder sig av standarder 

Det kan vara viktigt att det finns tydliga avtal och spelregler för hur uppdrag ska utföras, vare 

sig det är i egen regi eller med outsourcing. Ett bra sätt är att använda sig av ABFF, den 

reglerar affärsfrågor som bland annat berör entreprenadens omfattning, utförande, 

organisation och tider. 

Svedinger arbetar inte så mycket med standarder som de säger att de egentligen borde. Detta 

kan bero på att de är ett litet företag och inte köper in så mycket tjänster. De menar att de är 

ett litet företag och att man som ägare då försöker ge sig in i det mesta. Både AdEx och HSB 

använder sig av ABFF/aff-koder när dem skriver avtal. Vare sig företaget arbetar med egen 

regi eller outsourcing kan det vara viktigt att det finns tydliga avtal och spelregler för hur 

uppdragen ska utföras.
116

 

Att Svedinger inte arbetar så mycket med standarder kan skada företaget om någonting går fel 

eller om något inte sköts på det sättet man kommit överens om. Om något går fel kan det 

kosta en större summa och på det sättet skada företaget då företaget inte har några specifika 

bestämmelser att hänvisa till. Då Svedinger även är beställare av tjänsterna är det bra att 

kunna avtala om saker och ting för att kunna få arbetet utfört som de vill ha det. Med AdEx 

och HSB som är utförare är det även viktigt för dem att kunna hänvisa till bestämmelserna om 

beställaren ändrar sig mitt i arbetet och exempelvis vill ändra och slutföra arbetet på annat 

sätt.  

5.8. Datoriseringen är under utveckling 

Allard med flera menar att datoriseringen är en viktig del för att ett företag ska kunna 

effektivisera sig och få billigare drift och underhåll på sina fastigheter
117

. AdEx och HSB har 

till en viss del märkt att det blir effektivare med den datorisering de idag har, men det kan 

ibland vara svårt att acceptera nya sätt att arbeta på. De nämner även att datoriseringen har 

blivit ett viktigt informationssystem som företagen behöver i sin utveckling. Företagen har 
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inte kommit så långt i sin användning än att de riktigt märker de stora delarna, men de vill 

utvecklas och kommer då troligtvis märka en större skillnad. Grundtanken med datorisering 

idag är att det ska bli effektivt och lönsamt för företaget, detta håller företagen med om, 

annars är det inte värt att använda det. Datoriseringen har blivit ett viktigt informationssystem 

som företagen behöver i sin utvecklig då hela samhället utvecklas.
118

 

Svedinger använder sig väldigt lite av datorisering på den tekniska delen. AdEx och HSB 

använder sig en del av det, exempelvis när fastighetsskötarna får ordar och när dem ska 

återrapportera dem. Företagen använder sig inte av någon riktig handdator, utan en telefon 

som har mer utvecklade funktioner, som till exempel Iphone och HTC. Svedinger har ett litet 

fastighetsbestånd, vilket dem ska titta på innan dem bestämmer sig för att utveckla sin 

datorisering, dem ska alltså välja hur avancerade de ska vara efter den nivå företaget ligger 

på.
119

 

AdEx tycker även att datoriseringen ska vara ett hjälpmedel och inte stjälpa. När andra företag 

och samhället utvecklas så tycker dem att det är bara att hänga med och utvecklas. Med 

datoriseringen kan företaget också försöka ligga i framkant med IT-läsningar, 

internetläsningar och webbföreläsningar. Detta för att det ska vara så lätt som möjligt för 

blivande kunder, dem ska få det bekvämt. 

Både AdEx och HSB använder sig till en viss del av datorisering, detta gör troligtvis även 

deras konkurrenter. Denna datorisering är till för att företagen ska bli effektivare, både 

tidsmässigt och ekonomiskt. Detta gör i sådana fall att konkurrensen ökar om andra företag 

ligger steget före. För att själva kunna vara med och konkurrera med andra företag måste man 

själv som företag utvecklas i takt med de andra, om inte vara bättre utvecklat. Då både AdEx 

och HSB är större och har en högre nivå är det viktigare för dem att de följer med i 

utvecklingen av datoriseringen. 

Detta beror också på hur stort företaget är, Svedinger som är ett litet företag och mestadels 

sköts med egen regi är inte med och konkurrerar på samma sätt som AdEx och HSB. De har 

som sagt inte ett lika stort behov av att följa med i utvecklingen, men kan de effektivisera sitt 

arbete kan det ändå vara bra att de gör detta. AdEx och HSB som vill ha uppdrag måste visa 

att de är bättre än sina konkurrenter, visar dem att de är effektivare än sina konkurrenter på 
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detta och att kunderna på så vis kan spara tid och pengar kan företaget ha en fördel. Är 

företaget effektivare kan de också skaffa sig fler kunder. 

Den främsta bromsklossen för utvecklingen inom fastighetsbranschen och datorisering av den 

är i stora drag generationen
120

, detta kan man se då det är många äldre som arbetar inom 

denna bransch. Har ett företag arbetat på ett sätt en längre tid kan det vara svårt att byta dessa 

vanor och börja arbeta på ett annat sätt. Detta gör att företag kan vara lite sega i utvecklingen, 

men kan datoriseringen effektivisera företaget bör man genomföra detta. Företagen måste 

tänka på att konkurrenterna utvecklas med hjälp av datoriseringen och att man som företag 

även måste hänga med i utvecklingen på grund av det. 
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6. Slutsatser  

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till för att kunna besvara vår 

forskningsfråga.  

 Figur 9. Överblick på våra slutsatser. 

Det finns skillnader i organisationen av den tekniska förvaltningen då man förvaltar 

fastigheter i egen regi och genom outsourcing. Företag som arbetar med outsourcing måste 

marknadsföra sig mer än de företag som arbetar med egen regi då det är kunderna som söker 

upp dem. Då det är kunderna som väljer det företag som de vill ska förvalta åt en gäller det att 

sticka ut bland konkurrenterna på marknaden. 

Oavsett om det är ett företag i egen regi eller ett outsourcingföretag är det bra om företaget vet 

vad det finns för för- och nackdelar med att driva en verksamhet i sin egen regiform, detta för 

att kunna bli skickligare på det dem gör och utvecklas som företag. Om företagen själva inte 

vet sina för- och nackdelar kan det vara svårt att bli bättre än sina konkurrenter.  

Alla företag, oavsett regiform, vill stå för att företaget utför sina tjänster med en viss kvalité. I 

och med att kunden blir mer medveten om vad som vad det är man köper idag är det viktigt 
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att företagen försöker vara en kvalitetsprodukt. Det kommer även bli vanligare med 

specialprodukter då det är viktigt att följa med i utvecklingen, framförallt när det gäller 

miljömedvetenheten då vi pratar om fastigheter och vad man väljer för alternativ. Det är ändå 

i fastigheterna som deras kunder spenderar mycket tid och pengar och vill därför vara med 

och påverka. Företagen vill utvecklas och skapa en kombination av både en kvalitetsprodukt 

och en specialprodukt för att sticka ut bland sina konkurrenter.  

Kompetens är en viktig del i alla företag, oavsett regiform. Outsourcingföretagen vill ha 

anställda som besitter så stor kompetens som möjligt, detta kan göra att företaget blir starkare 

bland sina konkurrenter på marknaden. Företagen i egen regi vill också ha en stor kompetens 

hos sina anställda i företaget, detta för att inte behöva köpa in så mycket tjänster samt att det 

stärker det egna företaget. För Svedinger är kompetens att de anställda vet mycket om 

fastigheterna de förvaltar, medan AdEx och HSB anser att kompetensen ligger i de olika 

ansvarsområdena, alltså att de anställda inom varje ansvarsområde ska ha rätt kompetens. Är 

det något ett företag i egen regi inte kan utföra med sina fastigheter köper dem in de tjänster 

de behöver. Ett företag som arbetar med outsourcing, att de blir upphandlade har ett större 

ansvar att kunna utföra det beställaren vill. 

Det går att se tydliga skillnader på planbestämmelser, standarder och styrsystem där 

outsourcingföretagen använder sig av detta, medan företaget i egen regi inte använder sig av 

det på samma sätt. Detta kan bero på företagens storlek, att ett större företag, men även 

mellanstora företag måste använda sig av dessa för att skapa struktur i företaget och samordna 

fler enheter än vad ett mindre företag behöver. Mindre företag kan vara mer flexibla med 

detta och har vissa av planerna i huvudet. AdEx och HSB som företag vill istället visa upp sig 

mer och vara ett större hot gentemot konkurrenterna. Skillnaderna visar sig även i den 

tekniska organisationen, då ett större företag är mer hierarkiska och ett mindre företag är mer 

decentraliserade.  

Både AdEx och HSB använder sig av standarder/ABFF när dem skriver avtal. Svedinger 

använder sig inte av standarder, men tycker själva att de borde göra detta mer. Oavsett om 

företaget arbetar med egen regi eller outsourcing är det viktigt att använda sig av standarder 

då det är en typ av skydd för företaget om något skulle gå fel eller likande.  

AdEx och HSB är de företag som använder sig av styrsystem som ISO 9000 och ISO 14000 

medan Svedinger inte gör det när det. AdEx arbetar dock mot ett sådant mål i framtiden, då de 

arbetar med dessa men ännu inte har certifierat sig. Svedinger använder sig av andra typer av 
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system, då de bland annat mäter kostnader i kronor per kvadratmeter. Ett företag som är 

mindre och inte köper in så mycket tjänster behöver inte använda sig av styrsystem i lika stor 

utsträckning som ett större företag.  

En tydlig likhet mellan företagen är att de tänker långsiktigt, hur man kan förvalta fastigheter 

på bästa sätt för att de ska få en sådan lång livslängd som möjligt. Det finns dock en skillnad i 

arbetssättet, hur flexibel företaget är med sitt tillvägagångssätt med standarder, planer och 

styrsystem. 

Svedinger använder sig ytterst lite av datorisering, medan AdEx och HSB använder sig av det 

till en viss del. Datoriseringen är till för att effektivisera arbetsuppgifterna företaget har. 

Företag ska använda sig av datorisering på den nivå dem ligger då det gäller 

fastighetsbestånd, vilken typ av verksamhet företaget bedriver och dess struktur. Den nivå 

företaget ligger på kan vara orsaken till att dem mer eller mindre använder sig av datorisering. 
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BILAGA 1 – Intervjufrågor Svedinger 

Övergripande om företaget 

 Vad har ni för Mål? 

Affärsidé? 

Vision? 

 

Hur arbetar ni för att följa upp och uppnå dessa? 

 Hur ser ert fastighetsbestånd ut? 

Antal fastigheter 

Typ av fastigheter 

Åldersmässigt 

Belägna, varför just där? någon speciell anledning? 

Hur påverkar dessa faktorer er Förvaltning? 

Tekniska förvaltning?  

 

Regiform 

 Hur kommer det sig att ni valt att arbeta med ägande och förvaltning? 

Får det följder för förvaltningen? 

Tekniska förvaltningen? 

 Idag finns möjligheten att lämna iväg förvaltningen på externa bolag som enbart 

arbetar med förvaltning. Har det varit något alternativ för er? 

Varför/varför inte? 

 

För- och nackdelar 

 Vilka är nackdelarna med att agera som ett ägande bolag när man sköter den tekniska 

förvaltningen? 

 

 Vilka är fördelarna med att agera som ett ägande bolag när man sköter den tekniska 

förvaltningen? 
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Organisation 

 Hur ser er förvaltningsorganisation ut? 

Varför har ni valt den organisationsstruktur ni har? 

I vilken utsträckning delegeras ansvar ner i organisationen? 

Hur stor del av tekniska förvaltningsarbetet är standardiserat? 

Är det något inom tekniska förvaltningen som ni köper in? 

 

Konkurrens 

 Hur har ni valt att diversifiera er/skapa konkurrensfördelar på marknaden? 

 

 Vad har ni för tekniska förvaltningsstrategier? 

 

Planer 

 Vilka är grundtankarna innan ni lägger en teknisk förvaltningsplan? 

Har ni några standarder, rutiner? 

 

 Vad har ni för typ av underhållsplan av era fastigheter? 

 

Styrsystem 

 Arbetar ni med miljö- och kvalitetssystem? 

 Vilka?  

Hur? 

 Använder ni några styrsystem i dagsläget, vilka? 

 

Standarder 

 Hur stor del av det tekniska förvaltningsarbetet är standardiserat? 

 

 Är det något inom den tekniska förvaltningen som ni köper in? 
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 Hur har dessa styr- informationssystem kommit att påverka er: 

Organisation? 

Strategier? 

 

Datorisering 

 Hur stor del av den tekniska förvaltningsverksamheten är datoriserad i dag? 

Hur tillför det ert arbete? 
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BILAGA 2 – Intervjufrågor AdEx & HSB 

Övergripande om företaget 

 Vad har ni för Mål? 

Affärsidé? 

Vision? 

Hur arbetar ni för att följa upp och uppnå dessa? 

 

 Hur ser ert fastighetsbestånd ut? 

Antal fastigheter 

Typ av fastigheter 

Åldersmässigt 

Belägna, varför just där? någon speciell anledning? 

Hur påverkar dessa faktorer er Förvaltning? 

Tekniska förvaltning? 

 

Regiform 

 Hur kommer det sig att ni valt att arbeta som ett externt förvaltningsbolag och helt 

bortse från eget ägande? 

Får det följder för den tekniska förvaltningen? 

 

 Vilken typ av fastighetsägare vänder sig till er? 

 

 Vad tror ni är största anledningen idag är att anlita ett externt förvaltningsbolag? 

 

För- och nackdelar 

 Vilka är nackdelarna med att agera som ett externt bolag när man sköter den tekniska 

förvaltningen? 

 Vilka är fördelarna med att agera som ett externt bolag när man sköter den tekniska 

förvaltningen? 
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Konkurrens 

 Hur har ni valt att diversifiera er/skapa konkurrensfördelar på marknaden med den 

tekniska förvaltningen?  

 

 Är det någon typ av tjänst som efterfrågas mer än övriga när det gäller den tekniska 

förvaltningen? 

Varför just den tror ni? 

 

 Vad har ni för tekniska förvaltningsstrategier? 

 

Organisation 

 Hur ser er förvaltningsorganisation ut? 

Varför och av vilka anledningar, har ni valt den organisationsstruktur ni har? 

I vilken utsträckning delegeras ansvar ner i organisationen? 

Hur stor del av det tekniska förvaltningsarbetet är standardiserat? (Standarder, AF-koder) 

Är det något inom den tekniska förvaltningen som ni köper in? 

  

 Hur säljer ni era tjänster? 

 

Planer 

 Vilka är grundtankarna innan ni lägger en teknisk förvaltningsplan? 

Är detta er offert till fastighetsägaren? 

 

 Vad har ni för typ av underhållsplan av era fastigheter? 

 Hur samarbetar ni med fastighetsägaren i det löpande arbetet och i planeringen av 

förvaltningen? 

 Vem har ansvar för den långsiktiga förvaltningen?  
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Styrsystem 

 Arbetar ni med miljö- och kvalitetssystem med den tekniska förvaltningen, vilka och 

hur?  

 Hur har dessa miljö- och informationssystem kommit att påverka er: 

Organisation? 

Strategier? 

 

Standarder 

 Har ni några standarder, rutiner? 

 Hur hanteras oförutsedda händelser som inte är avtalsreglerade? 

Hur hanteras konflikter? 

 

Datorisering 

 Hur stor del av den tekniska förvaltningsverksamheten är datoriserad i dag? 

Hur tillför det ert arbete? 

Vilka system används?  

 

 

 


