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Förord

Jag vill inleda med att tacka min handledare Tommy Gerdemark som genom sitt engagemang och 
kunnande bistått med goda råd och nya infallsvinklar. Dessa råd har varit mycket värdefulla för 
arbetets utveckling.

Jag vill även rikta ett stort tack till respondenterna från Gavlegårdarna Birgitta Broberg, Eva 
Olsson och Mats Ajax som på ett engagerat sätt bidragit med information. 

Gävle, juni 2008

David Flach
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Abstract

Titel: Kvalitetsmodeller - och dess potentiella användning i ett bostadsföretag

Nivå: C-nivå

Författare: David Flach

Handledare: Tommy Gerdemark

Datum: 2008-06

Syfte: Syftet med min studie är att lyfta fram modeller från litteraturen som ska kunna ligga till 
grund för bedömning och utveckling av tjänstekvaliteten i bostadsföretaget Gavlegårdarna. 

1. Gavlegårdarna ska således kunna tillämpa studien i arbetet med kvalitetssäkring av sina 
tjänster. 
2. Bostadsföretag och studenter ska dessutom kunna använda sig av studien för att få en 
översiktlig genomgång av kvalitetsmodeller.

Metod: Kvalitativ undersökning i form av intervjuer, vilket tolkas mot det insamlade teoretiska 
materialet. Studien har en hermeneutisk ansats vilket har lämnat utrymme för egna tolkningar. 

Resultat & Slutsats: Två modeller lämpar sig särskilt för Gavlegårdarnas kvalitetsarbete, det är 
Boendekvalitetsmodellen och Gapmodellen. Dessa kompletterar varandra väl som grund till en 
kvalitetsanalys i ett bostadsföretag. Gavlegårdarnas kvalitetsarbete grundar sig i en 
kundundersökning som det externa företaget AktivBo genomför. Det som framkommer i 
enkätundersökningen påverkar sedan kommande års verksamhetsplaner. Min slutsats av det är att 
Gavlegårdarna fokuserar på den kundupplevda kvaliteten. Det finns dock vissa faktorer i deras 
arbete som är värda att lyfta fram för diskussion. Det kan vara värt att belysa kundens roll, samt
registerföra prioriteringar för åtgärder av fel.  

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att se en kvantitativ studie där flera 
olika bostadsföretags arbeten jämförs och tolkas utifrån dessa kvalitetsmodeller.

Uppsatsens bidrag: Studien visar prov på hur ett bostadsföretag kan arbeta med kvalitet utifrån 
teoretiska modeller. Gavlegårdarna ska också kunna tillämpa studien i sitt kvalitetsarbete. 

Nyckelord är: Boendekvalitet, kundorientering, kvalitetsmodeller, tjänstesynsätt, tjänstekvalitet.
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Abstract

Title: Quality models and the potential of use in the real estate business.    

Level: C- level

Author: David Flach

Supervisor: Tommy Gerdemark

Date: 2008-06

Aim: The purpose of this study is to show models from the literature which can underlie 
appraisal and development in the real estate business of Gavlegårdarna.

1. Gavlegårdarna should be able to use the study in their work with quality assurance off their 
services.

2. Company’s in real estate business and other students should be able to use the study for an 
overview of quality models.  

Method: To collect data I chose to use a qualitative method based on the hermeneutic research 
method. The collected data was a result of literature and interviews.  

Result & Conclusion: From the literature there are two models that are suited for analyses of 
quality, that is the Housing quality model and the Gap model. They underlie a god theoretical 
base for analyses of Gavlegårdarnas quality work. Gavlegårdarnas work with quality underlies in 
a questionnaire that the external company AktivBo perform. The results from the questionnaire 
influence the coming year’s activity plans. My conclusion is that Gavlegårdarna work with a 
customer driven mind, and focus on customer experienced quality. There is however some factors 
that deserves to be discussed. For example the customer’s role in the process and to register 
priorities of reparations.

Suggestion for future research: It would be interesting to see a quantitative study that shows 
how many different company’s in the real estate business work with quality, and then compare
with the quality models from the literature.

Contribution of the thesis: The study shows how a company in the real estate business can work 
with their quality and use the quality models from the literature as a basis for plans.

Key words: Housing quality, Customer orientation, Quality models, Service approach, Service
quality.  
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1. Inledning

Här kommer jag att presentera en kort bakgrund vilket leder vidare till problemformulering och 
syfte.

1.1 Bakgrund

Tidigare under högskoleutbildningen har jag kommit i kontakt med begreppen tjänstekvalitet och 
kundupplevd kvalitet. Ämnet framstår som mycket intressant då det finns ett tydligt samband 
mellan nöjda kunder och långsiktigt lojala framtida köpare av en tjänst. Långsiktiga kunder leder
i sin tur till ett uppsving av framtida intäkter.1

Ett framgångsrikt kvalitetsarbete påverkar lönsamheten positivt på flera olika sätt, bland annat så 
minskar servicekostnaderna eftersom mindre tid för tester och omarbetningar behövs, även
klagomålshantering och garantier kan räknas in som bidragande orsaker till kostnadsreducering2.
Relationen mellan kostnad och kvalitet är en av de viktigaste delarna att beakta för att klara
konkurrens, det är således också en avgörande faktor som spelar in när kunden ska välja 
tjänsteleverantör3. Kvalitet kan vara svårt att definiera eftersom det skiljer sig åt mellan olika 
individer, kvalitetsbegreppet kan dock framstå som något klarare genom att det tydliggörs för 
vem kvalitet ska skapas samt vad kvaliteten ska bestå av4. När kvalitet ska bedömas är 
utgångspunkten att det är kunden som har tolkningsföreträde utifrån dennes upplevelse av den
levererade tjänsten5.

Att använda en modell är ett sätt att belysa en del av verkligheten, olika modeller belyser också 
olika delar av verkligheten. Eftersom modellerna speglar olika saker så är flera olika modeller 
tillsammans att föredra, det ger en heltäckande och mer rättvisande bild.6 I analysarbete 
rekommenderas att två eller tre modeller samtidigt används, om endast en modell används finns 
risken att helhetssynen går förlorad, vilket leder till en analys av sämre kvalitet.7 Det gör att jag i 
den här studien kommer att presentera flera olika kvalitetsmodeller och koppla de mest värdefulla 
delarna till bostadsbolaget Gavlegårdarnas arbete.

Det som gör fastighetsbranschen och i synnerhet bostadsföretagandet intressant att studera är att 
deras kunder bor hos dem. Det leder till särskilda förutsättningar som inte finns på samma sätt i 
andra branscher. Företaget som valts i den här studien är Gavlegårdarna AB, vilket är ett 
kommunalt bostadsbolag i Gävle. De är väldigt stora på marknaden i Gävle och deras 
kvalitetsarbete spelar stor roll för många människor. Bolaget har ungefär 16000 lägenheter och 
1000 lokaler som 200 medarbetare hanterar8.
De beskriver sin affärsidé som:
”Att erbjuda prisvärda bostäder och lokaler i en god livsmiljö inom Gävle kommun”.  
                                                
1 http://www.fastighetsagarna.se/web/Arets_basta_hyresvardar_utsedda.aspx
2 Echeverri.s.308
3 ibid.s.291
4 ibid.s.297
5 ibid.s.292
6 Gummesson.1991.s.153
7 Edvardsson, Thomasson.1991.s.91
8 http://www.gavlegardarna.se/gg/gg_sida.aspx?id=255
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Företaget bildades 1917 och är Sveriges äldsta allmännyttiga bostadsbolag. Det är ett helägt 
dotterbolag till Gävle Stadshus AB som i sin tur som ägs av Gävle Kommun.9

1.2 Problemformulering

Det är det kundorienterade företagen som visar anpassningsförmåga och följsamhet mot 
kunderna, kvalitetsaspekten är central i kundorienteringen. Intressant i det här sammanhanget är 
då hur företagen kan arbeta för att kundens upplevelse av tjänsten och därmed kvaliteten ska bli 
så bra som möjligt, går det att strukturera utifrån några utmärkande faktorer som kan ses som 
särskilt viktiga. För att åskådliggöra Gavlegårdarnas kvalitets arbete är modeller ett lämpligt sätt 
att visa förhållandena som styr kundens kvalitetsupplevelser. 

För att kunna uppfylla syftet har följande frågeställningar utformats.

 Vilka kvalitetsmodeller erbjuder litteraturen?
 Hur arbetar Gavlegårdarna med kvalitetssäkring idag?
 Hur kan arbetet utvecklas?

1.3 Syfte

Syftet med min studie är att lyfta fram modeller från litteraturen som ska kunna ligga till grund 
för bedömning och utveckling av tjänstekvaliteten i bostadsföretaget Gavlegårdarna.

1. Gavlegårdarna ska således kunna tillämpa studien i arbetet med kvalitetssäkring av sina 
tjänster.
2. Bostadsföretag och studenter ska dessutom kunna använda sig av studien för att få en 
översiktlig genomgång av kvalitetsmodeller.

                                                
9 Årsredovisningen 2006.s.36
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2. Metod

I metodavsnittet redogörs för det tillvägagångssätt och förhållningssätt som använts för att 
uppfylla syftet.

2.1 Tillvägagångssätt

Studien inleddes med en översiktlig orientering i litteraturen för att öka förståelsen för ämnet och
för att förbereda den empiriska insamlingen. Den empiriska insamlingen utgick från Grönroos 
modell över kundupplevd kvalitet, den modellen har fungerat som utgångspunkt för strukturen av 
intervjuguiden. När empirimaterialet sedan var insamlat fick litteraturen bidra med relevanta 
fördjupningar utifrån syfte och problemställning. När empiri och teoridelarna var avklarade 
jämfördes de i den del av studien som syftar till att visa förslag till nyckelfaktorer för 
Gavlegårdarnas fortsatta kvalitetsarbete.

2.2 Kvalitativ metod

Termerna kvalitativ och kvantitativ bör endast användas för att beskriva insamlade data och inte 
för att beskriva verklighetsuppfattning eller kunskapsansats. För att definiera den kvantitativa 
metoden så kopplas den ofta ihop med data som består av siffror. Till den kvalitativa metoden 
som valts i denna studie, hör istället text, bilder eller ostrukturerade observationer.10

2.3 Kunskapsansats

I den empiriska - atomistiska kunskapsansatsen är det vanligt att man redan efter val av teknik för 
datainsamling och analysmetod i princip vet vad man ska komma fram till för slutsatser.
I princip alla studier som använder sig av kvalitativ metod finns inom ramen för den empiriska –
holistiska kunskapsansatsen. I det empirisk – holistiska som valts som kunskapsansats till den här 
studien är det tvärtemot, det finns inte några klara slutsatser att förvänta sig, inget kontrollvärde 
där det går att bedöma om resultatet var det korrekta. Det lämnar så att säga mer utrymme för 
känsla och tolkningar utifrån egen förförståelse. En ytterligare aspekt är att helheten kan betraktas 
på ett helt annat sätt. För att redan här visa hur studien formas av denna kunskapsansats ser vi 
som i det aktuella fallet bostadsföretagen, där tjänstekvaliteten ska studeras, i den empirisk –
holistiska kunskapsansatsen lämnas utrymme för en bredare analys av kvalitetsarbetet, inga 
kategorier fastställs på förhand utan anpassning sker utifrån hur studien fortskrider, med andra 
ord det finns plats för att beskriva nya typer av kvalitetsfaktorer.11  

                                                
10 http://infovoice.se/fou/
11 Ibid
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2.4 Vetenskapligt förhållningssätt

När en forskningsfråga lämnar en del över till författaren att tolka är den hermeneutiska ansatsen 
att föredra. Det gäller speciellt när kärnan i insamlad data inte ligger i själva materialet utan 
måste kopplas till någon eller något för att få betydelse. I denna studie återkopplas insamlad data 
från litteratur till en fallstudie, då dessa sedan ska tolkas emot varandra kommer min egen 
tolkning att sätta en betydande prägel på resultatet, vilket är viktigt att medvetandegöra för 
läsaren redan i det här stadiet. För hermeneutisk studie finns en del faktorer som ska tydliggöras 
särskilt. En viktig del vid en hermeneutisk studie är att väsentliga delar av själva 
forskningsprocessen tydligt synliggörs för läsaren. Det är av betydelse för att studien ska kunna 
läsas med ett kritiskt förhållningssätt. Det är också lämpligt att visa de data ligger till grund för de 
tolkningar som görs för att läsaren själv ska kunna gör en bedömning av om författaren har tolkat 
på ett tillräckligt kreativt sätt utan att övertolka.12  

2.5 Intervju

En intervjuundersöknings förlopp består av sju olika faser, dessa är:13

 Tematisering
Beskriva ämnet och formulera syftet för undersökningen innan denna påbörjas. Frågor 
som varför, vad och hur ska besvaras.

Redan tidigt bestämdes hur studien skulle struktureras rent metodmässigt, det som däremot 
har varit en mer öppen fråga är hur inriktningen skulle bli eftersom mina egna tolkningar 
har fått ett betydande utrymme och således även påverkat studiens inriktning eftersom 
arbetet har fortskridit. 

 Planering
Planera för alla dessa sju stadier, utgå från kunskap som bör uppnås och ta hänsyn till de 
eventuella moraliska konsekvenser som kan uppstå till följd av undersökningen.

Planering för själva intervjusituationen gjordes i samspråk med en av respondenterna, 
vilket också gjorde att svaren antecknades istället för spelades in, detta får också ses som 
ett beslut utifrån moraliska konsekvenser eftersom detta var påkallat av respondenterna. 

 Intervju
Utgå från en intervjuguide och genomför intervjuerna.

Intervjun skedde på plats hos Gavlegårdarna. Det utformades som en panelintervju.
Den här typen av intervju kallas gruppintervju eller intervju av ”fokusgrupp”, samspelet i 
intervjusituation av det här slaget leder ofta till spontana och mer känsloladdade 
uttalanden.14 Respondenter var kvalitetschef Mats Ajax, personalchef Birgitta Broberg,
samt Vd-sekreterare Eva Olsson. Intervjun pågick i cirka 1 tim och 45 min. Svaren 

                                                
12 http://infovoice.se/fou/
13 Kvale.1997.s.85
14 Ibid.s.97
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antecknades löpande av mig under intervjun.

 Utskrift
Det insamlade intervjumaterialet ska framställas i textform för att kunna ligga till grund 
för en analys.

Framställningen av intervjun gjordes utifrån intervjuguiden, som i sin tur var strukturerad 
utifrån Grönroos modell över kundupplevd kvalitet. 

 Analys
Bestäm val av teknik för analysen, ta hänsyn till karaktären på intervjumaterialet samt vad 
som passar ämnet i sig och således syftet.

Utifrån det som framkom under intervjun bestämde jag sedan hur det rent tekniskt skulle 
utformas vid analysarbetet. Det är värt att nämna då det är en hermeneutisk ansats i studien 
så finns också detta utrymme, vilket var viktigt då min egen förståelse blev fördjupad 
under arbetets gång så fick också studien styras utifrån det.

 Verifiering
Utifrån intervjuresultatet ska generaliserbarheten bedömas, samt reliabilitet (resultatets 
konsistens) och validitet (om det undersökta stämde med det som var avsett att undersöka).

I forskningsintervjun uppstår ett samtal om den mänskliga livsvärlden, det som sägs ska 
sedan översättas till texter som ska tolkas. I det här sammanhanget blir hermeneutiken 
relevant, i första skedet för att belysa dialogen som ligger till grund för intervjutexten, 
sedan för processen där texterna från intervjun ska tolkas, vilket också det kan ses som en 
dialog eller ett utbyte med texten.15 Utifrån vad jag tidigare klargjort under avsnittet för 
vetenskapligt förhållningssätt, där hermeneutiken lämnar utrymme för tolkningar så är det 
värt att belysa även för intervjumaterialet.

 Rapportering
Framställ resultatet och metoderna på ett sätt som svarar upp till godtagbara 
vetenskapliga kriterier samt beakta att framställningen ska vara läsbar.

Tolkningsutrymmet infinner sig både på utformandet av intervjuguiden, där jag utifrån 
tidigare förförståelse utgått från Grönroos modell över kundupplevd kvalitet. Det är sedan 
min egen tolkning av det insamlade intervjumaterialet som till viss del styr vad detta får för 
betydelse för bilden av hur Gavlegårdarna idag, samt vilka förslag på förbättringar som 
presenteras. 

                                                
15 Kvale.1997.s.49
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Rent kvalitetsmässigt har intervjun utformats med hänsyn till några kvalitetskriterier:16

 Rika, spontana, specifika svar som visar relevans för ämnet
 Långa intervjusvar främjas av kortare intervjufrågor
 Att intervjuaren lyckas följa upp och gå djupare in på de relevanta delarna av svaret
 Intervjun ska också kunna tolkas under själva intervjun
 Intervjuaren kan med fördel verifiera sina tolkningar av svaren under själva intervjun
 Intervjun ska vara självkommunicerande och inte kräva några beskrivningar och 

förklaringar

2.6 Trovärdighet

En viktig frågeställning blir att sätta kriterier som kan belysa hur studien ska bedömas, samt vad 
som gör den bra. Valet av kvalitetsmodeller kan ifrågasättas, det ska dock ses i förhållande till 
den tid som är avsatt för en C-uppsats vilket gör det mycket svårt om inte omöjligt att söka reda 
på alla kvalitetsmodeller som finns samt hur dessa skulle passa in i studien. Det bör ändå ses med 
ett kritiskt perspektiv, valen av modeller grundar sig på min egen förförståelse av de viktigaste 
forskarna och de mest lämpade modellerna, det tyngsta bedömningskriteriet bör enligt mig vara 
hur väl modellerna går att koppla till Gavlegårdarnas arbete.

Det finns några aspekter jag har tagit hänsyn till och som är värda att nämna för att underlätta en 
bedömning av studien. En av de viktigaste faktorerna att tänka på är att det ska finnas en viss 
precision, klara och tydliga formuleringar. Det ska även finnas logik och kontinuitet i 
framställningen, introduktion och problem ska korrespondera med den metod som valts. 
Framställningen ska för övrigt komprimeras på ett lämpligt sätt, någon information som inte 
behöver finnas ska heller inte vara med.17 Upprepningar och onödigt långa avslutande 
diskussioner bör undvikas. En annan aspekt är val av referenser, där ska en stor mängd referenser 
inte vara något givet positivt. Det ska istället vara fokus på hur väl valda referenser som finns 
med. Det sista kriteriet att uppmärksamma är antalet sidor som framställs, det är bättre att försöka 
komprimera på ett väl avvägt sätt.18  

                                                
16 Kvale.1997.s.134
17 Backman.1998.s.32
18 Ibid.s.33
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3. Litteraturens kvalitetsmodeller

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för de kvalitetsmodeller som jag ansett som lämpligt 
underlag till att teoretiskt studera kvalitetsarbete. Kapitlet inleds dock med en kortare 
presentation av tjänstesynsättet, kvalitetssystem, kundorientering samt en allmän grund om 
modeller.  

3.1 Tjänstesynsättet

Idag väljer alltfler företag att betrakta sin verksamhet på ett annat sätt än tidigare, de väljer att 
betrakta sig som tjänsteproducenter. Det är i det sättet att se på sin verksamhet mindre viktigt om 
det är en vara eller tjänst som erbjuds. Ett företags tjänsteutbud är också ofta det som skiljer 
företaget från andra med samma huvudkoncept och hjälper till att skapa det mervärde som 
kunden eftersträvar. Tjänstesynsättet som överordnat perspektiv innebär fokus på kundens behov 
och hur detta ska tillfredställas. I bostadsföretaget innebär det att erbjudandet utformas för att 
omfatta ett boende för kunden och inte bara upplåtelse av en bostad.19

För att anlägga ett grundläggande synsätt där både företag och kund betraktas som bidragande i 
tjänsteprocessen så väljer jag att klargöra förhållandet utifrån relationsperspektivet. 
Relationsperspektivet fokuserar på interaktionen mellan företag och kund samt betonar de 
värdeskapande som uppstår då parterna samverkar, därför ses processen i värdeskapande som 
oerhört viktig i relationsmarknadsföring.20 Företaget bör arbeta aktivt för att kunden ska uppleva 
kvaliteten som tillräckligt god, vilket ökar sannolikheten för att denne ska göra återköp eller 
efterfråga andra tjänster från företaget21. De finns enligt Grönroos två grundläggande kvalitets 
dimensioner, dessa är teknisk kvalitet samt funktionell kvalitet. Den tekniska kan betraktas som 
det kunden får och den funktionella som hur kunden får det.22 Den upplevda kvaliteten uppstår 

sedan som en funktion av teknisk och funktionell kvalitet genom ett filter som kallas företagets 
image23. Dessa begrepp kommer också att beröras närmare i nästkommande kapitel. God kvalitet 
är när företaget lever upp till kundens förväntningar eller lyckas överträffa dem. För att företaget 
ska klara den gränsen krävs fokus på både slutresultatet och arbetsprocessen.
Följande faktorer kan med fördel användas för att beskriva tjänstekvalitet.

 Tjänsten ska levereras enligt överenskommelse.
 Företaget ska vara flexibelt och enkelt att göra med.
 Företaget ska klara att hantera fel och problem mot kunden när dessa uppkommer.
 Kompetens hos personalen och deras attityder mot kunden.24

                                                
19 Echeverri, Edvardsson. 2002. s.18
20 Grönroos.1996. s.16
21 ibid.1996.s.22
22 ibid.1996.s.32
23 ibid.1996.s.104
24 Wiklund.2004. s.7
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3.2 Kvalitetssystem

Mätning av kvalitet kan göras med egen personal, genom den kunddialog som uppstår i mötet 
dem emellan. Det kan dock behöva kompletteras med en kvalitetskontroll av en oberoende extern 
part, det skulle fungera som en slags kontroll mot det som den löpande kunddialogen bidrar med.
Stämpeln med utmärkelsen Svensk kvalitet definieras i förvaltningsbranschen som:25

”kvalitetsorienterad förvaltning avses i överensstämmelse med SS-ISO 9000, förvaltningens och 
produktens sammantagna förmåga att tillgodose kundens uttalade och underförstådda behov, 
kunden i detta sammanhang är slutkunden, lokalhyresgästen respektive bostadshyresgästen”.26

Det finns många företag som använder sig av kvalitetssystem som ISO 9000 och liknande. Det 
här systemet bidrar till att minska risken för att fel ska uppstå i varor och tjänster, det kan således 
vara en god bas för ett kvalitetsarbete men det är långt ifrån säkert. 27 Det kan också i vissa 
branscher vara väldigt svårt att nå en förtroende position om kvalitetssystem av den här typen 
saknas. Det ska dock understrykas att kvalitetsarbete utifrån standardiseringssystem av det här 
slaget inte behöver leda till någon förbättring ur kvalitetssynpunkt. Istället kan det i vissa fall leda 
till att det löpande och ständigt pågående kvalitetsarbetet får svårare att finna utrymme för 
utveckling. Förbättringsarbete har sin grogrund i att medarbetare upptäcker nya lösningar på 
problem och har möjlighet att få snabb respons på sitt ifrågasättande av regler och rutiner.28

I den här studien kommer denna typ av kvalitetssystem som bygger på standardisering inte att få 
något fortsatt utrymme, istället kommer kvalitetssystem som bygger på behov av 
kompetensutveckling och ett mer naturligt intresse i att öka kundernas tillfredställelse29.

3.3 Kundorientering

Det som ska styra företagets beslut är inte enbart kundernas önskemål och förväntningar, det ska 
snarare ses som ett utbyte mellan företag och kund. I det utbytet ska företaget aktivt bidra till att 
skapa förutsättningar för kunden att förstå och kommunicera sina behov och önskemål. Ett 
företag som enbart lyssnar till kunden missar poängen med att bidra med sin egen kompetens, det 
mervärde som ska uppstå i interaktionen missar både kunden och företaget.30 Kundorientering 
ska handla om att tillfredställa behov, önskemål, och efterfrågan för att skapa lönsamhet. Kunden 
är i det här fallet det centrala, det som erbjuds kunden är en lösning på ett problem.31

En sammanställning av hur ett kundorienterat företag bör se som grundläggande är att:

 Medarbetarna ska vara uppmärksamma och lyssnande gentemot kunderna
 Ledning och medarbetare ska i verksamheten utgå från kundens behov, önskemål och 

förväntningar
 När kunden är ett företag ska deras affärslogik vara förstådd
 Vara insatt i kundens bedömningsgrund och agera ifrån det

                                                
25 Högberg, Högberg.2000.s.183
26 Ibid.s.183
27 Helling, Helling.2001.s.18
28 Ibid.s.19
29 Ibid.s.21
30 Echeverri, Edvardsson.2002. s.146
31 Gummesson.1991. s.17
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 Förstå varför kunden väljer en viss typ av leverantör
 Medarbetarna ska fatta beslut och agera ifrån kundens motiv, behov samt förväntningar
 Inte låta sig styras enbart av interna förutsättningar och begränsningar
 Vara medveten om att det finns icke-kunder32

Vidare handlar kundorientering om att se saker med kundens ögon, att aktivt lyssna, det är också 
mycket viktigt att försöka tolka de signaler som kunden ger. Feedback från kunden, fakta om 
kunden samt förståelse och känsla kan med fördel vara grundläggande för all 
kvalitetsutveckling.33 Kundorientering för bostadsföretag har sina speciella särdrag, och bör 
behandlas med det i åtanke. En byggnad är tänkt att stå på samma plats i 50-100 år, det gör att 
även framtida kunders behov och önskemål måste finnas med då utformning av byggnaden 
sker34. Det finns också andra särdrag som är speciella för just bostadsföretagen. 
Kundanpassningar kan vara problem då hyresrätter ofta också är belägna i flerbostadshus, det 
betyder att även kundens granne är kund. En given problematik i det utgångsläget är att en kunds 
önskemål inte kan tillfredställas på bekostnad av grannen, då deras krav kan vara motstridiga. 
Olika kunder har också olika önskemål på hur mycket städning som behövs i trapphus och andra 
gemensamma utrymmen.35 Ett specifikt problem just för kommunala bostadsföretag infinner sig 
då dessa på grund av sitt sociala ansvarstagande blir tvungna att ta emot kunder som av olika 
orsaker kan betraktas som stökiga, i det fallet blir kundorienteringen svår att fullfölja eftersom de 
andra kunderna kan uppleva den personen som obehaglig eller störande.36 Sammantaget kan 
sägas att:

”det totala kundupplevda värdet antas vara det som på sikt avgör företagets ekonomiska resultat, 
inte bostaden i sig”37.

Det finns ett antal faktorer som kan antas påverka det kundupplevda värdet av 
boendeerbjudandet, dessa är:

 Gården, huset och lägenheten, användbarhet och estetik
 Kontakten med företaget såsom bemötande och förtroende
 Kunden och de andra som bor i området
 Omgivande miljö, närmiljö, samhällsmiljö38

                                                
32 Edvardsson, Thomasson.1991.s.95
33 Ibid.s.96
34 Gerdemark.2000. s.76
35 Ibid.s.76
36 Ibid.s.77
37 Ibid.s.85
38 Ibid.s.86
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3.4 Allmänt om modeller

Att använda en modell är ett sätt att belysa en del av verkligheten, olika modeller belyser också 
olika delar av verkligheten. Det som kan ses som mest önskvärt är att få fram en modell som inte 
bara belyser enskilda delar utan även ger en mer helhetstäckande bild av verkligheten. Det är 
dock en alltför komplex verklighet som marknadsföringsområdet speglar för att en sådan modell 
ska kunna göra sig rättvisa. Istället kan flera modeller tillsammans ge en mer heltäckande och 
rättvisande bild.39 I analysarbete rekommenderas att två eller tre modeller samtidigt används, om 
endast en modell används finns risken att helhetssynen går förlorad, vilket leder till en analys av 
sämre kvalitet.40 Modeller strukturerar en situation som är svår att bedöma utan en ordnad 
struktur, de hjälper till och underlättar analysarbete. Det ska dock poängteras att modellen inte 
gör anspråk på att vara ett heltäckande material som beslutsunderlag, för ett beslut krävs också 
omdöme, intuition, erfarenhet, i kombination till modellen. Det går att skönja fyra 
processegenskaper som kan ses som särskilt viktiga i en modell, den ska vara:

 Illustrativ
 Kommunikativ
 Konkretiserande
 Legitimerande41

3.4.1 Illustrativ

Strategier i en modell är ofta komprimerade för att passa in, det ställer därmed stora krav på 
överblickbarhet. Det kanske viktigaste i överblickbarheten är att sambanden framställs på ett 
tydligt sätt. Det finns dock alltid en risk för att en förenklad illustration kan vara något 
vilseledande.42

3.4.2 Kommunikativ

Då vissa begrepp och samband intas i en modell och andra utesluts så ställer det krav på ett 
gemensamt kommunikationsmönster för att många olika inblandade parter ska förstå varandra, 
det ställer krav på diskussionerna att samma typ av språk används och att alla inblandade är 
införstådda i detta så att samma sak diskuteras.43

3.4.3 Konkretiserande

En modell ska kunna fungera på ett konkretiserande sätt, det vill säga göra strategifrågor mer 
begripliga. Strategifrågor är annars ofta ostrukturerade och innehåller abstraktioner som kan vara 
svåra att tolka.44

                                                
39 Gummesson.1991.s.153
40 Edvardsson, Thomasson.1991.s.91
41 Gummesson.1991.s.155
42 Ibid.s.155
43 Ibid.s.156
44 Ibid.s.156
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3.4.4 Legitimerande

Om ett företag inte behandlar strategifrågor som löpande ärenden, utan endast vid vissa 
tidpunkter så finns en risk att dessa frågor får för lite utrymme i den dagliga verksamheten. Det 
ställer krav på ledningen att ställa sig bakom och legitimera dessa typer av frågor.45

3.5 Tjänst som kundresultat, kundprocess och förutsättningar för tjänst

Jag har valt att ta med denna modell för att den på ett grundläggande sätt visar hur kunden är 
det centrala. Samt att det ska fokuseras på förutsättningarna istället för på själva produkten.

Ser vi på företeelsen tjänst ifrån kundens perspektiv finns det två grundläggande faktorer, 
kundresultatet och kundprocessen. Kunden är mottagare och bedömare av kvaliteten i tjänsten, 
det vill säga bedömare av både kundresultatet och kundprocessen. Fokus ska ligga på, ”kundens 
totala upplevelse av tjänstens kvalitet i relation till kostnaden”. Det som påverkar kundens totala 
upplevelse av tjänsten är upplevelsen och uppfattningen av de båda kvalitetsfaktorerna 
resultatkvalitet och processkvalitet, dessa är i sin tur beroende av de förutsättningar företaget 
skapat, de förutsättningar som möjliggör själva tjänsten.46   

Figur 1 
Begreppet tjänst som kundresultat, kundprocess och förutsättningar för tjänsten.
Källa: Edvardsson och Olsson 1992 sid. 18.

I det här synsättet så ska företaget bistå med de rätta förutsättningarna för tjänsten, möjligheter 
till tjänster är det som ska säljas. Tjänsteutveckling ska således fokusera på att utveckla de mest 
optimala förutsättningarna för att uppnå kundprocess och kundresultat. Kunderna kommer att 
värdera vilka förutsättningar som erbjuds, hur väl kundprocessen fungerar och slutligen resultatet, 
sammanvägt krävs det att kunden ser och förknippar tjänsten med kvalitet och mervärde.47

                                                
45 Gummesson.1991 s.156
46 Edvardsson.1996.s.77
47 Ibid.s.78
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3.6 Modell över kunder, medarbetare och uppdragsgivare

Denna modell bygger vidare på begreppen resultat, process och förutsättningar, vilket gör den 
lämplig som fortsättningsmodell ifrån den föregående. 

I den här modellen beskrivs kvalitet som utvärdering av tjänstens resultat, process, förutsättningar 
hos medarbetare, kunder samt uppdragsgivare.

Figur 2
Kundernas, medarbetarnas och uppdragsgivarens upplevelse av tjänstens resultat, process och 
förutsättningar med utgångspunkt i normer och standards.
Källa: Edvardsson. 1995 sid.3

För att bedöma kvalitet finns det behov av att inte enbart se till kunderna, de finns i huvudsak tre 
intressentgrupper att ta hänsyn till. Dessa är kunderna, medarbetarna samt ägarna. För att uppnå 
en totalkvalitet behöver samtliga av dessa tre intressentgrupper tillgodoses vad gäller behov och
förväntningar. För att göra en utvärdering av kvaliteten kan vi använda oss av de normer och 
standards som kan identifieras hos dessa tre grupper. Det här sättet att se på kvalitet kan med 
fördel vara en utgångspunkt i all typ av tjänsteutveckling.48

                                                
48 Edvardsson.1996.s.129
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3.7 Upplevd tjänstekvalitet

En tydlig modell som förmedlar vad det är som påverkar kundens upplevda kvalitet.

Den upplevda tjänstekvaliteten som står i centrum påverkas av vad kunden förväntar sig av 
tjänsten, likväl som vad som faktiskt upplevdes. Kundens förväntningar bygger på två faktorer, 
hur serviceprocessen ser ut, samt vad det slutligen leder till för resultat. I den här modellen 
översätts serviceprocessen till funktionell kvalitet, resultatet av tjänsten blir den tekniska 
kvaliteten. Företagets image fungerar sedan som ett filter där både den tekniska och den 
funktionella kvaliteten påverkar den upplevda kvaliteten.49

Figur 3
Modell över upplevd tjänstekvalitet
Källa: Grönroos 1998 vol. 13 sid. 328

                                                
49 Grönroos.1998.s.328
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3.8 Modell över kundupplevd kvalitet

Den här är en utveckling av föregående modell. Den är motiverad utifrån att en mer djupgående 
analys blir möjlig eftersom fler parametrar finns att ta hänsyn till, den är också mer förklarande 
i delarna teknisk och funktionell kvalitet.  

Figur 4
Modell över kundupplevd kvalitet
Källa: Grönroos 1983, sid. 18

3.8.1 Image

Ett företags image kan vara av väldigt betydande art då en kund ska bilda sig en uppfattning om 
en viss tjänst. Den känsla kunden har genom företagets imageskapande kan upplevas vara av 
större betydelse när tjänsteleverantör ska väljas än för köp av en vara. Den bakomliggande 
orsaken till det är förstås att tjänsten inte fysiskt går att känna på som det gör med en vara.
När kunden står inför val av tjänsteleverantör är denne därför ofta otroligt styrd av vad företaget 
lyckats kommunicera för bild eller image av sig själva.50 Både den tekniska kvaliteten och den 
funktionella kvaliteten filtreras genom denna image som företaget förmedlat och påverkar sedan 
den upplevda kvaliteten.51

                                                
50 Echeverri, Edvardsson.2002.s.250
51 Ibid.s.312
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3.8.2 Teknisk kvalitet

Teknisk kvalitet handlar om de produkter som ligger till grund för tjänsten, de är tekniska 
lösningar, maskiner, ADB-system, personalens sakkunskap.52 Om ett företag väljer att fokusera 
på det tekniska som konkurrensfördel ska en bättre teknisk lösning utvecklas och underhållas. 
Kompetensen hos företaget vilar på den höga tekniska kvaliteten. Det uppstår dock en stor risk 
med enbart fokus på denna kompetens, om konkurrenterna kommer ikapp med liknande tekniska 
lösningar försvinner konkurrensfördelen.53 Undersökning har visat att 68 % av kunderna byter 
leverantör på grund av att företagets anställda uppträder likgiltigt, endast 14 % av dessa upplevde 
missnöje med produkten som sådan.54 Den tekniska kvaliteten är väldigt viktig, men den är långt 
ifrån tillräcklig.55

    
3.8.3 Funktionell kvalitet

Den funktionella kvaliteten är själva processen, alltså hur kunden får något. Det innefattas av
attityder, interna relationer, Beteenden, tjänstvänlighet, det interna klimatet, den fysiska miljön, 
utseende, tillgänglighet samt fortlöpande kundkontakter.56 Vikten av den funktionella kvaliteten 
har traditionellt fått stå tillbaka för slutresultatet, alltså den tekniska kvaliteten. Idag har dock de 
flesta företag förstått vikten av att se till själva processen, den funktionella kvaliteten som något 
väldigt viktigt.57 I det fall då processen misslyckas enligt kunden hjälper det väldigt sällan 
företaget att genom extern marknadskommunikation försöka få tillbaka kunden.58

3.8.4 Upplevd kvalitet

Då företag ska definiera kvalitet ska det utgå från samma definition som kunderna har, det är 
viktigt på grund av att den kvalitetsuppfattning som verkligen betyder något och är den som 
sammantaget räknas är den kundupplevda kvaliteten.59 Sammantaget är det både den tekniska och 
den funktionella kvaliteten som leder till kundens upplevda kvalitet, innan kunden får den 
känslan så filtreras dessa genom företagets image.60

                                                
52 Ibid.s.312
53 Grönroos.1990.s.17
54 Keiser.1988
55 Grönroos.1990.s.18
56 Echeverri, Edvardsson.2002.s.312
57 Grönroos.1998.vol.13.s.334
58 Ibid.s.323
59 Grönroos.1990.s.39
60 Echeverri, Edvardsson.2002.s.312
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3.9 Modellen 4Q

Denna modell innehåller faktorer som ska ligga till grund för ett bra erbjudande, den lyfter fram 
kundernas olika särdrag och visar behov av segmentering på ett tydligare sätt än de flesta av de 
andra modellerna. 

Figur 5
Kundupplevd tjänstekvalitet
Källa: Gummesson 1990.

Det centrala i modellen är ”kundens upplevda kvalitet”. Denna upplevda kvalitet påverkas i flera 
led, först utifrån vilka förväntningar kunden har på tjänsten, det ställs i sin tur mot tidigare 
erfarenheter. Dessa delar påverkas sedan ifrån den image som företaget förmedlat via 
marknadsföring och ryktesspridning. Kundens upplevda kvalitet är svårgreppbart begrepp, det 
beror i stor utsträckning på att det innehåller både subjektiva och objektiva faktorer. Kundens 
särdrag spelar således stor roll för hur denne kommer att uppfatta och uppleva tjänsten, 
inkomstnivå, utbildning, livsstil och värderingar är viktiga parametrar. Det gör att det är viktigt 
att segmentera kunderna.61 Modellen bygger på de 4Q som krävs för att kunna uppnå ett 
erbjudande som gör att kunden har förutsättning att uppleva tillfredställande kvalitet, dessa är:

 Konstruktionskvalitet
Det bygger på att produkten eller tjänsten ska vara utvecklad och sammansatt på rätt sätt.

 Servuktionskvalitet
Det innebär förmåga att följa tjänstekonstruktionen på rätt sätt, misslyckas det uppstår 
störningar, fel och missade affärsmöjligheter. 

                                                
61 Edvardsson, Thomasson.1991. s.45
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 Processkvalitet
Det innefattar konsumentens kvalitetsupplevelse under själva framställningen av vara eller 
tjänst.

 Slutkvalitet
Det kan också betecknas som den framtida nyttan, vilken med fördel såklart ska vara så 
bekymmersfri som möjligt.62

3.10 Modellen över kundupplevd kvalitet integrerad med 4Q modellen

Det ges möjlighet till nya infallsvinklar med denna sammanslagna modell, det är också ett försök 
att via 4Q modellen visa hur visa produktspecifika faktorer i ett boende kan gestalta sig i en 
modell, design, produktionskvalitet, leveranskvalitet och relationskvalitet kan alla hänföras till 
boendet och de faktorer som ligger till grund för att skapa de rätta förutsättningarna. 

Denna modell baseras på Gummessons ”4Q metod” och Grönroos ”modell av upplevd 
tjänstekvalitet”, dessa två olika modeller har olika sätt att se på kvalitet och hur kvalitet ska 
skapas. De ser framförallt två fördelar med att integrera modellerna, 4Q modellen härstammar 
från den tillverkande sektorn, i motsats har modellen över upplevd tjänstekvalitet sitt ursprung 
från tjänsteforskningen, modellerna har med sina olika ursprung en del att lära av varandra. Den 
andra anledningen är att samtliga företag både erbjuder en vara och en tjänst i sitt koncept. 
Modellen blir ett försök att integrera synsätten för kvalitet mellan varor och tjänster.63

Figur 6
Gummesson och Grönroos integrerade modell av upplevd kvalitet
Källa: Gummesson, Grönroos, 1987 sid. 38

                                                
62 Edvardsson, Thomasson.1991.s.46
63 Gummesson, Grönroos.1987.s.38
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3.11 Boendekvalitetsmodellen

Det är den enda modell i studien som på ett direkt sätt riktar sig mot bostadsföretaget och själva 
boendeerbjudandet. 

Denna boendekvalitetsmodell utgår från att bostadsföretagets primära uppgift är att erbjuda 
förutsättningar som ska kunna leda till ett bra boendeerbjudande. Det faktorer som presenteras 
syftar till att visa bostadsföretaget vad de ska fokusera på för att lyckas med att erbjuda just de 
rätta förutsättningarna.64

Figur 7
Boendekvalitetsmodellen
Källa: Gerdemark, Holmgren, 1996 sid. 16

                                                
64 Gerdemark, Holmgren.1996.s.15
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3.11.1 Modellens delar

Fortsättningsvis kommer en presentation av vilka delar som ingår i modellen samt förklaringar 
till varför dessa är av betydelse för boendekvaliteten.65

3.11.2 Fastigheten

Samtliga byggnader som berör de boende har också sin självklara plats som kvalitetsfaktor, dessa 
kan till exempel vara bostadshuset med tvättstuga, kvarterslokal. Det är också viktigt att se till 
tomtens betydelse med dess grönområden, parkeringsplatser, uteplatser, lekplatser. Ifrån kundens 
perspektiv är det viktigt att fastigheterna är både de praktiskt och estetiskt väl fungerande.66

3.11.3 Teknisk kompetens hos personalen

För att klara av att erbjuda ett bra boende krävs det att personalen har teknisk kompetens. Med 
det avses att personalen ska kunna klara av sina arbetsuppgifter på ett snabbt och tekniskt korrekt 
sätt. Snabbhet innefattar tre delar, kontaktbarhet, snabbhet vid utförandet av arbetet, väntetiden 
från kontakten till utförandet.67 Med korrekt menas att personalen ska inneha rätt kompetens för 
att kunna svara rätt på frågor och att fel som åtgärdas ska repareras korrekt.68

3.11.4 Social kompetens hos personalen

Det innefattar personalens förmåga att interagera med kunderna på ett fördelaktigt sätt, det 
innebär att de ska visa och känna empati. Kunderna ska känna att personalen verkligen förstår 
deras situation. De finns två begrepp som är synnerligen viktiga att lyfta fram, dessa är 
bemötande och integritet. Bemötande, eller mötet mellan kunden och företagets personal brukar 
benämnas ”sanningens ögonblick”, det är vid dessa möten företagets frontpersonal får chansen att 
visa kunderna vilken servicekvalitet som det kan erbjuda. Bemötandet är en viktig del i tjänsten 
eftersom personalens beteende i det skedet ofta kan leda till ett bestående intryck för kunden.69

Integritet innefattar att kunden ska kunna lita på att personalen på företaget inte för uppgifter 
vidare, det kan till exempel gälla familjeproblem eller andra dilemman av känslig karaktär. 
Kunderna ska också givetvis inte behöva oroa sig för att något ska stjälas av personal som 
befinner sig i lägenheten på grund av reparationer, rustning eller liknande. Integriteten ska också 
innefatta att personal som arbetar i lägenheten inte ska störa mer än nödvändigt.70  

3.11.5 Boende

Kunden till ett tjänsteföretag medverkar ofta själv i produktionsprocessen, dessutom sker 
produktionen och konsumtionen ofta samtidigt. Det innebär att kunden i det här fallet är 
medproducent, innebörden av det är att kunden både kan inverka negativt och positivt till 
skapandet av tjänsten. Medproducenterna i det här fallet delas in i två kategorier bemötande och 

                                                
65 Gerdemark, Holmgren.1996.s.17
66 Ibid.s.17
67 Ibid.s.18
68 Ibid.s.19
69 Ibid.s.19
70 Ibid.s.20
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medverkan. Det är väldigt viktigt hur grannarna uppträder, deras bemötande kan vara avgörande 
för den upplevda kvalitetskänslan i boendet. Graden av hur stor medverkan som olika kunder vill 
erbjuda är väldigt skiftande, en del vill ta över en del av fastighetsskötseln för att på så vis kunna 
erbjudas sänkt hyra, samtidigt som en del bara villa bo på ett enkelt sätt. En annan faktor är 
medbestämmandet, där kunder får säga sitt om både områdets framtida utformning och inne i 
lägenheten hur den ska utrustas.71

3.11.6 Närmiljön

Närmiljön eller fastighetens läge inkluderar faktorer som hur nära det finns skolor, arbetsplatser, 
affärer, kollektivtrafik och annan tänkbar service som fritidsaktiviteter. Hit räknas också 
områdets status, samt vilka områden som närmast angränsar.72

3.11.7 Samhällsmiljön

Till samhällsmiljön räknas socioekonomiska faktorer, kommunutveckling, skattesats och vilka 
arbetsmöjligheter som finns. Det är en hel del faktorer som är svåra, för att inte säga omöjliga 
påverka för bostadsföretaget, till exempel klimat, miljöförstöring etc.73

3.11.8 Företagets image kontra kundens erfarenheter och förväntningar

Dessa tre delar kan ses som en referensram, vilken kunden relaterar till för att bedöma kvaliteten.
När kunden ska bedöma kvaliteten ställs denna mot de förväntningar som fanns, som i sin tur 
byggdes av tidigare erfarenheter och vad företaget förmedlat för image. Kvaliteten kan anses 
fullgod om upplevelsen stämmer väl med förväntningarna, det är dock inte att förväxla med att 
kvaliteten skulle vara bra, ibland räcker det ändå för kunden att kvaliteten just svarar mot 
förväntningarna för att denne ska kunna tänka sig att bo kvar.74

                                                
71 Gerdemark, Holmgren.1996.s.20
72 Ibid.s.21
73 Ibid.s.21
74 Ibid.s.22
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3.12 Gapmodellen

Denna modell skiljer sig något åt från de övriga då den fokuserar på orsakerna till 
kvalitetsbrister medan de övriga lyfter fram vilka faktorer som är viktiga för ett bra erbjudande. 
Det är således en bra lösning att använda denna som ett komplement till någon av de övriga. 

Figur 8
Gapmodellen
Källa: Zeithaml, Berry, Parasuraman, 1988 sid.36
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3.12.1 Kvalitetsgapen

Fortsättningsvis kommer en presentation av de olika kvalitetsgapen samt eventuella orsaker. 

3.12.2 Ledningens uppfattning

Det innebär att ledningen får fel uppfattning av vad kunderna förväntar sig för kvalitet. Det kan 
till exempel bero på att: 

 Informationen från marknadsundersökningar och efterfrågeanalyser ger felaktig eller 
vilseledande information

 Informationen om kundernas förväntningar tolkas felaktigt
 Efterfrågeanalysen är obefintlig
 Bristande eller obefintlig information från dem som har direktkontakt med kunderna
 För mycket hierarki, vilket försvårar informationsöverföringen från kundkontaktnivå till 

ledning

Beroende på vad som orsakat det här kvalitetsgapet finns olika åtgärder att vidta för att eliminera 
det eller förhindra att det uppstår. Om det beror på att ledningen är otillräcklig krävs eventuellt en 
ny ledning eller ökade kunskaper om hur konkurrensen ser ut mellan tjänster. Det är också ofta 
tillräckligt att just öka kunskaperna hos ledningen istället för att byta ut den. En ofta 
återkommande faktor att fokusera på för att klara detta kvalitetsgap är bättre 
bakgrundundersökningar, det räcker ofta inte med att bara förlita sig på den information som 
uppstår i direktmötet med kund eller utförda marknadsundersökningar för att verkligen förstå 
kundernas viljor och verkliga behov.75

3.12.3 Kvalitetsspecifikationerna

Det innebär att tjänstekvalitetens specifikationer inte stämmer överens med ledningens 
uppfattning av kundens förväntade kvalitet, det kan bero på följande:

 Bristande planeringsrutiner eller planeringsmisstag
 Bristande styrning av planeringen
 Otydlig målsättning i organisationen
 Ledningen bistår med för svagt stöd för planeringen av tjänstekvaliteten76

Bristerna i det första kvalitetsgapet är av given betydelse för de planeringsrelaterade 
kvalitetsbristerna. Det är dock inte helt ovanligt att kvalitetsspecifikationerna misslyckas trots att 
informationen om kundernas förväntningar är riktiga, en inte alltför ovanlig orsak till det är att 
ledningen inte besitter tillräckligt engagemang för att klara fokuseringen på tjänstekvalitet.
Planeringsprocess och tjänsteleverans är viktiga parametrar för att klara tjänstekvaliteten, det får 
dock inte bli alltför styrt så att det skadar flexibiliteten och engagemanget hos medarbetarna. Det 
gör att planeringsprocessen ska inkludera alla i företaget så att även de som dagligen möter 

                                                
75 Grönroos.1990.s.65
76 Ibid.s.65
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kunderna kan känna sig bekväma i sin roll och på rätt sätt kunna möta kunden.77

3.12.4 Tjänsteleveransen 

Innebär att kvalitetsspecifikationerna inte klarar av att uppfyllas vid tjänsteöverföringen, det kan 
bero på:

 För komplicerade kvalitetsspecifikationer
 De anställda är inte förankrade i specifikationerna och accepterar inte dessa
 Företagskulturen stämmer inte överens med specifikationerna
 Bristande styrning av tjänsteproduktionen
 Brister i den interna marknadsföringen
 De tekniska systemen stödjer inte det arbete som ska utföras utifrån specifikationerna

Det här kvalitetsgapet är komplicerat då det ofta beror på flera olika orsaker och därav kräver det 
flera åtgärder för att lösas. Det går dock att göra en grövre indelning i tre kategorier, dessa är:

 Styrning och stöd från ledningen
 Hur medarbetarna uppfattar specifikationerna, samt hur de uppfattar kundernas behov och 

önskemål
 Bristande understöd från tekniska system och produktionssystem78

Den första faktorn, som innefattar problem med ”styrning och stöd från ledningen” kan utgå från 
felaktigheter i styrningsmetoderna. Det kan till exempel vara att dessa inte uppmuntrar och 
premierar ett beteende som är av mer kvalitetsinriktad karaktär. När kontroll och 
belöningssystemen utformas är det viktigt att dessa premierar rätt beteenden, men även att de som 
planerar kvalitetsspecifikationerna och de som planerar kontroll och belöningssystemen har insyn 
i varandras arbeten för att dessa ska stämma väl överens, så att rätt aktiviteter belönas.79

Den andra faktorn, ”hur medarbetarna uppfattar specifikationerna, samt hur de uppfattar 
kundernas behov och önskemål”. En obekväm situation uppstår om en medarbetare känner att 
denne inte kan tillgodogöra kunden vad denne förväntar sig om kvalitetsspecifikationerna ska 
följas till punkt och pricka, en sådan situation minskar dessutom ofta motivationen hos 
medarbetarna till fortsatta ansträngningar för att arbeta kvalitetsfrämjande. Den interna 
marknadsföringen är nyckeln till att vända en sådan vilseledande policy. En annan orsak kan vara 
medarbetarnas sakkunskap och attityd, det kan givetvis vara så att fel personer har anställts, 
vilket skulle kräva en förbättrad rekryteringsprocess. Medarbetarnas arbetsbörda kan också vara 
en problemfaktor att se upp med, det skulle i sin tur kräva ökad tydlighet i vilka arbetsuppgifter 
som ska utföras rutinmässigt, samt vilka som kräver en extra ansträngning utifrån ett 
kvalitetshöjande perspektiv.80

Den tredje faktorn, ”bristande understöd från tekniska system och produktionssystem”. Tekniska 

                                                
77 Ibid.s.65
78 Grönroos.1990.s.66
79 Ibid s.67
80 Ibid.s.67
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system och rutiner kanske inte passar medarbetarna, problemet ligger då oftast hos förankringen 
av tekniken hos medarbetarna snarare än att det är medarbetarna som utgör själva problemet. 
Lösningen för att komma runt det är kanske att förbättra tekniken, det är dock oftast den interna 
marknadsföringen som bör utvecklas.81  

3.12.5 Marknadskommunikationen

Detta innebär att den levererade tjänsten inte stämmer med marknadskommunikationen, det kan 
bero på:

 Marknadskommunikationens planering inte har integrerats i tjänsteproduktionen
 Den traditionella marknadsföringen och produktionen är inte samordnade
 Marknadskommunikationen fullföljer specifikationerna samtidigt som organisationen inte 

klarar att leverera efter dessa.
 Organisationen håller mer än vad de kan lova

Orsakerna kan grovt delas in i två kategorier:

 Planering och genomförande av extern marknadskommunikation och tjänsteprocessen inte 
stämmer överens

 Benägenhet hos företaget att överdriva vad de kan erbjuda, det vill säga de lovar mer än 
vad de kan hålla82

Den första kategorin, Skapa ett nytt system som klarar samordningen av planering och 
genomförande av extern marknadskommunikation med tjänsteproduktion och tjänsteleverans.

Den andra kategorin, det kräver att planeringen av marknadskommunikationen förbättras, 
dessutom kan en tydligare övervakning från ledningen förhindra att för mycket lovas.83

3.12.6 Den upplevda tjänstekvaliteten
Innebär att kundens upplevelse av tjänsten inte stämmer med tidigare förväntningar, resulterar i:

 Undermålig kvalitet
 Dålig inverkan genom ”word-of-mouth” 
 Dålig inverkan på företagets image
 Missade affärer och kunder84

Detta kan också vara av positiv karaktär, vilket då skulle medföra att kvaliteten med marginal är 
godkänd eller till och med uppnådd överkvalitet. Orsaken kan ha sin grund i vilken som helst av 
de uppräknade orsakerna.85

                                                
81 Grönroos.1990.s.68
82 Ibid s.68
83 Ibid.s.68
84 Ibid.s.69
85 Ibid.s.70
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4. Gavlegårdarnas arbete med kvalitetssäkring

I det här kapitlet behandlas information från intervjun. Kapitlet struktureras utifrån 
grundbegreppen, image, funktionell kvalitet samt teknisk kvalitet, vilka fungerade som underlag 
till intervjuguiden.

4.1 Respondenterna

De personer jag intervjuat är:

Birgitta Broberg Personalchef Gavlegårdarna
Eva Olsson Vd-sekreterare Gavlegårdarna
Mats Ajax Miljö- och kvalitetschef Gavlegårdarna

4.2 Inledande Tjänstebeskrivning

Tjänsteutbudet befinner sig i förändring där lokalutbudet systematiskt minskar i förhållande till 
bostäder. Lokalerna tillhandahålls i större utsträckning genom Gavle fastigheter. Det har även 
skett en minskning av bostadsutbudet de senaste åren genom försäljningar, exempelvis till 
bostadsrättsföreningar. Den kanske viktigaste anledningen till utförsäljningarna är att ekonomiska 
medel behövs för att klara upprustning av exempelvis miljonprogramsområden och det är väldigt 
resurskrävande. Sammantaget går det att tyda en utveckling som går mot mer fokusering och mer 
kvalitetsinriktat arbete. Kundernas olika önskemål för större genomslag. Det är vanligt med 
tillägg i utrustningsstandarden för lägenheten, bredband och tillhörande tjänster, vissa 
utbildningsfrågor i till exempel säkerhet för hemmet i samarbete med räddningstjänst är också 
stöd och bitjänster som erbjuds idag.

4.3 Image

Under 2001 utfördes en stor undersökning som syftade till att ge en bild av hur Gavlegårdarnas 
varumärke uppfattades av både deras kunder och andra gävlebor. En stark association var det 
gula G som uppfattades som en varm gul färg. För övrigt görs det också varje år analyser av den 
bild media målar upp samt kundundersökningar, dessa utförs av Aktiv Bo som är en extern 
samarbetspartner. Den kundundersökning som görs av Aktiv Bo ligger sedan till grund för 
kommande års verksamhetsplaner, resultatet där går direkt till respektive berörd enhetschef som i 
sin tur ansvarar för att informationen når ut till sina respektive medarbetare. Det betyder också att 
om kunderna inte anser att vi kan svara upp till vår image så resulterar det i sådant missnöje i 
enkäten, det i sin tur påverkar verksamheten. Därför är det viktigt att alla är med och bidrar till 
den image som ska prägla Gavlegårdarna, alla ska få rätt information genom övergripande 
informationsträffar och diskussioner i tvärgrupper. Kundundersökningen är en viktig återspegling 
av hur imagen uppfattas av kunderna, den fungerar också som en modell över kundupplevd 
kvalitet. Då informationen från den når ut till varje enhetschef och sedan till varje berörd 
fastighetsskötare så kommer kundens betyg av tjänsten att hamna väldigt nära, så att säga på 
trapphusnivå, vilket gör att det fungerar som ett kvitto också för frontpersonalen på hur kunden 
bedömer kvaliteten. Kunderna lägger ofta mycket energi på att fylla i enkäten, många skriver 
också extra kommentarer. Enkäten skickas ut till hälften av kunderna varje år, med det menas 
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exempelvis varannan lägenhet eller att hälften per stadsdel får den. Målsättningen är att cirka 60 
% av dem som får den hemskickad ska ta sig tid att svara, det målet brukar också kunna 
uppfyllas. Den eftersträvade imagen är att Gavlegårdarna ska gå att lita på, det är bland det 
viktigaste. Vi arbetar med fyra grundbegrepp, gemenskap, pålitlighet, framåtanda och 
hjärta/hjärna. Boinflytandet skiljer sig mycket åt beroende på hur olika personer ser på sitt 
boende i hyresrätt. Kundrelationen kan dock beskrivas som en dragkedja, med en del skillnader i 
hur mycket olika kunder vill vara med och engagera sig. Bland de medarbetare som betecknas 
som frontpersonal ses engagerade kunder som något väldigt positivt något som underlättar 
förvaltningen.

4.4 Funktionell Kvalitet

4.4.1 Attityder

De fyra grundläggande begreppen gemenskap, pålitlighet, framåtanda och hjärta/hjärna ligger till 
grund för den attityd som förespråkas. Det är också viktigt att medarbetare som arbetar direkt mot 
kunden och ofta i dennes hem uppvisar fingertoppskänsla. För att klara det är det viktigt att veta 
vilka som är kunder och vad dessa har för förväntningar, samt sedan försöka överträffa dessa 
förväntningar. Det har också hänt en del de senaste åren, tidigare betraktades kunderna som 
hyresgäster och idag som just kunder.  

4.4.2 Interna relationer

Gavlegårdarna strävar efter och upplever organisationen som platt. Ett problem kan dock vara att 
det är en stor spridning rent geografiskt, alltså en del medarbetare arbetar på orter ett antal mil 
utanför Gävle. Det som görs för att överbygga avståndet är sammankomster där vi informerar och 
diskuterar i tvärgrupper, olika yrkesmänniskor får då också chansen att få inblick i varandras 
vardagliga arbete. Annars är länken emellan medarbetare intranätet som alla har tillgång till, 
intranätet fungerar dock inte som något diskussionsforum utan är i huvudsak till för att sprida 
information, Varje avdelningschef ansvarar sedan för att informationen når ut till respektive 
medarbetare. 

4.4.3 Beteende

Felanmälan kan göras via Internet, de flesta ringer dock in sina problem då får man också ett 
kvitto på att anmälan är gjord. Åtgärd av fel styrs mycket av de prioriteringar som görs för olika 
typer av fel, någon skriven policy finns inte. För akuta fel finns ett journummer, de rycker dock 
ut endast på det som verkligen är akut, om till exempel en droppande kran anmäls till jouren så 
får kunden veta direkt att det inte kan prioriteras eftersom det inte är ett akut fall. I andra fall går 
problemen direkt till respektive fastighetsskötare som avgör själv i vilken ordning olika åtgärder 
bör göras. 

4.4.4 Tjänstvänlighet

Kunden ska få veta så snart som möjligt hur prioriterad felanmälan är för den typen av problem, 
som just denne har. Kommunikationen är väldigt viktig vid sådana här kontakter, kunden ska få
en förståelse för exempelvis varför ett problem tar lång tid att åtgärda. Några data lagras inte för 
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varje felanmälan, fastighetsskötarna har dock väldigt stor kännedom om olika problems 
förekomst i deras område. Varje förvaltare ansvarar i regel för omkring 1000 lägenheter, varje 
fastighetsskötare ansvarar för omkring 250 till 300 lägenheter vilket gör att dessa får väldigt bra 
områdeskännedom. Det som däremot registerförs är större och dyrare problem som förekomst av 
vattenskador, radonmätningar, samt den obligatoriska ventilationskontrollen.

4.4.5 Miljö

Det som i princip alltid hamnar överst på listan i kundundersökningar kring närmiljön är 
tryggheten. Viktigt är förstås grannarna, det kan vara ett av de vanligaste klagomålen på 
närmiljön. Arbetet med bodemokrati ska hjälpa till att stärka gemenskapen och därmed 
tryggheten. I trygghetsarbetet finns också utveckling av larm, taggs, sedan också den rent fysiska 
miljön där det ska vara upplyst, buskage och annat som skymmer ska tas bort. Samarbetspartners 
finns också i trygghetsarbetet, Brottsförebyggande rådet, Securitas, G4S, dessa kollar och syns 
ute i områdena. Samverkan finns också med räddningstjänsten som ska informera om 
säkerhetsaspekter kring boendet. Intresset för det kunde dock vara bättre, det beror troligtvis på 
det riktiga intresset för att säkra hemmet är svårare att uppnå med en hyresbostad än om personen 
hade ägt bostaden själv. Tittar vi bortom trygghetsfrågan så är det viktigt att det är rent och 
snyggt i området. Förbättringsarbete skulle enligt kunderna framförallt kunna ske i utvecklingen
av grönytor. 

4.4.6 Utseende

Det ska vara helt och rent med associationer till det gula G. Utformningen av lokalen för 
kundcentret är anpassad för att personalen ska kunna möta kunden öga för öga, det ska också 
såklart vara välkomnande. En annan aspekt handlar om personalens säkerhet då en del kunder 
kan uppträda våldsamt.

4.4.7 Tillgänglighet

Det går att ta kontakt med kundcentrum under kontorstid, under månadsskiftena förlängs 
öppethållandet eftersom det är då kunderna byter lägenheter, då är kundcentrum öppet mellan 
07.00 till 19.00 ett par dagar kring månadsskiftet lite beroende på vilken månad det är. Den 
vanliga kontorstiden är annars mellan 07.30 till 16.00. Beredskapsjouren går att nå 24timmar per 
dygn. Tillgängligheten finns genom Internet, personkontakt i kundcentrumet eller telefon kontakt. 
I varje trappuppgång finns kontaktuppgifter till respektive fastighetsförvaltare och 
fastighetsskötare. För felanmälan finns inget uttalat centralt i organisationen om hur lång tid det 
får ta att åtgärda, det är dock viktigt att kunden så snabbt som möjligt ska ges besked om när ett 
problem ska vara åtgärdat. När det gäller att få kontakt per telefon så är det olika för olika 
fastighetsskötare, vissa besvarar samtal några dagar i veckan för att resten av dagarna enbart 
arbeta på fältet med att åtgärda problemen, andra svarar på telefon några timmar varje dag det är 
upp till dem själva hur det väljer att strukturera sitt arbete.
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4.4.8 Fortlöpande kundkontakter

Vid kundkontakter som rör felanmälan antas ett åtgärdat problem fungera väl om inte kunden gör 
en ytterliggare anmälan. Vid hembesöket då problemet åtgärdas kan hantverkaren till exempel 
lämna en lapp att arbetet är utfört och om problemet kvarstår så kan du höra av dig på givet 
telenummer, det är dock upp till varje ansvarig person hur de väljer att göra. Genom den årliga 
kundenkäten får kunden tillfälle att vissa vad denne tycker om arbetet i dennes område och 
specifikt dennes hem kring de åtgärder som gjorts, informationen fungerar sedan som ett slags 
kvitto på hur kundens förväntningar är uppfyllda. Om kunden inte är nöjd kan denne vända sig 
till Hyresgästföreningen för stöd i en tvist. Gavlegårdarna kan för sin del vända sig till SABO. 
Ärenden som inte går att lösa så långt går till Hyresnämnden, vilket sker 2-3 gånger per år. 
Gavlegårdarnas process då en kund är stökig eller på annat sätt bettet sig dåligt, leder till att 
kunden först får en varning sedan ett rekommenderat brev, därefter går det till Hyresnämnden.
Det är som sagt sällsynt att det går så lång, istället är kunder ofta aktivt bidragande i den 
värdeskapande processen. I de områden där kunderna är engagerade i utveckling så upplevs det 
av förvaltare och fastighetsskötare som något positivt, något som underlättar deras arbete med att 
förvalta och utveckla området. Ett aktivt försök att engagera kunder är genom arbetet med 
bodemokrati, vilket upplevdes som särskilt lyckat i upprustningen av området Öster. När 
kunderna är delaktiga så kan det också leda till större trygghet i området. 

4.5 Teknisk kvalitet

4.5.1 Tekniska lösningar

Enkäten från Aktiv Bo fungerar som en modell för kvalitetsutveckling, enkätens svar når sedan ut 
till varje förvaltare och fastighetsskötare som på det viset får ett kvitto på den kundupplevda 
kvaliteten. Det är också dessa medarbetare som direkt på trapphusnivå kan påverka kommande 
års kundupplevda kvalitet, genom att bistå med de rätta tekniska lösningarna.

4.5.2 Sakkunskap

Ibland sker övergripande kompetensutveckling där samtliga medarbetare deltar. För övrigt sker 
medarbetarsamtal och små arbetsgrupper utbyter information. Den övergripande 
kompetensutvecklingen handlar framförallt om affärsplanen, juridik, arbetsmiljö och andra 
områden som upplevs som viktiga och där nya föreskrifter ges ut. Det senaste som berörde alla 
var den viktiga energifrågan.

4.5.3 Maskiner

Säkerställandet av den upplevda kundkvaliteten grundas mycket på enkäten som det externa 
företaget Aktiv Bo genomför på uppdrag av Gavlegårdarna. Bodemokrati är ett begrepp som 
tillämpas, som exempel kan vi nämna upprustningen av Öster där de boende var med under hela 
utvecklingen och fick vara med och påverka. Det här sammantaget skapar förutsättningar för rätt 
val av tekniska lösningar och rätt typ av maskiner.
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4.5.4 ADB-system

Ingen information lagras specifikt, men fastighetsskötaren har ofta stor koll på vilka fel och
brister som kan vara vanliga i respektive område. Det som däremot lagras är information om 
större fel och brister som exempelvis fukt och vatten skador som också är en väldigt kostsam 
post. För den obligatoriska ventilationskontrollen har dock utvecklingen av ett register påbörjats
för att det senare ska kunna sparas information.

4.6 Enkäten som kvalitetsmodell

I intervju med Gavlegårdarnas kvalitetschef, personalchef samt Vd sekreterare framkom att den 
undersökning som det externa företaget AktivBo utför fungerar som en kvalitetsmodell över 
kundupplevd kvalitet. Här kommer en sammanställning, enkäten som helhet återfinns som bilaga.

Enkäten delas här upp efter vad som fortlöpande ska mätas enligt vad som förespråkas i boken 
Kunddriven fastighetsförvaltning, skriven av grundarna till företaget Aktiv Bo. Anledningen till 
den framställningen är att jag vill fånga den grundläggande iden till hur en kvalitetsmodell ska se 
ut enligt AktivBo.

 Att kunden tas på allvar
 Att ett tryggt boende erbjuds
 Att det både inne och ute är rent och snyggt
 Att kunden får hjälp när det behövs

Enkätfrågorna härleds till dessa fyra kvalitetsfaktorer

4.6.1 Att kunden tas på allvar

”Det är i interaktionen mellan kunden och frontpersonalen som kunden upplever sig bli tagen på 
allvar (eller inte)”86

Kunder uttrycker en önskan om att bli sedda och att företaget lyssnar till dem, de ska kunna få 
seriösa svar på funderingar. Företagets personal ska informera och framförallt underlätta och 
bistå med förutsättningar för kunden i den värdeskapande processen. Det är i direktkontakten 
mellan företaget och kunden som upplevelsen av att bli tagen på allvar ska infinna sig, begrepp 
att lyfta fram är attityd och öppenhet.87 De medarbetare som berörs av den här direktkontakten 
och således behöver vara medvetna om följderna är de som hyr ut, visar lägenheter, skriver 
kontrakt och slutligen lämnar ut nycklar. Det innefattar även de medarbetare som senare åtgärdar 
fel, städar och liknande sysslor som på ett direkt sätt medför kontakt med kunderna, den typen av 

                                                
86 Högberg, Högberg. 2000. s.63
87 Ibid s.63
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personal benämns frontpersonal. Det här mötet eller interaktionen brukar också betecknas som 
”sanningens ögonblick”.88 Områdets frågor i enkäten är:

 Vad var huvudanledningen till din senaste kontakt med Gavlegårdarna?
 Vart vände du dig? till fastighetsskötare, kundcentrum, eller förvaltare.
 Hur gick det då att ta kontakt?
 Hur gick det att bestämma tid som passade dig, och hur var den övriga kvaliteten på 

arbetet?

4.6.2 Att ett tryggt boende erbjuds

Ett tryggt och säkert boende innefattar att kunden till ett bostadsföretag ska kunna känna sig säker 
oavsett om denne vistas i trapphuset, tvättstugan, på gården eller någon annanstans vilken tid som 
helst på dygnet. Det kanske viktigaste i trygghetsfrågan är att grannarna ska vara pålitliga och 
inte ställa till med några bekymmer.89 Kunderna till ett bostadsföretag kan därmed också påverka 
en annan kunds upplevda kvalitet på ett positivt sätt, genom att grannkontakterna ses som väldigt 
goda. Det är dock svårt att avgöra exakt hur grannkontakter ska se ut för att bidra positivt på 
grund av att olika kunder har olika behov, en del kunder vill ha starka nätverk andra inte.90 En 
annan faktor som är viktig är att trappuppgång ska vara låst så att inga obehöriga kan ta sig in. 
Sedan ska tvättmaskiner och hissar fungera på ett tillfredställande vis. Närområdet ska innefattas 
av tillräcklig belysning, gångvägar, lekplatser, parkeringsplatser ska vara väl upplysta, dessa 
faktorer bedöms som väldigt viktiga för säkerheten och efterfrågas ofta starkt av de boende om de 
saknas.91 Områdets frågor i enkäten är:

 Vad tycker du om utformning på entré, trygghet i trapphus, tillsyn och städning, hissen, 
källare, cykelrum?

 Vad tycker du om tvättstugan, tider, städning, tillsyn, utrustning?
 Vad tycker du om sättet att hantera hushållssopor, källsortering?
 Vad tycker du om utformning på närmiljön med lekplatser, bänkar, grönska, husets 

utseende, husets underhåll?
 Har du blivit störd av någon i ditt hus det senaste året och har du anmält det?
 Har du haft åverkan på din bil det senaste året?

4.6.3 Att det både inne och ute är rent och snyggt

Att det är rent och snyggt anser många kunder vara ett grundläggande krav och ska ses som mer 
eller mindre självklart. Det ses som viktigt också mot tredje part, det vill säga vänner och 
släktingar på besök. Det ska omfatta såväl inne som utemiljön.92 Kunderna ser också ett företag 
som bryr sig och städar så att det blir snyggt, som ett företag som sätter värde på sina kunder. Hos 
de kunder som tycker att städningen är undermålig är det ofta just det som står högst på 
önskelistan för åtgärder och förbättringar. Sammantaget kan det tolkas som att städningen ofta 

                                                
88 Högberg, Högberg.2000.s.64
89 Ibid.s.67
90 Ibid.s.68
91 Ibid.s.70
92 Ibid.s.71



38

ses som en värdemätare för hur mycket bostadsföretaget verkligen bryr sig och värdesätter sina 
kunder.93 I enkäten kan dessa frågor urskiljas, vilka har betydelse för denna kvalitetsfaktor:

 Hur tycker du att det fungerar med städning av gård och närmiljö, skötsel av grönområden?
 Städning av entré, trapphus, källare vind, tillsyn av hissar?

4.6.4 Att kunden får hjälp när det behövs

Här finner vi vikten av att få hjälp när något inträffar, då ska också snabb respons komma från 
företaget.94 Felanmälan står för mellan 30 till 40 procent av kundernas kontakt med 
bostadsföretaget. Det har också visat sig i intervjuer att de allra flesta bara ringer om det är 
nödvändigt, annars klarar de av att göra det mesta själv. Det är viktigt att felet också åtgärdas 
snabbt efter en felanmälan.95 Det vanliga är att kunderna upplever den här typen av service som 
snabb96. Ett vanligt problem är istället att gamla kunder kan känna att nya kunder premieras 
framför dem97. Frågor från enkäten är:

 Vad tycker du om lägenhetens utrustningsnivå, underhåll, säkerhet, temperatur, 
luftkvalitet/ventilation?

 Vad tycker du om lägenhetens ljudmiljö/ljudisolering?
 Tycker du att Gavlegårdarna månar om dig som kund?
 Hur tycker du att Gavlegårdarna lever upp till dina förväntningar?

                                                
93 Högberg, Högberg.2000s.73
94 Ibid.s.74
95 Ibid.s.127
96 Ibid.s.74
97 Ibid.s.75
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5. Utveckling av kvalitetsarbetet hos Gavlegårdarna
I den här delen av studien syftar jag till att utveckla resonemang som kan vara bidragande till 
nya infallsvinklar på kvalitetsarbetet i Gavlegårdarna. Kapitlet inleds med en modelldiskussion 
och struktureras sedan utifrån de fyra delar som fortlöpande ska mätas enligt författarna till 
boken AktivBo.  De delar i kvalitetsmodellerna som lämpar sig under varje del lyfts fram och 
diskuteras. 

5.1 Modelldiskussion

Flera av kvalitetsmodellerna bygger vidare på samma grundläggande faktorer som den första av 
litteraturens kvalitetsmodeller, det vill säga process, resultat och förutsättningar för tjänsten.

Modellen över kunder, medarbetare och uppdragsgivare utgår liksom föregående modell från 
begreppen process, resultat och förutsättningar, skillnaden är att denna fokuserar vikten av
förankring och entusiasm hos två grupper som är lika viktiga för den totala kvaliteten som 
kunderna är. Jag nämner ofta att kunderna är de som har tolkningsföreträde och att det därmed är 
deras kvalitetsuppfattning som är den centrala. Det är värt att hålla fast vid, men det ska också 
uppmärksammas att både medarbetare och ägare är centrala komponenter för att kunden kunna 
uppleva rätt kvalitet. 

I modellen över upplevd tjänstekvalitet finns begreppen också med, i det fallet som teknisk 
kvalitet (vad) och funktionell kvalitet (hur). Det som skiljer sig är framställningen av
förutsättningarna, det styrs av två ytterligare faktorer, vilka är företagets image och kundens 
förväntningar som i sin tur bygger på behov, word-of-mouth, image samt företagets 
marknadskommunikation.

Modellen över kundupplevd kvalitet har samma utgångspunkt som den föregående, skillnaden är 
att teknisk och funktionell kvalitet har utvecklats till att innefatta ett antal parametrar, vilka 
förklarar hur erbjudandet ska erbjudas (funktionell), samt vad som erbjuds (teknisk). 

Modellen 4Q skiljer sig mer från de övriga, den har sitt ursprung från den tillverkande sektorn. 
Den betonar vikten av att utforma rätt typ av erbjudande istället för att erbjuda rätt förutsättningar 
som de övriga modellerna gör, konstruktions och servuktionskvalitet är nya begrepp.

Boendekvalitetsmodellen är till skillnad från de andra utformad för bostadsföretaget. Den 
grundläggande tanken är dock som i den första modellen att erbjuda förutsättningar för ett bra 
erbjudande.

Gapmodellen skiljer sig åt från övriga genom att vara en orsaksmodell, syftet är att 
kvalitetsproblem ska kunna härledas och analyseras.         
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5.2 Ta kunden på allvar, process och resultat

Då Gavlegårdarnas utbud går mot mer fokusering och kvalitetsinriktat arbete finns ett dilemma 
som grundar sig i, kvalitet för vem? Det är en aspekt att ta hänsyn till eftersom det är ett 
allmännyttigt bolag som har skyldigheter att erbjuda bostad åt personer som av vissa orsaker inte 
kan få något annat boende. Min bedömning är dock att fokuseringen är den rätta och den enda 
vägen att gå för ett kundorienterat bostadsföretag. Det sociala ansvarstagandet ska heller inte ses 
som ett motsatsförhållande snarare tvärtom, det leder till att även dessa kunder känner att de tas 
på allvar inom ramarna för deras förväntningar och behov.

Då det är i interaktionen mellan kunden och Gavlegårdarnas personal som kundens känsla av att 
bli tagen på allvar ska infinna sig, är det vissa centrala delar i Gavlegårdarnas arbete som kan 
nämnas. Gavlegårdarnas arbete med Bodemokrati är ett viktigt verktyg i strävan mot större 
deltagande bland kunderna. Boendekvalitetsmodellen lyfter fram boendeaspekten, den inkluderar 
bemötande och medverkan. Det bygger dock på att rätt inställning för att medverka finns hos 
kunden. En avgörande faktor för den inställningen kan bero på vad det finns för anledning till att 
kunden just valt hyresrätt som boende form, om det är just för att slippa engagera sig så kan det 
inte heller krävas eller eftersträvas.

Personalpolicy är en viktig del som i sin tur leder till hur medarbetarna ser på kunderna.
I Boendekvalitetsmodellen fokuseras begreppet bemötande, personalens beteende. Gavlegårdarna 
visar ett aktivt ställningstagande via den personalpolicy de upprättat, de har som målsättning att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Det ska ske genom att medarbetarna ska känna delaktighet. Rent 
konkret kan jag konstatera att de har årliga medarbetarsamtal, det görs också en individuell 
utvecklingsplan, samt möjligheter till att byta karriärinriktning inom företaget.

I Gapmodellen härleds processen och resultatet av att ta kunden på allvar till Gap 5, den upplevda 
tjänstekvaliteten. Det som här talar för en positiv upplevelse är medarbetar och kundintegrationen 
som genom Bodemokrati får utvecklas och stärker kundens känsla. Modellen över de tre 
intressegrupperna, medarbetare, ägare och kunder visar detta förhållande på ett bra sätt, enligt 
den modellen skulle korrespondensen mellan de tre grupperna betyda mycket för den totala 
kvaliteten. Det är också där riskerna med bristande korrespondens mellan grupperna finns, det 
kan leda till ett kvalitetsgap, kunder som inte själva medverkar i tjänsteprocessen hamnar på 
undantag genom bristande word-of-mouth eller att bolagets image inte längre passar just dem 
utan kanske bara grannarna då dessa kanske är starka medproducenter. Det är alltså risk för 
missade affärsmöjligheter om de kunder som medverkar i bodemokrati får för stort inflytande i 
förhållande till de som inte gör det.   

5.3  Ett tryggt boende erbjudande, process och resultat

Att ett tryggt och säkert boende står som en självklar del i en god kvalitetsupplevelse för kunden 
råder ingen tvekan. En av de viktigaste delarna är att grannarna är pålitliga och inte ställer till 
med problem Eftersom grannarna är en av de viktigaste aspekterna för ett säkert och tryggt 
boende så finns förstås en risk i att kunder med ett ”mer normalt levnadsmönster” kan uppfatta 
det som störande att personer som uppträder på ett avvikande sätt är deras grannar. I det 
perspektivet kan det såklart leda till nedsatt kundupplevd kvalitet. Grannarna är också den kanske 
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viktigaste parametern i strävan mot ett tryggt och säkert boende. Från Boendekvalitetsmodellen
kan vi se vikten av detta i boende delen med fokus på medverkan, där just grannarna sägs 
påverka den upplevda boendekvaliteten på ett avgörande sätt. 

Gavlegårdarna stärker tryggheten i form av att vara teknikorienterade, de har infört elektroniska 
lås till tvättstuga, så kallade tags.  I Boendekvalitetsmodellen kan vi härleda det här 
säkerhetsarbetet till den tekniska kompetensen, med fokusering på korrekt teknisk kvalitet.
Under intervjun framkom också att tryggheten är det som rangordnas högst vid bedömning av 
närmiljön, Gavlegårdarna är således väl medvetna om denna viktiga trygghetsaspekt.

I Gapmodellen ser jag tydligast koppling till Gap 2 brister i kvalitetsspecifikationerna. Det kan 
bero på att målsättningen i organisationen är otydlig när det gäller att hantera det sociala 
ansvarstagandet, det kan alltså bli problem utifrån hur vissa kunders beteende eventuellt får 
negativ inverkan för andra.   

5.4  Rent och snyggt både inne och ute, process och resultat

Utifrån hur städningen sköts drar ofta kunder paralleller till hur mycket bostadsföretaget 
verkligen bryr sig om dem. I Boendekvalitetsmodellen utgår jag från fastigheten med fokus på att 
den ska vara estetiskt tilltalande. I Gavlegårdarnas fall så är dessa frågor en rätt så stor del i 
enkäten, vilket tyder på att de är väl medvetna om att kundens uppfattning i den här frågan är 
viktig. Det är givetvis så att kunder ställer olika krav för att de ska bli nöjda med städning. 
Troligtvis finns det möjlighet att utifrån kundernas bakgrund avgöra vad som krävs för att just 
dem ska bli nöjda.

Medverkan från kunderna skiljer sig mycket åt, då det till exempel finns vissa kunder som har 
stor drivkraft och vill bidra i sitt eget område är det givetvis bra, det sker ibland också utifrån 
hyresnedsättning. Givetvis finns en del problem att ta hänsyn till. Det kan t ex vara så att de med 
stor vilja till medverkan inte har lika stora krav som andra kunder, vilka kanske istället till och 
med är beredd att betala lite extra för en ännu högre nivå på arbete som leder till att det blir rent 
och snyggt.

I Gapmodellen härleder jag till Gap 3 tjänsteleveransen. Den kanske största risken för den 
upplevda kvaliteten av rent och snyggt bedömer jag vara, hur medarbetarna uppfattar 
specifikationer och kundernas behov och önskemål. Det finns en underliggande risk i att även 
ledningen uppfattat kunderna på ett felaktigt sätt, vilket härleds till Gap 1. Det kvalitetsgapet kan 
härledas till brister i kundenkäten, vilket också definieras i Gap 1, information från 
marknadsundersökningar och efterfrågeanalyser som ger en felaktig bild. En orsak till det 
problemet skulle då kunna vara att de kunder som svarar på enkäterna och är aktiva i 
tjänsteprocessen skiljer sig åt på ett väsentligt sätt från de övriga kunderna. Det finns också en 
eventuell felmarginal i svarsfrekvensen även om Gavlegårdarna själva uppfyller sitt mål, det är 
trots allt 40 % som vanligtvis inte svarar på enkäten. Det finns också en annan faktor som kan 
bidra till att kunderna sänder fel signaler via enkäten, de kanske inte är medvetna om sin roll i 
verksamhetsplanen som de spelar via enkätsvaren.  
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5.5 Att kunden får hjälp när det behövs, process och resultat

Felanmälan står för 30 till 40 procent av kundernas kontakt med bostadsföretaget, de flesta som 
ringer in är dessutom i verkligt behov av hjälp. Därför är det viktigt med snabb respons och att 
kunden verkligen får hjälp när denne behöver det. Gavlegårdarnas arbete med detta framstår som 
väl utarbetat, det är lätt att ta kontakt, det finns dessutom många vägar att gå för att ta kontakten. 
Det prioriteringar som görs är förstås svåra att greppa och skulle kräva en egen studie i sig för att 
skapa klarsynthet. I boendekvalitetsmodellen härleds detta till den tekniska kompetensen, med 
fokus på både snabbhet och korrekt kvalitet i utförandet. Snabbhet enligt Gavlegårdarna innebär 
att kunden ska få veta så snart som möjligt hur prioriterad felanmälan är för just den typen av fel, 
någon skriven policy finns dock inte. Det skulle eventuellt kunna skapa mer tydlighet och 
förståelse hos kunden om en policy för de vanligaste typerna av fel fanns att tillgå, det skulle 
åtminstone bidra till att minska en eventuell känsla hos kunden av att bli sämre behandlad än 
andra kunder. 

Det är förstås viktigt att felet både åtgärdas korrekt och snabbt. Det lagras inte data för varje 
felanmälan, fastighetsskötarna har dock väldigt stor kännedom om olika problems förekomst i 
deras område. Det som däremot registerförs är de större och dyrare problemens förekomst, 
vattenskador, radonmätningar, den obligatoriska ventilationskontrollen. Det skulle eventuellt 
kunna vara en god ide att testa på att föra register även över mindre åtgärder som görs, det 
framstår idag som att det bygger på en del godtycke för varje fastighetsskötare, det påverkar i sin 
tur prioriteringar vilka gör att en del kunder kan bli sämre behandlade på grund av att 
fastighetsskötaren inte kommer väl överens med kunden ifråga. En annan aspekt på varför ett 
register även för mindre åtgärder skulle bidra med något gott är att det kan finnas 
kostnadsfördelar i att kunna synliggöra de problem och den tidsåtgång varje fastighetsskötare 
spenderar på olika arbeten.

I Gapmodellen ser jag att dessa eventuella kvalitetsproblem kan ta sig uttryck genom Gap 3 
tjänsteleveransen med framförallt risk för att medarbetarna uppfattar specifikationer och kunder 
på ett felaktigt sätt. Det skulle i sin tur leda till brister i Gap 5 den upplevda tjänstekvaliteten, om 
Gavlegårdarna inte lyckas hjälpa kunden när denne behöver det kan bristande word-of-mouth bli 
ett faktum, det leder i sin tur till skadad image och missade kunder.
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6. Slutsats
Här presenteras slutsatser utifrån de tre frågeställningar som inledde studien.

Litteraturens kvalitetsmodeller?
Det har presenterats åtta kvalitetsmodeller som mer eller mindre passat väl in på studien. För en 
kvalitetsanalys av Gavlegårdarna lämpar sig två modeller särskilt väl, Boendekvalitetsmodellen 
innefattar i stort sett de områden som Gavlegårdarna själva fokuserar på. Gapmodellen var den 
som bäst lämpade sig att analysera orsaker till kvalitetsproblem. Dessa sammantaget utgör en bra 
grund för kvalitetsanalys.    

Hur arbetar Gavlegårdarna med kvalitetssäkring idag?
Den största vikten i Gavlegårdarnas egen kvalitetsanalys grundar sig i enkätundersökningen som 
AkivBo genomför. Undersökningen ligger också till grund för kommande års verksamhetsplaner 
vilket tyder på utvecklat kundfokus. Jag tolkar det som att Gavlegårdarna sätter den
kundupplevda kvaliteten i främsta rummet.

Hur kan arbetet utvecklas? 
Gavlegårdarna är ett bostadsföretag som har ett väl utvecklat kvalitetsarbete i förhållande till 
kvalitetsmodellerna. Några punkter kan dock lyftas fram som värda att se över i fortsättningen:

 Offentliga register för prioriteringar av fel
Om kunderna själva kan se hur företaget prioriterar olika typer av fel, kan det leda till att 
vissa typer av klagomål minskar, till exempel kunder som känner att de blir sämre 
behandlade.
   

 Kontroll och uppföljning efter åtgärder
En tydlig uppföljning efter reparationer och liknande skulle kunna leda till att kunden 
känner att denne är viktig. Det kan stärka kundens känsla av att bli tagen på allvar.

 Kundens roll som medproducent samt vikten av att medvetandegöra enkätens betydelse
Då kvalitetssäkringen grundar sig på enkäten är det också viktigt att kontinuerligt arbeta 
för att medvetandegöra detta hos kunderna. Det är viktigt att förståelsen av enkätens 
betydelse för verksamhetsplanerna synliggörs.

6.1 Förslag till vidare forskning
Det skulle vara intressant med en kvantitativ studie, i form av enkäter, där flera olika 
bostadsföretags arbeten analyseras utifrån den typ av kvalitetsmodeller som jag har studerat. Det 
intressanta i en sådan studie skulle vara att se skillnader i företagens kvalitetsarbete, samt vilka 
värden de väljer att betona som de viktigaste i strävan mot kundupplevd kvalitet.
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Bilaga 1 

Enkäten från AktivBo

Hur länge har du bott i din nuvarande lägenhet?

1. Hur trivs du:
I lägenheten?
I Trappuppgången?
I huset/kvarteret?
I området?
Med Gavlegårdarna som hyresvärd?

2. Vad tycker du om lägenhetens:
Planlösning?
Utrustning?
Underhåll?
Säkerheten mot inbrott?
Temperatur sommarhalvåret?
Temperatur vinterhalvåret?
Luftkvaliteten/ventilationen?
Varmvattentemperatur?

3. Vad tycker du om lägenhetens:
Ljudmiljö/ljudisolering vad gäller:
Kranar, rör, ventilation?
Grannlägenheter, trapphus eller hiss?
Ljud utifrån?
Ljusmiljö/tillgång till dagsljus?
Utsikt från dina fönster?
Balkong/uteplats?

4. Vad tycker du om:
Entréns utformning?
Personlig trygghet i trapphuset?
Städning av entrén?
Städning av trapphuset i övrigt?
Tillsynen och städningen i källare och vind?
Hissen?
Säkerhet mot inbrott i förrådsutrymmen?
Personlig trygghet i källar- och vindsutrymmen?
Cykelrummet?
Barnvagnsrummet?

5. Vad tycker du om tvättstugan:
Möjligheter att få tvättider som passar dig?
Tvättutrustningen (maskiner mm)?
Torkmöjligheterna?
Gavlegårdarnas tillsyn?
Få felet reparerat inom rimlig tid?
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Få bekräftelse på att arbetet slutförts?
Vad tycker du om kvaliteten på utfört arbete?
Hur städade de efter sig?
Hur blev du bemöt?

6. Vad var det som var fel?
Värmen
Ventilation
Stopp i avlopp
Droppande kran/rinnande WC
Spis/kyl/frys
Tapeter/golv/målning

7. Hur lång tid tog det innan felet åtgärdades?
Mindre än 24 timmar
2-3 dagar
4-6 dagar
Längre tid

8. Vem åtgärdade felet?
Gavlegårdarnas personal
Entreprenör
Vet inte

9. Överensstämmer detta med dina tidigare erfarenheter?
10. Hur tycker du att det fungerar:

Att känna igen Gavlegårdarnas medarbetare?
Anlitade entreprenörer?
Med kundcentrums besökstider?
Med kundcentrums telefontider?
Med den löpande informationen i huset?
Med information om vad som händer och planeras i bostadsområdet?
Med information om vad som händer och planeras i företaget?

11. Brukar du läsa Gavlegårdarnas kundtidning Angelägenheter?
12. Vad tycker du om innehållet
13. Är det något du saknar?
14. Tycker du att Gavlegårdarna är mån om dig som hyresgäst?
15. Har du under senaste året talat väl om/rekommenderat:

Gavlegårdarna som hyresvärd?
Någon att flytta till ditt område?

16. Skulle du kunna tänka dig att rekommendera:
Gavlegårdarna som hyresvärd?
Någon att flytta till ditt område?

17. Om dina bostadsönskemål förändras, skulle du då välja en ny bostad i nuvarande 
bostadsområde i första hand?

18. Vilka är dina positiva förväntningar på Gavlegårdarna?
19. Hur tycker du att Gavlegårdarna lever upp till dina förväntningar?
20. Hur prisvärt boende tycker du att du har idag?
21. Tycker du att du får valuta för dina hyrespengar?
22. Vad uppskattar du mest i ditt boende/ditt bostadsområde?
23. Vad är viktigast att förbättra där du bor?
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24. Är du nöjd med Tv-kanalutbudet?
25. Skulle det vara av intresse för dig att betala för ett större utbud av Tv-kanaler?
26. Är du nöjd med Gavlegårdarnas bredband?
27. Hur prisvärt tycker du Gavlegårdarnas bredband är?
28. Sammanfattningsvis hur bedömer du utvecklingen under det senaste året?

Kontakten med Gavlegårdarnas medarbetare?
Tillgängligheten för besök?
Tillgängligheten per telefon?
Gavlegårdarnas medarbetares lyhördhet för era synpunkter och önskemål?
Förvaltningspersonalens synlighet/närvaro i området?
Städning och skötsel gemensamma utrymmen?
Städning och skötsel av utemiljön?
Servicen vid fel i lägenheten?
Underhållet av fastigheten?
Kontakten med grannarna?
Tryggheten/säkerheten i trapphuset och din närmaste utemiljö?
Tryggheten/säkerheten i bostadsområdet?

29. Sammanfattningsvis: Är du nöjd med ditt boende hos Gavlegårdarna?
30. Är det något som är viktigt för dig i ditt boende som vi inte frågat om?
31. Finns det i ditt hushåll:

Småbarn?
Skolbarn?
Ålderspensionärer?
Någon som brukar vara hemma dagtid?

32. Består ditt hushåll av:
En vuxen person?
Flera vuxna personer?

33. Frågorna har besvarats av:
Hushållet gemensamt
Man
Kvinna
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Bilaga 2

Ursprunglig Intervjuguide

Tjänstebeskrivning

1. Hur beskriver ni er kärntjänst?
2. Vilka stöd- och bitjänster erbjuder ni?

Image

3. Hur ser ni på image i företaget, vilken image eftersträvas och hur?
4. Hur bedömer ni att imagen eller företagets rykte påverkar verksamheten?
5. Hur stor del av organisationen driver på imageskapandet och hur får ni alla internt berörda 
delaktiga?
6. Hur gör ni för att säkerställa att kvaliteten håller vad imagen utlovar, har ni några modeller 
över kundupplevd kvalitet?
7. Vilka värden lägger ni störst vikt på i företaget och hur märker kunden av det i relationen med 
er?
8. När skulle ni säga att värdet i tjänsteprocessen uppstår, i relationen mellan företag och kund 
eller som ett slutresultat?

Funktionell Kvalitet

Attityder
9. Finns det någon speciell attityd som är eftersträvansvärd hos medarbetarna, vad görs för att alla 
i organisationen ska bli delaktiga i den?
10. Vad betyder kundorientering för er?

Interna relationer
11. Hur arbetar ni med interna relationer och det interna klimatet?
12. Hur fungerar kommunikationen i organisationen?

Beteende
13. Hur hanterar ni missnöjda kunder?
14. Finns det någon uttalad policy för att möta kundens problem?
Tjänstvänlighet
15. Finns det några tydliga riktlinjer för hur lång tid olika problem ska ta innan de är lösta och får 
kunden veta inom vilken tid det ska vara åtgärdat?
16. Försäkrar ni er på något sätt så att ni förstått kundens problem, vid en felanmälan?

Miljö
17. Finns det någon typ av miljö i bostadsområdena som genomgående förespråkas, vilka 
parametrar anser ni vara viktigast?
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Utseende
18. Vad vill ni att kunden ska få för känsla vid besök hos er, hur är kundcentret utformat med 
tanke på sådana associationer?

Tillgänglighet
19. På vilket sätt är ni tillgängliga för kunden?
20. Finns det något mål uppsatt hur snabbt en kund ska besvaras?

Fortlöpande kundkontakter
21. Har ni någon uppföljning på kundens problem efter åtgärd?
22. Hur arbetar ni med att följa upp kundens eventuella missnöje?
23. Finns det någon policy för att lösa konflikter med kund?

24. Hur ser ni på kunden som medproducent i tjänsteprocessen?

Teknisk kvalitet

Tekniska lösningar
25. Har företaget några modeller för kvalitetsutveckling, hur arbetar ni i så fall efter dem?
26. Har ni något sätt att mäta den kundupplevda kvaliteten?

Sakkunskap
27. Hur säkerställer ni att er personal innehar rätt kunskap?
28. Vilka delar av tjänsteutbudet värdesätter kunden mest?

Maskiner
29. Hur arbetar ni med att säkerställa kvaliteten på den tekniska delen av tjänsten, utlovas 
garantier?
30. Utvecklas de tekniska lösningarna något i samspråk med kund?

ADB-system
31. Hur lagras information om kundens problem och lösning på problemet, på vilket sätt används 
den senare vid liknande problem?


