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Abstract 
 
Titel: Kundrelationer i allmännyttiga fastighetsföretag 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Joakim Ludvigsson - Ahlinder, Patric Lindh 
 
Handledare: Agneta Sundström 
 
Datum: 2008-01-08 
 
Syfte: De ökade intresset för fastighetssektorn under de senaste åren har medfört högre priser 
och en ökad konkurrens. Den ökade konkurrensen leder till att allt fler allmännyttiga 
bostadsbolag väljer att lägga ut delar eller hela verksamheten på entreprenad. Att kunna stå 
emot konkurrens från andra företag på marknaden anses vara nyckeln till överlevnad och 
fortsatt utveckling för företag i dagens samhälle. I denna uppsats fokuserar vi på hur arbetet 
med kundrelationer kan utgöra en betydande del i denna verksamhet. Uppsatsens syfte är att 
undersöka hur en bra kundrelation skapas, utvecklas, bevaras och avvecklas samt att analysera 
om och hur arbetet med kundrelationer skiljer sig mellan olika fastighetsföretag. Vi vill även 
få en uppfattning om hur pass vanligt det är med outsourcing och vad som är avgörande vid 
upphandling med underleverantör. 
 
Metod: Vi har i denna uppsats använt en kvalitativ metod genom att vår undersökning är 
baserad på personliga intervjuer. Våra sekundärdata samlades in via kurslitteratur från tidigare 
marknadsföringskurser, genom artiklar och Internet. Genom att vi har utfört intervjuer med 
olika personer och sedan tolkat och analyserat dessa utifrån vår egen uppfattning tycker vi att 
den hermeneutiska metoden bäst speglar vårt arbete. I vår studie har vi utgått från den 
induktiva ansatsen genom att göra intervjuer med människor i en fastighetsbransch som vi 
antar ständigt förändras. 
 
Resultat & slutsats: Outsourcing sker inom enklare områden som handlar om vård av 
yttermiljö, inte till områden som direkt härrör till verksamheten ledning och organisering. 
Företagen är överens om att skapande av kundrelationer behöver ett enhetligt synsätt och 
bearbetning för att bli slagkraftig. Kritiskt inom kundvård är den relation som finns mellan 
fastighetsskötarna och kunder, att utveckla bra kommunikation och kontinuitet i att 
upprätthålla goda relationer. Det finns en ambivalens i hur fastighetsföretagen ska förhålla sig 
till avvecklingsfasen som beror på vad som ligger till grund för att relationen till kund upphör. 
Generellt kan sägas att de fastighetsföretag vi intervjuat kan ses som en homogen grupp – det 
vill säga att de agerar likartat i relationen till kund. Det tycks finnas en oskriven norm för hur 
de ska agera mot kund 
 
Förslag till fortsattforskning: Uppsatsen fokuserar endast på allmännyttiga fastighetsföretag 
och en fortsatt forskning skulle även kunna inkludera den privata sektorn.  
 
Uppsatsens bidrag: Uppsatsen visar att allmännyttiga fastighetsföretag är en relativt 
homogen grupp men de små avvikelserna företagen emellan kan ge nya idéer till andra 
företag inom samma bransch.  
 
Nyckelord: Konkurrens, kundrelation, kundhantering, kundprocess och outsourcing. 



  

Abstract 
 
Title: Customer relations in public real estate companies 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  
 
Author: Joakim Ludvigsson - Ahlinder, Patric Lindh 
 
Supervisor: Agneta Sundström 
 
Date: 2008-01-08 
 
Aim: The increasing interests for the real estate market during the last years have brought 
higher prices and growing competition. The growing competition makes the public real estate 
companies to use outsourcing. The key to survival and development in today’s markets is to 
be able to face the high competitions from other companies. This assignment focuses on 
customer relations and how it can affect this activity. The aim is to investigate how a good 
customer relation creates, develops, maintains and windups also analyse differences between 
the companies. We will furthermore investigate the rarity of outsourcing and also what’s 
primarily in the decisions for under supplier.  
 
Method: We have used a qualitative method as our investigation is based on personal 
interviews. We got our secondary facts by using course literature, articles and Internet.  
We think that the hermeneutical method best reflects the assignment because it’s based on our 
own interpretations and analyses of our interviews. We have used the inductive disposition 
due to interviews in the real estate line that we assume constantly changes.  
 
Result & Conclusions: Public real estate companies using outsourcing in simple areas when 
it comes to taking care of the environment around the buildings. The companies agree to that 
creating a good customer relation requires a uniform advice. The real estate carers are the 
most important people during the process with customer managing to maintain good relation.  
There is ambivalence in how real estate companies should act in windup process that depends 
on the reason of the relation close down. Generally you can say that the real estates companies 
we interviewed are a homogeneous group - that is they are similar in the relation to the 
customer. It seems to be an unwritten norm about how they should act against the customer. 
 
Suggestions for future research: The assignment focuses only on public real estate 
companies and a future research could include even the private sector.  
 
Contribution of the thesis: The assignment shows that public real estate companies are a 
relative homogeneous group but the small differences between the companies could provide 
new ideas for other companies within the same line. 
 
Key words: Competition, customer relation, customer managing, customer process and 
outsourcing. 
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1. INLEDNING 
 
I första kapitlet presenterar vi ämnet som ger ett problem/frågeställning. Vidare kommer vi 

att redogöra för syfte och avgränsning för denna uppsats. 

 
 
1.1 Bakgrund 
 
Under de senaste åren har de rått hög aktivitet både på den nordiska och svenska 
fastighetsmarknaden. Ett stort intresse för fastighetssektorn har visats från inhemska och 
internationella investerare vilket i sin tur medfört högre priser och en ökad konkurrens. Även 
utanför storstadsregionerna har aktiviteten inom fastighetssektorn ökat som en följd av den 
starka efterfrågan.1  
 
Ökade aktiviteter, ändrade marknadsförutsättningar och nya aktörer har gjort att 
fastighetsrelaterade frågor tenderar att bli mer och mer komplexa att hantera. Detta har visat 
sig i en mängd olika områden. Ändrade skatteregler och redovisningsregler, nya finansiella 
förutsättningar och marknadsvillkor är en rad oförutsägbara förändringar som orsakats av 
nationella och internationella händelser.2  
 
En nyckel till framgång anses vara en bra samordning och överblick av expertkunskaper inom 
flera områden. Effektivare verksamhetsstyrning, kapitalanvändning och förvaltning är 
exempel på åtgärder som fastighetsbrukare fokuserar på för att optimera resurserna. En 
strategisk handlinsplan framstår som allt viktigare för att kunna bibehålla kunderna och 
effektivisera användandet av fastigheterna.3 
 
Den ökade konkurrensen leder till att allt fler allmännyttiga bostadsbolag väljer att lägga ut 
delar eller hela verksamheten på entreprenad. Med all sannolikhet leder detta till att antalet 
entreprenadföretag på fastighetsmarknaden kommer att öka.4 
 
Kontraktstiderna tenderar att bli allt kortare och bostadsbolagen väljer att splittra upp 
verksamheten genom att outsourca och använda flera entreprenörer. Många allmännyttiga 
bostadsbolag ser endast till det lägsta priset hos entreprenörerna och väljer det billigaste 
alternativet utan någon direkt tanke på konsekvenser när det gäller underhållsbehov och 
boendekvalitet. En viktig fråga har kommit att bli hur bostadsbolagen kan se till andra krav än 
att enbart fokusera på minsta tänkbara kostnad för att värdet av fastigheterna ska kvarstå eller 
öka.5 
 
Att kunna stå emot konkurrens från andra företag på marknaden anses vara nyckeln till 
överlevnad och fortsatt utveckling för företag i dagens samhälle. Denna process som är både 
svår och lång leder till att företagen behöver differentiera sig från de konkurrerande bolagen 
för att utmärka sig och visa en unik sida. Man måste ha en attraktiv produkt som är 
tillfredställande och lockar kunder. I denna uppsats fokuserar vi på hur arbetet med 
kundrelationer kan utgöra en betydande del i denna verksamhet. Att odla nya kontakter kostar 

                                                 
1 http://www.pwc.com/extweb/industry.nsf/docid/70E4D1FAA28BACB7802570D900505C07 
2 Ibid 
3 Ibid 
4http://www.fastighets.se/home/fast2/home.nsf/docfiles/Fastigh_Rapport_fr_LPK%202005.pdf/$file/Fastigh_Ra
pport_fr_LPK%202005.pdf 
5 Ibid 
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tid och pengar för företagen. Det är därför viktigt att bygga upp lojalitet hos de kunder man 
redan har. Att vårda och bevara kundkontakter anses vara den viktigaste nyckeln till 
uppbyggnad av långsiktiga och hållbara relationer, ”En nöjd kund är en lönsam kund”. 
 
 
1.2 Frågeställningar 
 

• I hur stor utsträckning använder sig företag av outsourcing och vad avgör valet av 
entreprenör? 

 
• Hur skapas, utvecklas, bevaras och avvecklas en bra kundrelation? 
 
• Om och i så fall hur skiljer sig arbetet med kundrelationer och outsourcing mellan 

olika företag? 
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företrädare för allmännyttan ser på hur 
uppkomsten, utvecklingen, bibehållningen och avvecklingen av kundrelationer går till och att 
analysera om och hur arbetet med kundrelationer skiljer sig mellan olika fastighetsföretag. Vi 
vill även få en uppfattning om hur pass vanligt det är med outsourcing och vad som är 
avgörande vid upphandling med underleverantör. 
 
 
1.4 Avgränsning 
 
För att inte få ett allt för stort område att undersöka har vi valt att avgränsa oss till tre 
fastighetsföretag inom allmännyttan. Vi har undersökt och jämfört de tre bostadsbolagen 
Gavlegårdarna, Hudiksvallsbostäder och Sandvikenshus. Anledningen till valet av dessa tre 
bolag är möjligheten till att utföra personliga intervjuer och även att de representerar de 
största fastighetsföretagen inom Gävleborgs län. 
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2. METOD 
 

I detta avsnitt redovisar vi hur vi gått tillväga för att besvara frågeställningarna och uppnå 

syftet. Vi beskriver vårt metodval samt hur vi införskaffat information via datainsamling och 

intervjuer. Vi tar även upp den nyckelordsmatris som använts i analysen och avslutar sedan 

med en metoddiskussion. Det geografiska valet av fastighetsföretag grundar sig på 

möjligheten till personliga intervjuer.  

 
 
2.1 Metodval 
 
2.1.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 
Inom metodteorin skiljer man ofta mellan den kvalitativa och den kvantitativa metoden. I den 
förstnämnda metoden använder man sig oftast av någon form av deltagande observationer 
eller djupare intervjuer. Den andra metoden handlar om att med hjälp av statistik analysera en 
stor mängd insamlad fakta. Till skillnad mot den kvantitativa metodens hypotetiska-deduktiva 
ansats har den kvalitativa metoden en induktiv läggning. Genom att utgå från empirin 
försöker man få fram den mening som informanterna vill förmedla till olika händelser. 
Genom att tyda och analysera den insamlade data går det att få en djupare bild av 
omgivningen och mer kunskap om hur människor uppfattar den verklighet som de lever i. 
Den insamlade informationen analyseras inte statistiskt inom den kvalitativa metoden 
eftersom den mening som söks kan skilja sig åt vid olika situationer och hos olika individer. 
Man söker istället efter liknelser och att jämföra olika händelser.6 
 
Vi har i denna uppsats använt den kvalitativa metoden eftersom vi önskade få en djupare 
förståelse för hur tre fastighetsföretag i allmännyttan hanterar sina kundrelationer. Uppsatsen 
är baserad på personliga intervjuer vilket också kännetecknar det kvalitativa 
tillvägagångssättet. Det empiriska materialet som vi samlat in via intervjuer har sedan tolkats 
och analyserats för att få en djupare förståelse för hur intervjupersonerna uppfattar att 
företagen hanterar relationen till kund. Tolkning, analys och jämförelserna mellan de tre 
företagen ger tillsammans både en bredare och mer grundlig verklighetsbild av den 
allmännyttiga fastighetsbranschen.  
 
2.1.2 Hermeneutik och positivism 
Det finns idag två vetenskapliga huvudriktningar. Den ena är hermeneutik och det andra 
positivism. Hermeneutiken ses som en tolkningskonst och är till skillnad från en positivistisk 
syn inte intresserad av att beskriva och förklara olika fenomen. Som hermeneutiker söker man 
istället att få en helhetsförståelse, en insikt om en verklighet. Den hermeneutiska metoden 
innebär att en person förstår en annan persons gärningar och språket anses som det viktigaste 
sättet att skapa denna förståelse genom. Saknas ett gemensamt språk eller om det är stora 
skillnaderna i hur de inblandade personerna uttrycker sig blir förståelsen dålig. I denna typ av 
forskning har alltså språket mellan olika människor en väsentlig betydelse – vad de tycker, 
tänker och säger.7  
 
Positivismen syftar till byggandet på positiv säker kunskap. Det finns enligt denna inriktning 
endast två sätt att komma fram till kunskap på. Det ena är att med hjälp av t ex syn och hörsel 
kunna registrera hur saker och ting är och det andra sättet är vad vi kan resonera oss fram till 

                                                 
6 http://www.ep.liu.se/undergraduate/abstract.xsql?dbid=8274 
7 Eriksson 1999, sid 219-220 
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med vårt eget förnuft och att vi handlar logiskt. Vi kan exempelvis observera att en viss 
byggnad finns på en bestämd plats. Det är då helt logiskt, förnuftigt, att anta att denna 
byggnad inte kan ligga på en annan plats samtidigt.8 
 
Genom att vi har genomfört intervjuer med olika personer och sedan tolkat och analyserat 
dessa med stöd från teori anser vi att den hermeneutiska metoden är tillämpad i vårt arbete.  
Eftersom språket har en väsentlig betydelse i hur man uppfattar en annan person kan detta till 
en viss del ha påverkat oss vid våra utredningar och tolkningar. VD:n på Sandviken Hus, 
Patrick Skoglund hade ett lite annorlunda sätt att uttrycka sig på jämfört med de två andra 
intervjupersonerna. Vi kände att språket var mer gemensamt med kontaktpersonerna på 
Gavlegårdarna och Hudiksvallsbostäder.   
 
2.1.3 Induktiv och deduktiv ansats 
Att dra slutsatser genom att tillämpa induktiv ansats innebär att forskaren utgår från empirisk 
information. Om vi till exempel antar att alla industriföretag når stordriftsfördelar genom att 
införa löpande bandproduktion och utgår från att A är ett storföretag. En logisk slutsats blir då 
att A kan nå stordriftsfördelar genom löpande bandproduktion. Metodens svaghet är att den 
allt för ofta saknar tillgång till alla möjligt tänkbara observationer. Detta leder i tiden till att 
det kan upptäckas en viss avvikelse, ett kunskapsgap, som beror på informationsbrist. Om den 
ekonomiska tillväxten fortsätter under en längre tid finns det risk att vi tar detta tillstånd som 
givet med ett induktivt förhållningssätt.9 Genom att verkligheten ständigt förändras är det 
svårt att ta något skeende för givet. 
 
Genom den deduktiva metoden gör man en logisk, tankemässig slutledning. Om vi till 
exempel antar att alla företag kan gå i konkurs. Antag sedan att B är ett företag. Slutsatsen blir 
då att B kan gå i konkurs. Ett klassiskt exempel på en deduktiv slutledning är det geometriska 
teoremet om triangelns vinklar. ”Om två sidor i en triangel är lika stora, så är motstående 
vinklar lika stora” etc. Den deduktiva metoden utgår således från att det finns givna sanningar 
som presenteras som teorier av verkligheten.10 
  
I vår studie har vi utgått från den induktiva ansatsen eftersom vi vänder oss till verkligheten 
för att dra slutsatser om denna. De slutsatser vi kommit fram till bygger på den empiriska 
informationen vi fått fram genom att utföra intervjuer med människor i en fastighetsbransch 
och som vi antar ständigt förändras. Alla tre företagen vi intervjuat är representativ för 
allmännyttiga företag och vi har även tillhandahållit bra information från samtliga. Vi anser 
därför inte att vi tagit något för givet i våra slutsatser som kan ha påverkat resultatet på ett 
felaktigt sätt.  
 
 
2.2 Datainsamling 
 
Vår primära information kommer ifrån våra personliga intervjuer. Den sekundära 
datainsamlingen startade genom att vi läste in oss på ämnet genom att använda kurslitteratur 
som vi främst tagit del av i våra tidigare marknadsföringskurser på Högskolan i Gävle. Flera 
av dessa böcker har haft stor fokus på kundrelationer. Vid val av vilka teoretiska böcker vi 
skulle använda i vår studie gjordes en gemensam bedömning inom gruppen att de sågs som 

                                                 
8 Ibid, sid 197-198 
9 Eriksson 1999, sid 198 
10 Ibid 
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relevanta. Utslaget av uppsatsen kan ha påverkats av författarnas gemensamma 
syn/tolkningssätt.  
  
 
2.3 Intervjuer 
 
Vi har genomfört personliga intervjuer med tre chefer inom tre allmännyttiga bostadsföretag. 
På grund av tillgängligheten fick vi intervjua personer i olika chefspositioner. Hos 
Gavlegårdarna intervjuade vi ställföreträdande marknadschefen Ralf Fredriksson, på 
Hudiksvallsbostäder fick vi tala med Leif Härdner, marknads- och administrationschef och 
hos Sandvikenhus träffade vi VD:n Patrick Skoglund. Den första intervjun med 
Gavlegårdarna utfördes hemma hos Ralf och de två övriga utfördes på respektive respondents 
arbetsplats. Vid intervjuerna utgick vi från nio frågor som baserats på både teori och de 
frågeställningar vi önskade få besvarade. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer och 
vi turades om att ställa frågor och att anteckna. En djupintervju såg vi som det självklara valet 
då vi ville ha in så mycket information som möjligt för att besvara våra frågeställningar.  
 
Vi valde personliga intervjuer för att få intervjupersonerna att resonera relativt fritt kring varje 
fråga och vi ville med detta få en mer personlig prägel på varje företag för att lättare kunna 
göra jämförelser. Öppna frågor ger den tillfrågade möjligheten att bredda sina svar och 
komma med egna funderingar. Nackdelen kan vara att det är mycket material som ska 
analyseras och möjligheten att man feltolkar svaren man får. Fördelen är den personliga 
kontakten med den tillfrågade och att inga bortfall sker. Att bara tre personer intervjuades kan 
naturligtvis ha påverkat resultatet men vi anser att de intervjuades position i företaget gjorde 
att vi fick in data som kändes relevant och representativt för företaget. Företagen är dock i 
storlek och kundunderlag mycket lika varandra så resultatet borde ändå ge en bra bild över 
vilken inställning en modern företagsledare inom allmännyttan har till outsourcing och 
kundrelationer. 
 
 
2.4 Nyckelordsmatris  
 
För att sammanställa våra intervjuer använde vi oss av en så kallad nyckelordsmatris (se 
bilaga 2). Matrisens funktion är att skilja ut specifika begrepp och meningar från varje företag 
i samtliga frågor med avsikt att få en god överblick av insamlat material. Detta underlag 
sammanställdes i ett rutnät för att på ett enklare sätt kunna uppmärksamma hur de intervjuade 
ställer sig lika eller om åsikter skiljer sig åt mellan företagen. I varje fråga tog vi ut ord som 
de intervjuade framhöll eller betonade extra. Sammantaget ger nyckelordsmatrisen en god 
illustration av vilka områden som de allmännyttiga företagen strävade efter att framhålla. Vi 
försökte på så sätt tolka deras vardag och verklighet. Skillnader och likheter i företagen gjorde 
att vi kunde fånga in företagens särart i förhållande till varandra. Denna matris har vi sedan 
använt som underlag i analyskapitlet för att verkligen få fram det mest centrala i denna 
undersökning. 
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3. TEORI 
 
I detta kapitel redovisar vi den teoretiska bakgrunden vi valt att använda i denna uppsats. 

Vi tar upp och beskriver olika teorier om relationsmarknadsföring. 
 
 
3.1 Relationsperspektiv 
 
Det har under de senare åren från många håll hävdats att företag inom tjänstesektorn bör 
koncentrera sig mer på uppbyggnad och utveckling av kundrelationer än på enskilda 
tjänstemöten som tidigare varit fallet. Det så kallade interaktions/nätverkssynsättet har länge 
präglat den industriella marknadsföringen i Skandinavien vilket lett till att 
relationsperspektivet fått kraftiga rötter sedan en lång tid tillbaka. Även den så kallade 
Nordiska skolan inom tjänstemarknadsföringen har påverkat relationernas olika kulturer.11 
 
Det har framkommit en rad olika förslag i hur det går att definiera vad 
relationsmarknadsföring är som syftar till att ge en tydligare bild på relationers roll inom 
marknadsföringen. Gummessons teori för relationsmarknadsföring innebär att det väsentliga 
är att uppmärksamma relationer, nätverk och interaktioner som sedan ska sättas i centrum för 
marknadsföringsaktiviteterna.12 Den traditionella marknadsföringen har istället sin 
utgångspunkt från den klassiska 4P-modellen. Grönros teori för relationsmarknadsföring 
innebär identifiering, etablering, upprätthållning och utveckling av kundrelationer. Man ska 
även vid behov kunna avveckla relationer med kunder.13 
 
 
3.2 Kundrelation14 
 
För att på ett effektivt sätt kunna använda det angreppssätt som relationsmarknadsföring tar 
fasta på är det nödvändigt att ha en bra uppfattning om vad en kundrelation innebär. Att för 
varje företag specifikt definiera när en kundrelation är etablerad, bibehållen respektive 
avslutad, anses vara en bra strategi för att skapa en gemensam inriktning inom företaget. 
Denna riktlinje är grunden för att möjliggöra och att kunna se hur relationer utvecklas över 
tiden.  
 
Det viktigaste är att ha kännedom om kundens förhållningssätt till relationen och man kan 
därför säga att kunden har tolkningsföreträde. Det är kunden som avgör om relationen till 
företaget uppfattas som bra eller dålig. Kundrelationerna kan förekomma på tre olika sätt där 
kunden antingen är positiv, neutral eller negativ. Den positiva kunden har ett gott engagemang 
och vill fortsätta relationen medan den negativa kunden som har tråkiga erfarenheter helst vill 
avsluta relationen. Dock är den negativa kunden ej kapabel att snabbt avsluta relationen på 
grund av att det kan finnas bindande kontrakt eller att det är brist på andra alternativ. Eftersom 
de krävs engagemang och arbete för att byta leverantör väljer den neutrala kunden ofta att 
fortsätta relationen eftersom det uppfattas som det lättaste alternativet. Det finns helt enkelt 
olika typer av kundrelationer med varierande kvalité.  
 

                                                 
11 Echerverri och Edvardsson 2002, sid 87-88 
12 Gummesson 1992, sid 36-38 
13 Grönroos 1996, sid 12-14 
14 Echerverri och Edvardsson 2002, sid 88-89 
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Oavsätt om ett företag använder relationsmarknadsföring eller inte så förekommer det alltid 
kundrelationer i ett fastighetsföretag. De företag som använder sedvanlig 
transaktionsorienterad marknadsföring och inte har någon större kunskap om sina kunder kan 
ändå inneha ett stort kundkapital i form av kundrelationer. Det viktiga är här att kunna förstå 
hur kundrelationer uppstår, utvecklas, förändras och avbryts för att på ett så effektivt sätt som 
möjligt kunna utnyttja detta kapital. 
 
 

3.3 Relationsmarknadsföring/relationsstyrning
15
 

 
Man kan på en metodisk nivå se relationer som ett flöde av kunder. Inflöde av nya kunder, 
ständigt cirkulärt flöde av befintliga kunder som återkommer, utflöde av kunder som lämnar 
marknaden eller byter till konkurrenter och återvändande tidigare kunder. Dessa olika flöden 
är en viktig del i arbetet med kundrelationer genom att de representerar olika arbetsfält såsom 
skapandet, utvecklingen, bevarandet och avvecklingen. Dessa olika arbetsfält studeras 
djupgående i arbetet med relationer och har en viktig fokus hos företag med ett stort antal 
kunder. 
 
För att företag ska kunna åstadkomma och bevara en hög konkurrenskraft är det viktigt att 
skapa, utveckla, bibehålla och avveckla kundrelationer som ett steg i en medveten 
relationsmarknadsföringsprocess.  
 
 

 
 
Figur 3.1 Olika arbetsfält i relationsstyrning.16 

                                                 
15 Echerverri och Edvardsson 2002, sid 89-90 
16 Ibid, sid 89 
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I skapandet av kundrelationer gäller det att se möjligheterna till nya relationer och att ta 
initiativ till dessa. Det gäller även att kunna avläsa vilka relationer som kan gynna respektive 
missgynna företaget och därmed avgöra med vilka man ska etablera samarbete med.  
 
I odlingen av kundrelationer är det nödvändigt att kunnat utveckla de relationer man har 
skapat för att kunna bevara dessa och inte få ett för tidigt och oplanerat avslut av relationerna. 
 
I avvecklingen av kundrelationer anses det viktigt att ta initiativ till att avsluta relationer som 
missgynnar företaget. Vid relationer som slutförs på ett från företaget ofrivilligt sätt bör man 
få en så bra avslutning som möjligt för att kunna åstadkomma ett omskapande eller en 
nyetablering.  
 
Relationsstyrningen omfattar olika beslut och verksamheter på skilda nivåer och ledningen i 
företagen måste därför koncentrera sig på både enskilda relationer och företagets egen 
position i relationsnätverket. Det ”relationslandskap” som företaget befinner sig i kan enklast 
ses som ett kitt av nuvarande och möjliga relationer för företaget.  
 
För att förstår marknadens rörelse behöver man undersöka hur kundförhållandet uppstår 
respektive slutförs. Informationen som då uppkommer kan vara värdefull för att utveckla och 
bevara de nuvarande kundrelationerna. Man kan även tillhandahålla viktig information genom 
att dela upp kunderna i olika segment. Lojala kunder kan jämföras med lättrörliga kunder som 
ofta påbörjar och avslutar relationer.  
 
Alla olika typer av marknader berörs av relationsstyrning. Det arbetsfält vi tidigare beskrivit 
(se figur 3.1) innebär därför arbetsutmaningar både för företag som arbetar med 
marknadsföring till konsumenter och företag på den industriella marknaden som marknadsför 
mot andra företag. En viss skillnad i arbetet mellan dessa marknader kan dock förekomma i 
form av att den industriella blir mer komplexa och investeringskrävande. Man har ett större 
område att arbeta med och den teknologiska nivån är ofta högre än på konsument delen.  
 
 
3.4 Kundhantering 
 
I dagens samhälle verkar många tjänsteföretag på mogna marknader. Dessa marknader 
kännetecknas av relativt få nya kundentréer med vissa undantag. Kostnaden blir större för att 
dra till sig nya kunder och konkurrensen ökar hela tiden. Genom beräkningar har man fått 
fram att kostnaden för att dra till sig nya kunder är fem till tio gånger högre än kostnaden för 
att bevara de befintliga kunderna. Det är följaktligen betydligt lönsammare att göra satsningar 
på de redan existerande kunderna. Man har under en lång tid ansetts som en driftig säljare vid 
skapande av nya kunder men under en senare tidsperiod har allt mer uppmärksamhet tilldelats 
de som placerar sina resurser till att vårda och bevara existerande kunder.17  
 
”Om du inte tar hand om dina kunder gör någon annan det” Federal Express18 
 
Eftersom marknadsföringen har blivit allt mer relationsinriktad är kundhanteringen både en 
naturlig och viktig del i arbetet. Kundrelationerna utvecklas och blir starkare genom en bra 
kundhantering. E & E19 hänvisar till Kotler som i sin bok (1991) beskriver detta enligt 

                                                 
17 Echerverri och Edvardsson 2002, sid 194-195 
18 Ibid, sid 195 
19 Ibid 
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följande: ”Priskänsligheten är lägre eftersom man har byggt upp en kundlojalitet genom att 
kontinuerligt tillföra värde.” ”Den dominerande förutsättningen är en stabil relation med 

säljaren eller leverantören.” ”Framgångsfaktorn är en långsiktig kundnöjdhet... 

kundlojaliteten är hög på grund av att relationsmarknadsföring innebär att bygga 

ekonomiska, sociala, tekniska och juridiska band med kunden”. 
 
I kundhanteringen gäller det att både vårda relationen genom att investera i den, och se till att 
kunden blir väl omhändertagen vid varje enskilt avtal. Det kan ses som att ett företag redan 
uppnått sitt slutgiltiga mål när man väl fått en kund att testa företagets tjänsteerbjudande men 
detta är bara ett tillfälle för en eventuell framtida kundrelation. I denna situation är det 
nödvändigt för företaget att få en återkommande kund eftersom man strävar efter att upprätta 
varaktiga affärsrelationer.20  
 
Som vi tidigare nämnt är det lätt att de redan befintliga kunderna glöms bort i 
kundhanteringen. Eftersom detta segment i allmänhet står för omkring 65 % av företagets hela 
försäljning så får inte hanteringen av dessa kunder glömmas bort. Har en kund en gång nappat 
på företagets erbjudande är det självklart både billigare och enklare att även fortsättningsvis få 
denne kund att konsumera företagets tjänster.21  
 
Kotler argumenterar i sin bok om varför hanteringen av befintliga kunder är så viktig. En nöjd 
kund:22 
 

• Återkommer och köper igen 
 

• Pratar väl och ger rekommendationer om företaget till vänner och bekanta 
 

• Är pålitlig även vid tillfälliga kvalitetsstörningar 
 

• Blir svårare för andra företag att locka till sig 
 

• Köper även andra tjänster/varor som företaget har att erbjuda 
 
 
Med dessa argument i åtanke kan man alltså se en befintlig kund som en stor investering och 
en potentiell affärsmöjlighet. Denna uppgörelse är vanligen lönsam för bägge sidor eftersom 
företaget kan utveckla sina kundrelationer ytterliggare och kunden sparar tid då denne redan 
har information om företagets erbjudanden.23  
 
För att få en återkommande kund så gäller det att ha kvalitet, prisnivå, leveranstid etc. som 
kunden är tillfreds med och värderar på ett positivt sätt. Man måste sätta kunden i centrum 
och ge fullgod service för att få kunden att känna sig betydande. Man får aldrig från företagets 
sida ta en kund för givet och släppa intresset för denne trots att relationen fungerar 
problemfritt.24  
 
 

                                                 
20 Echerverri och Edvardsson 2002, sid 195 
21 Ibid 
22 Kotler 2002, sid 389-408 
23 Echerverri och Edvardsson 2002, sid 196 
24 Ibid 
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3.5 Hantering av kundsynpunkter 
 
För att kunna urskilja hur kunden uppfattar den erbjudna tjänsten kan man studera avvikande 
företeelser i både positiva och negativa bemärkelser. En kundrelation som i allmänhet 
fungerar bra kan distraheras av små enskilda händelser vilket leder till att uppfattningen av 
tjänstekvalitén kan svikta både upp och ner. Dessa små händelser bör stimulera till reflektion 
för att sedan få en bättre överblick och kontroll över alla kundrelationer.25   
 

3.5.1 Artikel om ”konsten att omvända missnöjda kunder”26
 

Enligt Annika Whilborg, författare till artikeln ”Konsten att omvända missnöjda kunder”, är 
en del av vardagen för de allra flesta företag att hantera missnöjda kunder. De som för det 
mesta får ta emot klagomål från kunder är medarbetare inom organisationen såsom assistenter 
och sekreterare. Det går emellertid, enligt författarna, att omvandla den missnöjde kunden till 
en nöjd kund genom att visa respekt och bemöta kunden på rätt sätt. Några av hjälpmedlen för 
att uppnå detta är att låta kunden uttrycka sin tankar och känslor, att agera professionell från 
företagets sida och ge dem en ordentlig kompensation. 
 
Annika Whilborg tas bland annat upp hur Kent Åkerman, konsult och föreläsare, ser på hur 
det går att hantera besvärliga kundrelationer. Han driver företaget Servicekompassen och 
reser runt i Sverige där han har kurser och föreläsningar i konsten att omvända missnöjda 
kunder. Åkermans tes är att ”kunden alltid har rätt” och de som har att göra med klagomål 
bör därför aldrig resonera med kunden om vem som egentligen har rätt eller fel. Man ska 
istället försöka vara snabb med att erkänna eventuella felsteg som görs och då alltid be om 
ursäkt. Det är viktigt inom ett företag att ha ett väl fungerande system när det gäller hantering 
av missnöjda kunder. En av de viktigaste detaljerna är att ha rätt inställning och att kunna 
använda kunders missnöjdhet till att förbättra arbetet mot kund. 
 
Enligt Åkerman, är det bra att visa respekt för kundernas känslor och man kan komma långt 
genom att fånga upp deras problem och engagera sig tidsmässigt snabbt. Om en förvaltning 
möter en otrevlig och missnöjd kund gäller det att ha kontroll över situation och inte tappa 
fattningen. I arbetet mot kund går det att vinna mycket mer på att vara så trevlig och hjälpsam 
som möjligt trots den besvärliga situationen. Även om den anställde känner motstånd inför att 
ta emot klagomålet gäller det ändå att visa respekt för kunden, ta kundens kritik på allvar och 
be om ursäkt för den inträffade incidenten. Är det möjligt att snabbt hjälpa kunden med 
dennes problem och ge denne utrymme för att yttra sina åsikter kan denne omvändas till en 
belåten kund som talar väl om företaget.  
 
Genom att på detta snabba och effektiva sätt kunna omvända en missnöjd kund till nöjd har 
företaget fått möjlighet att skapa en långsiktig kundrelation. En kund som inte blir hanterad på 
rätt sätt kan lätt bli en före detta kund och missnöjet kan även leda till reklamation av tjänsten. 
En snabbare lösning av problemet leder både till en lägre kostnad för företaget likväl som det 
går att behålla ett visst förtroende hos kunden. För att kunna genomföra detta kan det vara bra 
att låta företagets anställda ha fria händer när det gäller att ta i tur med problemet och hur de 
väljer att kompensera den missnöjda kunden. Eftersom någon form av ersättning är det 
vanligaste som en missnöjd kund vill ha är en rekommendation från Åkerman är att låta 
kunden själv föreslå en lämplig kompensation. Genom att ställa upp på krav som inte är 
orealistiska och vara hjälpsam har man stora förutsättningar för att få en bra lösning på 
problemet.  
                                                 
25 Echerverri och Edvardsson 2002, sid 180 
26 Whilborg  2007, sid 14-15 
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Whilborg tar i artikeln upp Nina Jansdotter. Hon arbetar som karriärcoach och föreläser bland 
annat i hanteringen av missnöjda kunder. Enligt Jansdotter är det viktigt att ge något extra till 
den missnöjde kunden för att visa att man verkligen är engagerad och vill fortsätta samarbetet. 
Vid vissa speciella situationer då kunden agerar allt för otrevligt måste man sätta stopp och 
förklara att man inte kan hjälpa till så länge kunden inte lugnar ner sig. Man brukar då kunna 
få en mer sansad kund och kunna bistå med rätt service. Den person inom företaget som har 
mest kontakter med missnöjda kunder uppmanas av Jansdotter att utvärdera tidigare lyckade 
kundmöten.  
 
I artikeln tas också upp hur generaldirektörens assistent på Lantmäteriet i Gävle, Christina 
Wallström, hanterar klagomålsärenden. Wallström menar att det kan vara svårt att få kontakt 
med rätt person i mötet med en myndighet. En del av hennes arbetsuppgifter är att slussa 
vidare klagomålsfall till olika handledare. Hon säger att det till en början var besvärligt att 
behandla missnöjda kunder men att hon lärt sig en hel del på vägen. För att på ett kvickare 
och effektivare sätt kunna handskas med klagomål, arbetar Lantmäteriet med att upprätta ett 
kundcenter som kan ta emot alla kundrelaterade problem. Wallström påpekar att hon 
personligen tror på vikten av att ha en förståelse för den missnöjda kundens situation och att i 
möjligaste mån undvika konflikter.  
 
Whilborg sammanfattar artikeln genom att referera till Kenth Åkermans tips för att lyckas i 
hanteringen med missnöjd kund. 

 
• Låt kunden uttrycka sin missbelåtenhet över situationen som uppstått och visa att du 

står på kundens sida. Beklaga det inträffade och instäm med kunden i dennes rätt i att 
vara upprörd. I de flesta fall leder detta till en lugnare och mer sansad kund vilket gör 
situationen mer kontrollerbar.  

 
• Ta inte kritiken personligt. Att ta åt sig kritik är visserligen naturligt men det gäller 

ändå att ta det på rätt sätt eftersom kritiken inte är riktad mot dig i egen person utan 
mer mot hela företaget. 

 
• Ta tag i problemet. Försök att förstå vad problemet inbegriper genom att samla in 

mycket information och ta dig tid med kunden. Tänk på att göra kunden 
uppmärksammad om att du verkligen försöker lösa dilemmat så fort som möjligt. 
Detta gäller även problem utanför ditt ansvarsområde.  

 
• Argumentera aldrig emot kunden. Detta gäller även om du skulle uppmärksamma 

oegentligheter i kundens yttrande. Det gäller att kunna hålla sig lugn och samlad trots 
att kunden uppför sig på ett förargligt sätt. Alla problem oavsett storlek har samma 
betydelse och det gäller därför att alltid ta en missnöjd kund på allvar genom att visa 
sympati för kundens åsikter. Du kan även själv fundera över hur du skulle vilja bli 
bemött som kund när ett problem uppstått och på så vis få en bättre förståelse för den 
missnöjde kundens situation.  

 
• Undvik att slussa vidare kunden till olika personer inom företaget. En kund som inte 

får sitt problem uppmärksammat relativt snabbt riskerar att tappa tålamodet. Ta själv 
på dig ansvaret för ärendet så att kundens behov tillfredsställs och gör efter ett par 
dagar en uppföljning för att kontrollera att allt stämmer och att kunden är tillfreds med 
sin kompensation. 
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4. EMPIRI 
 
I detta avsnitt redovisas de intervjuer vi genomfört med de tre olika fastighetsföretagen. 

 
 
4.1 Intervju med Gavlegårdarna 
 
Gavlegårdarna är vid storstädernas frånvaro ett av de största allmännyttiga bostadsföretaget i 
Sverige. De 200 medarbetarna förvaltar ca 16 000 lägenheter och 1 000 lokaler. Den årliga 
omsättningen uppgår till 900 miljoner kr. 
 
Ställföreträdande marknadschefen Ralf Fredriksson har arbetat på Gavlegårdarna sedan 5 år 
tillbaka. Han berättar inledningsvis att han som nyinflyttad i staden bott på problemområdet 
Öster och att han idag är fascinerad över hur väl nysatsningen på stadsdelen har fungerat. 
Hans främsta arbetsuppgift är praktiskt arbete gentemot befintliga och framtida kunder genom 
produktion, kommunikation och kampanjplanering.  
 
När de gäller den nya situationen på fastighetsmarknaden med ökad konkurrens och högre 
priser ser Ralf även en press från EU genom nya regleringar. Ralf ser den ökade konkurrensen 
på hela fastighetsmarknaden som positiv genom att det kommer in nya kundgrupper som har 
råd att låna pengar och detta sätter fart på marknaden. Lokalt har dock inte Gavlegårdarna 
märkt av någon konkurrensökning eftersom de har ca 78 % av hyresbostäderna i Gävle. 
Gavlegårdarna ser allmännyttan som till för alla och Ralf påpekar att en stark allmännytta är 
mycket viktig. En bra och rättvis standard på boendet är betydelsefull för att kunna uppnå 
denna starka allmännytta. Man kan här göra en jämförelse mellan Sverige och vissa delar av 
övriga Europa. Boendet med lägst standard i vårt land kan i många fall vara bättre än den 
högsta boendestandarden i andra europeiska länder.  
 
Gavlegårdarna har tidigare haft en del av sin verksamhet outsourcad men har på senare tid 
valt att hämta hem det mesta. Man använder i dagsläget endast outsourcing i en del av 
fastighetsskötseln. Det gäller framför allt trapphusstädning som sköts av Samhall men även 
viss yttre skötsel där bland annat Städmani står för arbetet. Priset är den viktigaste faktorn vid 
upphandling och står för ca 50 % av anbudet men även andra delar som tillgänglighet kan 
påverka valet. Alla entreprenadföretag får även lämna referenser från tidigare arbetsgivare. 
Gavlegårdarna genomför varje år en stor undersökning som heter NKI där 50 % av alla 
hyresgäster deltar. Ralf berättar att denna undersökning är effektiv då de kan få reda på exakt 
vad hyresgästerna tycker om t ex fastighetsskötseln. De kan på detta sätt få en bra bild över 
entreprenörernas arbetsinsatser. Ralf betonar här att denna typ av undersökning nästan är enda 
sättet att få reda på hur saker fungerar med så pass många hyresgäster.  
 
Ralf menar att en bra kundrelation för Gavlegårdarna är en väl fungerande tvåvägs relation. 
Det är viktigt att få tillbaka så många kundsynpunkter som möjligt och att sedan snabbt 
reagera och återkoppling. En kund som handlar en gång är ingen kund för Gavlegårdarna. De 
vill att hyresgästerna skall vara stolta över att bo där och arbetar kundfokuserat för livslånga 
relationer.  
 
För att skapa goda relationer försöker Gavlegårdarna bygga upp förtroende till kund direkt 
från start. Ett första viktigt steg är att det skall vara lätt att få kontakt med handläggare vid 
olika frågor och synpunkter. Företaget arbetar även med kundkontakt via hemsidan och 
hyresgästtidningen. I denna tidning är det gratis att annonsera och de har även regelbundna 
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utlottningar av exempelvis biljetter till olika evenemang. Gavlegårdarna är sponsorer åt både 
Gefle IF och Brynäs IF och får på så vis gratis biljetter. Företaget har även en vip-loge på 
nybyggda Läkerol Arena. I vintras lottades ut biljetter till denna loge vid två tillfällen och 
detta blev, enligt Ralf, mycket uppskattade kvällar från de hyresgäster som var med.  
 
Gavlegårdarnas arbete kan delas upp på fyra olika armar: Social nytta, ekonomisk nytta, 
Gävles utveckling och Gavlegårdarnas utveckling. För 90 år sedan var den sociala nyttan 
viktig då man skulle tillhandahålla bra bostäder åt alla arbetare som kom hit. På 80-talet blev 
den ekonomiska nyttan viktigast men företaget arbetar i dag med att komma tillbaka till den 
sociala nyttan utan att göra avkall på den ekonomin. Ralf berättar att bodemokrati är en viktig 
del i kundarbetet hos Gavlegårdarna.  
 
Öster är ett område där Gavlegårdarna för närvarande jobbat extra kundfokuserat. De har 
bland annat börjat med regelbundna möten så att hyresgästerna ska få göra sin röst hörd. För 
tillfället ska de komma igång med konstutsmyckning av området och det är hyresgästerna 
själva som skall vara med om att besluta om detta. Då där bor människor från många olika 
kulturer är kommunikation extra viktig i detta område och företaget har därför en alldeles 
egen tidning som riktas till Öster.  
 
De viktigaste personerna i arbetet med kundrelationer är, enligt Ralf, fastighetsskötarna. 
Dessa har en nära relation till kunderna och deras samarbete blir därför av stor vikt. 
Fastighetsskötarna är en grupp som ofta också är underskattade.  
 
Enligt Ralf är det nödvändigt att se att kunden alltid har rätt. Om det dock skulle förkomma 
situationer där det är solklart att kunden har fel så försöker Gavlegårdarna få kunden att inse 
detta utan att peka denne på näsan. Det finns inget konkret fall där ett ärende gått hela vägen 
upp till VD men det finns exempel som Ralf berättar om där folk vid utflyttning inte håller 
tiden. När de nya kunderna som ska flytta in kommer till lägenheten vid avtalad tid kan 
lägenheten stå helt orörd med allting kvar inuti och givetvis har inte något fel gjorts från den 
tidigare hyresgästen, enligt denne. Ralf säger att många gånger ser olika parter fel från olika 
synvinklar. Gavlegårdarna ser saker och ting från sin sida och kunden från sitt eget håll. En 
kund som känner sig felbehandlad kan i många fall tycka att han/hon då har helt rätt att 
uppträda på ett felaktigt sätt själv för att försöka komma undan en svår situation och det kan 
då uppstå besvärliga lägen.  
 
Klagomål som kommer in till Gavlegårdarna sköts genom en speciell process. Det finns ett 
kundcentrum dit kunden vänder sig där personalen har bra kontroll på regelverket. Chefen för 
denna avdelning har även det juridiska ansvaret för Gavlegårdarna. Om det är andra personer 
som får ta emot klagomål som t ex fastighetsskötarna, har de tydliga direktiv vart de ska 
hänvisa kunderna om de inte kan ta hand om problemet själva. Ralf påpekar att samtliga som 
arbetar inom Gavlegårdarna ska veta vart de ska rikta klagomål någonstans. Avdelningen 
försöker dock lösa problemen själva så långt det går innan kunden blir hänvisad till någon 
annan personal inom företaget. Är någon inom företaget osäker på vart kunden ska vända sig 
tar denne reda på detta och återkommer till kunden snarast möjligt. Ralf hänvisar till att det 
finns uppgifter på Internet över vilka personer som har hand om de olika avdelningarna inom 
företaget. Dessa uppgifter har även getts ut till media.  
 
När det gäller ersättningar till kunder vid fel finns det väl beskrivet i hyreslagen vad som 
gäller för att få kompensation. Enligt Ralf leder dessa tydliga regler till att det sällan uppstår 
diskussioner kring ersättningar. Som ett exempel på ersättningar från Gavlegårdarnas sida tog 
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Ralf upp ombyggnaden av Öster. Han talade där om ”men i boende” och syftade speciellt på 
alla höga och störande ljud. Hyresgästerna fick under den perioden en kraftig prissänkning av 
hyran som kompensation.  
 
Gavlegårdarna försöker att behålla alla sina kunder så långt det går trots att vissa relationer 
inte fungerar. Ralf berättar att en tredjedel av alla hyresgästerna lever på bidrag och att 
Gavlegårdarna inte skulle ha råd att avhysa folk vid varje relationsproblem. Man har idag 
tillsammans med socialtjänsten ett projekt på gång för de hyresgäster som inte kan betala 
hyran. Företaget vill genom detta försöka få hyresgästen att förstå vikten av att betala hyran 
för att ha en bostad och erbjuder avbetalningsplaner till dem som har problem. Att avhysa 
hyresgäster är en absolut sista utväg för Gavlegårdarna men i vissa fall kan det inte finnas 
något annat alternativ. Vissa hyresgäster kan stundtals vara farliga och skada andra kunder 
vilket är dåligt för de övriga kunderna. Om hyresgästen däremot självmant valt att avsluta sin 
relation med Gavlegårdarna genom att säga upp sitt hyreskontrakt går det bra att stå kvar som 
medlem och samla poäng. Ralf berättar att detta är ett sätt från deras sida att bevara kunder 
och förhoppningsvis få dem att återvända. 
 
 
4.2 Intervju med Hudiksvallsbostäder 
 
Hudiksvallsbostäder äger och förvaltar fastigheter inom hela Hudiksvalls kommun med en 
koncentration till Hudiksvall, Iggesund och Delsbo. Sammanlagt finns omkring 4 400 
lägenheter och 20 000 kvm lokaler fördelat på ca 9 000 hyresgäster. Den årliga omsättningen 
uppgår till 230 miljoner kronor. 
 
Leif Härdner arbetar som marknads- och administrationschef hos Hudiskvallsbostäder. Hans 
huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara över uthyrningsenheten samt styra den 
administrativa verksamheten på företaget. 
 
Enligt Leif har Hudiksvallsbostäder inte märkt av någon större förändring på den globala 
fastighetsmarknaden när det gäller priser och konkurrens. Även konkurrensen lokalt blir 
nästan obefintligt eftersom de har en hög marknadsledande position. Det stora lokala 
problemet som Hudiksvallsbostäder står inför är den stora efterfrågan på bostäder inne i 
centrala Hudiksvall. Utbudet av hyresrätter kan inte matcha den efterfrågan vilket även leder 
till att utbudet av villor blivit mycket lågt. Leif berättar att en del i kommunens satsningar för 
att få bukt med dessa problem är att göra om det gamla hamnområdet till bostadshus. 
 
Hudiksvallsbostäder använder outsourcing i vissa delar av fastighetsskötseln. 
Av alla de olika fastighetstjänsterna köper företaget in ungefär 30 % från andra företag. Det 
handlar framförallt om målning, städning av trapphus och gräsklippning. Vid val av 
leverantör gör Hudiksvallbostäder ingen större skillnad på pris och service då dessa står för 
ungefär 50 % vardera. Vid akuta behov av fastighetsskötsel har företaget alltid tillgång till en 
egen jour men om denna inte är tillgänglig vid tillfället finns en möjlighet att nå andra externa 
leverantörer. 
 
En bra kundrelation är, enligt Leif, när kommunikationen fungerar mellan kunden och 
företaget. Det viktigaste är att företaget kan leverera de tjänster som utlovats för att leva upp 
till kundens rimliga förväntningar. Detta är en avgörande faktor i skapandet av långvariga 
relationer. Leif framhåller fastighetsskötarnas viktiga roll i kommunikationen med kunderna 
eftersom deras arbete till stor del handlar om hantering av fel och brister samt driftfrågor. 
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Hudiksvallsbostäder jobbar hårt för att hela tiden hålla befintliga och potentiella kunder 
informerade om nya produkter och större pågående projekt. Företaget har nyligen avslutat ett 
projekt med att utforma en ny hemsida för att på ett tydligare och effektivare sätt kunna få ut 
informationen via denna kommunikationskanal. Eftersom tvåvägskommunikation är en viktig 
del i en väl fungerande relation och telefon/personbesök är mycket begränsande på grund av 
för höga kostnader, blir Internet en allt viktigare kommunikationsväg. För att stimulera 
kunderna ytterligare arrangerar Hudiksvallbostäder tävlingar och aktiviteter av allehanda slag. 
Gemensamt midsommarfirande på Hagmyrens travbana är en årligen återkommande tradition. 
Leif berättar även att den sponsring som vidtas till största delen är riktad mot 
ungdomsverksamheter för att kunna behålla ungdomarna inom kommunen och få ett gott 
anseende.  
 
”Kunden har alltid rätt” är ett uttryck som Leif håller med om men han påpekar att det måste 
vara inom rimliga gränser. Man försöker alltid lösa problem som uppstår utifrån kundens 
önskemål i den mån det är möjligt för att alltid få en nöjd kund. Dock kan det uppstå 
situationer där det är helt solklart att kunden har fel. Här gäller det att på ett lugnt och inte 
oförskämt sätt få kunden att inse detta för att undvika konflikter.  
 
Fastighetsskötarna är oftast den grupp som får ta emot klagomål från kunderna. Många av 
dessa går att lösa på denna nivå men besvärligare ärenden behöver ibland skickas vidare till 
personer med högre befogenheter. Enligt Leif brukar det ändå inte vara några större problem 
att lösa dessa ärenden eftersom det finns så tydliga regler i hyreslagen om vad som gäller för 
kompensation av olika slag. 
 
Avveckling av en kundrelation sker endast vid upprepade fall av misskötsel. För att kunna 
säga upp en hyresgäst krävs tydliga bevis trots att man besitter ett rättsskydd. Obetalda hyror 
är lättare att bevisa i en rättstvist än t ex upprepade fall av störningar. Eftersom 
Hudiksvallsbostäder styrs av allmännyttans regelverk och har ett större socialt ansvar än 
övriga aktiva på marknaden har de ett samarbete med socialstyrelsen för personer som har 
problem med bland annat hyreskostnader.  
 
 
4.3 Intervju med Sandvikenhus 
 
Sandvikenhus äger 4 500 lägenheter och 30 000 kvm lokaler. De förvaltar även parker, skolor, 
servicehus etc inom Sandvikens kommun. Omsättningen uppgår till 350 miljoner kr och 
företaget har drygt 150 anställda.  
 
Patrick Skoglund är Verkställande direktör på Sandvikenhus och har hand om alla 
övergripande frågor som rör företaget. 
 
På drygt 20 år har det inte byggts några nya fastigheter i Sandvikens kommun. Att det dröjt så 
länge beror, enligt Patrick, dels på att efterfrågan inte varit tillräckligt stor och dels att 
byggpriserna ökat kraftigt sedan en tid tillbaka. Den som betalar bäst och snabbast får sina 
fastigheter byggda först.  
 
På senare tid har dock efterfrågan ökat och Sandvikenshus har nu ett projekt på gång i 
Sandviken som påminner om Gävle strand. Den nya globala situationen på 
fastighetsmarknaden tycker inte Patrick har påverkat Sandvikenhus i någon större omfattning. 
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Han tar istället upp problem som gamla, tomma och slitna lägenheter samt konkurrensen från 
villor. Det finns få villor till salu i Sandviken och många ägs av ensamstående pensionärer.  
Patrick vill inte påstå att Sandvikenhus direkt använder outsourcing. Vid enstaka behov köper 
företaget in vissa måleritjänster och inhandlar även trapphusstädning inom enstaka områden. 
All yttre skötsel som gräsklippning, städning av parker och lekplatser sköts av företaget 
själva. Kostnaden är, enligt Patrick, ungefär densamma för att utföra arbetet själv jämfört med 
att köpa in tjänsten. Sandvikenshus fokuserar själva mycket på kundvården som de ser som 
den mest intima processen men är dock öppen för att i framtiden lägga ut en del av 
verksamheten på andra företag. Detta för att det skulle bli möjligt att kunna pressa ner sina 
omkostnader. 
 
En bra kundrelation är, enligt Patrick, när de på ett klart och tydligt sätt vet vad en kund 
förväntar sig och att sedan kunna leverera detta. Det är då viktigt att ge en klar och realistisk 
bild av vad företaget har att erbjuda kunderna. Patrick menar att det inte är viktigast att vara 
”bäst på allt” utan att i stället kunna leva upp till det man tidigare utlovat.  
 
För att kunna skapa goda kundrelationer är det viktigt att inom företaget ha en gemensam 
grundsyn på hur alla ska arbeta mot kunderna. Det ska finnas tydlig information till alla 
medarbetare på hur detta ska fungera. Det är, enligt Patrick, även viktigt att kunderna trivs där 
de bor varför störningshanteringen är av relativt stor betydelse. En fin och trygg utemiljö, 
tillsammans med en bra service, gör att företaget uppfattas på ett bra sätt av hyresgästerna 
vilket förhoppningsvis ska kunna skapa nya kundkontakter. För att kunna behålla och 
utveckla kundrelationerna gäller det att orka hålla en hög och bra nivå varje dag. 
Sandvikenshus måste hela tiden jobba för att motivera medarbetarna och ett starkt ledarskap 
från chefer till andra anställda är här av en betydande vikt, menar Patrick.  
 
På det klassiska uttrycket ”kunden har alltid rätt” svarar Patrick genast att kunden kanske inte 
alltid har rätt. Det gäller däremot att alltid ta kunden på allvar då denne under alla 
omständigheter har rätt att uttrycka sina åsikter. Man måste visa respekt och vara lyhörd 
genom att kunna ta en dialog och lösa konflikten. Patrick påpekar att man i många fall redan 
vet det slutgiltiga svaret men att de ändå måste ge utrymme för alla parter att utrycka sig. 
Sandvikenhus är trots allt ett serviceföretag och vill inte riskera att hamna i en ond cirkel. 
 

      I arbetet med inkommandeklagomål vill Patrick framhäva fastighetsskötarnas betydelse. 
Deras huvudsysselsättning handlar inte bara om att vårda och förvalta fastigheterna utan även 
att stor del av arbetet under dagarna går åt till klagomålshantering. Deras telefon är det 
nummer som hyresgästerna ringer om de har ett fel att åtgärda men även samtal kommer som 
handlar om klagomål eller saker som ligger utanför deras hanteringsområde. Patrick berättar 
att cirka 90 % av de samtal som husvärdarna får är av den typ de själva kan behandla men att 
de övriga samtalen är saker som de skickar vidare till nästa företagsnivå. Patrick påpekar att 
fastighetsskötaren inte bara ska ta in information om problemet utan även vara kapabel till att 
lösa olika dilemman som uppstår.  
 
Sandvikenhus har en boendekonsulent som tar hand om frågor som rör själva boendet som 
lägenheten, utemiljö och störningar i omgivningen. Vid ekonomiska frågor och problem, 
skickas alla ärenden vidare till ekonomiavdelningen där ekonomichefen allt som oftast tar 
hand om hanteringen. En årlig enkät skickas ut till hushållen där var och en av kunderna får 
uttrycka sina uppfattningar och kritik. Med detta vill företaget få en större och tydligare bild 
av situationen inom varje område. Patrick hävdar att detta inte bara gynnar företaget utan även 
varje enskild hyresgäst eftersom alla då får en möjlighet att anonymt ge sin syn på området. 
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Avveckling av ohälsosamma kundrelationer görs enbart vid upprepade fall av misskötsel. Vid 
uteblivna hyror har Sandvikenshus oftast en lättare och kortare process än vid t ex upprepade 
fall av störning men företaget försöker dock att alltid in i de sista lösa problemen som 
uppstått. De har t ex ett nära samarbete med Socialstyrelsen för att hjälpa dem som har 
problem med hyror. Sandvikenhus har endast vräkt kunder vid mycket extrema fall. Trots att 
störningsvräkningar har en svårare och en mer utdragen process så drabbar det fler 
hyresgäster än t ex obetalda hyror. Detta eftersom en störning inte bara drabbar den som 
missköter sig utan en hel trappuppgång, kanske tom. en hel fastighet. Detta kan i sin tur leda 
till hyressänkningar om det går riktigt långt. Ett hjälpmedel som Sandvikenhus använder för 
att kunna kontrollera arbetet i hantering av klagomål, är att kunden får en inflyttningsenkät 
och en utflyttningsenkät där den får uttrycka vad de förväntar sig och hur de har upplevt sig 
som kund hos Sandvikenshus. 
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5. ANALYS 
 

I detta kapitel utgår vi ifrån den nyckelordsmatris som vi fått fram genom att ta ut viktiga ord 

och meningar från våra intervjuer. Kapitlet är indelat i tre avsnitt. Första avsnittet tar upp 

den nya situationen på fastighetsmarknaden med ökade priser och outsourcing. Det andra 

avsnittet handlar om uppfattningen av en kundrelation samt kundens rätt i samband med 

klagomålshantering. Det tredje och sista avsnittet handlar om kundrelationernas processer 

där vi tar upp skapande, bevarande/utveckling och avveckling. Varje avsnitt är uppdelat i tre 

delar: litteraturens uppfattning, fastighetsföretagens gemensamma åsikter och eventuella 

skillnader företagen emellan. 

 
 
5.1 Ny situation  
 

Enligt Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har det på senare år skett en ökande aktivitet på den 
skandinaviska fastighetsmarknaden. Internationella investerare har med sitt intåg på 
marknaden medfört högre priser och en ökad konkurrens. Ändrade skatteregler och nya 
marknadsvillkor som orsakats av nationella och internationella händelser har gjort att 
fastighetsrelaterade frågor blivit mer komplexa. För de redan aktiva aktörerna är en 
optimering av sina resurser nödvändig. Detta kan ske genom en effektivare kapitalanvändning 
och förvaltning. Företagens chans att kunna konkurrera och fortsätta utvecklas är att 
differentiera sig och visa en unik sida. Här blir arbetet med kundrelationer en stor och 
betydande del.27  
 
Enligt en rapport från Lönepolitiska kommittén väljer allt fler bostadsbolag inom 
allmännyttan på grund av den rådande konkurrenssituationen, att använda entreprenörer i 
delar av sin verksamhet. Alltför många bostadsbolag lägger för mycket fokus på entreprenörer 
med lägst kostnad utan att titta på andra delar. För att behålla ett bra värde hos fastigheterna 
gäller det även att se till andra krav som underhåll- och boendekvalitet.28 
 

Intervjuerna med företagen visar att den globala förändringen på fastighetsmarknaden inte har 
påverkat den lokala fastighetsmarknaden i någon stor utsträckning eftersom företagen ser sig 
ha en marknadsledande position lokalt. Företagen tar istället upp andra faktorer som påverkar 
deras arbete. De styrs bland annat av de regler som finns inom allmännyttan som till en viss 
del begränsar arbetet då de kräver en bra och rättvis boendestandard. Även saknaden av 
nybyggnationer tas upp då det på vissa håll inte byggts några fastigheter på mycket lång tid. 
Detta anser de beror dels på höga byggpriser men också av att efterfrågan inte varit tillräckligt 
stor. På senare tid har dock efterfrågan ökat vilket lett till att utbudet av hyresrätter inte kan 
matcha behovet. För att kunna tillgodose den ökade efterfrågan har samtliga företag påbörjat 
nya byggprojekt.  
 
Företagen använder sig av outsourcing i vissa delar av fastighetsskötseln. De primära 
tjänsterna som köps in är trapphusstädning, gräsklippning och måleri. Vid upphandling av en 
tjänst står priset för ca 50 % av anbudet och 50 % för service, tillgänglighet etc.  
 
 

                                                 
27 http://www.pwc.com/extweb/industry.nsf/docid/70E4D1FAA28BACB7802570D900505C07 
28http://www.fastighets.se/home/fast2/home.nsf/docfiles/Fastigh_Rapport_fr_LPK%202005.pdf/$file/Fastigh_R
apport_fr_LPK%202005.pdf 
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Gavlegårdarna skiljer sig något åt från de övriga företagen i allmännyttan genom att de ser en 
viss press från EU via nya krav och regleringar. Sedan har företaget även valt att insourca, 
hämta hem, en del av den tidigare outsourcade verksamheten. Till skillnad från 
Hudiksvallsbostäder talar både Gavlegårdarna och Sandvikenhus om att de skickar ut en årlig 
enkät för att få hyresgästernas egna synpunkter på kvaliteten hos entreprenörerna. 
 
 
5.2 Synen på kunderna 
 
Det är i första hand, enligt Echeverri och Edvardsson, nödvändigt att inom företaget ha en bra 
och gemensam uppfattning av vad en kundrelation innebär. Specifika definitioner för vad en 
etablerad respektive avslutad relation kan vara ses som en bra strategi. Hur kunden förhåller 
sig till relationen är av betydelse då en positiv kund, till skillnad från en negativ, är positivt 
engagerad och vill fortsätta relationen. Det finns olika relationer med varierande kvalité.29 
 
Enligt Kent Åkerman i artikeln ”konsten att omvända missnöjda kunder” har kunden alltid 
rätt. När en situation med en missnöjd kund uppstår är det viktigt att alltid låta kunden 
uttrycka sig och visa att företaget står på dennes sida genom att beklaga det inträffade och 
hålla med kunden i dennes rätt i att vara upprörd. I de flesta situationer får företaget i utbyte 
en mer sansad kund vilket leder till ett mer kontrollerbart läge. Det är naturligt att ta åt sig 
negativ kritik men det gäller att ta åt sig den på rätt sätt. Kritiken är inte personligt riktad utan 
avser i flesta fall hela företaget. Fastighetsföretag behöver sedan ta tag i problemet genom att 
samla in information och ta sig tid med kunden och samtidigt få denne uppmärksammad på att 
företaget verkligen försöker lösa problemet även om det är utanför det egna ansvarsområdet. 
Trots att det kan finnas oriktigheter i kundens yttrande gäller det att aldrig argumentera emot 
denne. Man ska istället vara lugn och samlad även om kunden uppför sig illa. Problemets 
storlek har ingen betydelse vilket innebär att det är nödvändigt att alltid ta en missnöjd kund 
på allvar. Att slussa vidare missnöjda kunder till olika personer inom företaget bör undvikas 
då de lätt riskerar att tappa tålamodet om inte problemet uppmärksammas relativt snabbt. En 
bra företeelse är att någon själv ta på sig ansvaret för ärendet och sedan se till att problemet 
blir löst snarast möjligt. En rekommendation av Åkerman för att ha bra förutsättningar att 
hitta en lösning på problemet är att låta kunden själv föreslå en lämplig kompensation som 
ligger inom ramarna för vad som är realistiskt.30 
 

Enligt de fastighetsföretag vi intervjuat är en bra kundrelation en väl fungerande tvåvägs 
relation. De intervjuade vill få en kommunikation med kunderna där de flesta synpunkterna 
dyker upp som gör att de snabbt kan agera. Detta för att företagen ser leveransen av utlovade 
tjänster som en av deras avgörande faktorer. Då de hela tiden arbetar för att verkligen leva 
upp till de från kunden ställda förväntningarna, ser de det som viktigt att ge en klar och 
realistisk bild av vad företaget erbjuder. Vidare försöker företagen inom rimliga gränser 
arbeta utifrån att ”kunden alltid har rätt” trots att verkligheten kan visa sig vara annorlunda. 
De ser det som nödvändigt att i möjligaste mån ta kunden på allvar eftersom denne i alla 
situationer har rätt att uttrycka sina åsikter.  
 
För att få en nöjd och belåten kund försöker företagen alltid lösa problem som uppstår utifrån 
kundens önskemål i den mån det är möjligt. Det gäller att visa respekt och vara lyhörd genom 
att kunna föra en dialog med kunden. Vid situationer där kunden verkligen har fel försöker 
bolagen undvika konflikt genom att på ett lugnt och respektfullt sätt få kunden att inse sitt 
                                                 
29 Echerverri och Edvardsson 2002, sid 88-89 
30 Whilborg 2007, sid 14-15 
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misstag. Fastighetsskötarna får ta emot och hantera de flesta klagomål som kommer in från 
hyresgäster. Svårare ärenden som inte går att lösa på lägre nivåer skickas vidare till högre 
befogenheter och det finns tydliga direktiv till vilka olika avdelningar dessa ärenden ska 
skickas. Ersättning, vid fall av klagomål, ses inte som ett problem som det uppstår någon 
större diskussion kring eftersom det finns tydliga regler i hyreslagen om vad som gäller för att 
få kompensation vid olika situationer.  
 
Det som kan nämnas som avvikelse mellan företagen är att Patrick på Sandvikenhus, till 
skillnad från de andra, rakt ifrågasatte om kunden verkligen alltid har rätt. Han påpekar dock 
att företaget alltid måste visa respekt för kunden och ge utrymme för en dialog då denne under 
alla omständigheter har rätt att uttrycka sina åsikter. 
 

 
5.3 Kundprocessen 
 

Enligt Echeverri och Edvardsson har de olika relationsflödena en viktig roll i arbetet med 
kundrelationer då de representerar de olika arbetsfälten såsom skapande, utveckling, 
bevarande och avveckling.  
 
I skapandet av kundrelationer gäller det att se möjligheter och att ta initiativ till nya 
gynnsamma relationer. Har ett företag väl fått en kund att testa något av deras erbjudande har 
de skapat sig en möjlighet till en framtida kundrelation och det gäller då att få kunden att 
återvända eftersom bostadsföretag strävar efter långvariga relationer.  
 
Företagen behöver sedan utveckla relationen för att kunna bevara denna och inte få ett för 
tidigt och oplanerat avslut.31 På dagens tjänstemarknader är kostnaden hela fem till tio gånger 
högre vid etablering av nya kundrelationer än vid ett arbete med att bevara befintliga kunder. 
Kundhanteringen blir genom dessa nya förutsättningar en allt viktigare och betydande del i 
fastighetsföretagens dagliga arbete. Genom en bra kundhantering får man både en starkare 
och en mer utvecklad kundrelation. Det gäller att vårda relationen väl genom att investera i tid 
och pengar samt även ha ett bra omhändertagande av kunderna vid all möjlig kontakt.32 
Kotlers argument om vikten av att ha nöjda befintliga kunder är att de: återkommer och köper 
igen, pratar väl och ger rekommendationer om företaget till vänner och bekanta, är pålitlig 
även vid tillfälliga kvalitetsstöningar, blir svårare för andra företag att locka till sig och köper 
även andra tjänster/varor som företaget har att erbjuda.33 En befintlig kund kan alltså ses som 
en stor investering. För att uppnå en nöjd och återkommande kund måste man kunna 
tillfredställa de saker som kunden värdesätter och sätta kunden i centrum med en ypperlig 
service.34  
 
I avvecklingen av kundrelationer gäller det enligt våra referenser att kunna avläsa vilka 
relationer som missgynnar företaget. Det är även viktigt att få en bra avslutning på en relation 
som inte slutförts frivilligt av företaget för att senare kunna få ett tillbakaflöde av tidigare 
kunder och då en nyetablering.35  
 

                                                 
31 Echerverri och Edvardsson 2002, sid 89-90 
32 Ibid, sid 194-195 
33 Kotler 2002, sid 389-408 
34 Echerverri och Edvardsson 2002, sid 196 
35 Ibid, sid 90 
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Tillgänglighet, gemensamt synsätt inom företaget och att kunna leva upp till ställda 
förväntningar är enligt företagen centrala delar i skapandet av kundrelationer. 
 
I bevarandet och utvecklingen av kundrelationer spelar fastighetsskötarna enligt företagen en 
väsentlig roll genom att de har en nära fysik relation till kunderna. Deras arbete handlar till 
stor del om att hantera fel och brister vilket leder till att kommunikationen mellan företaget 
och kunderna oftast sker via fastighetsskötarna. De ansvarar även för en bra service samt ett 
tryggt och trivsamt boende för hyresgästerna. Enligt företagen har Internet blivit en allt 
viktigare kommunikationsväg. Nyutvecklade hemsidor är ett viktigt steg i arbetet med att öka 
kundkontakten och på ett enklare sätt kunna förmedla information till kunderna. Sponsring, 
tävlingar, biljettutlottning och olika aktiviteter är också ett led i arbetet med att behålla 
kundrelationer. Att orka hålla en hög och bra nivå varje dag får anses gälla för samtliga 
företag. Detta ser de som avgörande för att kunna utveckla och bevara sina relationer.  
 
Enligt företagen sker avveckling av en kundrelation endast vid upprepade fall av misskötsel. 
Man försöker alltid behålla sina relationer så länge det är hållbart. Trots att störningar är något 
som oftast påverkar andra relationer är det ändå svårare att bevisa i en rättvist än t ex 
uteblivna hyror. Eftersom företagen styrs av allmännyttan har man ett socialt ansvar och 
därför ett nära samarbete med Socialstyrelsen för att hjälpa dem som har problem med att 
betala hyran etc. Om det dock skulle vara kunden som väljer att avsluta relation vill man från 
företagens sida få en så bra avslutning på relationen som möjligt för att förhoppningsvis i 
framtiden få kunden att återvända. 
 

Det som utmärker sig i hur kundprocessen hanteras är att Gavlegårdarna tar upp bodemokrati 
som extra viktigt i kundarbetet i samband med problemområdet Öster i Gävle. Här jobbar 
företaget extra kundfokuserat för att ha en bra kommunikation och få hyresgästerna mer 
involverade i förändringsarbetet genom regelbundna möten, en egen tidning och 
gemensamma konstutsmyckningar. Till skillnad från de andra företagen trycker Sandviken 
hus på vikten av ett starkt ledarskap från chefer för att kunna motivera de anställda till att 
hålla en hög nivå på arbetet med kunderna.  
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6. SLUTSATS 
 
I uppsatsens sista del tar vi upp våra slutsatser genom att svara på de tre frågeställningar vi 

använt oss av. 

 
 
Den första frågan vi hade i vår frågeställning var i hur stor utsträckning företag använder sig 
av outsourcing samt vad som är avgörande vid valet av entreprenadföretag? De tre företagen 
vi intervjuat nyttjar outsourcing i vissa delar av fastighetsskötseln. De tjänster som i första 
hand inhandlas är trapphusstädning, gräsklippning och målning. Valet av entreprenör styrs av 
flera faktorer. Priset anses som det mest centrala och står för ca 50 % av anbudet. I de 
resterade 50 % ingår service, tillgänglighet etc. Vår slutsats är således att outsourcing sker 
inom enklare områden som handlar om vård av yttermiljö, inte till områden som direkt härrör 
till verksamheten ledning och organisering.  
 
Andra frågan handlade om hur en kundrelations process ser ut från skapande via 
utveckling/bevaring till avveckling. I skapandet trycker litteraturen på att se möjligheter och 
ta initiativ till nya relationer som kan gynna företaget. De företagen vi intervjuat försöker 
skapa relationer genom att ha en hög tillgänglighet som i sin tur förenklar arbetet med att leva 
upp till ställda förväntningar. Ett gemensamt sätt att se på kundrelationer inom företaget är 
också en viktig del i skapandet av relationer då de underlättar för medarbetare att ta initiativ 
och se möjligheter till långvariga relationer. Vår slutsats är att företagen är överens om att 
skapande av kundrelationer behöver ett enhetligt synsätt och bearbetning för att bli 
slagkraftig. 
 
När det gäller utveckling/bevarande av kundrelation anser författarna att i dagsläget är 
kundhanteringen är en viktig del i arbetet. Med ett bra omhändertagande av kunderna vid all 
typ av kontakt får man avkastning på sina investeringar i tid och pengar. Genom att fokusera 
på kunden och tillfredställa de saker som denne värdesätter kan man uppnå en nöjd och 
återkommande kund. Inom fastighetsföretagen är det i första hand fastighetsskötarna som har 
kontakten med kunderna. Genom detta har deras arbete en stor del i kundhanteringsprocessen. 
Andra betydande delar inom kundhanteringen är förenklad kommunikation via webbsida, 
tävlingar, gemensamma aktiviteter samt sponsring. Det som inom fastighetsföretagen ses som 
avgörande för att kunna utveckla och bevara sina kundrelationer är att varje dag mäkta med 
att hålla en hög och bra nivå i sitt arbete. Vår slutsats är att kritiskt inom kundvård är den 
relation som finns mellan fastighetsskötarna och kunder, att utveckla bra kommunikation och 
kontinuitet i att upprätthålla goda relationer. 
 
I avvecklingsfasen är det enligt författarna nödvändigt att uppmärksamma vilka relationer som 
missgynnar företaget samtidigt som man vill få ett så bra avslut som möjligt på de relationer 
som inte avslutats självmant och som kan vara potentiella kontakter för framtiden. Företagen 
vi intervjuat försöker behålla sina relationer så långt det är hållbart men vid upprepade fall av 
misskötsel missgynnas företaget och ett avslut är då det enda alternativet. Dock finns vissa 
hinder i avvecklingsfasen eftersom våra företag hör till allmännyttan. Man vill även från 
företagens sida lika som författarna skriver få till bra avslut på icke frivilligt avvecklade 
relationer för att i framtiden kunna få kunder att återvända till företaget. Vår slutsats är att det 
finns en ambivalens i hur fastighetsföretagen ska förhålla sig till avvecklingsfasen som beror 
på vad som ligger till grund för att relationen till kund upphör. Vid en bra relation är det 
viktigt att avslutet blir bra, vid en dålig relation är det viktigt att avslutet ändå blir så bra att 
det inte sprids negativt rykte om företaget.   
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I frågan om eventuella skillnader i företagens arbete med outsourcing och kundrelationer 
visade det sig att det i outsourcingverksamheten endast är en marginell skillnad företagen 
emellan. Det som kan nämnas som avvikande är att Gavlegårdarna jämfört med de andra 
företagen valt att insourca en del av sin tidigare outsourcade verksamhet. Hudiksvallsbostäder 
har, till skillnad från Gavlegårdarna och Sandvikenhus, inte heller någon årlig enkät för 
kundsynpunkter. I arbetet med kundrelationer agerar företagen även där relativt likartat. 
Nämnbart är dock bl.a. hur Patrick på Sandvikenhus till en viss del ifrågasätter uttrycket 
”kunden har alltid rätt”. Även Gavlegårdarnas stora satsning på ”problemområdet” Öster och 
att Sandvikenhus trycker extra hårt på vikten av ett starkt ledarskap från chefer till 
underordnande kan tas upp. Generellt kan sägas att de fastighetsföretag vi intervjuat kan ses 
som en homogen grupp – det vill säga att de agerar likartat i relationen till kund. Det tycks 
finnas en oskriven norm för hur de ska agera mot kund.  
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BILAGA 1 
 
 
Intervjufrågor 
 

• Vad arbetar du med inom företaget? 
 
• Vad har du för uppfattning om den nya situationen på fastighetsmarknaden? (ökad 

konkurrens, högre priser) 
 

• Använder ni er av outsourcing? (vad avgör valet? pris, kundservice m.m?) 
 

• Vad är en bra kundrelation för er? (gynna/missgynna företaget) 
 

• Hur skapar ni en bra kundrelation? (en gång/flera gånger) 
 

• Hur utvecklar och bevarar ni en bra kundrelation? 
 

• Hur ser du på uttrycket ”kunden har alltid rätt”? (klagomål) 
 

• Hur hanteras klagomål från kunder? (utbildad personal, hanteringsprocess, ersättning 
m.m) 

 
• Hur avvecklas en relation? (gynna/missgynna framtiden) 
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BILAGA 2 
 
 
Nyckelordsmatris 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


