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Sammanfattning 
 
Gavlegårdarna är Gävles största bostadsbolag och är även störst i Gävle vad gäller förmedling 
av studentlägenheterna.  
 
Gavlegårdarna befinner sig i en osynlig missnöjessituation enligt studenterna på Högskolan i 
Gävle. Orsaken till att detta missnöje inte upptäckts tidigare är förmodligen för att ingen har 
gjort en undersökning bland studenterna och deras boendesituation. En anledning till varför 
man inte gjort en undersökning i detta ämne kan vara att det inte har funnits kapital, tid eller 
resurser hos Gavlegårdarna. Efter diskussioner med vår handledare Tommy Gerdemark, 
Högskolan i Gävle, formulerades syftet med vår uppsats: 
 
Syftet med uppsatsen är att visa på och beskriva vad studenterna tycker är bra och dåligt i sitt 
studentboende. Med detta vill vi skapa ett underlag för förändring i vår förhoppning att 
Gavlegårdarna får upp ögonen för studenternas boendesituation.  
 
För att besvara detta syfte har vi genomfört en enkätundersökning med 177 studenter på 
Högskolan i Gävle. Vi har även gjort två intervjuer. En med Gavlegårdarnas 
uthyrningsansvarig, Mats Hallgren, och den andra med Studentkåren på Högskolan där vi 
träffade Ordförande Therese Klaar och receptionist Pia Söderström. Intervjuerna har haft 
karaktären av fokuserade intervjuer. 
 
Vi har kombinerat teori, empiri och analys i varje kapitel så att läsaren skall få en större insyn 
och förståelse om vad vi kommit fram till i uppsatsen. Med hjälp av en sådan metod så blir 
kopplingen mellan teorin, empirin, våra egna tankar och funderingar lättare att förstå. 
 
Dessa kapitel bygger på marknadsföringslitteratur, enkätundersökningssammanställningen, 
våra intervjuer, analyser, modeller och egna förslag på lösningar för Gavlegårdarna i deras 
arbete mot nöjdare studenter. 
 
I slutsatsen presenteras en åtgärdslista. Denna åtgärdslista bygger på de problem och lösningar 
som har dykt upp under arbetets gång, och är förslag på vad Gavlegårdarna kan göra för att få 
nöjdare studenter i studentområdena. De viktigaste åtgärderna vi har kommit fram till är: 
 

• Gavlegårdarna bör se över sitt frontlinjesystem Studentkåren. Mellan parterna krävs 
bättre kommunikation och riktlinjer. 

• Gavlegårdarna bör försöka att inte skapa för höga förväntningar hos studenterna som 
inte senare kan infrias. 

• Gavlegårdarna bör marknadsföra sig mot befintliga studenter och inte bara nya 
studenter. 

• Gavlegårdarna bör anställa bovärdar som får närmare kontakt med studenterna. Man 
bör också tillämpa ghostshopping så att Gavlegårdarna får bättre insyn i studenternas 
boendesituation. 

• Gavlegårdarna bör använda sig av vår avflyttningsblankett för att hindra framtida 
uppsägningar från studenterna. 

 



 

Summary 
 
Gavlegårdarna is the biggest housing company in Gävle. They are also the biggest landlord in 
Gävle for the students who live in student apartments.  
 
Gavlegårdarna is in the state of an invisible dissatisfaction-situation according to the students 
on the University of Gävle. The reason why this dissatisfaction has not been discovered 
before is probably because none has done this kind of research before among the students. 
One reason why Gavlegårdarna has not done a research in this area may be the lack of capital, 
time and resources. After discussions with our instructor Tommy Gerdemark, University of 
Gävle, the purpose of this paper were formulated: 
 
The purpose of our paper is to show and describe what the students find good and bad in their 
student-housing situation. With this paper we want to create a basis of change, hoping that 
Gavlegårdarna will open their eyes and see the real student-housing situation. 
 
To answer this purpose we have done a questionnaire examination with 177 students on the 
University of Gävle. We have also done two interviews. One with the director of renting at 
Gavlegårdarna, Mats Hallgren and one with the student union at the University were we met 
Chairwoman Therese Klaar and receptionist Pia Söderström. The interviews had a focused 
interview characteristic.  
 
We have combined theory, empiric and analysing in every chapter so the reader will find a 
greater view and understanding of what we have come up with in the paper. With this kind of 
method, the connection between theory, empiric, our own thoughts and ponders will be easier 
to understand.  
 
These chapters are based on marketing literature, gathering of the questionnaire, our 
interviews, analyses, models and our own proposals of solutions for Gavlegårdarna in their 
work for more satisfied students. 
 
In our conclusion, we present a list of measures. This list is based on the problems and 
solutions that have occurred during the work with this paper and are proposals for 
Gavlegårdarnas future work to get more satisfied students in the student areas. The most 
important measures are: 
 

• Gavlegårdarna should evaluate their frontline-system Studentkåren. Between these 
parts better communication and guidelines are needed. 

• Gavlegårdarna should not create to high expectations for the students that later on will 
not be fulfilled. 

• Gavlegårdarna should concentrate their marketing not only to new students but also to 
them who already have a student-apartment. 

• Gavlegårdarna should hire housing-hosts that will get closer contact with the students. 
They should also practise ghost shopping, which would help them gain a greater 
knowledge about the living-situation of the students. 

• Gavlegårdarna should use our moving-form to prevent future moving from the 
students.           
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1 Introduktion 
 
I detta introduktionskapitel ger vi läsaren en förståelse till vårt val av uppsatsämne. Med 
hjälp av bakgrunden formuleras vår problembeskrivning som i sin tur leder till uppsatsens 
syfte. Allra sist i detta kapitel presenterar vi en disposition över uppsatsens upplägg. 
 
1.1 Bakgrund 
Som studenter på Högskolan i Gävle har vi både erfarenheten av att bo i studentlägenhet samt 
att vi har vistats mycket i olika studentlägenheter på grund av att i stort sett alla våra kompisar 
har ett studentboende. Genom denna erfarenhet har vi lagt märke till att standarden, 
planlösningar, läget, hyran och gemenskapen varierar stort beroende på vart man har sitt 
studentboende. Skulle Ni vilja bo i en studentkorridor där hälsovårdsmyndigheten skulle 
vända i dörren? Eller dela två kokplattor med cirka tolv andra studenter?  Skulle Ni vilja 
försöka pressa in två kundvagnar fryst mat från Willys i ett litet frysfack i kylskåpet?  Eller 
höra grannens nattliga aktiviteter dagen innan en viktig tentamen på grund av att 
ljudisoleringen är för dålig? 
 
Detta är bara några få exempel på hur studenterna upplever sitt studentboende. Men det kan 
självklart vara svårt för Gavlegårdarna att uppfylla alla studenters behov och önskemål vilket 
vi belyser mer i vårt förhållningssätt. 
 
1.2 Problemformulering 
I och med detta ville vi ta reda på vad det är som påverkar studenterna vid deras val av 
studentboende? Hur trivs studenterna? Vad tycker studenterna är bra respektive dåligt? Vi 
ville helt enkelt ta reda på hur studenterna trivs med sitt studentboende och hur man kan 
förbättra deras boendesituation.  
 
1.3 Syfte 
Syftet med vår uppsats att visa på och beskriva vad studenterna tycker är bra och dåligt i sitt 
studentboende. Med detta vill vi skapa ett underlag för förändring i vår förhoppning att 
Gavlegårdarna får upp ögonen för studenternas boendesituation.  
 
Utifrån marknadsföringslitteratur, undersökningar och intervjuer har vi kommit fram till ett 
antal modeller och verktyg som kan komma att vara användbara för Gavlegårdarna i deras 
arbete att förbättra studenternas boendesituation. 
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1.4 Avgränsning 
I Gävle finns det flera bostadsföretag som förmedlar lägenheter till studenter. Vi har valt att 
avgränsa oss enbart till den största hyresvärden inom förmedling av studentboende i Gävle, 
Gavlegårdarna. Samt till studenterna på Högskolan i Gävle. 
 
1.5 Uppsatsens disposition 
Nu har vi presenterat vår bakgrund till uppsatsämnet samt fört en diskussion om 
problemformuleringen och även redogjort för vårt syfte. Förhoppningsvis har vi genom denna 
introduktion lyckats väcka ett intresse hos läsaren för en fortsatt vidare läsning. 
 
I kapitel två kommer vi att redovisa vårt vetenskapliga förhållningssätt och metodval. Här 
kommer läsaren att få en grund att utgå ifrån i bedömningen av uppsatsen. Vi går igenom vårt 
förhållningssätt samt att vi beskriver grunderna i de två vanligaste vetenskapliga 
huvudinriktningarna. 
 
I kapitel tre till sju kommer vi att med hjälp kärnan i marknadsföring1(se figur nedan) 
redogöra för Gavlegårdarnas förhållningssätt samt vad studenterna tycker utifrån vår 
enkätundersökning. Vi kommer även att ta upp vår analys av detta. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.1 Kärnan i marknadsföring 
Källa: Kotler, Philip m.fl. (2002), Sid 5 

 
I kapitel tre redogör vi för begreppen behov, önskemål och efterfrågan. Det mest 
grundläggande konceptet i marknadsföring är mänskliga behov. Vi går in på hur dessa tre 
hänger ihop och hur de uppstår hos människor och vad studenterna har för behov och 
önskemål.  
 
I kapitel fyra kommer vi in på vad marknaden erbjuder, här har vi begrepp som produkt/tjänst, 
service samt erfarenhet. Vi har tittat på vad produkt/tjänst är och vad Gavlegårdarna erbjuder 
för produkt/tjänst. Vidare har vi tittat på vad service innebär. Utifrån detta har vi betraktat 
Gavlegårdarnas service och hur studenterna upplever den. Utifrån detta har vi kommit fram 
till olika lösningar/förbättringar som Gavlegårdarna kan genomföra. 
 

                                                 
1 Kotler, Philip m.fl. (2002),  Sid 5  
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I kapitel fem betraktar vi begreppen värde och tillfredsställelse. Här handlar det om hur en 
produkt/tjänst tillfredsställer ett behov utifrån förväntningarna samt hur värderingarna av 
produkten/tjänsten tillfredställer behovet. Vi har här gått in och tittat på hur väl Gavlegårdarna 
har lyckats med att tillfredsställa studenternas behov samt hur studenterna värderar sitt 
boende. Vi har utifrån detta kommit fram till lösningar/förbättringar för Gavlegårdarna. 
 
I kapitel sex tar vi upp utbyte, transaktioner och relationer. Marknadsföring uppstår när 
människor beslutar sig för att tillfredställa behov och önskemål genom utbyte. Utbyte är 
marknadsföringens kärnkoncept medan transaktionen är ett mått på mätbarheten. Här går vi in 
på GAP-modellen och hur relationen mellan Gavlegårdarna och studenterna ser ut. 
 
I kapitel sju kommer vi in på marknaden och marknadsföring. Här sluts vår 
kärnmarknadsföringskoncepcirkel, Kan företaget kombinera alla de olika begreppen som vi 
tagit upp i kapitel tre till sju så anser vi att det finns stora möjligheter för Gavlegårdarna att 
lyckas bra med sin marknadsföring till studenterna 
 
I kapitel åtta, tar vi upp nöjda och missnöjda kunder. Här tar vi en närmare titt på hur nöjda 
och missnöjda studenterna är med Gavlegårdarna. 
 
I det näst sista kapitlet, kapitel nio, redovisar vi de olika studentområdena som Gavlegårdarna 
verkar i samt att vi tar upp vad studenterna anser om de olika områdena  
 
I sista kapitlet, kapitel tio, redogör vi för vår slutsats och vad vi kommit fram till utifrån vårat 
syfte och problemformulering.  Vi tar även upp förslag på vidare forskning samt åtgärder som 
Gavlegårdarna kan ta till sig för att förbättra sin marknadsföring och relation till studenterna. 
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2 Vetenskapligt förhållningssätt och metod 
 
I detta kapitel beskriver vi hur vi har arbetat samt hur vi har gått tillväga med uppsatsen för 
att uppnå dess syfte. Här finns även en redogörelse för vart vi står i de två vetenskapliga 
huvudinriktningarna, Hermeneutik och Positivism. 
 
2.1 Hermeneutik 
Begreppet hermeneutik kommer från grekiskans hermeneuo vilket betyder ”tolka” efter guden 
Hermes. 2 Hermes ansågs vara gudarnas budbärare till människorna. Själva ordet hermeneutik 
kan översättas som ”tolkningskonst” eller ”tolkningslära”. 
 
Ursprungligen utvecklades hermeneutik i samband med de tolkningsproblem som uppstod när 
man inom teologin och humanistiska vetenskaper försöker förstå betydelsen av överlevande 
texter från andra tidsperioder.3 De metoder som utvecklats bygger på antagande att en text 
skapats av ett subjekt – en människa – och att en tolkning därför måste innebära en 
rekonstruktion av upphovsmannens avsikter när texten skrevs.4 
 
Den hermeneutiska forskare försöker svara på frågan ”Vad är det som visar sig och vad är 
innebörden i det”? Utifrån detta försöker man inom hermeneutiken att använda tolkningen 
som huvudsaklig forskningsmetod.5 
 
2.2 Positivismen 
Positivismen bygger vidare på en tankelinje från Aristoteles.6 Posivitismen har sitt ursprung i 
naturvetenskapen, men dess metoder och synsätt har spritt sig även till andra 
vetenskapsområden.7 

”Positivism” myntades av den franske sociologen Auguste Comte runt 1800-talets början. Det 
syftar till att man vill bygga på positiv, dvs. säker kunskap. Enligt positivismen har vi 
människorna endast två källor till kunskap, det vi kan iaktta med våra sinnen och det vi kan 
räkna ut med vår logik. Istället för att låta känslor dra iväg med oss, eller att försöka lösa 
spekulationer och att lita på traditioner och auktoriteter så skall vi kritiskt undersöka alla 
påståenden och alla iakttagelser. Samt endast stödja oss på de fakta som vi kan anse 
säkerställd med all rimlig sannolikhet. Dessa fakta skall vi sedan analysera logiskt för att 
kunna dra slutsatser av dem.8 

                                                 
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik 
3 Wiedersheim-Paul F., Eriksson L-T. (2001), Sid 221 
4 Ibid, Sid 221 
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik#Den_hermeneutiska_forskningsprocessen 
6Wiedersheim-Paul F., Eriksson L-T. (2001), Sid 199f  
7 Thurén T (1996),  Sid 14f 
8 Ibid,  Sid 14f  
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2.3 Vårt vetenskapliga förhållningssätt 
Positivismen utgår ifrån en absolut kunskap som ideal, medan hermeneutiken relativiserar 
kunskapen.9  Eftersom vi båda är studenter så gör vi våra egna antaganden och därmed faller 
vi över i hermeneutiken. Både vårt arbetssätt och våra slutsatser kommer att baseras på 
tolkningar och egna tankar. Vi har dels gjort tolkningar av den information som framkommit 
under intervjuerna och undersökningen, dels har vi gjort tolkningar av existerande teorier.  
 
I denna uppsats har vi ett hermeneutiskt förhållningssätt. I och med alla tolkningar och egna 
tankar så befinner vi oss i det hermeneutistiska förhållningssättet. Eftersom uppsatsen bygger 
på intervjuer och enkätundersökning så försöker vi i likhet med de hermeneutiska forskarna 
att besvara frågan ”vad är det som visar sig och vad är innebörden i detta”. Utifrån detta gör vi 
våra egna tolkningar och använder det som vår huvudsakliga forskningsmetod.  
 
Eftersom vi själva är studenter är det lätt att man hamnar på deras sida. Trots detta vet vi att 
Gavlegårdarna på vissa punkter försöker göra studentboendet bättre, till exempel genom att 
man vill inför marknadsanpassade hyror samt 12 månaders hyror för att minska studenternas 
hyreskostnad. Vidare vill Gavlegårdarna införa en så kallad avflyttningsblankett för att de 
skall få reda på hur man upplevt sitt boende. Detta kan på lång sikt leda till positiva 
förändringar för studenternas boendesituation. Vi kommer att belysa dessa punkter i 
uppsatsen. 
 
2.4  Metod 
Metod är något mer än bara ett verktyg för att lösa och komma fram till ny kunskap, utan det 
är även läran om hur man organiserar, samlar in, bearbetar, analyserar och tolkar olika fakta. 
Denna skall framställas på ett sådant sätt att andra kan ta del av tillvägagångssättet för studien 
och själva bedöma innehållet.10 

 
2.4.1 Tillvägagångssätt 
Nedan kommer vi att beskriva hur vi kom fram till uppsatsens syfte och hur arbetet med att 
besvara syftet har genomförts. För att få en bättre överblick över arbetes gång har vi valt att 
illustrera detta med hjälp av ett Gant-schema som återfinns på sidan 12.  
 
Vi valde att skriva om studenternas boendesituation vid Högskolan i Gävle eftersom vi tycker 
att det är en viktig del för studenterna under studietiden. Vi valde att avgränsa oss till 
Gavlegårdarna som är störst i Gävle på att förmedla studentbostäder. 
 
Anledningen till varför vi valde att skriva om detta är att vi har mycket erfarenheter av 
studentlägenheter genom att många kompisar bor i dessa samt att en av oss har bott i en 
studentlägenhet. 
 
Vi tog kontakt med vår handledare Tommy Gerdemark i början av oktober och bokade ett 
möte för att diskutera denna idé och tillvägagångssätt. I slutet av oktober början av november 
träffades vi och hade en diskussion angående vår idé. Det visade sig att Tommy var positivt 
inställd till vår idé. Tillsammans så kom vi fram till ett syfte med vår uppsats och att en 
undersökning bland studenterna på Högskolan i Gävle skulle genomföras. Nu började arbetet 
med att utforma en undersökning som skulle ge oss bra information om studenternas 
boendesituation samt att samla in litteratur om vårt uppsatsämne. 
                                                 
9 Wiedersheim-Paul F., Eriksson L-T. (2001), Sid 199 
10 Halvorsen, K (1992), Sid 13 
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Det finns en rad olika metoder och angreppssätt för att undersöka olika problemområden, i 
huvudsak så brukar man prata om kvalitativ och kvantitativa undersökningar. Vi har valt att i 
vår uppsats att både använda ett kvalitativt och ett kvantitativt angreppssätt. Genom att 
använda båda sätten så hoppas vi att trovärdigheten i undersökningen har ökat. Kvantitativ 
empiri/data använder siffror vanligen i form av mätningar av antal för att ge precision på ett 
antal observationer. Kvalitativ empiri/data använder ord för att beskriva individer, situationer 
eller omständigheter runt ett märklig företeelse.11  
 
Det är viktigt att ha i åtanke att skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metodik inte 
behöver innebära en skiljaktighet i de perspektiv, förhållningssätt och paradigmer.12  
 
Vi hade som mål att få in 300 svar från studenterna. Vi ville se hur mycket och hur bra 
information vi kunde få genom denna undersökning innan vi fördjupade oss i litteraturen.  
 
Vi ville inte ha för många frågor utan vi valde att koncentrera oss på det mest väsentliga med 
hänsyn till vårt syfte med uppsatsen.  
 
Undersökningen genomfördes under vecka 2 i januari. Vi valde att både sitta i Rävhallen på 
Högskolan i Gävle samt att gå runt i skolan och fråga studenterna. Detta gjordes tre till fyra 
timmar per dag under fyra dagar. Vårt mål var som sagt att få in 300 svar. Vi lyckades få in 
177 svar. Det visade sig vara svårare att få in svar än vad vi trott. Men efter att vi 
sammanställt undersökningen så ansåg vi att den informationen vi fått in var tillräcklig för 
vårt uppsatsarbete. 
 
När undersökningen och sammanställningen var klar så var det dags för ett nytt möte med 
Tommy. I mitten av januari träffades vi återigen för en genomgång av undersökningen. Han 
tyckte att vi fått in bra information och tyckte att vi kunde fortgå med denna uppsats. Vid 
detta möte så bestämde vi att en intervju skulle genomföras med Gavlegårdarna samt 
litteraturfrågan diskuterades.  
 
Innan intervjun genomfördes så gick vi igenom våra tänkta frågor med Tommy. I slutet av 
januari hade vi en intervju med Gavlegårdarna som var innehållsrik. Intervjun med 
Gavlegårdarna var dels tänkt att ge information till GAP-modellen samt att få reda på hur 
insatt Gavlegårdarna var/är i studenternas boendesituation.  
 
De personer som vi har valt att intervjuat har svarat på våra frågor verbalt samt att vi spelade 
in intervjun för att på så sätt öka tillförlitligheten i svaren. Detta tillvägagångssätt har hjälpt 
oss att lättare tolka svar samt att se vad de intervjuade framhöll som mer viktigt eller mindre 
viktigt. 
 
Vi har valt att i vår uppsats kombinera teori, empiri samt analys i alla kapitel. I varje kapitel 
redogör vi först teorin för att sedan komma in på empirin och vår analys. Varför vi valt detta 
upplägg på uppsatsen är för att öka överskådligheten samt att det ska bli lättare för läsaren att 
förstå. Vi finner att det skapar ett bättre helhetsintryck samt att det blir lättare att följa den 
röda tråden i uppsatsen. Vidare kommer läsaren enklare att urskilja att syftet och 
problemformuleringen har uppnåtts i denna uppsats. 

                                                 
11 Remenyi  D (1998),  Sid 121 
12 Backman J  (1998),  Sid 31 
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I början av februari påbörjade vi vårt uppsatsskrivande på allvar. Se Gant-schema nedan. 
 
Gant-schema 
 Oktober November December 

Aktiviteter 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 
Planering              
Möte Tommy              
Kontakt Mats Hallgren              
Insamling undersökning              
Insamling litteratur              
 
 
 Januari Februari Mars 

Aktiviteter 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 
Planering              
Möte Tommy              
Kontakt Mats Hallgren              
Insamling undersökning              
Insamling litteratur              
Uppsatsskrivning              
Intervjuer              
Kontakt med kåren              
Sammanställning undersök.              
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2.4.2 Litteraturundersökning 
För att få en teoretisk referensram har vi genomfört litteraturstudier. För att vi skulle erhålla 
så bra material som möjligt har vi sökt i bibliotek, databaser, Internet, samt att vi har använt 
kursmaterial som har ingått i vår utbildning. Den information som vi har fått genom 
litteraturen har jämförts med varandra för att på så sätt få fram en mer korrekt och trovärdig 
information som möjligt. 
 
Via Internet har vi sökt efter böcker inom det aktuella uppsatsämnet. Med hjälp av högskolans 
bibliotekskatalog har vi hittat bra information. Vi har även haft stor användning av 
kurslitteraturen som vi haft på kurser som vi läst på högskolan. 
 
På Internet har vi även använt oss av sökmotorer. Fördelen med detta är att man snabbt får en 
överblick på vad som tidigare har skrivits inom ämnet samt mycket förslag på olika typer av 
litteratur. Via dessa sökmotorer så insåg vi att det inte fanns så mycket skrivet om 
studentboendet i Gävle utan det handlade mest om vart man kan få tag på studentboende. Vad 
vi däremot upptäckte var att det fanns desto mer teoretiska kopplingar till 
tjänstemarknadsföring. Man ska ha i åtanke att allt det man läser på Internet inte är 
vetenskapligt belagt och man bör därför vara lite extra källkritisk till mindre tillförlitliga 
källor. Men samtidigt så finns det väldigt mycket bra att läsa på Internet. 
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3 Behov – Önskemål – Efterfrågan 
 
Det mest grundläggande konceptet i marknadsföring är mänskligt behov. Därför kommer vi i 
detta kapitel att ta upp hur de tre begreppen behov, önskemål och efterfrågan hänger ihop 
samt vad de innebär. Vidare kommer vi att titta på hur dessa tre begrepp visar sig hos 
studenterna. 
 
3.1 Definition av behov – önskemål - efterfrågan 
 
 

Mänskliga behov: Ett 
tillstånd av uteblivna känslor 

 
Mänskligt önskemål: 
Formen som ett mänskligt 
behov tar i förhållande till 
kultur och individuell 
personlighet. 
 
Efterfrågan: Mänskliga 
behov som är uppbackade av 
köpkraft. 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 Kärnan i marknadsföring 
Källa: Kotler, Philip m.fl. (2002),  Sid 5 
 

Det mest grundläggande konceptet i marknadsföring är mänskliga behov. Mänskliga behov är 
ett tillstånd av berövade känslor. De innefattar grundläggande fysiska behov av mat, kläder, 
värme och säkerhet; Sociala behov såsom tillhörighet och känslor; Individuella behov av 
kunskap och uttryck. Dessa behov uppfanns inte av marknadsförare; de är en del av den 
mänskliga naturen. När ett behov inte är tillfredsställt, kommer en person göra en av två 
saker. 13 
 

1. titta efter ett objekt som kan tillfredsställa behovet; eller 
2. försöka att minska behovet 

 
Önskemål är formade efter en människas omgivning och beskrivs i termer av objekt som vill 
tillfredställa deras behov.14 
 
Människor har smala, bas behov, men nästan obegränsade önskemål. Men det har även 
begränsade resurser. Människor vill välja de produkter/tjänster som ger mest tillfredsställelse 

                                                 
13 Kotler, Philip m.fl. (2002), Sid 6 
14 Ibid,  Sid 6 



 
Kapitel 3 – Behov – Önskemål - Efterfrågan 

 

15 

för pengarna. När en människa har förmågan att betala, dvs. köpkraften, så blir behovet till 
efterfråga. 
 
3.1.1 Motiv 
Ett behov blir ett motiv när det är taget till en tillräcklig intensitetsnivå. Ett motiv är ett behov 
som är tillräckligt pressande för att en person skall försöka tillfredställa detta motiv. Två av de 
mest populära teorierna om mänskligt behov är Freuds och Maslows teorier. Freud tror att en 
person inte förstår hans eller hennes motiv. Motivet är indelat i en vilja att ha något, en hobby, 
en karriär, imponera på andra och andra känslor som till exempel att känna sig yngre efter att 
ha införskaffat produkten eller tjänsten. Små delar tillsammans bildar ett motiv. Maslow ser 
däremot motivation som en hierarkisk kedja från det mest pressande till det minst pressande 
behovet. En människa försöker tillfredsställa det mest pressande, dvs. det viktigaste, behovet 
först.15 
 
3.1.2 Gavlegårdarna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur. 3.2 Varför valde våra studenter studentlägenhet? 
Källa: Enkätundersökningen. 
 
Sammanställningen av denna fråga visar att den största delen av studenterna valde 
studentlägenhet med hjälp av bostadsgarantin. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att 
studenterna var i behov av en bostad när de skulle börja studera på Högskolan i Gävle. I och 
med detta behov av bostad så visar det på att huvuddelen av studenterna gått efter Maslows 
teori där det viktigaste behovet har kommit först, det vill säga att skaffa sig en bostad. Vi tror 
att de studenter som hamnar i de övriga tårtbitar som till exempel vänner, läget eller förmåner 
att dessa studenter istället har tänkt i Freuds banor. De har haft en önskan om att vilja ha något 
eller några delar. 
 
 
 

                                                 
15 Ibid, Sid 205f 
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4 Vad marknaden erbjuder 
 
När ett behov eller önskemål uppstår hos en människa tillfredsställer han/hon dessa med 
hjälp av produkter/tjänster. Därför kommer vi att titta närmare på vad marknaden erbjuder. 
Vi kommer även att beskriva allmänt om vad produkt/tjänst, service och erfarenhet innebär 
samt vad Gavlegårdarna erbjuder, hur deras service är och hur detta upplevs av studenterna.     

  
4.1 Produkt - Service - Erfarenhet 

 
Produkt: Är något som kan 
erbjudas till en marknad för 
att tillfredsställa ett behov 
eller önskemål. 
 
Service: Aktiviteter, 
förmåner eller 
tillfredsställelse som erbjuds. 
 
Erfarenhet: Är det som 
kunderna skaffar sig genom 
att utnyttja olika 
produkter/tjänster 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.1 Kärnan i marknadsföring 
Källa: Kotler, Philip m.fl. (2002), Sid 5 
 
4.1.1 Produkt 
Människor tillfredsställer sina behov och önskemål med produkter/tjänster. Konceptet av en 
produkt/tjänst är inte begränsad till fysiska objekt, som en bil, TV eller en tvål – allt som kan 
tillfredställa ett behov kan kallas produkt/tjänst.16 
 
Produkter/tjänster är egentligen verktyg som hjälper kunderna att uppnå deras syften. En 
produkts eller tjänsts syfte kan brett klassas som användandevärde eller innehavsvärde.17 

4.1.1.1 Gavlegårdarnas produkt/tjänst 

Med hjälp av dessa teorier kan vi urskilja vad studenterna egentligen köper från 
Gavlegårdarna. De hyr inte en lägenhet, de betalar pengar för ett boende, tak över huvudet 
och en fristad. Eftersom boendet är studenternas syfte och Gavlegårdarna förser dem med de 
verktygen så är det viktigt för Gavlegårdarna att verktygen fungerar korrekt, det vill säga att 
studenterna är nöjda och på så sätt skapar sig positiva erfarenheter från dem. 

                                                 
16 Ibid, Sid 7 
17 Woodruff m.fl. (1996), Sid 54f 
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Service är aktiviteter som inte resulterar i att man kommer att äga något. Exempel på detta är 
flygresor, kundtjänsten på banken eller reparationer i hemmet.18 
 
Naessén menar att produkter och tjänster blir allt mer lika och servicen är i många fall det som 
skiljer konkurrenterna åt. Den som har bättre service får fler kunder. Därigenom blir bra 
service också lönsam och alltfler företag har upptäckt detta. Att ge god service leder också till 
nöjda kunder vilket är motiverande i sig.19 
 
4.1.2. Vad är god service? Service kvaliteten 
Många tjänsteföretag finner att en överlägsen kvalitet ger dem en potentiell konkurrensfördel 
som leder till överlägsna försäljningar och vinster. Att erbjuda bättre servicekvalitet kostar 
mer men investeringarna brukar löna sig eftersom en ökad kundtillfredsställelse leder till 
ökade försäljningar och återkommande kunder. Nyckeln till detta är att överträffa kundernas 
förväntningar på servicekvaliteten. ”Lova bara vad du kan leverera och leverera mer än vad 
du lovar” – Chef på American Express20. 

4.1.2.1 Gavlegårdarnas service 

Att ge god service är något som påverkar Gavlegårdarna i sitt dagliga arbete. Detta kanske 
inte påverkar Gavlegårdarna avsevärt mycket ifråga om studentbostäder eftersom de är störst i 
Gävle på att förmedla studentlägenheter, men på lång sikt så är detta något som kan göra att 
studenterna väljer att bo hos andra bostadsföretag om servicen på Gavlegårdarna försämras. 
Därför är det viktigt för både Gavlegårdarna och Kåren att kunna ge studenterna en så bra och 
tillfredsställande service som möjligt.   
 
För att kunna göra detta på bästa sätt måste Gavlegårdarna ha kunskap om vad studenterna 
förväntar sig för service. Ett exempel på hur Gavlegådarna skulle kunna förbättra sin service 
och kunskap om studenternas boendesituation är så kallad ghostshopping. Det innebär att man 
åker ut och provar på företagets produkt eller tjänst. Gavlegårdarna skulle kunna anlita någon 
att bo några nätter i varje studentområde. Därefter kan denna person rapportera till 
Gavlegårdarna hur det har varit att bo i de olika områdena. Man bör titta på vad som har 
fungerat bra, mindre bra och hur det har gått med klagomål osv. 
 
Anledningen till att vi tycker att Gavlegårdarna borde göra en så kallad ghostshopping är att 
det i intervjun med Mats Hallgren framkom att Gavlegårdarna inte har så stor insyn i 
studenternas boendesituation. 
 
Det är svårt för oss att beskriva vad god service är eftersom det kan handla om så många olika 
saker. Däremot kan vi med hjälp av Naessén peka på något som ofta finns med i uppräkningar 
av vad som är god service. God service är bland annat att en servicegivare har gjort något mer 
än vad servicetagaren förväntade sig.21  
 
För Gavlegårdarna kan detta vara en ansvarstagande nivå i relationsmarknadsföringen, att till 
exempel med ett telefonsamtal efter att man har flyttat in för att se om allt är till belåtenhet. 
Gavlegårdarna skulle även kunna erbjuda studenterna andra förmåner såsom att studenten får 
välja mellan sex tapeter istället för utlovade fyra. Att snabbt få svar på frågor och funderingar, 

                                                 
18 Kotler, Philip mfl, (2002), Sid 7 
19 Naessén, Lars-Olof. (1994), Sid 14 
20 Kotler, Philip mfl. (2002), Sid 550 
21 Naessén, Lars-Olof. (1994),Sid 23 
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att bli välbemött och känna att någon verkligen lyssnar är ytterligare några av många saker 
som Gavlegårdarna kan använda sig av för att betraktas som riktigt bra servicegivare. 
 
Vi kan med hjälp av enkätundersökningen visa på att Gavlegårdarna brister i sin service. Det 
är många studenter som tycker att bemötandet från Gavlegårdarna är bristfälligt. På 
Westergrenska är studenterna missnöjda med Gavlegårdarna när det handlar om framför allt 
responsen och servicen från dem. På Midgård upplever studenterna att Gavlegårdarna stuntar i 
dem. Detta tycker vi är något som Gavlegårdarna måste se över för att kunna bli bra 
servicegivare. 
 
För att Gavlegårdarna skall kunna leverera mer än vad studenterna förväntar sig måste de veta 
vad studenterna förväntar sig innan de skriver på hyreskontraktet för deras studentbostäder. 
Ett sätt att ta reda på detta kan vara att göra en kort telefonundersökning på de studenter som 
bor i ett visst område. Man kan till exempel fråga studenten vad de hade för förväntningar 
innan de flyttade till ett visst område, samtidigt fråga om dessa förväntningar har 
förverkligats. Om man gör en sådan undersökning på alla studenter som inte har bott i ett 
studentområde innan men som bor där nu så tror vi att man kommer att få ett bra underlag för 
generella förväntningar hos studenter som flyttar till detta studentområde. Alla studenter är 
förstås olika, men vi tror ändå att man kommer att få ett stort generellt underlag. När man vet 
vad studenterna förväntar sig så skall man i första hand försöka tillgodose dessa behov så bra 
som möjligt. Om man lyckas skall Gavlegårdarna bygga vidare på detta och försöka 
överträffa deras generella förväntningar eftersom detta, enligt Kotler och oss själva, i så fall 
kommer att leda till högre kundtillfredsställelse och vinster i form av färre utflyttningar och 
nöjdare studenter. 
 
Om Gavlegårdarna lyckas och studenterna är nöjda med de studentbostäder som de bor i så 
kommer förmodligen fler att bo kvar och senare i livet välja att fortsätta samarbetet med 
Gavlegårdarna. De nöjda studenterna fungerar inte bara som nöjda kunder åt Gavlegårdarna 
utan också som bra marknadsförare.  
 
När man pratar om tjänster som produceras och konsumeras samtidigt och i det här fallet ett 
boende som värderas under tiden man bor där och efter man har flyttat därifrån är sådana här 
marknadsförare mycket viktiga. Detta beror på att ”word of mouth” och åsikter från vänner 
och bekanta är väldigt viktigt när andra människor skall skaffa sig ett boende eller köpa 
Gavlegårdarnas tjänster.22 Kotler formulerar detta på ett bra sätt,”If the customer is satisfied 
with the brand he or she has bought, this will lead to repeat purchase on another buying 
occasion”. 
 

                                                 
22 Kotler, Philip mfl. (2002), Sid 675 
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4.1.3 Erfarenheter 
Man skaffar sig erfarenheter genom att utnyttja olika produkter/tjänster. Ett besök på till 
exempel EuroDisney är en erfarenhet likaså ett besök till Grand Canyon.23 Genom att bo med 
olika bostadsföretag kommer människor att skapa sig positiva eller negativa erfarenheter av 
att bo med dessa bostadsföretag. 
 
Mats Hallgren på Gavlegårdarna säger själv att studenterna är bra för Gavlegårdarna och 
Gävle i det syftet att positiva erfarenheter av att bo med Gavlegårdarna sprids till andra 
människor, “word of mouth”. Studenterna blir en del av marknadsföringen för Gavlegårdarna. 

                                                 
23 Ibid,,Sid 7 
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5 Värde - tillfredsställelse 
 
Här betraktar vi begreppen värde och tillfredsställelse. Det handlar om hur en produkt/tjänst 
tillfredsställer ett behov utifrån förväntningarna samt hur värderingarna av 
produkten/tjänsten tillfredställer behovet. Vi har tittat på hur väl Gavlegårdarna har lyckats 
med att tillfredsställa studenternas behov samt hur studenterna värderar sitt boende. Vi har 
utifrån detta kommit fram till lösningar/förbättringar för Gavlegårdarna. 
 
5.1 Definition av kundvärde - kundtillfredsställelse 

 
  
 

 
Värde: Kundernas värdering 
av produkters kapacitet att 
tillfredsställa deras behov. 
 
Tillfredsställelse: I vilken 
utsträckning som en produkts 
mottagna utförande matchar 
kundens förväntningar. 

 
Figur 5.1 Kärnan i marknadsföring  
Källa: Kotler, Philip m.fl. (2002), Sid 5 

 
Vanligtvis så möter kunder ett stort urval av produkter/tjänster som kan tillfredsställa ett visst 
behov. Hur väljer de bland alla dessa produkter/tjänster? Kunder väljer/köper sina 
produkter/tjänster baserat på deras mottagande av värde som olika varor och tjänster 
levererar24 
 
5.1.1 Hur gör kunderna sina val?  
Kunderna väljer det erbjudande som ger dem mest värde. Kunder är värde-maximerare inom 
ramarna av sökkostnader, begränsad kunskap, rörlighet och inkomst. Kunderna formar 
förväntningar av ett värde och agerar utifrån detta. Efter detta så jämför kunderna det verkliga 
värdet de mottagit när de införskaffat tjänsten eller produkten med det förväntade värdet som 
de hade innan köpet. Detta påverkar deras tillfredsställelse och återköpsbeteende.25 
 

                                                 
24 Ibid, Sid 7 
25 Ibid, Sid 392f 
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5.1.1.1 Studenternas val 
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Figur 5.2: Vart studenterna helst vill bo 
Källa: Enkätundersökningen 

 
Studenterna agerar som vilka kunder som helst. De söker efter det boendet som ger dem det 
bästa värdet, till exempel läget, standarden, kompisar och hyran. Därför tycker inte vi att det 
är konstigt att de studentbostäder som uppfyller många av dessa krav är populärast. De  
två populäraste områdena är Södra Slottsgatan och Westergrenska. Anledningen till denna 
popularitet är, enligt undersökningen, ett bra läge till skolan och centrum, kompisar, grannar 
samt att många studenter upplever det som trevliga områden att bo i. Utifrån våra erfarenheter 
som studenter på Högskolan i Gävle så märker vi att Södra Slottsgatan och Westergrenska har 
ett bra rykte om sig bland studenterna och att grannsämjan är bra i dessa två områden. 
Ytterligare en sak som vi lade märkte till när vi studerade undersökningen var att alla på 
Södra Slottsgatan utom två ville bo kvar, dessa två ville till Westergrenska. Alla på 
Westergrenska utom två ville bo kvar, dessa två visste inte vart de ville bo.  
 
Utifrån detta, tror vi, att Gavlegårdarna på Södra Slottsgatan och Westergrenska har lyckats 
att motsvara studenternas förväntningar och tillfredsställt dem. Förhoppningsvis kan de se vad 
de har gjort riktigt och vad som skall tillämpas på de andra områdena för att få lika nöjda 
studenter. Om de lyckas med detta vet vi att studenterna kommer att fortsätta bo med dem 
även i framtiden, de skulle då få ett så kallat återköpsbeteende. 
 
5.1.2 Kundvärdet enligt Woodruff m.fl. 
Kundvärdet är enligt Woodruff kundernas mottagande av vad de skulle vilja ha inträffat i en 
specifik situation med hjälp av en produkt eller tjänst, som har hjälpt dem att uppnå ett önskat 
syfte eller mål.26  
 
Produkter eller tjänster är egentligen verktyg som hjälper kunderna att uppnå deras syften. En 
produkts eller tjänsts syfte kan brett klassas som användandevärde eller innehavsvärde.27 

                                                 
26 Woodruff mfl. (1996), Sid 54f 
27 Ibid, Sid 54f 
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Produkter eller tjänster skapar ett värde genom att leverera konsekvenser istället för deras 
naturliga egenskaper.28 
 
Kundernas värdebedömning är mycket påverkad och starkt bunden till en speciell 
användandesituation. Dessa bedömningar är föremål för förändring i olika situationer, över tid 
och i speciella utlösningssituationer.29   
 
Mottagna positiva konsekvenser 
(Förmåner eller önskade utfall) 
 
                                                                                           Värdet 
 
 
Mottagna negativa konsekvenser 
(Uppoffringar eller kostnader)                                                      
 
Figur 5.3 Definition 1 av kundvärdet enligt Woodruff m.fl. 
Källa: Woodruff m.fl. (1996), Sid 58 
 
 

Figuren nedan visar på att värdebedömningar är relationerna mellan 
produkten/tjänsten, situationen och användaren. 

 

 
Value judgment  

 
Figur 5.4 Definition 2 av kundvärdet enligt Woodruff m.fl. 
Källa: Woodruff m.fl. (1996), Sid 60 

                                                 
28 Ibid, Sid 54f 
 
29 Ibid, Sid 54f 
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5.1.2.1 Studenternas bovärde 

Med hjälp av denna teori kan vi utskilja vad studenterna egentligen köper från Gavlegårdarna. 
De hyr inte en lägenhet, de betalar pengar för ett boende, tak över huvudet och en fristad. 
Eftersom boendet är studenternas syfte och Gavlegårdarna förser dem med de verktygen så är 
det viktigt för Gavlegårdarna att verktygen fungerar korrekt, det vill säga att studenterna är 
nöjda. Gavlegårdarnas tjänst skapar också ett värde för de boende, något som vi har valt att se 
som boendevärdet. Detta värde påverkas av allt som Gavlegårdarna gör beträffande 
studentbostäderna. Hur påverkas då studenternas värdebedömning utifrån denna teori? 
Eftersom värdebedömningarna påverkas och är bundna till en användandesituation, boendet, 
kan dessa värdebedömningar ändras i olika situationer.  Ett exempel på en sådan situation är 
om två studenter flyttar ihop kan det upplevas som om att lägenheten känns mindre vilket 
leder till att de letar efter en större lägenhet.  
 
I sådana situationer är det viktigt, enligt Woodruff, för Gavlegårdarna att studenterna får ett så 
bra mottagande som möjligt och hjälper dem att se till så deras vilja mottages med hjälp av 
deras tjänst så studenternas syften och mål uppnås på bästa möjliga sätt. Detta kan uppnås 
med hjälp av ett bra mottagande från kundtjänst och övriga på Gavlegårdarna, samt en 
flexibilitet som gör att studenterna till exempel kan hitta en ny lägenhet så snabbt som 
möjligt. Om Gavlegårdarna lyckas med detta kommer, som vi tidigare nämnt, dessa studenter 
bli positiva och bra marknadsförare för Gavlegårdarna i framtiden 
 
Vi har i vår enkätundersökning hittat olika saker som påverkar boendevärdet negativt för 
studenterna. Bland annat i Sätra så upplever studenterna att administrationen fungerar dåligt i 
det avseende att man inte fick namnskylt på dörren förrän efter en månad efter inflyttning. På 
Midgård så känner vissa studenter att Gavlegårdarna struntar i dem. Även på Westergrenska 
upplever studenterna att Gavlegårdarna ger en dålig service och respons. 
 
5.1.3 Kundtillfredsställelse 
Kundtillfredsställelse med ett köp beror på produkten eller tjänstens levererade utförande 
jämfört med kundens förväntningar. Förväntningarna bygger på tidigare inköpserfarenheter, 
vänner- och familjens åsikter, marknadsföraren på företaget och annan konkurrerande 
företagsinformation och löften. Om marknadsföraren på företaget inger för låga löften och 
förväntningar så kommer företaget förmodligen att tillfredsställa de kunder som köper 
tjänsten eller produkten. Problemet blir, i och med detta, att de misslyckas att attrahera 
tillräckligt många kunder. Om de inger för höga löften och förväntningar riskerar företaget att 
många blir missnöjda även om företaget förmodligen får fler kunder. Några av de 
framgångsrika företagen idag höjer förväntningarna hos de potentiella kunderna och lyckas att 
matcha utförandet till de givna löftena. Dessa företag innesluter total kundtillfredsställelse. De 
framgångsrikaste företagen idag spårar kundernas förväntningar, inser företagets utförande 
och vad kundtillfredsställelsen innebär.30 

5.1.3.1 Studenternas tillfredsställelse 

Tittar man på denna teori om kundtillfredsställelse kan vi se att studenterna formar sina 
förväntningar utifrån kontakt med andra studenter. Dessa studenter förväntar sig samma saker 
som de studenterna som redan utnyttjar tjänsten/produkten. Kåren skapar indirekta 
förväntningar hos studenterna genom studentbostadskatalogen. Eftersom en av oss har 
utnyttjat Gavlegårdarnas tjänster/produkter så har vi upptäckt att studentbostadskatalogen 

                                                 
30Kotler, Philip mfl. (2002), Sid 394f 
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inger för höga förväntningar, i verkligheten blev de höga förväntningarna till ett missnöje. 
Även i det avseendet att vi har vistats i många av dessa studentområden så har vi lagt märke 
till att studentbostadskatalogen säger en sak medan verkligheten är en annan. Vissa av dessa 
förväntningar lyckas, till exempel närheten till naturen och friluftsspår i Sätra, andra 
misslyckas som till exempel standarden på Hantverkargatan. 
 
Enligt vår enkätundersökning så tycker vissa studenter att Gavlegårdarna lever upp till deras 
förväntningar. I Sätra var några nöjda med närheten till natur och friluftsspår. Medan andra 
studenter var missnöjda med standarden i många av studentområdena. 
  
Gavlegårdarna måste veta vad studenterna förväntar sig för att kunna erbjuda total 
kundtillfredsställelse. Om man skall sätta upp mål för kundtillfredsställelsen innebär det att 
man måste ligga över konkurrenternas mål för kundtillfredsställelse för att lyckas.31  
 
5.1.4 Tillfredsställa kundernas behov 
För att kunna vara bäst på dagens marknad så måste företagen bli kundcentrerade. De måste 
leverera bästa kundvärdet till sina målkunder över tid. Företagen måste också bli skickliga på 
att bygga kundrelationer, inte bara produkter och tjänster. För ofta är kundrelationerna 
ignorerade i företagens styrelserum där synsättet är att behålla kunderna och att detta skall 
ligga hos marknadsförings- eller säljavdelningen.32  

5.1.4.1 Tillfredsställa studenternas behov  

Eftersom Gavlegårdarna jobbar med tjänster och behöver behålla sina studenter, gäller det att 
inte bara marknadsföra sig för att få nya studenter att bo hos Gavlegårdarna utan också 
marknadsföra sig mot de befintliga studenterna genom att exempelvis bjuda på halva hyran en 
månad eller visa sig ute bland studentbostäderna och lära känna studenterna som bor där.  
 
Gavlegårdarna har nyligen gått över från 10 månadershyra till 12 månadershyra i syfte att 
minska månadshyran, enligt Mats Hallgren på Gavlegårdarna. Samtidigt blir det lättare för 
Gavlegårdarna med hanteringen av studentlägenheterna när det gäller besiktning vid 
avflyttning. Mats menar även att med en 12 månadershyra kommer studenterna förmodligen 
att flytta innan sommaren istället för månadsskiftet augusti/september när skolan börjar igen. 
Med 10 månadershyra så var juli och augusti hyresfria. Detta medförde ett tryck för 
Gavlegårdarna i augusti/september när de flesta studenterna flyttade ut samt flyttade in. 
 
När vi var och gjorde vår intervju med Kåren så kom det en student som var väldigt upprörd 
över ändringen till 12 månadershyra, hon menade att anledningen till att hon valt en 
studentbostad med Gavlegårdarna var på grund av 10 månadershyra. Dessutom hade hon inte 
fått någon information om detta från Gavlegårdarna. Men personalen på Kåren hade fått en 
informationslapp om denna hyresförändring som endast var skriven på svenska... vilket 
drabbar utbytesstudenterna. 
 
 
 

                                                 
31 Ibid, Sid 394f 
32 Ibid, Sid 391 
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5.1.5 Kundlevererat värde 
Kundlevererat värde är skillnaden mellan totalt kundvärde och totala kostnaden för kunden. 
Exempel på detta är två traktorer. Där den ena traktorn har högre tillförlitlighet, hållbarhet, 
service, utförande, leverans och underhåll medan den andra traktorn är motsatsen. Den första 
traktorn behöver inte vara det självklara valet för kunden. Man måste också titta på den totala 
kundkostnaden. Kunden kommer att värdera övriga kostnader tillsammans med 
inköpskostnaden för att få en uppskattad total kundkostnad. Denna totala kundkostnad 
kommer kunden att jämföra med det totala kundvärdet och bestämmer således det totala 
kundlevererade värdet förknippat med traktorn.33 

5.1.5.1 Kundlevererat värde hos studenterna 

Ett exempel på det kundlevererade värde hos studenterna är de studenter som väljer att flytta 
från Sätra till exempelvis Westergrenska även om hyran blir högre så blir den totala 
kundkostnaden lägre på grund av minskade resekostnader till och från skolan, centrum och 
kompisar i andra studentområden. På grund av att Westergrenska har ett bättre läge till skolan 
och centrum så ökar det totala kundvärdet för studenterna vilket bidrar till att det 
kundlevererade värdet ökar.  
 
I vår enkätundersökning så visar det sig att de flesta som bor I Sätra vill flytta till Södra 
Slottsgatan och Westergrenska på grund av läget till skolan och centrum. Vilket bevisar vår 
teori ovan. 
 
5.1.6 Relationen mellan kundvärde och kundtillfredsställelse 
Kundvärdet är en reaktion på mottaget värde. Värdet är här relationen mellan en produkt, 
användaren och hans/hennes mål och syften i en specifik användarsituation. 
Kundtillfredsställelse är däremot relationen mellan en produkts verkliga användning och 
standarden på användningen.34  

5.1.6.1 Relationen mellan bovärdet och studenternas tillfredsställelse 

Om man applicerar detta på Gavlegårdarna så kan man säga att kundvärdet är relationen 
mellan boendet, studenten och hans/hennes mål eller syften i det specifika boendet. 
Kundtillfredsställelsen är däremot relationen mellan boendet och vad han/hon hade förväntat 
sig av boendet. Därför anser vi att Gavlegårdarna inte bör inge för höga förväntningar hos 
studenterna om man inte kommer att kunna ha möjlighet att uppfylla dessa förväntningar med 
hög marginal. Som Ulf Halleryd – Lärare i marknadsföring på Högskolan i Gävle brukar säga: 
”Under promise, over delivery”. 
 
Här uppmärksammar vi ett problem som dykt upp under enkätundersökningen som vi även 
tagit upp tidigare. Detta är inte bara ett av Gavlegårdarnas problem utan också Kårens 
problem. Vi tycker, med medhåll från en del studenter i enkätundersökningen, att 
studentkatalogen är missvisande. Om studentlägenheterna ser bättre ut i studentkatalogen än i 
verkligheten så kommer Kåren och Gavlegårdarna att bygga upp för höga förväntningar hos 
studenterna. Om verkligheten senare inte överensstämmer med katalogen kommer 
kundtillfredsställelsen, enligt oss och Woodruff, att minska. Vi har förståelse för Kåren som 
säger i sin intervju att Gavlegårdarna betalar för platser i katalogen och vill ha så bra bilder 
som möjligt. När vi frågade Mats Hallgren på Gavlegårdarna varför studentbostadskatalogen 

                                                 
33 Ibid, Sid 392f 
34 Woodruff mfl. (1996),, Sid 94f 
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ger en missvisande bild av verkligheten så säger han att det är Kåren som har hand om den 
och att det är de som tar bilderna till denna katalog. Vi ställer samma fråga till Pia Söderberg 
på Kåren och hon bekräftar att Kåren har tagit bilderna till den, men hon menar också att 
Gavlegårdarna får korrekturläsa katalogen innan den kommer ut till studenterna.  
 
Vi anser detta vara ett problem för de studenter som exempelvis flyttar till Midgård och ser 
det gemensamma utrymmena som ej finns med på bild i katalogen. Vi tror inte att det finns 
någon perfekt lösning för Kåren och Gavlegårdarna att tillgodose alla parter, men en lösning 
skulle vara för dem att Kåren förklarade för studenterna att vissa avvikelser i katalogen kan 
förekomma och att det kanske inte alltid är så fint som det ser ut i katalogen. En sådan 
förklaring skulle antagligen få vissa studenter att välja annat boende, men samtidigt tror vi att 
de studenter som ändå väljer Midgård skulle vara mer nöjda eftersom förhoppningarna de 
hade överträffas eller i alla fall infrias. Vi anser som exempel att tio nöjda studenter är bättre 
än tolv halvnöjda för Kåren och Gavlegårdarna. Detta anser vi också kommer att leda till en 
mindre omflyttning vilket skulle uppskattas hos Gavlegårdarna. 
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6 Utbyte – transaktioner - relationer 
 
Utbyte, transaktioner och relationer hänger samman genom att; Marknadsföring uppstår när 
människor beslutar sig för att tillfredställa behov och önskemål genom utbyte. Utbyte är 
marknadsföringens kärnkoncept medan transaktionen är ett mått på mätbarheten. Vi tittar 
närmare på GAP-modellen och hur relationen mellan Gavlegårdarna och studenterna ser ut. 
 
6.1 Definition av utbyte – transaktioner - relationer 
    
 

 
 
Utbyte: Ett utförande av att 
man får en produkt/tjänst 
genom att erbjuda något i 
utbyte. 
 
Transaktioner: Ett byte 
mellan två parter som 
innefattar minst två saker av 
värde. 
 
Relationer: Processen av att 
utforma, behålla och utöka 
starka värderelationer med 
kunder och andra 
intressenter. 

 
Figur 6.1 Kärnan i marknadsföring 
Källa: Kotler, Philip m.fl. (2002), Sid 5 

 
Marknadsföring uppstår när människor beslutar sig för att tillfredställa behov och önskemål 
genom utbyte. Utbyte är marknadsföringens kärnkoncept medan transaktionen är ett mått på 
mätbarheten. Transaktionsmarknadsföring är en del av den större iden av 
relationsmarknadsföring. Bortom att utforma kortsiktiga transaktioner så arbetar smarta 
marknadsförare med att bygga långsiktiga relationer med värdefulla kunder, distributörer mm. 
De bygger en stark ekonomi och sociala kontakter genom att lova och att kontinuerligt 
leverera högkvalitets produkter, god service och rättvisa priser.35 
 

                                                 
35 Kotler, Philip mfl. (2002),, Sid 9f  
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6.2 Gap-modellen 
Gap-modellen består av fem gap som är uppdelade i två avdelningar nämligen kundgapet och 
försörjargapen. 
 

McGraw-Hill/Irwin ©2003. The McGraw-Hill Companies. All Rights Reserved

Expected
Service

Perceived
Service

GAP

The Customer Gap

Part 1 Opener

 
 
Figur 6.2 Kundgapet 
Källa: Bitner, Mary Jo m.fl. (2006),, Sid 34 
 

Kundgapet 
Vi har ett kundgap som är skillnaden mellan kundens förväntningar och vad kunden får. 
Kundförväntningar är olika standarder eller referenser som kunden har med sig in i 
serviceupplevelsen. Vad kunden däremot får är en egen utvärdering av serviceupplevelsen. 
Kundens förväntningar består ofta av vad kunden tror skall inträffa. Om man t ex besöker en 
dyr, fin restaurang så förväntar man sig en hög servicenivå. Om man istället går till en 
billigare snabbmatskedja så är förväntningarna på service inte lika höga.36  
 
Källan till kundförväntningarna är dels marknadskontrollerade faktorer (pris, reklam och 
löften) men också andra faktorer som marknaden har svårt att styra, såsom personliga behov, 
rykten, kommunikationer och konkurrenternas erbjudanden. I en perfekt värld skulle 
kundernas förväntningar och vad de får vara identiska. Kunderna skulle få exakt vad de 
förväntar sig. Detta är målet med tjänstemarknadsföringen.37  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Bitner, Mary Jo mfl. (2006), Sid 33f 
37 Ibid,,Sid 33f 
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Figur 6.3 Modell på Service kvaliteten  
Källa: Föreläsningsmaterial Services Marketing Ht-06 
 
Försörjargapen 
För att kunna stänga kundgapet så måste fyra andra gap stängas. Dessa gap finns hos 
försörjaren (the provider), i vårt fall Gavlegårdarna.  
 
Dessa är de fyra försörjargapen:38  

1. Inte veta vad kunderna förväntar sig. 
2. Inte välja rätt service design och standarder. 
3. Inte leverera till service designer och standarder 
4. Inte matcha utförandet till de givna löftena 

 
Första gapet är skillnaden mellan kundernas förväntningar på servicen och att företaget 
förstår deras förväntningar. Att detta gap blir större än vad företagen vill beror i många fall på 
att företaget inte förstår vilka förväntningarna är och vad de innebär.39 
Andra gapet handlar om att uppfatta kundernas förväntningar vilket är nödvändigt, men inte 
tillräckligt, för att kunna erbjuda en överlägsen servicekvalitet. En annan förutsättning är 
närheten till service design och utförandestandarder som reflekterar dessa förväntningar.40 
 
Tredje gapet är en uppföljning av andra gapet. När service designerna och standarderna är på 
plats så kan det kännas som att företaget är på rätt väg till att uppnå högkvalitativ service. 
Men detta är inte nog för att kunna leverera utmärkt service. Företaget måste ha system, 
processer, och människor på plats för att kunna försäkra sig om att serviceleveransen matchar 
eller till och med är bättre än den design och standarden som finns på plats. Gap 3 är 
avvikelsen mellan utvecklingen av kunddrivna service standarder och det verkliga 
serviceutförandet av företagets anställda. Här spelar också kunden en stor roll eftersom denne 
har ett ansvar att upplysa företaget om all vikig information som behövs för att företaget skall 
                                                 
38 Ibid, Sid 34 
39 Ibid, Sid 35 
40 Ibid, Sid 38 
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kunna utföra en så bra standard som möjligt. En tredje sak som är av stor betydelse för detta 
gap är utmaningen att leverera servicen genom mellanhänder. Eftersom servicekvaliteten 
uppkommer i interaktionen mellan människor (kunder och tjänsteföretag) så är det viktigt att 
behålla företagets servicekvalitet och soliditet hos mellanhänderna. Därför är det viktigt för 
företaget att de utvecklar metoder att kontrollera eller motivera sina mellanhänder så de 
uppnår företagets mål.41 
 
Fjärde gapet illustrerar skillnaden mellan den levererade servicen och servicegivarens externa 
kommunikation. Löften som ett serviceföretag ger i reklam, säljmöten och andra externa 
kommunikationsmedel kommer kanske öka kundernas förväntningar, det vill säga den 
standard som kunderna använder sig av för att uppleva servicekvaliteten. Skillnaden mellan 
given service och den lovade servicen kommer därför att ha en stor effekt på det viktiga 
kundgapet. Brutna löften kan uppstå av många anledningar, exempel på detta är att lova för 
mycket i reklam eller på plats eller att koordinationen mellan företagsledningen, 
marknadsföringsavdelningen och frontpersonalen inte fungerar.42 
 
För att summera allting ovan så kan en ökning av kundernas förväntningar skada företaget om 
de inte infrias.  
 

 

                                                 
41 Ibid, Sid 39f 
42 Ibid, Sid 42f 
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6.3 Hur man stänger Gavlegårdarnas gap 
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Figur 6.4 Modell på Service kvaliteten 
Källa: Föreläsningsmaterial Services Marketing Ht-06 
 
 
 
Kundgapet 
Eftersom kundgapet är skillnaden mellan vad kunderna förväntar sig och vad de får så tycker 
vi att Gavlegårdarna skall försöka minska dessa förväntningar. Även om de kanske tappar 
några enstaka kunder så har de ändå bostadsgarantin och studenterna som behöver ett boende 
när de börjar studera. Vi tror att om de minskar lite på studenternas förväntningar så kommer 
”mellanlandningarna” i Sätra minska eftersom studenterna blir mer nöjda med vad de får. 
Kåren kommer att spela en viktig roll i detta eftersom de är Gavlegårdarnas ansikte mot 
studenterna. Kåren måste därför försöka informera om hur det verkligen är att bo i Sätra och 
inte hur det ser ut i broschyrer eller i studentkatalogen. De kommer förmodligen att lyckas att 
stänga detta gap så snart de har stängt de andra försörjargapen. 
 
Försörjargapen 
Första gapet 
För att stänga detta gap så måste Gavlegårdarna jobba med det vi har tagit upp tidigare. De 
måste ta reda på studenternas förväntningar genom relationsmarknadsföringen, ghostshopping 
men framförallt genom deras frontlinjesystem Kåren. Om studenterna ger mer exakta 
önskemål till Kåren om var de vill bo, vad de vill skall ingå i deras boende och vad de 
förväntar sig så är det lättare för Kåren att rekommendera ett boende för just den studenten. 
 
Andra gapet 
För att kunna stänga detta gap så måste Gavlegårdarna ha rätt lägenheter, service- och 
utförandestandarder för de enskilda studenterna. Det kan därför bli ganska svårt för 
Gavlegårdarna att stänga detta gap om det kommer en student som vill bo nära centrum och 
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alla lägenheter där är uthyrda för tillfället. Det spelar inte så stor roll om allt annat i processen 
fungerar utmärkt om studenten absolut inte kan tänka sig att bo någon annanstans än till 
exempel på Södra Slottsgatan eller Westergrenska. Det Gavlegårdarna då får göra är att 
försöka få studenten att förstå att alla lägenheter där är upptagna men att det finns lediga 
lägenheter i exempelvis Sätra. De måste då genom en bra utförandestandard få studenten att 
se de fördelar som finns i Sätra och försöka få studenten att flytta dit. Dock är det viktigt även 
här att både Kåren och Gavlegårdarna inte bygger upp för stora förväntningar till denna 
student som i annat fall kan bli missnöjd efter inflyttning. 
 
Tredje gapet 
För att kunna stänga detta gap så måste Gavlegårdarna kunna motsvara studenternas 
förväntningar och helst överträffa dem. Om en student vill att bredband, el och kabel TV skall 
ingå i månadskostnaden så måste den studenten placeras i ett sådant område för att inte bli 
missnöjd. Förutsatt att studenten inte kan tänka sig att avstå från vissa av dessa delar och bo 
någon annanstans. I detta gap är det viktigt som vi nämnt tidigare att Gavlegårdarna inte 
trissar upp studenternas förväntningar eftersom det kan leda till ett missnöje när studenten väl 
har flyttat in. Det är bättre att skapa lägre förväntningar som sedan överträffas eftersom det 
kommer leda till en jättenöjd student som känner att han/hon fick mer än vad han/hon 
förväntade sig. 
 
Fjärde gapet 
För att kunna stänga detta gap så är det viktigt för Gavlegårdarna att se över sin externa 
kommunikation till studenterna jämfört med vad de får när de flyttar in. Det vill säga de löften 
som ges till studenterna innan inflyttning i form av reklam, möten med Kåren, 
studentkatalogen och andra externa kommunikationsmedel. För att kunna stänga detta gap är 
det därför viktigt för Gavlegårdarna att dels själva och dels genom Kåren inte lova mer än vad 
de kan hålla och hålla mer än vad de lovar. Även koordinationen mellan Gavlegårdarna och 
Kåren kan ha stor betydelse här. Eftersom Gavlegårdarna indirekt måste stå för allt som Kåren 
lovar till studenterna så anser vi att det är viktigt för Gavlegårdarna att Kåren har vissa 
riktlinjer och begränsningar på vad de kan och inte kan lova till studenterna. Som vi tidigare 
har tagit upp så ser vi ett problem med studentkatalogen här som vi tycker lovar mer än vad 
som finns i verkligheten. Även om vi har förståelse för att bostadsföretaget betalar för platser 
i katalogen så tror vi att det är bättre för Gavlegårdarnas framtida samarbete med studenterna 
att studentkatalogen visar så exakt som möjligt hur det egentligen är i de olika områdena. 
Detta kommer att leda till att förväntningarna blir lägre men fler studenter blir positivt 
överraskade och nöjda när de väl har flyttat in. 
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6.4 Relationsmarknadsföring 
De finns fem vanliga nivåer av hur företagets relation med kunderna ser ut enligt Kotler:43 
 

1. Basic: Företaget säljer produkten eller tjänsten till kunden men följer inte upp på 
något sätt. 

2. Reaktiv: Företaget säljer sin tjänst eller produkt och uppmuntrar kunden att ringa när 
hon eller han har problem. 

3. Ansvarstagande: Företaget ringer kunden en kort tid efter inköpet och frågar om 
tjänsten eller produkten har motsvarat kundens förväntningar. Företaget kommer med 
förslag på förbättringar. Denna information hjälper företaget att förbättra sina 
erbjudanden. 

4. Proaktiv: Företaget ringer kunderna då och då med förslag på förbättrade tjänster eller 
produkter. 

5. Partnerskap: Företaget jobbar kontinuerligt med kunden och andra kunder för att 
upptäcka sätt att leverera ett bättre kundvärde 

 
6.4.1 Gavlegårdarnas nivå 
Vi vet, efter att ha bott med Gavlegårdarna, att de befinner sig någonstans mellan grundlig 
och återverkande beroende på vilken person man träffar på hos Kåren och Gavlegårdarna. Det 
absolut bästa är, enligt oss, om Gavlegårdarna kunde hamna någonstans mellan 
ansvarstagande och föraktiv relation. Partnerskapet är uteslutet eftersom det skulle krävas 
stora resurser och administration från Gavlegårdarna för att kunna upprätthålla ett sådant 
samarbete med alla deras enskilda studenter. Däremot skulle ett samtal en kort tid efter man 
flyttat in vara mycket uppskattat och visa på att Gavlegårdarna bryr sig om min enskilda 
boendesituation som student. Vi tror att det skulle främja en bättre kontakt mellan 
Gavlegårdarna och studenterna.

                                                 
43 Kotler, Philip mfl. (2002), Sid 406 
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7 Marknaden - Marknadsföring 
 
I detta kapitel sluts denna cirkel samman vilket innebär att vi har kommit fram till vad 
marknadsföring är och vad det innebär. Vi redogör för vad marknaden är och vad 
marknadsföring innebär. Kan Gavlegårdarna kombinera alla de begrepp som vi tagit upp så 
kommer de sannolikt att lyckas med sin marknadsföring till studenterna. 
 
7.1 Definition markanden - marknadsföring 
   
 
 

 

Marknaden: Alla egentliga 
och potentiella köpare av en 
produkt/tjänst. 
 

Marknadsföring: En process 
där individer och grupper får 
vad de behöver och vill ha 
genom att skapa och utbyta 
produkter/tjänster och värden 
med varandra. 

 
Figur 7.1 Kärnan i marknadsföring 
Källa: Kotler, Philip m.fl. (2002), Sid 5 
 
 

Konceptet av utbyte och relationer leder till konceptet för en marknad. De egentliga och 
potentiella köparna delar ett speciellt behov eller önskemål som kan bli tillfredställt genom 
utbyte och relationer.44 
 
Marknadsföring innebär att man klara av att ge utbyte och relationer i syfte att utforma värde 
och att tillfredställa behov och önskemål.45 
 

                                                 
44 Kotler, Philip mfl. (2002), Sid 11 
45 Ibid, Sid 11 
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7.2 Intern – Interaktiv marknadsföring46  
 

McGraw-Hill/Irwin ©2003. The McGraw-Hill Companies. All Rights Reserved

Figure 11.2
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Figur 7.2 Tjänstemarknadsföringstriangel 
Källa: Föreläsning i Services Marketing ht-2006 
 

För att tjänstemarknadsföringen skall fungera behövs också intern och interaktiv 
marknadsföring. 
 
Bra intern marknadsföring: Stora investeringar i personalutveckling, personalkvalitet och 
personalutförande. Träna och motivera frontpersonalen som har kontakt med kunderna, men 
även supporten bakom dessa. Dessa saker gör man för att skapa ett lag, team, som kan 
tillförse kunderna med kundtillfredsställelse. 
 
Interaktiv marknadsföring: Här är det istället mötet mellan köpare och säljare, det så kallade 
”moment of truth”. Servicekvaliteten här beror både på produkten/tjänsten och kvaliteten på 
leveransen av denne. 
 
Eftersom Kåren förmedlar studentlägenheterna till studenterna har de enligt den interaktiva 
marknadsföringen också en stor del i hur nöjda studenterna kommer att vara efter att de flyttat 
in i studentlägenheterna. 
 
Vi vet av egna erfarenheter att ett dåligt första bemötande följer med även efter att man har 
konsumerat tjänsten. Vi jämförde detta med en hårklippning som också är en tjänst. 
Frisörskan, en sur person, som ber en kund att vänta en halvtimma eftersom hon inte har tid 
på den bokade tiden. Frisörskan är allmänt otrevlig och man får ett dåligt bemötande. Detta 
innebär att det inte kommer att bli en perfekt hårklippning även om hon är hur duktig som 
helst. De personliga erfarenheterna av att ha fått ett dåligt bemötande kommer att finnas i 
bakhuvudet även om klippningen blev hur bra som helst. Hon har med andra ord misslyckats i 
den interaktiva marknadsföringen. Eftersom det handlar om en tjänst och kunden som blivit 
klippt kommer att värdera tjänsten efteråt och vara marknadsförare åt X-salongen så kommer 
kundens vänner att få höra ”klippningen blev jättebra, men frisörskan var fruktansvärt otrevlig 

                                                 
46 Ibid, Sid 547 
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och jag kommer inte att gå dit igen”. Kundens vänner och bekanta kommer då förmodligen 
inte välja denna frisörska på grund av kundens åsikter. 
 
För att Gavlegårdarna skall kunna ha en så bra Interaktiv marknadsföring som möjligt så 
måste de ha en öppen dialog med Kåren om vad det är som gäller och kanske även riktlinjer 
på hur Kåren skall agera för att förmedla Gavlegårdarnas studentlägenheter. Det är svårt för 
Kåren att handla om de inte får tillräcklig med information från Gavlegårdarna. Vi tycker att 
riktlinjer är mycket viktigt eftersom vi såg i undersökningen att en del studenter kände att de 
fick ett dåligt bemötande av Kåren. Som vi tidigare nämnt på sidorna 29-30 är dels service 
design och mellanhänderna viktiga för en bra interaktiv marknadsföring. 
 
Även av egna erfarenheter så känns det vid första mötet som att kåren egentligen inte vill 
förmedla Gavlegårdarnas studentlägenheter. Det är svårt att reparera efteråt, men vi anser 
ändå att om Gavlegårdarna och Kåren tar tag i detta så kommer även de missnöjda 
studenterna i studentbostäderna bli nöjda på lång sikt. Vi märkte även att frontpersonalen på 
Kåren blev mer öppen och tillmötesgående desto längre vi kom i intervjun. 

 
7.3 Kundförståelse/kundomtanke 
I kundförståelsen ingår en rad olika system. Call-centers, kundservice centrum, hjälpdiskar 
mm. Dessa kallas frontlinjesystem och har direktkontakt med kunderna och de potentiella 
kunderna. Dessa måste fungera utmärkt eftersom det är här ”moment of truth - sanningens 
ögonblick” sker. Dessa system ger första intrycket till kunderna och har även en stor betydelse 
i det kontinuerliga boendet.47   
 
Vi tycker att det är viktigt att Gavlegårdarna ser över sina frontlinjesystem och hur de 
fungerar. För när vi genomförde vår intervju med Kåren så framkom det att det finns en brist i 
dessa system hos Gavlegårdarna. Ansvaret för bostäderna och de boende övergår till 
Gavlegårdarna när studenterna flyttar in i studentlägenheten, man måste komma ihåg att 
Kåren endast förmedlar studentlägenheterna. Vi tycker bland annat att Gavlegårdarna brister i 
informationen till studenterna när det gäller vilka de skall vända sig till vid eventuella 
problem. Studenter som behöver hjälp med något vänder sig automatiskt till Kåren. Kåren i 
sin tur hänvisar vidare till Gavlegårdarna, eftersom de har ansvaret för bostäderna och de 
boende, men när studenterna vänt sig till Gavlegårdarnas kundcentrum så har de i sin tur 
hänvisat till Kåren. Att se över dessa system anser vi är en viktig åtgärd för Gavlegårdarna för 
att kunna öka kundförståelsen bland studenterna. 
 
Även Kåren på Högskolan måste veta hur de enligt Gavlegårdarnas policy skall behandla 
frågor, kritik, beröm och klagomål. Men framförallt så måste Kåren veta hur de skall hantera 
det första mötet med de studenterna som söker en studentbostad med Gavlegårdarna. Enligt 
vår enkätundersökning framkom det att vissa studenter upplever ett dåligt bemötande från 
Kåren. Även vi har upplevt ett dåligt bemötande från Kåren. Känsla som man får när man 
kommer dit är att man kommer och stör i deras arbete på Kåren.  
 

                                                 
47 Nykamp, Melinda. (2001), Sid 187 
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7.4 Gavlegårdarnas fokus 
Tjänstefokus: Det är viktigt för Gavlegårdarna att försöka få en optimerad kundservice 
eftersom det leder till att kunderna fortsätter att bo med Gavlegårdarna. En bra 
tjänstehantering kan leda till kundtillfredsställelse och en fortsatt lojalitet mot Företaget48.  
 
Bra exempel på tjänsteservice tycker vi är: Ett fungerande call-center dit studenterna kan 
vända sig om något är galet, en uppföljning av hur studenterna känner sig efter inflyttning och 
en väl fungerande förvaltning. 
 
Kundfokus: Att behålla kundfokus är nyckeln till en organisations framgång i dagens 
samhälle. Kundfokus definieras som: Organisationens primära fokus på att skaffa, fördjupa 
och behålla kundrelationer.49 Vi tycker att en kombination av fokusering på dessa två är 
viktigt för Gavlegårdarna eftersom de är ett tjänsteföretag. 
 
Vi anser att Gavlegårdarna är duktiga på vissa delar av kundfokuseringen, t ex skaffa nya 
kundrelationer genom att studenten skriver på ett hyreskontrakt. Dock tycker vi att de bör 
ägna en hel del arbete åt att fördjupa dessa relationer och behålla dem. Detta kan de göra med 
hjälp av kunskap om hur studenterna har det i sin boendesituation, kunskapen behövs för att 
de effektivt skall kunna utföra arbetet. En stor del av den kunskapsinsamlingen anser vi 
komma från olika metoder och teorier, t ex  gapen i gap-modellen, relationsmarknadsföringen, 
ghostshopping, bovärdar och vår uppsats. 
 
7.5 Hård och Mjukvaror 
Enligt Naessén är hårdvaror de produkter som tillhandahålls. Mjukvaror däremot är hur 
hårdvaran tillhandahålls.50  
 
Hos Gavlegårdarna är hårdvaran lägenheter, gemensamma utrymmen, förråd och 
parkeringsplatser mm. Mjukvaran är däremot förvaltningen, relationen med kåren, relationen 
med Gavlegårdarna och hur man blir bemött som student i olika situationer.  
 
Många av dessa mjukvaror är sådant som vi omedvetet registrerar i hjärnan. Detta tror vi 
påverkar studenternas åsikter när de senare skall beskriva sitt boende.  
Några frågor som Gavlegårdarna kan ställa sig är därför:51  

• Hur ser vår mjukvarusida ut?  
• Vad är vi bra på?  
• Vad behöver vi förbättra?  
• Hur kan vi förbättra detta?  

 
Innan vi gjorde vår intervju med Gavlegårdarna hade vi en liten känsla av att Gavlegårdarna 
inte hade så stor och bra insyn i studenternas boendesituation, denna känsla fick vi bekräftade 
under vår intervju. Bland annat har man inte gjort en undersökning bland studenterna, även att 
studentboendet inte har samma prioritet som ”vanligt boende”, rustningen har lägre prioritet i 
studentboende på grund av att det är stor omsättning på studentbostäder och därmed får större 
slitage. 
 

                                                 
48 Ibid, Sid 55 
49 Ibid,   Sid 56 
50 Naessén, Lars-Olof. (1994), Sid 20f 
51 Ibid, Sid 21 



 
Kapitel 7 – Marknaden - Marknadsföring 

 

38 

Mats Hallgren kom med ett förslag under intervjun som handlade om att Gavlegårdarna skulle 
kunna anställa så kallade bovärdar ute i områdena som kunde lära känna studenterna bättre 
och förstå deras boendesituation. Vi tyckte att detta lät som ett utmärkt förslag och en sådan 
satsning skulle förmodligen leda till ett ökat positivt mjukvarugenomslag hos studenterna.  
Ett positivt genomslag på mjukvarusidan hos Gavlegårdarna och studenterna kommer med all 
sannolikhet att leda till ett tätare samarbete och en större förståelse mellan parterna. 
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Södra Slottsgatan - En sak som de vill 
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8 Nöjda/missnöjda kunder 
  
Alla vill ha nöjda kunder, men det finns alltid ett antal kunder som inte är nöjda. Nedan 
kommer vi att gå in på vad det innebär att ha nöjda och missnöjda kunder. Vi redogör även 
för hur nöjda eller missnöjda studenterna är med Gavlegårdarna. 
 
8.1 Nöjd/Missnöjd 
Efter att kunden har införskaffat en tjänst eller produkt så kommer kunden bli nöjd eller 
missnöjd och kommer att inträda i ett efterköpsbeteende. Vad som bestämmer om kunden blir 
nöjd eller missnöjd med köpet är relationen mellan kundens förväntningar och den mottagna 
produktens/tjänstens verkliga egenskaper. Om produkten eller tjänsten inte motsvarar 
förväntningarna så kommer kunden att bli missnöjd. Om produkten eller tjänsten motsvarar 
förväntningarna kommer kunden att bli nöjd. Om produkten eller tjänsten är över 
förväntningarna så kommer kunden att bli förtjust.52 
 
Enligt Naessén är en strävan för varje servicegivare är naturligtvis att få nöjda kunder. En 
nöjd kund kommer att tala väl om den service som företaget erbjuder. En amerikansk 
undersökning visar att en nöjd bilköpare talar om detta för åtta andra medan en missnöjd i 
samma undersökning talar om detta för 22 andra. Det är också viktigt att komma ihåg att 
missnöjet ofta är dolt. En missnöjd kund går sällan tillbaka till servicegivaren och meddelar 
sitt missnöje, bl. a därför att han/hon av erfarenhet vet att en missnöjd kund sällan tas emot på 
vänligt sätt.53  
 
8.1.2 Nöjda/missnöjda Studenter 
Utifrån denna teori är det efterköpsbeteendet som är Gavlegårdarnas längsta fas. 
Studenterna köper produkten/tjänsten hela tiden eftersom det är en boendetjänst. Med tanke 
på att studenterna köper tjänsten månadsvis så sker varje månad ett efterköpsbeteende. I vår 
enkätundersökning visade det sig att det fanns både nöjda och missnöjda studenter. Ett 
exempel är studenterna på Midgård där några är nöjda med förvaltning och andra missnöjda 
med hyran. Utmärkande för de hyresmissnöjda var de studenter som bor på Södra Slottsgatan 
som ni kan se i diagrammet nedan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 8.1: Vad studenterna vill ändra på i sitt studentboende 
Källa: Enkätundersökningen 

                                                 
52Kotler, Philip m.fl. (2002), Sid 221 
53Naessén, Lars-Olof. (1994), Sid 23 
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Figur 8.2:  Antal nöjda studenter i procent 
Källa: Enkätundersökningen 
 
Som vi tidigare tagit upp så fungerar studenterna som marknadsförare för Gavlegårdarna. 
Baserat på Naesséns teori anser vi att det finns ett stort mörkertal hos studenterna. Detta 
mörkertal utgörs av studenter som inte ringer och säger till när de är missnöjda utan istället 
sprider missnöjet vidare till andra studenter.  
 
När vi gjorde intervjun med Kårens Ordförande Therese Klaar och Pia Söderström visade det 
sig att många studenter tror att de hyr studentbostäder av Kåren men Kåren förmedlar bara 
bostäderna. Så fort studenterna flyttat in i sina bostäder ligger ansvaret hos Gavlegårdarna. 
Eftersom studenterna tror att Kåren är deras hyresvärd så är det många som vänder sig till 
Kåren när det gäller beröm eller klagomål. När studenterna vänder sig till Kåren så hänvisar 
de vidare till Gavlegårdarna. Enligt Pia Söderström så har det då hänt att studenter som ringt 
till Gavlegårdarnas kundcentrum fått hänvisning till Kåren. Detta ser vi som ett stort problem 
för Gavlegårdarna då kritik och beröm inte når fram till dem. Detta hindrar inte bara 
studenterna från att få en förbättring utan även Gavlegårdarnas möjlighet att utvecklas och 
förbättras i dessa fall. En lösning på detta tror vi är bättre kontakt med studenterna genom 
exempelvis bovärdar.  
 
De skulle även kunna ha en anonym tipstelefonsvarare där studenterna endast behövde berätta 
i vilket studentområde de bor i och vad problemet är. Denna telefonsvarare skulle inte ersätta 
vanliga samtal med Gavlegårdarna utan istället fungera som ett komplement till den vanliga 
kundservicen. En brist med denna lösning är att studenten inte kan få hjälp med den enskilda 
lägenheten eftersom han/hon är anonym. Men vi tror fortfarande att saker som rör den externa 
miljön t ex tvättstuga och utemiljön mm skulle kunna förbättras med en sådan lösning 
eftersom fler som inte har vågat ringa tidigare då kan höra av sig. 
 
Det är viktigt för Gavlegårdarna att de försöker ändra på de mest relevanta av dessa saker som 
tas upp så gott de kan för att inte telefonsvararen skall få en motsatt effekt och betraktas som 
Gavlegårdarnas papperskorg för problem som de inte orkar ta tag i.  
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Det finns ytterligare ett antal metoder för att Gavlegårdarna skall kunna ta reda på vad 
studenterna förväntar sig och hur de kan få helt nöjda studenter. Här kommer några förslag 
som Kotler med flera tar upp i Principles of Marketing54 
. 

• Klagomål och förslagssystem: Man sätter upp förslagslådor där studenterna kan lägga 
förslag på förbättringar och klagomål. Ett förslag som vi har är att man skulle kunna 
ha en brevlåda i varje område. 

 
• Kundtillfredsställelsesbevakningar: Skickar ut blanketter och använder sig av 

telefonuppringning. Gavlegårdarna använder sig av Kundnöjhetsindex, men enligt 
Mats Hallgren på Gavlegårdarna vill de även ha en så kallad avflyttningsblankett så att 
man kan se varför studenterna flyttar från ett område. Det är viktigt att se varför de 
trivs men vi tycker att det är viktigare att se varför de inte trivs eller väljer att ge sig 
av. 

 
• Ghostshopping (spökshopping): Man åker ut och provar på företagets produkt eller 

tjänst. Gavlegårdarna skulle kunna anlita någon att bo några nätter i varje 
studentlägenhetsområde. Därefter kan denna person ta anteckningar och rapportera till 
Gavlegårdarna hur det har varit att bo i de olika områdena. Man tittar på vad som har 
fungerat bra, mindre bra och hur det har gått med klagomål osv. 

 
• Analys av förlorade studenter: Man tar kontakt med dem som valt att inte fortsätta 

samarbetet med Gavlegårdarna och frågar varför. För att kunna göra en sådan här 
analys anser vi att man behöver de tidigare nämnda avflyttningsblanketterna. Sedan 
kan Gavlegårdarna komplettera dessa blanketter med ett telefonsamtal där man frågar 
samma sak, vad som fungerat bra, mindre bra osv. 

 
Alla dessa förslag anser vi vara bra för Gavlegårdarna. Det är framförallt spökshoppingen 
som vi skulle tycka vara mest intressant eftersom det handlar om ett boende som måste 
upplevas för at man ska förstå hur studenterna upplever sin boendesituation. 
 
8.2 Kundbehållning 
Förr i tiden så tog många företag deras kunder för givna. Ett företag kunde förlora 100 kunder 
men samtidigt få 100 nya och tycka att det var tillfredsställande. Men det hade varit mer 
tillfredsställande att behålla de 100 gamla kunderna och samtidigt få de 100 nya.55 
 
Vi är övertygade om att Gavlegårdarna tänker på detta sätt när det kommer till populära 
boenden som Westergrenska och Södra slottsgatan. Det spelar inte så stor roll om en student 
flyttar eftersom kön är lång och att det förhoppningsvis alltid kommer att finnas nya studenter 
som vill flytta in i dessa lägenheter. Men då frågar vi oss: Vad händer när denna kö 
försvinner?  
Då finns inga studenter att fylla på med och man måste skapa en ny strategi som syftar till att 
behålla de studenter som redan bor där. Jämför Sätra där det finns närmare 100 stycken 
tomma studentbostäder. Därför tycker vi att Gavlegårdarna borde fundera på en sådan strategi 
redan nu så de är väl förberedda när situationen uppstår. Vi tror att vår uppsats kommer att 
bidra till denna strategi eftersom vi har informationen om hur studenterna trivs i sina 
studentboenden. 

                                                 
54 Kotler, Philip m.fl. (2002), Sid 396f 
55 Ibid, Sid 405 
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9 Studentområden 

 
 
Källa: Studentbostadskatalogen 

 
 

1. Högskolan  
 

2. Midgård 
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4. Westergrenska 
 

5. Södra Slottsgatan 
 

6. Rostock 
 

7. Hantverkargatan 
 

8. Sätra 
 

9. – 12. Studentbostäder som Inte Gavlegårdarna förmedlar 
 

13. Centralstationen 
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I detta kapitel redogör vi för de olika studentområdena samt att vi redovisar hur studenterna 
upplever sitt boende i dessa områden och vad det vill ändra på. 
 
9.1 Södra Slottsgatan 
Ligger på Söder och har närhet till mataffärer, caféer, restauranger och nöjen. Till högskolan 
tar det cirka 10 minuter att cykla och till centrum tar det cirka tre minuter.56 
 
Samtliga lägenheter på Södra Slottsgatan är omöblerade samt att nästan alla lägenheter har 
balkong. Det är endast lägenheterna på bottenvåningen som saknar balkong.  Detta 
studentområde består av 61 lägenheter. Här har man eget el-abonnemang, som inte ingår i 
hyran utan det är endast kabel-tv som ingår i hyran. Södra Slottsgatan är ett populärt område 
bland studenterna så här är alla lägenheterna uthyrda.57 
 
31 st 1 rum med kokvrå och sovalkov  31,5 kvm 2700-3100 kr 
29 st 1 rum med kök    41,5 kvm 3400-3650 kr 
1 st trea med kök    _____  ______ 
 
Enligt vår undersökning visade det sig att 18 procent av de tillfrågade studenterna som bor på 
Södra Slottsgatan är nöjda med sitt boende. Varför studenterna valt att bo i detta område var 
dels på grund av läget, 24 procent, samt bostadsgarantin, 58 procent. Om Studenterna fick en 
chans att ändra på en sak i detta område så valde 35 procent en lägre hyra. Av alla tillfrågade 
studenter (177 stycken) så vill 25 procent flytta till Södra Slottsgatan medan hela 88,2 procent 
av de svarande på Södra Slottsgatan vill bo kvar. Anledning till att 25 procent vill flytta till 
Södra Slottsgatan var läget till skolan och centrum. 
 
9.2 Midgård 
Ligger precis beläget vid högskolan. Närmare än så här kan man inte bo. Detta område 
byggdes hösten 1998. Det flesta av rummen som finns här är möblerade men det finns även 
omöblerade rum. Internet, el och kabel-tv ingår i hyran. I varje korridor består av nio 
enkelrum, gemensamt kök, allrum och uteplats.58 
 
Totalt består Midgård av 186 lägenheter/rum varav 185 är uthyrda. Detta är också ett populärt 
område på grund av närheten till skolan.59 
 
126 st enkelrum  20 kvm  2480-2562 kr 
40 st 1 rum med kokskåp 22,5 kvm 2640-2685 kr 
20 st 2 rum med kök  40 kvm  4290-4330 kr 
 
Enligt vår undersökning visade det sig att 16 procent av de tillfrågade studenterna som bor på 
Midgård är nöjda med sitt boende. Varför studenterna valt att bo i detta område var dels på 
grund av läget till skolan, 32 procent, samt det sociala fördelarna, 31 procent. Om Studenterna 
fick en chans att ändra på en sak i detta område så valde 29 procent att de vill ha hjälp med 
städningen. På midgård har man eget ansvar för städningen i gemensamma kök och 

                                                 
56 Studentbostadskatalogen (2006) 
57 Ibid 
58 Ibid 
59 Ibid 
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uppehållsrum. Av alla tillfrågade studenter (177 stycken) så vill 0 procent flytta till Midgård 
medan 51 procent av de svarande på Midgård vill bo kvar och 4 procent vet ej.  
  
9.3 Hantverkargatan 
Detta område ligger så gott som mitt i centrum. Cykelvägen till högskolan är mindre än 10 
minuter. Studentrummen som ligger på Hantverkargatan är omöblerade och har kokskåp. I 
hyran ingår kabel-tv och el.60 
 
Total består Hantverkargatan av 36 lägenheter varav alla är uthyrda. Även Hantverkargatan är 
ett populärt område på grund av närheten till både skolan och centrum.61 
 
36 st 1 rum och kök 20-22 kvm 1850-2050 kr 
 
Enligt vår undersökning visade det sig att 10 procent av de tillfrågade studenterna som bor på 
Hantverkargatan är nöjda med sitt boende. Varför studenterna valt att bo i detta område var 
dels på grund av läget till skolan och centrum, 30 procent, samt billig hyra, 30 procent. Om 
Studenterna fick en chans att ändra på en sak i detta område så valde 40 procent att de vill 
ändra planlösningarna i lägenheterna. Av alla tillfrågade studenter (177 stycken) så vill 0 
procent flytta till Hantverkargatan medan 50 procent av de svarande på Hantverkargatan vill 
bo kvar och 20 procent vet ej.  
 
9.4 Westergrenska 
Westergrenska ligger beläget på Söder. Cykelvägen till skolan är sju minuter och ner till 
centrum tar det tre minuter. Lägenheterna är omöblerade. I huset finns en samlingslokal och 
bastu. Det finns även tillgång till parkeringsplats. I hyran ingår Internet, kabel-tv och el.62 
 
Totalt finns det 26 lägenheter och samtliga är uthyrda. Detta är ett av de populäraste 
områdena att bo på av den anledningen att lägenheterna är från sekelskiftet, närheten till skola 
och centrum samt bastun.63  
 
21 st 1 rum och kök  31-42 kvm 3200-3750 kr 
2 st 1,5 rum och kokvrå 29 kvm  2800 kr 
3 st 2 rum och kök  40 kvm  3900-4100 kr 
 
Enligt vår undersökning visade det sig att 45 procent av de tillfrågade studenterna som bor på 
Westergrenska är nöjda med sitt boende. Varför studenterna valt att bo i detta område var dels 
på grund av läget till skolan och centrum, 36 procent, samt bostadsgarantin, 46 procent. Om 
Studenterna fick en chans att ändra på en sak i detta område så valde 27 procent att de vill ha 
n lägre hyra. Av alla tillfrågade studenter (177 stycken) så vill 22 procent flytta till 
Westergrenska medan 82 procent av de svarande på Westergrenska vill bo kvar och 22 
procent vet ej. Anledning till att 22 procent vill flytta till Westergrenska var att det verkar vara 
trevligt att bo där samt läget till skolan och centrum. 
 

                                                 
60 Ibid 
61 Ibid 
62 Ibid 
63 Ibid 
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9.5 Ericssonska 
Detta kvarter uppfördes mellan 1927 till 1933 i klassisk planform i parkmiljö. Kvarteret kallas 
Syrenen och renoverades 1998. Här finns sju hus men endast två av dessa innehåller 
studentbostäder. Nästan alla studentlägenheter har egen balkong förutom de studentlägenheter 
som är vindsvåningar och består av sovloft. Dessa saknar balkong. Lägenheterna är 
omöblerade. I hyran ingår Internet och kabel-tv. Precis som på Södra Slottsgatan så har man 
eget el-abonnemang även här.64 
 
Ericssonska ligger beläget med två minuters gångväg till högskolan och är ett populärt boende 
bland studenterna. På Ericssonska är uppsägningstiden 3 månader.65 
 
Totalt består Ericssonska av 36 studentlägenheter som alla är uthyrda.66 
 
24 st 1 rum och kök 27 kvm 3200-3250 kr 
8 st 1 rum och kök 36 kvm 3670 kr 
4 st 1 rok med sovloft 44kvm  4055 kr 
 
Enligt vår undersökning visade det sig att 17 procent av de tillfrågade studenterna som bor på 
Ericssonska är nöjda med sitt boende. Varför studenterna valt att bo i detta område var dels på 
grund av läget till skolan och centrum, 51 procent, samt bostadsgarantin, 33 procent. Om 
Studenterna fick en chans att ändra på en sak i detta område så valde 25 procent att de vill ha 
nya vitvaror. Vissa studenter har tydligen bara ett frysfack, vilket gör det omöjligt att 
storhandla och frysa in matvaror. Av alla tillfrågade studenter (177 stycken) så vill 1 procent 
flytta till Ericssonska medan 50 procent av de svarande på Ericssonska vill bo kvar och 8 
procent vet ej. Anledning till att 1 procent vill flytta till Ericssonska var att det verkar vara 
trevligt att bo där samt läget till skolan och centrum. 
 
9.6 Rostock 
Rostock ligger beläget högre upp på Söder än Södra Slottsgatan och Westergrenska, vilket 
innebär att avståndet till högskolan är lite längre.67 
 
Detta område består endast av omöblerade ettor med kokvrå inklusive mikrovågsugn. Vanlig 
ugn finns i allrummet. Varje våning har ett eget allrum med kök och stor balkong. I källaren 
finns tillgång till bastu och solarium. I hyran ingår kabel-tv. Även här har man eget el-
abonnemang.68 
 
Totalt består Rostock av 33 studentlägenheter.69 
 
33 st 1 rum och kokvrå 25 kvm  2600-2650 kr 
 
Enligt vår undersökning visade det sig att 9 procent av de tillfrågade studenterna som bor på 
Rostock är nöjda med sitt boende. Varför studenterna valt att bo i detta område var dels på 
grund av 10 månadershyra, 36 procent, samt bostadsgarantin, 55 procent. Om Studenterna 
fick en chans att ändra på en sak i detta område så valde 36 procent att de vill ha en lägre 
                                                 
64 Ibid 
65 Ibid 
66 Ibid 
67 Ibid 
68 Ibid 
69 Ibid 
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hyra. Av alla tillfrågade studenter (177 stycken) så vill 1 procent flytta till Rostock medan 
45,5 procent av de svarande på Rostock vill bo kvar. Anledning till att 1 procent vill flytta till 
Rostock var läget till centrum och skolan. 
 
9.7 Sätra 
Sätra är beläget vid grönområden och det är nära till motionsspår och promenadvägar. 
Avståndet till centrum är cirka två kilometer och det finns goda kommunikationsvägar i form 
av buss. Till högskolan tar det mellan 10-15 minuter att cykla om man inte tar direktbussen 
till skolan.70 
 
I Sätra finns det både omöblerade ettor och tvåor. I hyran ingår el, kabel-tv och 
direktuppkoppling mot Internet. I och med att tvättmaskinerna är självdoserande så ingår även 
tvätt- och sköljmedel i hyran. En del av lägenheterna har även tillgång till balkong. Alla 
studenter har tillgång till gym, gästrum och samlingslokal.71 
 
Totalt består Sätra av 441 studentlägenheter varav 332 är uthyrda och 109 lediga.72 
 
177 st 1 rum och kokvrå 22-33 kvm 2850-3500 kr 
173 st  1 rum och kök  23-41 kvm 3100-4100 kr 
41 st 2 rum och kokvrå 37-40,5 kvm 3850-4150 kr 
50 st 1 rum och kök  25-30 kvm 2800-3200 kr 
 
Enligt vår undersökning visade det sig att 7 procent av de tillfrågade studenterna som bor på 
Sätra är nöjda med sitt boende. Varför studenterna valt att bo i detta område var dels på grund 
av 10 månadershyra, 7 procent, samt bostadsgarantin, 80 procent. Om Studenterna fick en 
chans att ändra på en sak i detta område så valde 44 procent att de vill ha en lägre hyra. Av 
alla tillfrågade studenter (177 stycken) så vill 2 procent flytta till Sätra medan 24 procent av 
de svarande på Sätra vill bo kvar och 3 procent vet ej. Anledning till att 2 procent vill flytta 
till Sätra var att det verkar vara trevligt att bo där. 
 
9.8 Andersberg 
Eftersom man valt att inte förmedla studentlägenheter i Andersberg finns det tyvärr inga 
uppgifter om detta område. 
 
Enligt vår undersökning visade det sig att 0 procent av de tillfrågade studenterna som bor i 
Andersberg är nöjda med sitt boende. Varför studenterna valt att bo i detta område var dels på 
grund av en billig hyra, 8 procent, samt bostadsgarantin, 92 procent. Om Studenterna fick en 
chans att ändra på en sak i detta område så valde 54 procent att de vill ha en bättre standard på 
lägenheterna. Av alla tillfrågade studenter (177 stycken) så vill 1 procent flytta till 
Andersberg medan 0 procent av de svarande i Andersberg vill bo kvar. Anledning till att 1 
procent vill flytta till Andersberg var läget till skolan och centrum. 
 
 

 
 

                                                 
70 Ibid 
71 Ibid 
72 Ibid 
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10 Slutsatser 
 
Detta kapitel handlar om förslag på förbättringar som Gavlegårdarna kan utföra för att 
förbättra studenternas boendesituation. Med hjälp av denna slutsats skapar vi ett underlag 
för förändring och förbättring som skall leda till att Gavlegårdarna får upp ögonen för 
studenternas boendesituation och vad man kan göra för att förbättra denna. Vi går även 
igenom förslag på fortsatt forskning. 
 
10.1 Möjlighet till att få nöjda studenter 
För att Gavlegårdarna skall kunna få så nöjda studenter som möjligt och förbättra deras 
boendesituation så är några förslag att de: 
 
 

• Ser över sitt frontlinjesystem Kåren. Får Kåren tillräckligt med information från 
Gavlegårdarna? Finns det några riktlinjer för hur Kåren skall arbeta som 
Gavlegårdarnas ansikte mot studenterna? Vet Kåren på Högskolan hur de skall 
behandla frågor, kritik, beröm och klagomål? 

 
• Funderar över de områden där förvaltning, studenternas upplevelser och servicen har 

fungerat bra och därefter försöka applicera detta på övriga områden. 
 

• Ser om det finns en flexibilitet och en snabb handläggning för studenter som 
exempelvis behöver byta lägenhet snabbt? Exempelvis de tillfällen då man flyttar ihop 
eller flyttar isär. 

 
• Strävar efter ett ansvarstagande och föraktiv nivå i relationsmarknadsföringen. Det kan 

handla om ett samtal en kort tid efter att studenten har flyttat in, där Gavlegårdarna 
frågar om allt är i sin ordning. Om Gavlegårdarna lyckas med detta kommer det att 
minska antalet studenter som tycker att de får en dålig service, respons och att 
Gavlegårdarna struntar i dem. Man skulle även eliminera uppfattningen om att 
studenten bor med Kåren och inte Gavlegårdarna. 

 
• Själva och dels genom Kåren på högskolan inte skapar för höga förväntningar hos 

potentiella hyresgäster genom att lova för mycket i interaktiva marknadsföringen och 
den externa kommunikationen om det inte kan infrias. Inte lova mer än vad de kan 
hålla och hålla mer än vad de lovar. Tio nöjda studenter är bättre än tolv halvnöjda. 

 
• Marknadsför sig mot befintliga studenter och inte bara nya potentiella studenter. Detta 

kan man göra genom att exempelvis ge studenten en större valmöjlighet vid 
upprustningen än vad som var lovat från början. Man överträffar således studentens 
förväntningar och får en nöjdare hyresgäst. 

 
• Levererar all information som rör studenterna till Kåren både på engelska och på 

svenska så att utbytesstudenterna inte hamnar utanför. Även information till de 
befintliga studenterna om var de skall vända sig vid problem bör skickas ut, så Kåren 
slipper ta alla samtal från studenter som tror att de bor med Kåren som hyresvärd.  
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• Tillämpar Ghostshopping. Om de gör detta så kommer Gavlegårdarna öka sin insyn i 
studenternas boendesituation, ökad insikt om hur servicen fungerar, vad som fungerar 
inte fungerar och hur studenterna har det ute i studentområdena. 

 
• Gör en kort telefonundersökning på studenterna i de olika områdena. I denna 

undersökning kommer Gavlegårdarna fråga vad studenten hade för förväntningar 
innan de flyttade till området, och på så sätt få ett bra generellt underlag för vad 
framtida studenter som flyttar till det området har för förväntningar. När de har fått 
reda på förväntningarna kan de försöka överträffa dessa och på så sätt få en högre 
kundtillfredsställelse hos både nya och befintliga studenter. 

 
• Satsar på att få en bra intern marknadsföring. Träna och motivera frontpersonalen som 

har kontakt med kunderna och supporten bakom dessa. Det skulle skapa en lagkänsla 
och är viktigt eftersom de är Gavlegårdarnas ansikten utåt mot studenterna och övriga 
hyresgäster. 

 
• Anställer bovärdar som lär känna studenterna och får insyn i deras boendesituation. 

Detta skulle även leda till en ökad förståelse mellan Gavlegårdarna och studenterna, 
ett tätare samarbete och nöjdare studenter. 

 
• Startar en anonym tipstelefon där studenterna berättar i vilket område de bor i och vad 

problemet är. Denna skulle fungera som ett komplement till den vanliga kundservicen 
för de studenter som inte har modet att prata med någon på kundservice. Eftersom 
personen är anonym kan inte studenten få hjälp med den enskilda lägenheten men med 
andra gemensamma utrymmen såsom utemiljön och tvättstugan. Mörkertalet avseende 
de studenter som inte vågar ringa och klaga kommer att minska med denna metod. Det 
är viktigt för Gavlegårdarna att ta tag i dessa klagomål så inte tipstelefonen uppfattas 
som Gavlegårdarnas papperskorg. 

 
• Sätter ut förslagslådor i de olika studentområdena där studenterna kan lägga förslag på 

förbättringar och klagomål. Även en förslagslåda på Högskolans område tror vi skulle 
vara uppskattat. Tömning av dessa kunde förvaltaren sköta när han vistas ute i sitt 
område. 

 
• Placerar ut våra avflyttningsblanketter på Kårens och Gavlegårdarnas expeditioner. På 

detta sätt får Gavlegårdarna reda på varför studenterna flyttar och på så sätt kan de 
skapa en strategi som hindrar framtida studenter att flytta från dessa områden. 
Gavlegårdarna skulle också kunna komplettera dessa avflyttningsblanketter med 
telefonsamtal till de studenter som har valt att skriva sitt namn och nummer på 
blanketten. 

 
Givetvis så förstår vi att det kan vara en omöjlighet att tillfredsställa allas behov och 
önskemål. Vi förstår också att det krävs tid, pengar och resurser för att kunna genomföra en 
förändring. Men vårt syfte med uppsatsen har varit att belysa studenterna boendesituation och 
att skapa ett underlag för tänkbara förändringar. Dessa tänkbara förändringar är något som vi 
ser långsiktigt på, vidare anser vi att Gavlegårdarna bör göra de förändringar som de ser som 
viktigast i deras roll som förmedlare av studentlägenheter i Gävle. Man ska komma ihåg att en 
förändring inte äger rum över en natt. I och med denna uppsats så har vi hjälp Gavlegårdarna 
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en bit på vägen till möjliga förändringar vilket sannolikt kommer att leda till att 
Gavlegårdarna kommer att bli ännu bättre på att förmedla studentbostäder i framtiden. 
 
Förslagen till förändringar på föregående sida är de förändringar som vi tycker är störst och 
viktigast att genomföra.  
 
10.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi har kommit fram till följande förslag till fortsatt forskning: 
 

• Upprätta en handlingsplan för Gavlegårdarna utifrån denna uppsats. 
 
• Tillsammans med Gavlegårdarna utforma tänkbara lösningsstrategier baserade på våra 

åtgärdsförlag och genomföra dessa strategier. 
 
• Gå in djupare på relationen mellan Gavlegårdarna, Studentkåren och Studenterna på 

högskolan i Gävle. 
 
• Utreda även de andra studentområdena där Gavlegårdarna inte är hyresvärd och se vad 

som fungerar bra respektive dåligt i dessa områden. Sedan jämföra dessa data med vår 
uppsats och Gavlegårdarnas agerande. 
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Bilaga 1 
 
Intervju med Mats Hallgren Gavlegårdarna 30/1 2007 kl 10.00 
 

• Hur många av studenterna tror ni på Gavlegårdarna är helt nöjda med sitt 
studentboende? 

Svar: - Södra Slottsgatan samt Hantverkargatan.  
 
Som vi upplever det här med studentbostäder så måste vi bygga där vi har möjlighet att 
bygga. Central är det svårt att bygga om och bygga nytt. Vi hade möjligheter att bygga i 
Sätra därför valde vi att bygga där. Därför blir hyrorna därefter och vi försökte att hålla 
nere så mycket det gick men det blev ändå dyrare än vissa centrala studentlägenheter i 
stan, det kan man tycka vad man vill om. Kanske är det fel på hyrorna i centrala Gävle vi 
kanske skulle ha omfördelat det på något sätt. Det är inte bara att göra det är 
Hyresgästföreningen som man förhandlar med. Dom vill inte ha marknadshyror på det 
sättet. Så där sitter vi lite illa till. Jag håller just nu på att diskuterar med kåren om vi ska 
införa 12 månadershyror istället. För att få ner månadskostnaden och för att få enklare 
hantering för oss på sommaren för nu bor många kvar till sista augusti. Det är många 
studenter som skall flytta in och ut. En etta på 3600 kr i månaden skulle helt plötsligt 
kosta 3000kr med tolv månadershyra. Det blir lite skillnad. Vi försöker hitta sådana vägar 
i Sätra, en del tycker att det är dyrt, långt bort och en är förhoppningsvis nöjda. Det är en 
gemenskap däruppe om som är annorlunda än på andra ställen. Utbytesstudenterna har vi 
styrt till de ställen där vi haft möjlighet att möblera upp och det har då blivit Sätra. 
Andersberg har också haft möblerade rum. 
 

• Varför valde Ni att inte förmedla i Andersberg något mer? 
Svar: - Det fungerade inget bra. Och när vi började bygga i Sätra så valde vi att 
koncentrera all kraft dit istället. Det känns onödigt att bekosta en massa rum i Andersberg 
då väljer vi att istället koncentrera oss helt på Sätra. 
 

• Har ni byggt ett speciellt område för utbytesstudenter i Sätra? 
Svar: - Nej, vi har fått plocka lite där det har funnits, i stora delar är vissa hus möblerade 
för utbytesstudenter. 
 

• Hur funkar det med bostadsgarantin när ni inte förmedlar i Andersberg 
längre? 

Svar: - Vi får mindre lägenheter/rum totalt sett men trenden på högskolan med nya 
studenter har varit stigande ganska länge med dom senaste två åren har vi sett en 
minskning. Vi har mer vakanser nu än vad vi någonsin har haft på länge. Det kan bero på 
att vi har byggt dom senaste åren. 2001 byggde vi det första området i Sätra på 200 
lägenheter. 2003 byggde vi resten som också var 200 lägenheter. Förra hösten blev ett 
punkthus färdigt, vi hade precis fyllt upp dom andra husen. Det här huset blev kvar och i 
princip tomt. Nu har man flyttat om. Studenterna verkar inte vara rädda för omflyttningar 
så det är aldrig något problem. Då kunde vi lägga ner Andersberg eftersom det fanns 
lediga lägenheter i Sätra. Just nu har vi 98 lägenheter tomma i Sätra då har vi ändå 
Andersberg att tillgå. Skulle det visa sig att det inte skulle finnas några lediga lägenheter 
så skulle vi bli tvungna att gör något. Vi skulle hellre möblera upp i Sätra istället för 
Andersberg, därför att vi omvandlar studentlägenheterna i Andersberg till vanliga 
lägenheter. Det går långsamt att omvandla lägenheterna i Andersberg på grund av att 



 
 

 

standarden är dålig och det kostar mycket att renovera dessa därför tar vi några i taget. Det 
är svårt att planera med studentlägenheter eftersom aldrig vet hur många som blir antagna. 
 

• Hur många lägenheter har ni i Andersberg? 
Svar: - Det bor ca 20 st studenter där idag. Vi hade ungefär 150st rum förr. Idag har vi 119 
st rum. Vi försökte påverka studenterna som bodde i Andersberg att flytta till Sätra men 
dom är inte dummare än att dom bor i ett rum i en Andersberg och har hela trean för 
rumskostnaden. Oftast så bodde man 2 st i en trea eller 3st i en fyra. 

 

• Varför tror ni att studenterna väljer att bo i studentlägenhet? 
Svar: - Varför dom inte köper lägenhet har att göra med ekonomin. Föräldrar som har gott 
om pengar kan köpa lägenhet. Jag tror att man inte alltid väljer detta alternativ utan att det 
handlar om att det är det enda alternativet. Den största fördelen med studentboende är att 
du endast behöver uppvisa att du är student, man slipper en s.k. kreditupplysning. Vi utgår 
från att CSN ska täcka upp hyran. Man slipper bli ifrågasatt för inkomster och skulder. 

 

Man försöker skapa samma gemenskap i Sätra som det finns på Midgård. 

 

• Vad tror ni på Gavlegårdarna var son var viktigast för studenterna vid val av 
studentlägenhet? 

Svar: - Vi har lagt allt på studentkåren förutom att skriva kontraktet, det gör vi. Jag vet inte 
exakt hur studenterna söker. Men jag antar att man tar den första bästa och sen ställer sig i 
kö för den lägenheten man helst vill bo i.  

 

• Studentbostadskatalogen, tycker vi, ger en liten missvisande bild av 
verkligheten. Vad beror detta på? 

Svar: - Det är kåren som har hand om denna katalog och det är dom som tar bilderna. 

 

• Om studenterna fick chansen att ändra en sak med sitt boende, vad tror ni på 
Gavlegårdarna att det skulle vara? 

Svar: -   

Sätra: lägre hyra 

  Westergrenska: El och bredband 

  Södra slottsgatan: Standarden 

  Hantverkargatan: Standarden, vitvaror 

  Midgård: Yttermiljö 

  Ericssonska: Hyran 

Rostock: Läget (busslinje: krävdes så mycket arbete för att få till en linje från 
Sätra, dessutom så är det för få studenter) 

  Andersberg: Standard 

  



 
 

 

Verkliga svar från studenter 

Svar: 

 Sätra: Hyran 

 Södra slottsgatan: Hyran, planlösningen 

 Westergrenska: Hyran, ljudisoleringen 

 Ericssonska: Nöjda och vitvaror 

 Rostock: Hyra 

 Andersberg: Standarden 

Hantverkargatan: Planlösningen 

 Midgård: Städningen, städhjälp? Har de aldrig tänkt på. Han tar med sig frågan. 
Svårt för huvudkontoret att se. Det måste komma från ledningen till förvaltarna. 
Bostadsbidragsfrågan. Familjebostäder hade det innan. Ingen hade någon koll på vilka 
lägenheter som var möblerade, finns inga register. Förvaltaren skall reda ut detta. Frågan 
har varit uppe för diskussion. 

 

• I vilket område tror ni på Gavlegårdarna att studenterna helst vill bo? 
Svar: - Ericssonska och Södra slottsgatan. Tycker det är lite fel med kårens kösystem, att man 
kan flytta någon månad efter man börjat. Varje flytt påverkar standarden på lägenheten och 
lägenheterna förblir tomma i t ex Sätra.  

 

• Varför just dessa områden? 
Svar: - Väldigt bra läge på södra slottsgatan, nära skolan, stan och party osv. Ericssonska på 
grund av boendemiljön och närhet till skolan. 

 

 

• Hur hanterar ni responsen från boende? 
Svar: - Allt går till förvaltaren. Förvaltaren känner inte till hur folk bor på de olika ställena. T 
ex spisen på midgård. Fastighetsskötaren ser bara spisen, inte att det bor 16 personer som 
delar på den. Hans förslag är att kunna ha bovärdar som har närmare kontakt med de boende 
ute bland studentbostäderna. Westergrenska var mer missnöjda. Skillnad från 
fastighetsskötare till fastighetsskötare.  

 

• Tycker ni på Gavlegårdarna att hyrorna är höga respektive låga i förhållande 
till vad studentlägenheterna har att erbjuda? 

Svar: - Svårt med låga hyror när lägenheter har blivit renoverade, t ex Sätra.  

 

• Planlösningar i Sätra, hur kom ni fram till dessa? 
Svar: - Byggt utifrån hissar, vatten och avlopp. Så mycket små lägenheterna som möjligt 
vilket gjorde att många lägenheter fick en annorlunda planlösning. Kan bli lite för många 
individuella lösningar. Vill hålla nere kostnader. 

 



 
 

 

• Har ni på Gavlegårdarna gjort någon undersökning bland studenterna? 
Svar: - Nöjd kund index mätare. Skulle vilja haft en avflyttningsblankett. 

 

• Om ni får kritik eller beröm från studenter, hur hanteras det? 
Svar: - Beröm kommer fram. Intranätet. Fördel med studentkår, de förmedlar åt 
Gavlegårdarna. Nackdelen är att de tappar mycket kontakt med studenterna. Gavlegårdarna 
får inte mycket kritik eller beröm. 

 

• Varför tror ni att ingen vill bo i Andersberg? 
Svar: - Andersberg, Sätra, Bomhus, Nordost, Öster. Problem i ett område under en period, 
senare flyttar problemen till ett annat område. En stökig person på ett ställe drar åt sig några 
till och det kan räcka med 5,6 stycken önskar att bo där för att de skall bli ett störande 
moment för hela området. 

 

• Hur ser ni på studenterna som målgrupp? 
Svar: - Studenterna får mer fokus idag än vad de fick tidigare. Studenterna är bra för 
Gavlegårdarna och Gävle i det syftet att studenternas positiva erfarenhet av att bo med 
Gavlegårdarna sprids till andra människor. Studenterna blir en del av marknadsföringen. Vi 
på Gavlegårdarna gillar inte trenden med minskande studenter, kurser och program som inte 
blir av. 

 

 

• Vad har studenterna för strategisk betydelse? 
Svar: - Högskolan växte och då kände vi ett socialt ansvar att bygga studentlägenheter. Sen 
har studenterna en betydelse genom att de kan skapa ett positivt rykte om Gavlegårdarna. 

 

• Vad har studentboendet för prioritet i jämförelse med ”vanligt boende”? 
Svar: - Studentboendet har inte samma prioritet som ”vanligt” boende. Det är så stor 
omsättning på studentlägenheterna vilket gör att dessa lägenheter får ett större slitage. När det 
kommer till rustningsfrågan så är det lägre prioritet på studentlägenheterna i förhållande till de 
”vanliga” lägenheterna. I studentlägenheterna kan det handla om en individuell fråga samt 
bedömning. Man kan tapetsera om själv men då ska man ha gjort det bra annars blir man 
skyldig att återställa till ursprunglig tapet. 

 

• När det gäller förändringar som studenterna vill göra, går det att genomföra? 
Svar: - Om man ska ha en chans att få något förändrat så måste man visa sig framåt. Samla 
ihop flera stycken som vill ha denna förändring. Skicka in en skriftlig redogörelse för vad ni 
vill ha för förändring. Det finns inga garantier för att det blir en förändring men man har visat 
att man vill ha en förändring! Genom att göra detta så har man gjort ett försök samt visat att 
man vill ha en förändring. 



 
 

 

Bilaga 2 
 

Intervju med Pia Söderström och Therese Klaar på Studentkåren 
 

• Hur många tror Ni på kåren är helt nöjda med sitt studentboende? 
Svar: Therese 30-40 procent Pia max 20 procent 
 

• Vilket område tror Ni på kåren att det finns mest nöjda studenter? 
Svar: Hantverkargatan, Södra slottsgatan och Westergrenska 
 

• Vilket område tror Ni på kåren att det finns minst nöjda studenter? 
Svar: Midgård och Sätra 
 

• Varför tror Ni att studenterna väljer att bo i studentlägenhet? 
Svar: Bostadsgarantin, enkelt, slipper kreditupplysningen, billigare. Man har även endast en 
månads uppsägningstid istället för tre månader. 
 

• Vad tror Ni är viktigaste för studenterna vid val av studentboende? 
Svar: Hyra och närheten till skola och centrum. 
 

• Hade Ni på kåren något med att förmedlingen av studentlägenheterna i 
Andersberg upphörde? 

Svar: Man insåg att det inte var ett bra alternativ eftersom det blev kulturkrockar. I 
Andersberg så flyttar man ihop med någon som aldrig tidigare träffat eller kände, vilket blev 
ohållbart i längden. 

 
• Hur ser Ni på kåren att Gavlegårdarna valt att gå från 10 månaders hyra till 12 

månaders hyra? 
Svar: Vi på kåren blev aldrig tillfrågade angående detta. Beslutet har kommit nu men det 
kommer att genomföras under året. Vi på kåren vill att man skulle ändra till att det blev 
hyresfritt i juni och juli istället för juli och augusti, som det är idag. Men istället blev det en 
ändring till 12 månaders hyra. 

 
• Hur ser Er roll ut som förmedlare av studentlägenheter? Direktiv från 

Gavlegårdarna? Samarbete? 
Svar: Vi har stor frihet men det finns vissa regler som vi ska följa. Samt att vi har regelbundna 
möten. Vi har enbart ett avtal med Gavlegårdarna att vi ska förmedla studentlägenheterna. När 
väl en  student flyttat in så går ansvaret över på Gavlegårdarna. 
 

• Om Ni får kritik eller beröm från studenterna hur hanterar Ni det då? 
Svar: Studenterna tror att det är kåren man skall vända sig till om har något man vill klaga på. 
Men vi hänvisar dem till förvaltaren eller Gavlegårdarna. Sen kan det även vara så att om 
studenterna ringer till Gavlegårdarnas kundcentra så blir dem hänvisade till kåren. Vilket är 
fel eftersom Gavlegårdarna har ansvaret för studenterna från den dagen de flyttar in i 
lägenheten.  Det är dåligt med beröm till kåren. 

 



 
 

 

• Gavlegårdarna ville höja avgiften för bostadskön när man ställer sig i kön andra 
gången. Hur blev beslutet? 

Svar: Detta blev nedröstad i kårstyrelsen. Avgiften ligger fortfarande på 170 kronor. 
 

 
• Studentbostadskatalogen, hur kommer den till? 

Svar: Vi anlitar en reklambyrå. Till den senaste upplagan har vi haft en tjej här på kåren som 
kunde detta. Denna tjej fick fotografera till denna katalog. Sen får även Gavlegårdarna 
korrektur läsa texten innan den ges ut till studenterna. 

 
• Om studenterna fick chansen att ändra en sak med sitt boende vad tror Ni på 

kåren att det skulle vara? 
Svar:              

Sätra: Läget 
 Westergrenska: Ljudisoleringen 
 Södra Slottsgatan: Hissen – den låter väldigt mycket. 
 Hantverkargatan: Standarden 
 Midgård: Eget kök 
 Ericssonska: Nöjda 
 Rostock: Vet inte 
 Andersberg: Att man inte ska behöva bli sambo med någon man inte känner. 

 
 

 

 

 
 
 

 
 



 
 

 

Bilaga 3  
Enkät och enkäternas sammanställning 
 
Enkätundersökning av studentboendet på Högskolan i Gävle 
 
1. Vilket område bor du i? 
 
Sätra        Andersberg        Midgård     Hantverkargatan  Ericssonska Södra Slottsgatan   Rostock   Westergrenska 

 

 
 
2. Varför valde du att söka dig till studentboende (och inte till en annan hyreslägenhet eller 
bostadsrätt)? 
 

 

 

 
 
3. Vad var viktigast vid ditt senaste val av studentboende? 
 
Första bästa   Planlösningen       Läget      Grannar/Kompisar      Hyran         Standarden 

 
 
 

4. Om du fick chansen att ändra en sak med ditt studentboende, vad skulle det ha varit? 
 
 

 

 

 
 
5. I vilket av följande områden skulle du helst vilja bo? 
 
Sätra       Andersberg        Midgård      Hantverkargatan  Ericssonska Södra Slottsgatan   Rostock   Westergrenska 

 

 
 
5b Varför? 
 

 

 

 
 
6. Övriga synpunkter: 
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Övriga synpunkter i de olika områdena 
 
 
Södra slottsgatan 
 

• Bra människor som sköter om fastigheten. 
• Minska antalet år mellan renoveringarna 
• För dyr hyra för studenterna med tanke på studiebidraget. Tio månaders hyra hjälper 

inte. 
 

Westergrenska 
 

• Folk borde lära sig att ta bort luddet ur torkskåpsfiltret 
• Bättre ljudisolering 
• Dålig behandling av Gavlegårdarna i form av respons, service osv. 

 

Ericssonska 
 

• Bra standard på lägenheterna 
• Stämmer kvadratmeteruppgifterna? 
• Sjukt hög hyra i förhållande till bidrag. 
• Riktigt dåligt medfrysfack. 

 

Rostock 
 

• Bra 
• Bättre kommunikationer behövs, t ex bussar. 

 

Andersberg 
 

• Om regeringen sänker skatterna blir det lättare för alla att bo i vilket område som helst  
 

Hantverkargatan 
 

• Bor bra 
• Trivs bra! 20,5 kvm duger väldigt bra när man studerar. 
• Låg standard på lägenheten 

 

Midgård 
 

• Förvaltningen fungerar bra. Maartin är jättebra 
• Norra Köpmansgatan är större och billigare 
• Bygg en affär i närheten! 
• Bättre bemötande från studentkåren. De har ingen kontakt med hyresgäster och jobbar 

segt. 
• Bättre koll på hur bostadsbidrag VS möblering fungerar från Gavlegårdarnas sida. 
• Gavlegårdarna struntar i oss. 



 
 

 

• Bättre support med vitvaror och elektriska saker (spis). 
• Städning fungerar inte alls. Uppvärmningen måste fungera. 

 

Sätra 
 

• Fräscha lägenheter, värdelös planlösning. 
• Förbättra utemiljön 
• Enkelt och bra att allt ingår, t ex El, TV, Vatten osv. 
• Hyran för hög. 
• Dålig administration. Fick namnskylt en månad efter inflyttning. 
• Bättre möjlighet att bestraffa stökiga grannar. 
• Sätra rocks. 
• Dåliga planlösningar 

 

 
 



 
 

 

Bilaga 4 
 

Avflyttningsblankett Gavlegårdarna 

 
Område:_____________________   Storlek:__________________   Hyra:_____________ 
 
 
Namn (valfritt): ______________________ Telefon (valfritt):_______________________ 

 
Varför har du valt att säga upp din lägenhet? 
 
 

 
 

 
 

 
Vad trivdes du med? 
 
 

 
 

 
Vad trivdes du inte med? 
 
 

 
 

 
Vilka var dina förväntningar innan du flyttade in i lägenheten? 
 
 

 
 

 
Hur har förväntningarna motsvarats? 
 
 

 
Hur upplevdes servicen? 

 
________________________________________________________ 


