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                         Förord  

Vi vill tacka alla som har bidragit till den här uppsatsen. Stort tack till anställda på 

Gavlegårdarna, hyresgäster i Gavlegårdarnas lägenheter och enhetschefen på 

Invandrarcentrum som har tagit sig tid att ställa upp på våra intervjuer. Studien har inte 

kunnat genomföras utan er. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Jonas Kågström som genom sin stora 

kunskap och värdefulla idéer och råd har hjälpt oss att fullfölja detta arbete.   

 

Marianne Skogh och Loveth Ikuobase.                                          
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ABSTRACT 

 

Titel: Nyanlända flyktingars socialisering i Gavlegårdarnas lägenhetsbestånd    

 

 Nivå: C -uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Loveth Ikuobase och Marianne Skogh 

 

Handledare: Jonas Kågström 

 

Datum: 2011 - januari  

 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka och analysera hur Gavlegårdarna och de 

boende ser på Gavlegårdarnas försök att socialisera nyanlända flyktingar och hur 

Gavlegårdarna önskar att man ska bete sig i deras lägenhetsbestånd. Vi tycker att ämnet är 

företagsekonomiskt relevant eftersom långsiktig ekonomisk hållbarhet för ett 

bostadsföretag förutsätter att alla boende trivs och kan förenas i bostadsföretagets vision för 

hur boendet ska fungera. Detta för att kunna minska kostnader för företaget långsiktigt och 

för att förbättra relationerna bland hyresgästerna.   

 Metod: Vi valde att använda kvalitativ ansats eftersom vår uppsats fokuserar på 

människors socialisering samt kunskapsöverföring mellan människor. Metoden har hjälpt 

oss att få en ökad förstålelse kring hur de mänskliga aktörerna uppfattar verkligheten. 

Primärdata och sekundärdata används för att samla in data. Vi bestämde oss för att göra 

personliga intervjuer, dels för att kunna iaktta personernas kroppsspråk och dels för att 

kunna ställa kompletterande frågor. Dessutom intervjuade vi en del personer som inte har 

svenska som modersmål. Vi samlade in sekundärdata via Internet, böcker, tidningar osv. 

Inför intervjuerna formulerade vi ett antal frågor utan svarsalternativ vilket gör att vår 

datainsamling tar hänsyn till respondenternas situation bättre än t.ex. fasta svarsalternativ. 

Under intervjuerna ställdes inte frågorna nödvändigtvis i någon speciell ordning. Det beror 

på att vi vill att de intervjuade ska ha stort utrymme att svara varierat på frågorna och också 

för att undvika ”ja” eller ”nej” svar. Vi hade möjlighet att ställa följdfrågor under 

intervjuernas gång genom att vi direkt kunde anknyta till de olika svaren vi fick.  
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Resultat & slutsats: Arbetet visar att informationsflödet från Gavlegårdarna inte uppfattas 

som ett problem bland nyanlända flyktingar. Men kommunikation och förståelse av data 

upplevs som ett problem på grund av språksvårigheter. Den visar också att det finns många 

invandrare som skulle finna det önskvärt att ha en fastighetsskötare som har 

invandrarbakgrund. Detta kommer att bidra till att eliminera eller minska problemen med 

kommunikation och missförstånd av information mellan nyanlända flyktingar som 

hyresgäster och Gavlegårdarnas personal.  

Trots att det finns nyanlända flyktingar som tycker att lägenheterna bör fördelas i olika 

stadsdelar för att blanda de nyanlända med svenskar för att motverka segregation, finns det 

inte någon tanke eller några planer från Gavlegårdarna att placera nyanlända flyktingar i 

olika stadsdelar. Dels därför att det ofta finns flera lediga lägenheter i samma 

bostadsområde och dels för att det finns den uppfattningen att de nyanlända flyktingarna 

ändå kommer att söka sig tillsammans i vissa områden när de får möjlighet att söka 

lägenhet själva. 

 Förslag till fortsatt forskning: Vi anser att det skulle vara intressant om man kunde börja 

forska om delaktighet. Med det menar vi att hyresgästernas önskemål, även om de inte är 

anslutna till hyresgästföreningen, bör beaktas. Vi tycker också att man kan börja jobba med 

olika kulturföreningar som finns runt omkring i områdena, för att kunna samla information 

som kan bli viktig att använda för utformning av områdenas trivsel. Detta kan fungera som 

kvalitetshöjande injektion i olika bostadsområden. 

Uppsatsens bidrag: Detta arbete har behandlat ett utomordentligt lärorikt ämne för oss, vilket 

gjort att vi har förstått hur informationsöverföring kan vara ett viktigt verktyg i vårt samhälle. 

Med detta arbete har vi fått en djupare insikt och förståelse om hur kommunikation och 

integration är en betydelsefull del i Gavlegårdarnas dagliga arbete, och hur nyanlända 

flyktingar som bor i Gavlegårdarnas bostäder upplever socialisering.   

Vi uppmanar alla som kommer att läsa denna uppsats att göra det med öppet hjärta, för vi vet 

att denna bransch präglas av kulturell mångfald som det är nödvändigt att fortsätta att forska 

inom.     

 

Nyckelord: Nyanländ, flykting, fastighetsskötare, fastighetsförvaltare, information, 

socialisering, kunskapsöverföring. 

                                                                       



5 

 

 

                                        ABSTRACT  

  

Title: Newly arrived refugees socialization in Gavlegårdarna apartment stock. 

 Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 Author: Loveth Ikuobase och Marianne Skogh  

 Supervisor: Jonas Kågström   

 Date: 2011 - January  

Aim: The aim of our study is to investigate and analyze how Gavlegårdarna tends to or 

attempt to socialize the newly arrived refugees in their apartments. Gavlegårdarnas intention 

is to create a conducive environment for all. We think that it is economically relevant, that 

long-term economic sustainability of a housing company requires that, all residents feel 

comfortable and can be joined in the mortgage company's vision for how housing operates. 

This is to reduce the cost and be more effective to the company in long term plans, also to 

improve relations among tenants.   
 

Method: We chose to use qualitative approach because our work is focused on people's 

socialization and knowledge transfer between people. The method has helped us gain a better 

understanding of how human actors perceive reality. Primary data and secondary data are 

used to collect data. We decided to do personal interviews, partly to observe people's body 

language and partly to ask additional questions. In addition, we interviewed some people who 

do not have Swedish as their mother tongue. We collected secondary data via Internet, books, 

magazines, etc. Before the interviews, we formulated a number of questions without answers 

so that our data collection becomes less structured. During the interviews, questions were not 

necessarily asked in any particular order. That's because we want the interviewees to have a 

broad discretion in responding and answering to the questions varied, and also to avoid "yes" 

or "no" answers. We had the opportunity to ask supplementary questions during the interview 

that we could directly relate to the different answers we got.  
 

Result & Conclusions: The work shows that information flow from Gavlegårdarna is not 

perceived as a problem among the newly arrived refugees. But communication and 

understanding of data is perceived as a problem because of language difficulties. It also shows 

that there are many immigrants who would find it desirable to have a caretaker who has an 

immigrant background. This will help in eliminating or reducing the problem of 

communication and misunderstanding of information between newly arrived refugees tenants 

and Gavlegårdarnas personnel.  

 

Despite the fact that there are newly arrived refugees who think that the apartments should be 

distributed in various neighborhoods to mix the newly arrived with Swedes to counter 

segregation, there is no consideration or plans by Gavlegårdarna to place the newly arrived 

refugees in various neighborhoods. To a certain extent there are often several vacant 

apartments in the same neighborhood and partly because it is assumed that when the newly 
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arrived refugees finally gets the opportunity of choosing place of residing, they will still find 

themselves together in the same area with their countrymen.   

 

Suggestions for future research: We believe it would be interesting for more research to be 

carried out in the area on participation. By this we mean that the tenant’s wishes, even if they 

are not connected to the tenants association, should be considered. We also think that it will 

be profitable for Gavlegårdarna to start working with various cultural associations that exist 

around these areas, in order to get more information that may be important and relevant in the 

designing of amenities in these areas. This can serve as quality-injection in different 

neighborhoods.   

 

Contribution of the thesis: This work has been excellent and instructive subject for us to 

understand how the information transfer can be an important tool in our society. This work, 

has given a deeper insight and understanding of how communication, integration is an 

important part in Gavlegårdarna daily work, and how newly arrived refugees who live in 

Gavlegårdarna housing experience socialization. 

We hope that all those who will read this piece of work, should do so with an open mind, 

because we know that this industry is characterized by cultural diversity, which needs more 

research.   

 

Key words: Newcomers, Refugees, Property attendants, Property managers, Information, 

Socialization and Knowledge transfer.   
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1. INLEDNING 

Vi kommer att presentera vårt arbete på ett väldigt konstruktivt sätt, och diskutera eller 

försöka gå till botten med vad Gavlegårdarna AB upplever som en utmaning i deras dagliga 

arbete. Vi kommer också under resans gång att lämna förslag till hur detta dilemma kan 

hanteras. 

1:1 Problembakgrund 

Vår uppsats bygger på en kombination av tre problem. Dessa är mångfald, kommunalägt 

bostadsföretag och nyanländas situation. 

1:1:1 Mångfald  

Mångfald är ju ett ord som förekommer frekvent i alla medier i dagens samhälle och det går 

knappast att förbise. Själva begreppet är mångfacetterat. Eftersom invandringen har ökat 

under de senaste åren tyckte vi att det skulle vara intressant att undersöka hur introduktionen i 

de svenska bostäderna fungerar.  Då fick vi tanken att vi skulle titta på hur 

informationsöverföring går till mellan nyanlända och bostadsföretag.  Värderingar från olika 

kulturer spelar med all säkerhet stor roll för hur vi förstår varandra och hur vi samspelar. Vi 

påstår att Sverige är ett mångkulturellt samhälle i dag och kravet på hur man kommunicerar 

med, socialiserar och bemöter de nyanlända är av stor betydelse. Vi kommer att titta närmare 

på hur dagens företag angriper denna utmaning. 

1:1:2 Kommunalägt bostadsföretag 

Gavlegårdarna AB är ett samhällsbolag eller kommunalägt fastighetsföretag som bildades 

1917 och idag är ett av landets största allmännyttiga bostadsföretag utanför 

storstadsregionerna med cirka 15 800 lägenheter
1
.  

Vad var syftet till att Gavlegårdarna Ab kom till? 

Bildningen av Gavlegårdarna går tillbaka till tiden kring 1916, då kommunen skulle få 

möjlighet att styra bostadsproduktionen. Den statliga bostadspolitiken av år 1920 ledde till att 

hyrorna blev högre och det frestade det privata kapitalet att börja bygga igen.  

I början av 1920-talet sjönk arbetarnas löner med 30 procent samtidigt som hyrorna steg med 

över 20 procent. Under hela 20-talet fortsatte hyrorna öka i sammankoppling med övriga 

levnadsomkostnader. Högkonjunkturen under slutet av 20-talet ledde därför till en 

massproduktion av små lägenheter helt i privat regi, vilket blev ett starkt argument för 

                                                 

 

1
 BO-boken (informationsblad från Gavlegårdarna)  
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kommunalt inflytande. Resultatet blev i alla fall en lägre hyra som blev den starkaste 

motkraften till det privata byggandet
2
  

Vi tolkar det som att den enda anledningen att starta Gavlegårdarna var att få ner 

hyreskostnaderna. Man kunde inte förutse det mångkulturella samhälle som vi har idag. Tiden 

har förändrats och många nationaliteter har flyttat in i Gavlegårdarnas lägenheter i dag, t.ex. 

från Somalia, Burundi, Rwanda, Iran, Irak, Serbien o.s.v. Med detta kan man hävda att 

kommunikation, bemötande, förståelse osv. är lika viktigt idag som hyresnivåer och kan leda 

till trivsel i bostadsområdena. 

1:1:3 Nyanländas situation 

För att förstår hur hantering av nyanlända flyktingar går till när de kommer till Gävle 

intervjuade vi en samordnare på invandrarcentrum i Gävle. Hon berättade att på 

Invandrarcentrum tar de emot 200 flyktingar per år eftersom de har avtal med 

Migrationsverket. De tar emot vuxna och barn. Det första de gör på invandrarcentrum är 

praktiska saker som att registrera sig hos skattemyndigheten, anmäla sig på försäkringskassan 

för att kunna få barnbidrag, bostadsbidrag, osv. Det är invandrarcentrum som ser till att barn 

blir anmälda till skolan och förskolan och vuxna till SFI. Invandrarcentrum samarbetar med 

Gavlegårdarna för att hitta boende enligt Sandra Henriksson.     

1:2 Problemformulering 

Vi tolkar det som att Gavlegårdarna AB inte har något emot att låta nyanlända flyktingar bo i 

deras bostäder, men de har problem i form av oordning och bristande socialisering. Med 

denna här studien vill vi försöka besvara följande frågor: 

 Hur bemöter Gavlegårdarnas de nyanlända flyktingar som hyresgäster?   

 Hur fungerar kommunikationen mellan Gavlegårdarna och de nyanlända 

flyktingarna? 

 Har Gavlegårdarna några problem med oordning och bristande socialisering gällande 

nyanlända flyktingar som flyttar in i deras lägenhetsbestånd? 

1:3 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka och analysera hur Gavlegårdarna och de boende ser 

på Gavlegårdarna försök att socialisera nyanlända flyktingar och hur Gavlegårdarna önskar att 

man ska bete sig i deras lägenhetsbestånd. Vi tycker att ämnet är företagsekonomiskt relevant 

                                                 

 

2
 http://www.sigtunahem.se/Templates/Page____221.aspx  

http://www.sigtunahem.se/Templates/Page____221.aspx
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eftersom långsiktig ekonomisk hållbarhet för ett bostadsföretag förutsätter att alla boende trivs 

och kan förenas i bostadsföretagets vision för hur boendet ska fungera. Detta för att kunna 

minska kostnader för företaget långsiktigt och för att förbättra relationerna bland 

hyresgästerna.   

1:4 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa oss till Gavlegårdarna på grund av det är ett kommunalägt 

bostadsföretag samt den största hyresvärden i Gävle både vad gäller bostadsbestånd och när 

det gäller inflyttning av nyanlända flyktingar
3
. I denna uppsats, ska vi begränsa oss till en viss 

grupp av nyanlända flyktingar från länder utanför Europa eftersom vi tror att avståndet till 

Sverige gör att de kulturella skillnaderna kan bli större. Anledningen till avgränsningen är att 

kunna förstå samt fördjupa oss i de kulturskillnader som kan finnas . Där har vi begränsat oss 

ytterligare till tre olika grupper som kommer från Somalia, Rwanda och Irak. 

1:5 Begreppsdefinition  

Mångfald: ”Med begreppet mångfald avses ett dynamiskt utnyttjande av individers 

kompetens och resurser oavsett bakgrundsfaktorer som exempelvis kön, etnicitet, utbildning, 

ålder, funktionshinder ”
4
 

Fastighetsförvaltare: en fastighetsförvaltare är en person som administrerar och tar hand om 

fastigheter som någon annan äger. Fastighetsförvaltare är en arbetsledare för 

fastighetsskötarna och ansvarar för det löpande underhållsarbetet samt besiktningar vid 

flyttning inom sitt område
5
.   

Flykting: en flykting är en person som flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på 

grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och 

som befinner sig utanför det land, i vilken han är medborgare och som på grund av tidigare 

nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet
6
. Som flykting i det nya landet har 

man fått uppehållstillstånd. 

Invandrare: är alla personer som är födda i ett annat land än det som de flyttar till
7
. 

                                                 

 

3
 http://www.gavlegardarna.se/Global/Om%20oss%20docs/CSR_2009.pdf  

4
 Gonäs & Knocke, (2004:10) 

5
 BO-boken (informationsblad från Gavlegårdarna) 

6
 http://www.unhcr.se/SE/basic_facts/Vem_ar_flykting.htm  

7
 http://www.migrationsverket.se/info/245.html  

http://www.gavlegardarna.se/Global/Om%20oss%20docs/CSR_2009.pdf
http://www.unhcr.se/SE/basic_facts/Vem_ar_flykting.htm
http://www.migrationsverket.se/info/245.html
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Fastighetsskötare: en person som dagligen utför olika praktiska göromål som berör en 

fastighet t.ex. gräsklippning, felanmälan, lokalvård osv. 

Tacit kunskap: Kunskap som är djupt rotad inom handlingar, erfarenheter och involvering i 

en specifik kontext
8
 

 

Explicit kunskap: Artikulerad och generaliserbar kunskap
9
 

 

1:6 Disposition  

I inledningen till varje kapitel beskriver vi kortfattat vad som kommer att behandlas 

Kapital 2 - beskriver vi vilken metod som använts i uppsatsen. 

Kapital 3 – redogör för den teoretiska referensramen 

Kapital 4 - här beskriver vi vår empiri. 

Kapital 5- redogör vi för analysen samt resultatet. 

Kapital 6- tar vi upp vår slutsats.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

8
 Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual 

Foundations and Research Issues Maryam Alavi and Dorothy E. Leidner MIS Quarterly 

Vol. 25, No. 1 (Mar., 2001), pp. 107-136  

 
 

9
 Ibid  
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2. METOD 

I detta kapitel beskriver vi den forskningsmetodik som används vid genomförandet av denna 

uppsats. Vi kommer att förklara de företagsekonomiska forskningsmetoder som vi arbetat med 

och hur intervjuerna har gått till. 

2:1 Förförståelse  

Vägen fram till vårt ämnesval gick genom olika tankar om mångfald som vi har. Det leder oss 

till funderingar omkring hur socialisering av nyanlända i Sverige fungerar när det gäller 

boende. Idag vet vi att många flyktingar kommer till Sverige och i Gävle har lokala tidningar 

skrivit mycket om vad boende i vissa områden tycker t.ex områdena är avsedda för 

nyanlända
10

. Dessa områden som ägs av det kommunala bostadsföretaget Gavlegårdarna har 

bland annat varit mest utsatta för olika slags av problem vad gäller störning, lokalvård osv
11

. 

Vi uppfattar att det kan finnas vissa problem omkring hur Gavlegårdarna utformar 

introduktionen till nyanlända. Vi tycker att det är intressant att undersöka vilka problem som 

kan uppstå för Gavlegårdarna vid socialisering av nyanlända flyktingar i deras 

lägenhetsbestånd. 

2.2  Forskningsansats 

Vi har valt att beskriva en företeelse som är aktuell i vårt samhälle - nämligen hur 

socialiseringen av nyanlända fungerar i ett bostadsbestånd. Vi har utgått från en kvalitativ 

ansats. Det är Gavlegårdarnas och de nyanlända flyktingarnas åsikter samt tolkningar vi är ute 

efter. För att kunna analysera, dra slutsatser samt få en realistisk bild av hur information om 

boendet i Gavlegårdarnas lägenheter till nyanlända går till tar vi hänsyn till modeller från 

litteraturen, som beskrivs i en teoretisk referensram. De kvalitativa intervjuerna med 

Gavlegårdarna och de nyanlända flyktingarna som har olika bakgrund kommer vi att koppla 

till den teorin vi valt att använda. 

2:3 Kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Vi valde att använda en kvalitativ ansats eftersom vår uppsats fokuserar på människors 

socialisering samt kunskapsöverföring mellan människor. Det betyder att vår uppsats bygger 

på hur de mänskliga aktörerna uppfattar verkligheten, vilket är svårt att sätta värde på. 

                                                 

 

10
 http://gd.se/nyheter/2.16932/valspanarna/1.2296696-upprort-uppgivet-eller-hoppfullt- 

 

11
http://gd.se/nyheter/2.16932/valspanarna/1.2296118-utmaningar-jo-tack-det-finns 

  

http://gd.se/nyheter/2.16932/valspanarna/1.2296696-upprort-uppgivet-eller-hoppfullt-
http://gd.se/nyheter/2.16932/valspanarna/1.2296118-utmaningar-jo-tack-det-finns
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Enligt
12

 präglas kvalitativ metod av ord istället för siffror. Det finns två alternativ att samla in 

data om intervjuer, observationer och textanalys. Dessa är kvalitativ och kvantitativ metod 
13

. 

Vi bestämde oss för att använda kvalitativ metod i vår uppsats, vilket bland annat innebär att 

vi ska bortse från våra egna känslor inför den person som vi intervjuar
14

. 

2:4 Datainsamling 

Vi har valt att använda både primärdata samt sekundärdata i denna uppsats. Primärdata är en 

ny information som samlas in via besök, intervjuer, postintervju samt telefonintervju osv. Det 

handlar alltså om nydata som samlats in för den aktuella undersökningen
15

. Vi bestämde oss 

för att göra personlig intervju, dels för att kunna iaktta personernas kroppsspråk och dels för 

att kunna ställa kompletterande frågor. Dessutom skulle vi intervjua en del personer som inte 

har svenska som modersmål. 

Sekundärdata är information som publicerats samt är utgiven i olika utseenden. När vi 

samlade in sekundärdata använde vi Internet, böcker, tidningar osv
16

. 

2:5 Urval 

Urvalet består av sex anställda och fjorton hyresgäster på Gavlegårdarna samt en anställd på 

Invandrarcentrum. Vi intervjuade sex anställda på Gavlegårdarna; en kundcentrumchef och 

fem fastighetsförvaltare som arbetar i de olika stadsdelarna Andersberg, Sätra och Nordost. På 

Invandrarcentrum intervjuade vi en av deras samordnare. Bland hyresgästerna valde vi att 

intervjua nyanlända flyktingar med utomeuropeisk bakgrund, från Somalia, Rwanda och Irak.  

2:6 Intervju och intervjuteknik  

Vid formulering av frågor inför en intervju finns det två saker som behöver beaktas. Dels 

handlar det om olika grad av standardisering och dels olika grad av strukturering. Med 

standardiseringsnivå handlar det om hur noggrant och exakt frågorna är formulerade inför en 

                                                 

 

12
 Patel och Davidsson (2003),sid. 98 

 

13
Bryman Alan (1997), sid. 58 

14
 Ibid.  

15
 Saunders m fl (2000), sid. 188ff. 

16
 Ibid. 
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intervju. Struktureringsnivå anger att vi ska tänka på hur fri den intervjuade är att formulera 

och ta egen ställning till frågorna som ska besvaras
17

  

Inför intervjuerna formulerade vi ett antal frågor utan svarsalternativ, vilket gör att vår 

datainsamling blir mindre strukturerad. Under intervjuerna ställdes inte frågorna 

nödvändigtvis i någon speciell ordning. Det beror på att vi vill att de intervjuade ska ha stort 

utrymme att svara varierat på frågorna och också för att undvika ”ja” eller ”nej” svar. Vi hade 

möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuernas gång genom att vi direkt kunde anknyta till 

de olika svaren vi fick. 

För att kunna tänka igenom svaren och inhämta nödvändig information, fick Gavlegårdarnas 

anställda frågorna i förväg. Därefter kom vi överens om intervjutillfällen med respektive 

person som vi skulle intervjua. Intervjuerna hölls på respektive intervjuobjekts arbetsrum och 

tog cirka 30- 60 minuter. Vid varje intervjutillfälle hade vi en diktafon med oss och fick 

använda den efter samtycke från de intervjuade. Vi gjorde inspelningar för att inte missa 

något som sades under intervjutillfällena och också för att minska risken för feltolkning. En 

annan fördel med att spela in är att man inte behöver göra tidsödande anteckningar under 

intervjuerna och att intervjuarna kan vara aktiva lyssnare samt att huvudvikten läggs på 

intervjupersonen. En nackdel med inspelning är att en del av de intervjuade tycker att det är 

obehagligt och kan göra att de blir försiktigare med vad de säger enligt
18

  

Enligt
19

är det viktigt att få goda kontakter med de personer som ska intervjuas. Vi skapade en 

god kontakt genom att först vända oss till den intresseorganisation som det berör. I detta fall 

var det Gavlegårdarna, där vi vände oss först till ledningen för att kunna få tillåtelse att ta 

kontakt med undersökningspersoner i organisationen. De gav oss klartecken att kontakta de 

personer som var intressanta för vårt arbete. Andersson skriver också att första kontakterna 

med undersökningspersonerna kan ske på olika sätt t.ex. brev, telefon eller personlig 

kontakt
20

. I vårt fall skedde det via telefon och e-post. 

 

                                                 

 

17
 Patel och Davidsson, (2003),sid 71.  

18
 Andersson (1994), sid.181. 

19
 Ibid. s.161 

20
 Ibid s.162  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 I det här avsnittet redovisar vi de teorier som vi tycker har relevans för vår uppsats. På det 

sättet blir det lättare för läsaren att följa våra tankegångar.  

3:1 Kunskapsöverföring  

Kunskapsöverföring är en process som sker omedvetet. Det är en del av dagliga livet. Enligt
21

 

innebär begreppet kunskapsöverföring att kunskap överförs från en källa till en annan samt att 

mottagare ska kunna tillgodogöra sig den. De menar att kunskapsöverföring inte bara är 

information utan att den också ska upptas av mottagaren. Kunskapsöverföring kan ske direkt 

genom att arbeta tillsammans, kommunikation, praktiskt lärande, personlig kommunikation 

eller det kan också ske genom olika procedurer, mentorskap och dokumentutbyte
22

. 

Det finns fyra olika sätt att konvertera kunskap vid kunskapsöverföring. Dessa är 

socialisering, externalisering, kombinering och internalisering. De skapas genom interaktion 

mellan tacit och explicit kunskap. Här nedan visas de fyra kunskapskonverteringarna i figur 

3.1. 

 

             Figur 3.1 Four Modes of Knowledge Conversion. Nonaka & Takeuchi, 1995  

                                                 

 

21
 Awad och Ghaziri (2004), sid.249  

22
 Ibid  
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3.1.1 Socialisering 

En betydande del av forskningen har visat att socialisering har en stor inverkan på hur 

individer anpassar sig till sina jobb, grupper, länder, organisationer osv.
23

  

Begreppet socialisering myntade i början av 1900-talet av Emile Durkheim. Innebörden av 

socialisation menade han var den vuxna generations påverkan på den unga genrationen, därför 

associerar vi oftast ordet socialisering till uppfostran och uppväxtvillkor
24

. 

Socialisering är ett sätt att uppnå ny kunskap genom att tillbringa tid tillsammans eller att leva 

i samma miljö. Denna kunskap fås genom att individer gemensamt delar erfarenheter och inte 

lär sig genom skrivna instruktioner eller böcker
25

.  Socialisering är en process som följer 

människan genom hela livet. Socialisering handlar om utbyten av värderingar, attityder, 

beteenden och kunskaper mellan människan till människa och mellan grupp till människa i 

samhället. Mottagarna i socialiseringsprocessen är alltid aktiva eftersom de hela tiden 

påverkas av samhället och förväntningar som finns gällande beteenden. Utifrån denna 

påverkan, strävar individer att försöka anpassa tillvaron efter sina behov
26

. 

En annan aspekt på socialisering är hur värderingar och attityder förs över till människan 

beroende på könstillhörighet. I grunden handlar det om vilka skillnader som finns, 

anledningen till varför män och kvinnor behandlas olika och vad som är biologiskt respektive 

socialt betingat. Beroende på hur stabilt vårt samhälle är ser överföringen av normer och 

värderingar inte ut på samma sätt för olika generationer
27

.   

3.1.2 Externalisering 

Externalisering sker när kunskap i form av bilder och upplevelse konverteras muntligt eller 

skriftligt i egenskap av metaforer, analogier, koncept, hypoteser eller modeller. Men dessa 

konverteringar är ofta bristfälliga och otillräckligt, vilket kan leda till skillnader och gap 

mellan bild och uttryck. Dock kan det bidra till att reflektion och interaktion mellan individer 

ökar
28

  

                                                 

 

23
 Lyndsay Rashman och Jean Hartley, “Leading and learning? Knowledge transfer in the Beacon Council 

Scheme,” Public Administration 80, num. 3 (2002): 523-542. 

24
 Angelöw & Jonsson, (2000), sid.82  

25
 Nonaka och Teece, (2001), sid.17    

26
 Angelöw & Jonsson, (2000), sid.83    

27
 Ibid. 84    

28
 Nonaka och Takeuchi , (1995), sid.64.  
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3.1.3 Internalisering  

Vid internalisering konverteras explicit kunskap till tacit kunskap i form av dokument, 

manualer eller muntliga berättelser. Genom att konvertera kunskap på detta sätt, underlättar 

det för mottagaren att erfara det som andra har upplevt. Internalisering är en process där 

explicit kunskap gestaltas till tacit kunskap, vilket är nära relaterats till ”learning by doing”
29

 

3.1.4 Kombinering  

Kombinering är en process för att systematisera begrepp i ett kunskapssystem. Det här sättet 

innebär att man kombinerar kunskap i form av dokument, möten, telefonsamtal eller 

datanätverk för kommunikation. På så sätt kan befintlig information omvandlas till ny 

kunskap genom sortering, tillägg, kombination och kategorisering. I skolans formella 

utbildning används oftast denna form för skapande av kunskap
30

  

3.2 Kulturella möten  

Vad menas med kultur? Enligt
31

 definierar Mead och Hofstede kultur som värderingar, 

tankemönster och beteendemönster som människor delar i en specifik grupp. En sådan grupp 

består av t.ex. människor med samma kön, i samma ålder, från samma organisation eller från 

samma nation.  

I vårt arbete handlar kulturella möten om möten mellan människor från olika nationer med 

olika kulturell bakgrund. 

Det behövs att vi måste förstå vår egen kultur och den kultur vi möter för att kulturella möten 

ska bli en givande process. Vi får inte uppfatta vår egen kultur som den enda rätta och andra 

kulturer som avvikande. Det är viktigt att vi lär oss om hur vi ser på andra kulturer i olika 

dimensioner och nivåer samt hur andra kulturer ser på oss
32

  

 Det finns två olika typer av inlärning, nämligen single loop learning och double loop learning 

Argyris och Schön citerade
33

 I kulturella sammanhang lär vi oss mestadels genom single loop 

learning. Detta betyder att vi försöker anpassa oss till människors olika beteenden i mötet med 

                                                 

 

29
  Nonaka och Takeuchi , (1995), sid.69.  

30
Ibid. s.67   

31
 Frankelius och Vogel (2009), sid.42-43  

32
 Ibid. s.47 

33
 Ibid. 
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ny kultur. Double loop learning handlar om att lära sig hur inlärning går till och ifrågasätter 

fundamentala normer och värderingar hos oss själva och andra
34

.                                           

                                        Discover 

  

 

             Generalize                                         Invent 

 

                                    

                                             Produce 

Figur 3.2 Single loop learning.(källa: Argyris & Schön 1978.) 

 

 

Figur 3.3 Double loop learning.(Källa: Argyris & Schön 1978.) 

3.3 Social marknadsföring  

Sedan 70-talet har en ny disciplin av marknadsföring utvecklats som benämns social 

marknadsföring. Den hänförs primärt till att försöka fokusera på beteenden som påverkar hur 

hälsa kan förbättras, hur skador kan förhindras, hur miljön kan skyddas och hur vi kan bidra 

till samhället.  Trots att det finns åtskilliga definitioner som används vitt, syftar alla till samma 

                                                 

 

34
 Frankelius och Vogel (2009), sid.47 
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tema.  Enkelt sagt innebär social marknadsföring att kommersiella marknadsföringsprinciper 

och tekniker används för att påverka adoption av beteenden hos målgrupper
35

. En av teorierna 

som används för att beskriva hur man påverkar beteende och motivation hos individer är ”Self 

determination theory (SDT)” av Deci & Ryan. 

Det finns i SDT (Self-determination theory) tre psykologiska behov; kompetens, 

relation/släktskap och självständighet, som är nödvändiga för att förstå VAD (innehåll) och 

VARFÖR (process) individer strävar mot ett mål eller visst beteende. Dessa tre behov 

motiverar jaget att inleda beteenden och närmare ange den näring från den sociala 

omgivningen som är nödvändig för psykologisk hälsa och välmående hos en individ. Behoven 

anses vara allomfattande nödvändiga och medfödda, inte inlärda samt finns i mänskligheten 

genom tiderna, kön och kultur. Kompetens innebär att vara effektiv i den omgivning man 

befinner sig i. Relation innebär att interagera med andra individer, dela erfarenheter och ha 

anknytning till andra. Självständighet innebär att själv kunna styra sitt liv i harmoni med sitt 

inre men inte för den skull vara oberoende av andra
36

.  

 

  

Figur 3.4  Self determination theory (vår egen utformning) 

                                                 

 

35
 Weinreich, (2010), sid.4 

36
 R M Ryan, “Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and 

well-being,” The American psychologist 55, num. 1 (2000): 68. 
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4. EMPIRI  

Här kommer vi att redogöra för resultatet av de intervjuer som vi genomfört. Vi kommer att 

börja med presentation av Gavlegårdarnas representanter och deras svar samt hyresgästerna 

som bor i Gavlegårdarnas lägenhetsbeståenden i olika stadsdelar.  

4.1 Intervjupersonspresentation av Gavlegårdarnas representanter 

Vi har intervjuat sex anställda på Gavlegårdarna varav fem har en befattning som 

fastighetsförvaltare och en har en befattning som kundcentrumchef. Dessa består av 4 kvinnor 

och 2 män. 

4.1.1 Krister fastighetsförvaltare på Nordost 

Krister jobbar som fastighetsförvaltare i Gavlegårdarnas fastigheter i stadsdelen Nordost. Han 

är ansvarig för sju fastighetsskötare, som alla är män, och för 2 100 lägenheter.  

4.1.2 Anders och Elizabeth fastighetsförvaltarna på Sätra  

Anders har jobbat 35 år hos Gavlegårdarna och han är en av fastighetsförvaltarna som tar 

hand om hälften av Sätra stadsdel hos Gavlegårdarna. Han är ansvarig för 4 fastighetsskötare 

som alla är män.  

Elizabeth har jobbat längre som fastighetsförvaltare hos Gavlegårdarna och är ansvarig för 

andra halvan i Sätra. Hon har 6 fastighetsskötare som jobbar under henne, varav 2 kvinnor 

och 4 män.  

Anders och Elizabeth har totalt 2100 lägenheter som de tar hand om. 

4.1.3 Pia och Fia fastighetsförvaltarna på Andersberg 

Pia har jobbat längre som fastighetsförvaltare i Andersberg. Både är ansvariga för 1682 

lägenheter i Andersberg med 10 fastighetsskötare varav en är kvinna och de sköter området 

tillsammans. Förut delade de Andersbergs stadsdel mellan sig men nu har de två 

fastighetsförvaltarna kommit överens om att jobba tillsammans.  

4.1.4 Katarina Mårtensson, kundcentrumschef  

På kundcentrum kan hyresgäster få råd och hjälp med det mesta som rör sitt boende. Katarina 

har 24 medarbetare. 11 kundassistenter som jobbar i telefon och reception med kundtjänst, 6 

kundassistenter som ansvarar för uthyrning och avtalsskrivning, 2 kredithandläggare som ser 

till att folk betalar hyran i tid och hjälper dem som inte kan, 1 som jobbar som lokalmäklare, 2 

informatörer, 1 systemansvarig för deras fastighets- och kundsystem och 1 bostadskonsulent 

som arbetar med komplicerade ärenden såsom störningar, vanvård, andrahandsavtal osv.  
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4.2. Hur introduktion går till från Gavlegårdarna till nyanlända  

Katarina berättar att nyanlända tas emot som hyresgäster i samarbete med Invandrarcentrum 

som har ett avtal med kommunen att ta emot ett visst antal flyktingar per år. Det är 

Invandrarcentrum som hjälper nyanlända med bostadsanskaffning, etablering till samhället 

och SFI (svenska för invandrare)- undervisning. Det är inte alla nyanlända flyktingar som 

deltar i BO-SKOLAN, eftersom det finns två sätt som de kan hyra objekt på hos 

Gavlegårdarna. Det finns nyanlända flyktingar som söker via Invandrarcentrum och de som 

söker på egen hand. Flyktingar som blir placerade i Gävle, får förtur till lägenheter med hjälp 

av Invandrarcentrum eftersom de samarbetar med Invandrarcentrum. Vet Invandrarcentrum 

om att det kommer två vuxna, varav en är handikappad pga. kriget, då tittar de på alla som blir 

uppsagda och matchar det mot de här förturerna. Sedan har vi nyanlända som har fått 

uppehållstillstånd och söker sig till Gävle på egen hand utan att vara hitplacerade. De söker 

direkt via vår hemsida. Att hitta en balansgång på vilket sätt de kundgrupperna kan skiljas ur 

är svårt eftersom vi har ett uthyrningssystem som är öppet för alla. Gavlegårdarna försöker 

vid avtalsskrivningarna använda tolk, men de hyresgästerna kanske skulle behöva ha lite mer 

information. Det blir ju så att de som söker via Invandrarcentrum får mera information än de 

som söker på egen hand.  

I samband med SFI-undervisning har Gavlegårdarna två olika tillfällen som de pratar om 

boende. Första tillfället sker vid Invandrarcentrum och kallas för basinformation, där alla 

myndigheterna i Gävle deltar och berättar om sin myndighet. De får information om Sverige. 

Vid andra tillfällen bjuder Gavlegårdarna in nyanlända på en av deras lektioner till vad de 

kallar BO-SKOLAN, som äger rum i en tom lägenhet i stadsdelen Andersbergs. Detta har 

Gavlegårdarna börjat med för ungefär ett halvår sedan, där går de genom allt med hjälp av en 

förvaltare och en person från kundcentrum. ”Vi visar allt från spishäll, som många tror att det 

är ett stekbord, till hur man städar så att man inte duschar alla väggar för vi har ju tapeter. 

Ofta har man ju kalkade väggar så man kan duscha dem men det kan ju vi inte göra i 

Sverige”, berättade Katarina. På BO-SKOLAN berättar vi också var man ringer om det blir 

fel, vi visar skyltar som finns i trappuppgångarna, eftersom där står nummer till både 

fastighetsförvaltare och fastighetsskötarna. Sedan går vi till soprummet och visar hur 

sopsortering går till, vilket är väldigt speciellt i Sverige. Hon tillägger också att Gavlegårdarna 

har blivit utnämnda till bästa bostadsbolaget vad gäller avfallshantering i år och därför har de 

mycket att leva upp till. De går sedan till tvättstugan och visar hur man bokar, hur man tvättar 

och hur man gör rent efteråt. Det är rent praktiskt hur man tränar, påstår Katarina. I 

Gavlegårdarna har vi ”informationsmaterial” som vi delar ut och detta informationsmaterial 

finns på somaliska, arabiska, tigrinska, engelska och på svenska. I informationen står det 

enklaste och mest elementära som också visar tydligt med bilder om vad man får och inte får 

göra i lägenheten. Vi visar tydligt med bild eftersom en del ju är analfabeter och kanske precis 

har lärt sig att läsa och skriva. 
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 De som håller i BO-SKOLAN har västar på sig så att det syns tydligt. Det står BO-SKOLAN 

på dem. I trappuppgången till den lägenhet man visar sätter man upp skyltar och talar om vad 

som händer så att inte de som bor där ska tro att nu kommer det trettio personer och ska flytta 

in här. Folk kan bli lite oroliga och då sätter vi upp lappar. Vi tycker också att det är en bra 

grej att visa och göra reklam för det. BO-SKOLAN tar ca en och en halv timme, men det är 

lite beroende på. Ofta kommer det två grupper, en som pratar arabiska och en som pratar 

somaliska och så har man tolkar med sig. Hela familjen kommer inte. Ibland är det par men 

oftast bara en vuxen, det är ju de vuxna som går på SFI. 

Alla fastighetsförvaltarna svarade att de inte jobbar direkt mot nya kunder. Första kontakterna 

med nyanlända sker i kundcentrum, där kunderna skriver kontraktet, hämtar nycklar osv. 

Fastighetsförvaltarna får första kontakterna med nya kunder/nyanlända om det blir fel i 

lägenheterna, men visning av nya objektet görs av fastighetsskötarna . Men två av 

fastighetsförvaltarna kunde berätta litet om hur det går till eftersom en har varit med vid 

kontraktskrivning och en själv har kommit med idén om BO-SKOLAN. 

Fia berättade att Gavlegårdarna har samarbete med Invandrarcentrum när det gäller nyanlända 

eftersom det är Invandrarcentrum som ta emot nyanlända flyktingar som kommer till Sverige.  

När nyanlända lär sig svenska på Invandrarcentrum får de komma under en av deras lektioner 

till BO-SKOLAN som vi kallar det i Andersberg. På BO-SKOLAN går de igenom störningar 

när det gäller lägenheten, vad man bör och inte bör göra, när det gäller barn, med tapeter, att 

man inte får rita på dem och hur man sköter sig i en lägenhet. Vi tittar på miljörum där vi har 

sopsortering och hur viktigt det är att det sopsorteras. Förklaring av vikten med grovsopor, att 

de inte får blandas med andra sopor eftersom man måste ta hand om det själv och åka till 

återvinningscentralen. Tvättstugan går vi igenom och tittar på tvättmaskinerna, mangel, som 

många invandrare inte vet vad det är för något, hur viktigt det är att man städar efter sig så att 

tvättstugan är ren när man lämnar den till nästa granne. BO-SKOLAN är en gång i månaden 

och det kan vara allt ifrån 15-25 stycken deltagare och kan ta ungefär 1-2 timmar, beroende på 

antalet deltagare. De får en ”informationsfolder” som nyanländ, den finns utgiven på 

engelska, somaliska, tigrinska och arabiska. 

Fia säger att ”ofta behöver man ju få relatera till praktiska saker, känslan att vad händer om 

jag duschar klockan tre på natten och sjunger som Frank Sinatra och min granne har precis 

gått och lagt sig för han ska upp klockan sex i morgon bitti. Det är svårt att informera om 

sådana saker så här om man inte kan se det praktiskt”. Detta instämmer hennes kollega Pia i 

som tycker att det flyttar in många från Somalia i deras lägenheter just nu och det funkar inte 

att bara informera med papper när de inte kan språket. 

Krister På kundcentrum bjuder de in kunderna, då framförallt nya. De går igenom kontraktet, 

vilka regler som gäller. På baksidan av kontraktet står det ju specifika regler då som vi trycker 

extra hårt på. 
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Sedan deltar de i en SFI-utbildning som de har i lägenheterna tillsammans med 

Invandrarcentrum. De samlas uppe i Andersberg och har BO-SKOLAN som de kallar det. 

Gavlegårdarna bjuder in de nyanlända flyktingar som Invandrarcentrum skickar, eftersom det 

är Invandrarcentrum som ansvarar för vilka som ska vara med. Undervisningen i BO-

SKOLAN är obligatorisk för nyanlända flyktingar som Invandrarcentrum tar emot. 

Gavlegårdarna kräver ju inte att alla ska vara med, men har man aldrig haft ett kontrakt med 

dem eller bott hos dem anser han att man bör delta i den. Han menar att det är väldigt olika 

från land till land om vilka rutiner man har i lägenheter och vilka regler som gäller. BO-

SKOLAN deltar de i parallellt med SFI. BO-SKOLAN är ju liksom SFI så att när man får lära 

sig svenska så får man också lära sig BO-delen. T.ex. vad ”spis” och ”tapet” heter, det är 

jättesvårt att vet alla de här facktermerna. På BO-SKOLAN visas hur man går tillväga vid 

felanmälan, hur tvättmaskinen i tvättstugan fungerar, eller hur man sorterar i soprummen. Där 

har vi ett gäng som är ”miljöambassadörerna” också ett gäng kvinnor med 

invandrarbakgrund, de har ”liksom” utbildning och vi använder dem sedan och informerar ute 

på områdena. De har kanske tre eller fyra språk som de kan använda, berättar Krister.  

Den sämsta introduktionen  

Om sämsta introduktionen sa Katarina att hon inte har något riktigt bra exempel utan att de 

har några saker som inte har fungerat bra. T.ex. på Migrationsverket samlar man ihop soporna 

och ställer utanför sitt rum. En del gör lika när de kommer till en lägenhet och ställer soporna 

utanför dörren. Fastighetsskötarna plockar bort soporna innan de har förstått att det är någon 

som har missförstått. Men det är något man inte förstår eftersom det fungerade på 

Migrationsverket. Det kan också vara att när man tvättar mattor så har man ofta borstar under 

fötterna och lägger ut dem på marken och tvättar och häller på vatten. Men gör man så här i 

tvättstugan så får man ju vattenskador. Katarina påstår att hon inte egentligen har något 

exempel på den bästa eller sämsta introduktionen. Det beror kanske på att de har tio tillfällen 

per år som de är med på introduktionen eftersom den sker var fjärde vecka. Katarina säger att 

”vi filar hela tiden på introduktionen”. 

Den sämsta introduktionen som Fia berättade att hon har varit med om var på 

Invandrarcentrum, eftersom hon ville vara med och se vad nyanlända flyktingar får som 

information samt vad de får veta i den så kallade basinformationskursen. Hon berättar att det 

var en man som bodde i en lägenhet och han skulle förklara att han bodde på Vinddraget 

mars. Då frågade hon om han kunde tala om när han var född. Det var då han sa juni, juli, 

mars, april, augusti, september och november och hon förstod då att han menade siffror när 

han sade det i månader. Han bodde på Vinddraget tre och det är ju mars som är månad tre. Det 

är väldigt individuellt vad man kan. Hon menar att hon var helt chockad av information de får 

från basinformationen, eftersom detta är inte var som behövs i första hand . T.ex. att de börjar 

lära sig att vi har en kung som heter Carl Gustaf, hur många invånare vi har i Gävle, att vår 

landshövding heter Barbro Holmberg, hur många partier som finns, hur många personer som 

sitter i Riksdagen, att det byggs hus i ett nytt område som heter Gävle Strand, osv. Det känns 
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som att de går på introduktionen för att få sin ersättning eftersom de är utslussade från 

Migrationsverket. De här människorna behöver i första hand veta vad de ska göra för att få en 

lägenhet, vad som krävs för att kunna integrera sig i samhället och i det bostadsområde man 

bor. Tydliga och enkla regler. Efter det kan de ta reda på vad olika partier står för. Så det är 

nog den värsta introduktion jag varit på, berättar Fia. 

Den bästa introduktionen  

Den bästa introduktionen är BO-SKOLAN, men detta varierar också säger Fia. Det kan bero 

helt på vilka människor som kommer. Ibland är de ointresserade och bedrövliga, kanske har 

de blivit hittvingade, inte intresserade av att vara här. De kan hålla på med olika saker t.ex. 

sms:ar, sätter sig på golvet, osv. Det har lett till att hon tog upp det med Invandrarcentrum och 

sade att detta gör vi för att hjälpa dem och om de inte är intresserade kanske de inte kan få 

något kontrakt med Gavlegårdarna. Men vissa dagar kommer bra och intressanta grupper. 

Hon berättade om en grupp hon hade samman dag vi intervjuade henne. I den gruppen fanns 

en kvinna med som bodde hos en väninna och sa att hon vill gärna bo här i Anderberg 

eftersom det är ordning och man får hjälp samt klara besked, berättar Fia. 

Eftersom andra fastighetsförvaltare inte jobbar direkt med nyanlända så kunde de inte svara 

på den sämsta eller bästa introduktionen. 

4.2.1. Lokalvård  

Anders och Elizabeth 

De tycker att stora delar av fastigheterna inte sköts av hyresgästerna t.ex. soprum, trapphus 

och tvättstugor. Och detta är olika i olika områden. Fast att det finns information med bilder, 

olika språk, skivor osv. om hur man sorterar, visar hyresgästerna ingen respekt för detta. 

Studentområdena ligger på topp när det gäller dessa problem. Dessa problem har de med både 

svenskar och nyanlända.  Problemet med tvättstugorna har blivit bättre sedan introduktion av 

taggsystemet. Det gör att hyresgästerna känner sig tryggare med sina tvättar, men fortfarande 

respekterar inte hyresgästerna reglerna om städning. De städar inte efter sig. Det är svårt för 

många att respektera det och det är lika i hela beståndet dvs. det spelar ingen roll om det är ett 

bestånd med äldre människor eller unga människor, tvättstugan är ett tjafs, tycker Anders och 

Elizabeth.    

Pia och Fia 

Pia: ”Det här är ett bostadsföretag och hur långt ska vi sträcka oss i vårt åtagande? Ska vi 

tillhandahålla en lägenhet, ska vi vara ute och lära folk spela fotboll och vara med och ta hand 

om de bitarna. Det gör vi ju här uppe”. Hon anser att de sponsrar både fritidsgården och 

hyresgästföreningen för att de ska få aktiviteter i området. Frågan är ju hur långt man ska gå. 

De vill ju att hyresgästerna som bor här i Andersberg ska trivas. Hon vet inte vad de skulle 

kunna bjuda på mer. De har jättebra sorteringar för sopor, de har tvättstugor, lokaler, 
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aktiviteter, fritidsgård, ett bra samarbete med Hyresgästföreningen som har olika aktiviteter 

för hyresgästerna här, så det känns som det är ett brett utbud av allting, säger Pia.   

Det är mycket socialt arbete också. Det handlar inte bara om att hyra ut bostäder. Det finns 

problem i miljörummet med människor som inte sopsorterar sina hushållssopor och att man 

inte får ställa dit grovsopor. Det kostar fruktansvärt mycket pengar, som kan leda till att 

hyrorna höjs. Det beror på att vissa människor inte tar ansvar för sitt eget beteende. 

Hyresgästerna tror att det inte drabbar dem. De kommer väldigt sällan åt personen som har 

gjort någonting och på så vis blir det ju aldrig konsekvenser för den personen direkt utan alla 

drabbas, anser Fia.  

Krister  

Han påstår att det största problem de har är tvättstugorna. Där många av deras tvättstugor inte 

är anpassade för t ex mattvätt. Man vill inte lägga in mattan i tvättmaskin utan man vill skura 

den på golvet. Detta försöker de anpassa sig till nästa gång de renoverar. De ska lägga klinker 

på golvet med säkrade upp på väggarna och slang, så att hyresgästerna ska kunna karda av 

vattnet ner i brunnen. ”Så vi anpassar oss till hyresgästerna också”, säger han. 

De har stora problem med soprum som alla andra fastighetsföretag. I en liten del av Nordost 

samlar de 10 till 20 kubik grovsopor i veckan. Detta jobbar de med aktivt med hjälp av 

miljöambassadörerna. Han berättar att det kan vara så att hyresgäster köper en ny soffa och 

många av dem inte har en bil eller har möjlighet att frakta upp den till återvinningscentralen. 

De ställer då ner den i källaren istället och försöker dölja alla namn så att det inte syns vem 

det är. Då blir det svårt för Gavlegårdarna att hitta de skyldiga. Hittar de vem som har gjort 

det, får den personen betala bortforslingskostnaderna, som är 500 kronor. De jobbar på för att 

se hur de skulle kunna erbjuda ett bättre sätt till kunderna att bli av med sina sopor. 

Hyresgästföreningen erbjuder hyresgäster, i nuläget två gånger om året, att komma ut och 

kasta alla grovsopor utom TV- apparater i en container, som de bruka ställa i centrum av olika 

stadsdelar vid olika tider. De kör den sedan till återvinningscentralen. Elektronikapparaterna 

som t.ex. TV ska hyresgästerna egentligen lämna in själv på återvinningscentralen eller till 

återförsäljaren när man köper en ny TV. Grovsopor är inget lättlöst problem eftersom han har 

brottats med det sedan 2000 och hoppas att de kanske hittar en lösning, säger Krister. 

Katarina  

De här behoven som blir tillgodosedda är ju lokalvård, hur man städar och sköter golv genom 

att inte använda för starka medel som svenska golv inte tål, att soprum är tydligt markerade 

med anvisningar samt att det finns belysning på gården. Sedan har de utbildning om vad som 

gäller gemensamhetsutrymmen i BO-SKOLAN. 
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4.2.2. Informationsspridning till hyresgäster  

Anders och Elizabeth 

Informationer finns på olika sätt. De har hyresgästtidning, hemsida och ibland kan de använda 

dagstidningen om det är mycket information. Informationerna är ju på svenska eftersom de 

anser att det är omöjligt att vända sig till alla språkgrupper, berättar Anders och Elizabeth.  

Elizabeth anser att det ligger i ens eget intresse och man lär ju ta hjälp. Hon menar att de 

nyanlända bör få information från myndigheterna som tar emot dem när de har nyss har flyttat 

till Sverige, t.ex. om vart de kan vända sig för hjälp. Kommer speciella grejer, eller kommer 

någonting de inte förstår, ska de ha någonstans att vända sig till. Det ligger i deras eget 

intresse att ta kontakt med någon som kan läsa och förklara vad det står på ett papper eftersom 

många är inte läskunniga. 

Det borde finnas kontaktnät som de kan ta hjälp av, tycker Anders. Han menar att när man 

nyss har kommit hit till Sverige, ska man få den viktiga informationen och stödet som behövs 

för att klara sig, kanske det också leder till att de klarar sig bättre när de får sina lägenheter. 

De tycker att där finns brister ibland och som nyanländ finns mycket som man ska sätta sig in 

i, därför måste de ha något kontaktnät kvar även efter när de har kommit ut i samhället. De 

menar att Invandrarcentrum skulle kunna följa upp nyanlända även efter att de har flyttat in i 

en lägenhet i fall de behöver hjälp. Då har de någon att ta kontakt med.  

Om vilka som är ansvarig för informationer som går ut till hyresgästerna, svarade Anders och 

Elizabeth att det beror helt på vilken slags information som ska ut. Om det är information som 

handlar om arbetet, då är det de som är ansvariga för en del av information som går ut t.ex. 

när det gäller saker som ska göras i lägenheter, på området, i trapphus osv. Men om det är en 

annan information då är det huvudkontoret som är ansvarig för projektledare eller sådant. Det 

handlar ibland om att marknadsavdelningen vill ta fram information från hyresgäster genom 

enkäter, men i slutänden hamnar det hos oss och det är vi som delar ut det till hyresgästerna. 

Exempel på den information de själva kan komma ut med är t.ex. att skicka papper till 

hyresgästerna att det inte ska finnas någonting i trapphuset t.ex. barnvagnar, cyklar osv. 

eftersom detta kan hindra brandmännen. Det är lite olika vad som gäller, enligt Anders och 

Elizabeth. 

Pia och Fia  

De gör utskick direkt till hyresgästerna i brevlådan, om det är t.ex. målning av trapphus och 

de brukar också sätta upp papper med information i entréerna. De har fått en ny hemsida, där 

det finns information att söka på specifika områden, berättar Fia. 

De har en tidning som kommer med hyresavin varje månad som heter Angelägenheten. Där är 

aktuellt vad som händer inom Gavlegårdarna men kanske ofta lite mer övergripande. Den ska 
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byggas ut mera och bli mer levande än den tidigare. De flesta är ute på nätet och surfar även 

äldre och så var det ju inte för tio år sedan, säger Pia.  

Informationerna är på svenska eftersom det är omöjligt att ha den på alla språk t.ex. att 

översätta till somaliska eller tigrinska är svårt. Det behövs specialtolk eftersom det svenska 

språket inte är lika uppbyggt som dessa språk. De använder helt andra ordfraser för att 

förklara saker. Det går inte bara att använda en ordlista. Men om det har varit en störning eller 

något specifikt, brukar jag alltid skriva det på engelska också, men aldrig vid massutskick, 

säger Fia. 

De har haft som förslag att vid kontraktsskrivning skulle man få tala om vilket språk man vill 

bli kontaktad på, men då är ju risken att de får jättemånga språk och det finns inte möjlighet 

att ta in tolkar för varje enskild. Möjligen kan man ha förslag på ett antal språk som man får 

välja mellan att bli kontaktad på så det inte blir så många. Pia anser också att man bör ta hjälp 

av någon som kan läsa och förstå svenska språket när man får information från 

Gavlegårdarna. 

Det är de som är ansvariga för information som gäller Andersberg eller de projektledare som 

finns i området. 

Krister  

De har en tidning som också går ut tillsammans med hyran som heter Hem för dig, den får alla 

hyresgästerna. Det är egentligen en affärsplan och den finns i tre till fyra språk. Den beskriver 

hur de driver företag, vad som gäller för fyra år och är framtagen år 2007 och ska räcka hela 

år 2010. Hyresgästerna får ta del av den om de är intresserade, eftersom där finns visioner om 

vad Gavlegårdarna har för mål med alla fastigheter och lägenheter. Det framgår också i 

tidningen vad de ska göra de fyra kommande åren. Det kan vara att de jobbar med 

stadsdelsförnyelsen på Öster, vilket är ett långt projekt, eller stadsdelen Nordost där de jobbar 

med Nordost-projektet. Det är Sätra som är nästa steg i stadsdelsförnyelsen och ingår i 

Gavlegårdarnas affärsplan. Försäljning och nyproduktion finns också med tidningen. 

Han är ansvarig för den information som han skickar ut, dvs. den direkta informationen som 

kommer ut till den dagliga verksamheten till hyresgästerna. T.ex. om han vill informera om 

att man måste stänga av vattnet i en fastighet, för att de ska göra något. Då är det hans ansvar. 

Allmän information som handlar om företagsövergripande är det Kundcentrum som ansvarar 

för - annars är det Krister som ansvarar för den direkta informationen till hyresgästerna. 

Informationen är på svenska, eftersom han anser att det inte finns stort behov av översättning 

till olika språk i de områdena han är ansvarig för. Han påstår att de översatte information på 

olika språk en gång i tiden, men att behovet inte finns längre och han tror att det säkert beror 

på vilken stadsdel man hamnar i. Vi citerar Krister: ”Jag skulle gissa att till Andersberg 

kanske man måste välja en annan metod för vi har väldigt många somaliska familjer där, som 

inte ens kan prata svenska, inte läsa svenska, kanske inte läsa på sitt modersmål heller. Där 
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kanske man måste titta på den möjligheten att man översätter och det gör man. Man tar hjälp 

av Invandrarcentrum.” Han menar att har man många nyanlända flyktingar som flyttar in i ett 

område, så bör man försöka att ge ut information på olika språk. Han har valt att i 

stadsdelarna Nordost och Öster, som han är ansvarig för, bara använda svenska språket, dels 

på grund av behov av olika språk inte finns och dels på att det finns informationspapper med 

telefonnummer och namn på kontaktpersoner som de kan vända sig till om inte de förstår. 

Katarina 

De som redan bor hos Gavlegårdarna brukar få information i brevlådan om Gavlegårdarna ska 

göra en renovering av till exempel lekplatserna och det kommer att vara bullrigt. Information 

skickar Gavlegårdarna till hyresgästerna ett par dagar före arbetet ska börja. Hon tycker inte 

att de har lyckats med det, eftersom informationen de brukade skicka bara var på svenska. De 

har ändrat det nu genom att de lagt till en rad på engelska på varje utskick, därför att de inte 

kan översätta allting på olika språk. Det kan också vara svårt för dem att veta vilket språk som 

hyresgästen pratar. T.ex. om de stoppar in information på somaliska i en brevlåda bara på 

grund av namnet fast personen som bor där pratar flytande svenska. Hon anser att engelska är 

ett av världen mest accepterade språk och därför försöker Gavlegårdarna ge information också 

på engelska i varje utskick. Förstår man inte brukar det finnas information om vart man kan 

ringa, men hon anser också att detta inte är helt vattentätt, eftersom några av hyresgästerna 

som bor hos dem är analfabeter och de inte vet vilka dessa är.  

När de verkligen har haft viktig information, t ex. om en jättestor brandövning på Vinddraget i 

Andersberg, som hela kommunen var inblandad i, så går de ut med information till 

hyresgästerna. I den fastigheten bodde det många som inte pratade svenska. Då tog 

Gavlegårdarna folk från Språkcaféet för att gå och knacka dörr och berätta vad som skulle 

hända. Språkcaféet är en plats i Andersbergs centrum som barn kan komma till och få hjälp 

med läxorna, man kan komma och få hjälp med översättning av brev, man kan komma och 

bara prata och fika och lära känna folk. På caféet jobbar några som ambassadörer. Några är 

avlönade av Hyresgästföreningen, några jobbar ideellt och Gavlegårdarna bidrar till den här 

verksamheten med pengar.  Hon förklarade att det var viktigt att alla skulle förstå vad som 

skulle hända, så att folk inte skulle bli rädda. Gavlegårdarna hade med sig folk som kunde 

somaliska, arabiska och engelska. 

Information är svårt och de jobbar hela tiden med det eftersom de dels vet att folk trivs bättre 

hos Gavlegårdarna när de förstår och får ett boende som är bra, och dels på att hyresgäster 

sprider det goda namnet vidare. Om kommunikationen fungerar bra, då slipper de 

vattenskador, störningar samt bränder som innebär stora kostnader p.g.a. missförstånd. 

Katarina tycker att det är en win-win situation. 

Katarina: ” Boendet är så otroligt viktigt hos folk, när du har ett hem och en nyckel och kan 

dra igen dörren, där är ju du dig själv och där ska man känna sig trygg. Är det så att man 
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inte känner att man förstår hur det fungerar då känner man sig inte trygg. Det värnar vi 

också om”. 

4.2.3 Kundbemötande  

Anders och Elizabeth 

De tycker att hyresgästerna bör bemötas på ett trevligt, korrekt och tydligt sätt. Det ska vara 

sakligt, rätt och framförallt trevligt när de bemöter hyresgästerna. De menar att det inte går att 

säga ja till hyresgästernas alla önskemål utan att man kan förklara och framföra nekande 

besked på ett bra sätt som inte uppfattas för negativt. Det är många gånger man säger nej på 

grund av olika anledningar. Man måste kunna förklara och motivera anledningen till olika 

svar man ger till hyresgäster. De anser att det gäller att ha bra attityder och detta trycker de på 

i alla sammanhang. Nöjda kund enkäter brukar de använda för att få veta vad hyresgästerna 

tycker och de ligger just nu högst i hela landet, men de tycker att det kan bli ännu bättre. 

Resultatet från enkäter hjälper dem att se vad som har varit bra eller dåligt och detta jobbar de 

med i olika stadsdelar. De menar att deras arbete handlar om att kunderna ska vara nöjda 

eftersom de inte kommer att ha något jobb om det inte finns några hyresgäster. De påstod 

också att det handlar om att få utbildning och kompetens om hur man bemöter hyresgäster. De 

har en intern utbildning om mångfald som de jobbar med just nu. 

Pia och Fia  

De anser att det handlar om att respektera medmänniskan och ha ett trevligt bemötande så att 

man känner sig välkommen som hyresgäst. De menar att första mötet är ganska avgörande för 

hur relationen ska fortgå. De tycker att så länge man jobbar på ett serviceföretag, gäller ett 

trevligt bemötande gentemot kunderna - annars skulle det inte fungera.  De vill att hyresgästen 

ska bli nöjd, men det finns också regler och ramar som de måste följa. De kan inte bara säga 

ja till alla hyresgästers önskemål. Fia: ”Om de ringer till mig och frågar om tapeter och jag 

har sagt nej och så tar de kontakt med Pia då är det ingen idé att försöka med henne. Det får 

inte bli några missförstånd som kanske kan skapa osämja längre fram. Det går inte att vara 

snällare mot vissa bara för att man råkar tycka att de är trevligare, det skapar problem när 

hyresgästerna sedan pratar med varandra och den ena har blivit beviljad något som den 

andre inte blev beviljad”. 

De menar att de kan göra felbedömningar men måste också kunna står för sina misstag. Att de 

för en dialog med hyresgästen genom att tala om för hyresgästen att det här står de för och att 

hyresgästen också ska kunna stå för de misstag den har gjort. De menar att man måste vara 

ärliga mot varandra. Varje år gör de en kundundersökning som heter ”Nöjd Kund index” som 

skickas ut till halva beståndet ena året och den andra halvan året efter. Det är Gavlegårdarnas 

mätinstrument och det handlar om allt ifrån utemiljö till innelägenheter. Frågorna handlar om 

hur hyresgäster trivs i lägenheten, hur de trivs med sina grannar, hur de tycker att utemiljön 

och belysning ska vara, trygghet osv. Det är ett slags arbetsmaterial som Gavlegårdarna i sin 

tur arbetar med eftersom det hjälper dem att veta vilka åtgärder som behöver göras i olika 
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bostadsområden. Det är resultatet från NKI-undersökningen som styr vad Gavlegårdarna ska 

jobba med i området det närmaste året. 

Krister  

Det första han trycker på när han har kundkontakt är att ”nöjda kunder bor kvar”. Han menar 

att om hyresgäster är nöjda så bor de kvar och det är det han strävar efter. De försöker inte 

flytta på en hyresgäst som upplever olika störningar i sitt boende utan de försöker istället 

eliminera störningarna i den mån det går. Han jobbar alltid mot det störande elementet. T.ex. 

om en hyresgäst har en granne som är störande så är det inte den som sköter sig som ska flytta 

utan den som stör. De jobbar med bra service genom att försöka få felanmälan utförd, 

åtminstone med en kontakt inom fem dagar eller helst inom tre dagar. De har en nöjd kund 

enkät som de jobbar efter. Det är ett verktyg som de använder för att förbättra den service som 

utförs, säger Krister. 

Katarina  

De har ingen skriven policy om hur de bemöter hyresgäster, utan jobbar hela tiden med att 

förbättra hur de bemöter kunderna. Ett sätt som de jobbar med det är att göra 

kundundersökningar, som kallas Nöjd kund index. Detta skickar de ut varje år till hälften av 

hyresgästerna. De resultaten som kommer in från NKI-undersökningen jobbar de med hela 

året. T.ex. när hon nyss gjorde en verksamhetsplan för Kundcentrum tittade hon på siffrorna 

som de har fått in från hyresgästerna, med telefontider, besökstider, bemötandet av 

hyresgäster, hemsidan, den tryckta informationen, det som ligger i hennes ansvarsområde. 

Detta hjälper henne att kunna veta vilka åtgärder som behövs för att förbättras. Det är hela 

Gavlegårdarna som är inbjudna till stora dragningar när NKI-resultatet kommer in, där går de 

igenom hela undersökningen. Varje chef sätter sig sedan och tittar på hur det har gått för 

respektive avdelning, för att jämföra det med året före. De tittar på hur det gick bättre förra 

året. Finns det någonting som de har gjort fel? Samt vad som skulle kunna göras bättre till 

nästa år. De jobbar väldigt strukturerat med den här NKI-undersökningen. 

4.2.4  Senaste klagomål  

Anders och Elizabeth  

De har mycket problem med störningar i Sätra, men dessa störningar är inte allvarliga. Sätra 

stadsdel är inte så farligt och området är ganska lugnt om man ser på de stora bitarna menar 

de. Däremot finns lite problem med knarkare, att någon går för hårt i golvet osv. De menar att 

det finns lite av sådant tjafs som ibland är lite svårt att lokalisera. Det blir inte lätt att hantera 

eller går inte att lösa eftersom det inte går att veta vart det kommer ifrån. Däremot finns ett 

journummer till bevakningsföretaget G4S som alla hyresgästerna får från Gavlegårdarna, som 

man kan ringa till om man blir störd eller har problem med någonting. De dokumenterar 

allting som har hänt när de åker ut och lämnar sedan uppgifterna till Gavlegårdarna. Denna 

rapport arbetar de sedan med genom att de pratar med hyresgästerna som har varit inblandade. 
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Gavlegårdarna i sin tur skriver också en rapport som dokumenteras tillsammans med 

rapporten från G4S. Första gången brukar hyresgästen få en muntlig varning, men om det 

fortsätter efter förvaltaren har pratat med hyresgästen så blir det en skriftlig varning. Nästa 

steg då blir det uppsägning. De vill också att hyresgäster ska sköta sig bra så att alla ska 

trivas.  

Anders berättar också om många klagomål om biltrafik i sitt bestånd, att hyresgäster parkerar 

bilen på den plats som den inte ska vara eller att det står avställda bilar på parkeringsplatser. 

De yttrar att det gäller att kunna ta reda på så mycket fakta så möjligt, eftersom det ibland 

handlar om två grannar som kastar skit på varandra. I så fall gäller för dem att använda sina 

erfarenheter för att lösa problem, eftersom de har jobbat i området i många år. De vet vilka 

problem som förekommer hela tiden och att värderingar också spelar stor roll när det gäller 

störningar.  Det gäller att man vet vad problemen handlar om i förväg. D.v.s. att man är lite 

påläst, så att man kan ge bra svar. 

Pia och Fia  

Just nu är det snöröjningen som hyresgästerna inte är så nöjda med, bland annat sandningen.  

Hyresgäster klagade på att de kom ut sent och sandade och skottade . En hyresgäst ringde om 

att det stod en stor frys under ett trapphus och en ringde om att hon inte var nöjd med 

städningen i tvättstugan. 

Alla klagomål tar de på allvar, men det beror på vad det handlar om. Det finns vissa 

hyresgäster som kanske inte mår så bra, som kan ringa 10-11 gånger om dagen och klaga om 

allt möjligt. Dessa klagomål lägger de inte just så stor prioritet på, men de tittar på alla 

klagomål som kommer in. De menar att det finns hyresgäster som bara söker social kontakt, 

eftersom de kan ringa och klaga på allt från att en bil stått ute på gatan till att fråga om 

hälsocentralens öppettider. De måste prioritera vad som är viktigast och vad som måste lösas 

först och vad som kan vänta eller tas senare. Men hyresgäster kan uppfatta det som 

jätteallvarligt när de ringer till Gavlegårdarna. 

Det kan ibland vara frustrerande för en hyresgäst som ringer och klagar på att någon spelar 

hög musik och den som stör inte bryr sig om klagomålet. Den som ringer kan få uppfattningen 

att inget görs men det måste bli fler störningar innan Gavlegårdarna kan få bort en människa 

på grund av hög musik. De menar att det finns många pusselbitar som man måste få ihop för 

att kunna vräka hyresgäster från Gavlegårdarnas lägenheter. 

Det finns en störningsjour G4S som hyresgäster kan ringa till om man blir störd och om det 

blir tillräckligt stökigt kan G4S kalla in polisen. Men detta räcker ändå inte till för att få dem 

att flytta. 

De beklagar att det tyvärr finns klagomål som borde göras men som hyresgäster inte gör av 

olika orsaker. De kan vara att toaletten skulle behöva lagas eftersom den kan stå och droppa, 
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golvbrunnar svämmar över eller att man glömt bort att plugga en diskmaskin eftersom 

föregående hyresgäst glömt att säga till. Dessa fel kan leda till olika skador i lägenheter som i 

sin tur leder till onödiga kostnader. 

Krister  

Senaste klagomål från kunderna är störningar och det är varje dag. Det kan vara 10-12 

störningar i veckan sammanlagt i Nordost, Öster och Centrala eftersom det är 2 100 

lägenheter. Han tar kontakt med den störande först för att ta reda på vad som har hänt. Sedan 

får den störande hyresgästen en muntlig varning via besök av Gavlegårdarnas Trygghetsjour i 

samarbete med ett företag som heter G4S som har dygnetruntjour. Alla hyresgäster kan ringa 

till journumret om de blir störda och då åker jouren dit, knackar på och ber den störande att 

vara tyst. Händer det en gång till får den störande ett brev från Krister där han skriver att 

enligt lagen så har Gavlegårdarna rätt att ställa krav på hyresgästerna och om en hyresgäst inte 

vidtar rättelser, kan de komma att säga upp avtalet. Händer det en tredje gång, gör de en 

bedömning om de ska skicka ett till varningsbrev eller kalla in den störande hyresgästen till 

ett möte för att prata och skriva på en överenskommelse om att det inte ska upprepas. 

Är störningen av grov art skickar de en uppsägning och säger upp hyresgästen. Men det kan ta 

upp till tre månader innan Gavlegårdarna blir av med hyresgästen samt att det kan ta upp till 

ett år om det blir överklagat, om det finns grunder till det. Detta kan ibland leda till att 

hyresgästerna blir irriterade över att det tar så lång tid, men Gavlegårdarna måste följa lagen. 

Katarina  

Hon får ofta klagomål som verkligen har gått långt och inte tillhör de vanliga klagomålen. 

Exempelvis fick hon ett klagomål från en kund samma dag vi intervjuade henne om 

störningar i boendet, att det bullrar och låter samt att det kommer strålning ur alla kontakter - 

men att ingen ville hjälpa henne. Kunden vill verkligen ha en ny lägenhet. Hon bad deras 

störningssamordnare att ta kontakt med omvårdnadsförvaltningen eftersom hon anser att den 

här kunden behöver vård. Hon yttrar att detta inte är vanligt men att det händer att de får 

hantera sådana problem ibland. Det har hänt att en kvinna som bröt ett hyresavtal om ny 

lägenhet mådde psykiskt dåligt och de visste att hon inte hade någonstans att bo och skulle 

komma att bli hemlös. Då tog de kontakt med socialtjänsten så att de skulle kunna fånga in 

henne. Det är inget de är skyldiga att göra utan gör det av moraliska skäl och på grund av att 

Gavlegårdarna är ett allmännyttigt företag. Det finns de vanliga klagomålen som t.ex. att en 

hyresgäst är inte nöjd med städningen i sin lägenhet, eftersom den avflyttade hyresgästen inte 

har städat bra, klagomål om att någonting är trasigt i lägenheten och fastighetsskötarna inte 

står utanför för att fixa det osv.  De på kundcentrum brukar ge kunderna löftet att inom några 

dagar ska felet åtgärdas, men ibland vill kunderna att det ska fixas omedelbart. 
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4.2.5 Kommunikationssvårighet  

Anders och Elizabeth  

Det finns ju vissa kommunikationsproblem med språk, men det går att lösa. De menar att 

kommunikationsproblem på grund av språk inte är ett stort problem eftersom de ”knagglar” 

lite på engelska nu. Det brukar finnas någon i närheten som kan lite engelska. Det kan vara 

grannar eller barn som läser hemspråk, och där bruka de få hjälp att tolka. De tycker att det är 

fascinerande att se en flicka eller en pojke som tolkar åt sin förälder eller grannar. De anser att 

problemen med kommunikation går att lösa eftersom om fastighetsskötarna inte förstår vad 

som sägs på telefon brukar de ibland åka direkt till lägenheten för att ta reda på problemen. 

Det är ett tekniskt språk som används för att lösa problem. Ibland kan det vara att 

hyresgästerna tar tag i fastighetsskötaren på gården och försöker att få in dem till varje pris, 

eftersom de inte orkar vänta längre. De menar att detta kan bli jobbigt ibland för 

fastighetsskötarna eftersom de kanske är på väg till en annan hyresgäst eller har ett annat jobb 

att sköta. De tycker att det kan leda till krockar ibland. Det handlar också om att nyanlända 

måste förstå hur det fungerar. Men grabbarna och tjejerna (fastighetsskötarna) lär sig hur de 

hanterar det här och får förståelse för varandra. 

Pia och Fia  

De har visst kommunikationsproblem ibland, men det gäller alla som bor här. De har lärt sig 

att finna lösningar. De anser att det ibland blir frustrerande för fastighetsskötarna för att folk 

inte kan göra sig förstådda, som gör att mycket tid läggs ned på det här. De kan inte bara 

lägga på luren för att de inte förstår. De försöker kommunicera med dem så mycket de kan vid 

felanmälan. Det kan hända ibland att fastighetsskötaren behöver gå hem till hyresgäster när de 

inte förstår vad de menar. Men om det är allvarliga saker som gäller störningar, då ser de 

alltid till att de har tolk. Detta för att de ska kunna nå den person som är inblandad och att den 

bland annat ska förstå vad det handlar om. 

Det har hänt ibland att de har ritat för att komma fram till en lösning eller för att komma på 

vad som är problemet när de träffat nyanlända hyresgäster ute. Det kan vara att så att de har 

haft fel på något i lägenheten och de vet var de bor men inte förstår vad lägenhetsnummer är.  

De jobbar med det varje dag och har blivit mer och mer uppfinningsrika på olika metoder för 

att kunna lösa olika problem. Ibland kan det vara otroligt långa samtal för att de ska förstå. De 

poängterar också att de har kommunikationsproblem med de svenska hyresgästerna. Det finns 

enligt Pia ”svenskar som ringer och säger: Hej det är Ture. Eller: Hej det är jag, kan du 

ringa mig? ” 

Krister 

Han anser att det visst finns kommunikationsproblem ibland men det löser de genom att ta 

hjälp av en tolk eller bekanta till personerna. Ofta är det ju så att barnen i familjerna klarar 
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svenska språket ganska fort. De brukar hjälpa till genom att tolka. Men problemen är ju då om 

det är barnet som är det störande elementet och han vill prata med föräldrarna. Det kan vara 

svårt eftersom det inte går att veta vad barnet säger till föräldrarna när de tolkar. Det är då de 

tar in tolkar. 

Han påstår att de har haft några tillfällen, då det var barnen som varit så störande att de har 

varit ett stort besvär på ett område. Gavlegårdarna kallar då in alla föräldrarna samtidigt med 

varsin tolk på plats, så att de kan träffas i grupp tillsammans med polis och socialtjänst för att 

hitta lösningar till de här problemen. Problem kan handla om skadegörelse, narkotika. Det är 

alltså 12-13 åringar som använder narkotika i stor utsträckning som måste finansieras på 

något sätt, vilket innebär stora problem för de som bor i fastigheterna. Resultatet blir allt från 

att de göra inbrott i källare, förråd, vindsförråd till personrån i områdena. Han menar att 

Gavlegårdarna inte bara jobbar med fastigheter utan att de också jobbar med människor. 

4.2.6  Redskap, förutsättning för hyresgästerna att själva ta initiativ  

Krister  

De jobbar mycket med det nu. Han ger två exempel: På Öster där har de ett BO-RÅD. De 

boende träffas på eget initiativ och har diskussioner om vad man ska göra för att öka trygghet, 

trivsel och andra frågor. Sedan sätter hyresgästerna sig tillsammans med förvaltaren som är 

ansvarig på området för att se vad Gavlegårdarna kan göra eller bidra med. 

Nere på Nordost finns ett projekt som heter Nordost-projektet. Gavlegårdarna har en anställd 

som jobbar i området varje dag, som framförallt tar hand om ungdomar och barn. Detta är en 

slags ungdomsgård som Gavlegårdarna driver tillsammans med många intressenter i Gävle. 

Trygga Gävle heter hela det nätverket och det finansieras genom ansökningar om pengar från 

intressenterna och Gavlegårdarna betalar en del pengar för att kunna driva det här projektet. 

De ordnar t ex nu på höstlovet fyra eller fem aktiviteter: biljard, ridning, simning, med mera. 

Det kan också vara matlagning, bakning, smyckeshantering, teater, musik. Gavlegårdarna 

samarbetar med folk som kan de olika områdena och som också tar hand om respektive 

aktivitet. 

Nordost har fått en ny basketplan och en fotbollsplan som är framtagna och finansierade av 

Gavlegårdarna och Gästriklands idrottsförbud, för att framförallt få aktiviteter ut till barnen 

men även till vuxna. Han berättar att de har varit där och spelat basket mot ungdomarna och 

då åkte de på ”dyngstryk”. Han som är projektanställd har fått uppgift att bilda ett gårdsråd på 

Nordost, han har fångat upp vuxna som träffas och pratar om allt möjligt t.ex. problem, 

möjligheter, det som är bra, det som är dåligt och vad som kan göras. Den här gruppen har 

träffats fyra till fem gånger. 

Pia och Fia  

De menar att det som är mest naturligt är att hyresgästerna går på bostadsmöten och är med i 

Hyresgästföreningen, eftersom det är där de kan göra sina röster hörda och påverka samt tala 
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om vad de tycker. De brukar träffa de som arrangerar bostadsmötena.  Därifrån får de veta 

vad som behöver göras. Det är de som arrangerar bostadsmöten som fastighetsförvaltaren 

vänder sig till om det behövs göras förändringar i ett bostadsområde.  T ex om de ska ändra 

tiderna i taggsystemet, om de ska ändra någonting i förråd, kanske ändring på gården, då 

lämnar förvaltaren ut det till de som arrangerar bostadsmötena så att folk får vara med och 

tycka till. 

Anders och Elizabeth  

De har börjat med ”mjuka” grejer i Palletten. Där träffas folk varje lördag för att umgås, de 

kan trumma om de vill och ungdomar kan också komma dit för att spela spel eller syssla med 

någonting annat. Det är Gavlegårdarna som står för lokalen. 

4.2.7  Förändring eller önskemål  

Pia och Fia 

De önskar en bildskärm där hyresgästen med hjälp av en tag kan gå in och trycka på en 

symbol när de ska göra felanmälan, t ex på en toalett, så kommer det direkt upp till deras 

kontor.  De kan inte göra utskick på 10 olika språk varje vecka för till slut fungerar det inte. 

Informationen mister sin funktion, den läses inte om det blir för ofta. 

Anders och Elizabeth  

Det finns ingenting som de vill förändra eftersom de har det bra här. Man får inte bara 

förändra någonting för förändringens skull. 

4.3 Intervjupresentation av hyresgäster    

Vi har intervjuat hyresgäster från tre olika stadsdelar - nämligen Andersberg, Sätra, och 

Nordost. Hyresgästerna är från Somalia, Rwanda och Irak samt alla är kvinnor varav många 

har bott Sverige i ca 1-2 år. Bara två av hyresgästerna har bott i Sverige i 5 år. 

4.3.1 Hur introduktion går till från Gavlegårdarna till nyanlända flyktingar 

Hyresgäster i Andersberg 

Alla hyresgästerna svarade det att de inte har fått någon form av pratisk introduktion från 

Gavlegårdarna. Men under kontraktskrivning på kundcentrum med tolk på plats gick de 

genom några punkter, t.ex. om uppsägning av lägenheter, att inte spela hög musik eller störa 

efter kl. 22, vem man kan ringa till och felanmäla, osv. De påstår att de fick information bara 

på Invandrarcentrum om olika myndigheter som finns i Sverige. Det är en kurs som man går i 

4 veckor, där någon från respektive myndighet, bland annat polisen, försäkringskassan, 

Gavlegårdarna osv., berättade om hur det är att leva i Sverige. Det var inget specifikt bara för 

Gavlegårdarna. De menar att de inte fått information om hur man sorterar sopor, hur man 
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använder spisen, hur man bokar tvättstuga osv. och att de inte har hört någonting om 

Boskolan eller vad det betyder. 

Hyresgäster i Sätra 

De svarade att de fick information om uppsägning av lägenheten, att inte störa efter kl 22, att 

inte förstöra saker i lägenheten. Den informationen fick de när de skrev kontrakt på 

kundcentrumvid Gavlegårdarnas huvudkontor. De träffade någon från Gavlegårdarna på 

Invandrarcentrum, där de går på en fyra veckors kurs. På denna kurs kom alla myndigheterna 

för att berätta om sin organisation. Det var på denna kurs en person från Gavlegårdarna 

berättade för dem om hur Gavlegårdarna vill att soporna ska sorteras, att man inte får störa. 

De tyckte att informationen de fick på Invandrarcentrum var okej eftersom de hade tolk. De 

vet ingenting om BO-SKOLAN. 

Hyresgäster i Nordost  

En av hyresgästerna berättar att hon inte hade kontakt med Gavlegårdarna när hon fick sin 

lägenhet. Det var hennes handläggare på socialtjänsten som kom med kontraktspapper från 

Gavlegårdarna och hon skrev bara på dem. Gavlegårdarna kontaktade inte henne för att 

berätta hur det går till eller vilka regler som gäller när man bor i Gavlegårdarnas hus. Hon 

påstår att hon fick ta reda på all information själv. Det var hon som kontaktade Gavlegårdarna 

eftersom det var några fel i lägenheten. Efter att hon hade bott i lägenheten i två veckor, 

fungerade inte kylen. Hennes kompis ringde till Gavlegårdarna som sedan bytte ut kylen. Hon 

anser att efter att man har bott ett tag i Gavlegårdarnas hus fattar man själv hur saker och ting 

fungerar. 

En annan hyresgäst berättade att det var Invandrarcentrum som berättat för dem att de skulle 

bo på Nordost. De gick till Nordost för att kolla på lägenheten. Någon från Gavlegårdarna och 

Invandrarcentrum var där för att öppna lägenheten. Personen från Gavlegårdarna visade dem 

runt och berättade lite grann om vilka regler som gäller t.ex. hur man bokar och använder 

tvättmaskiner och var källaren ligger. De hade tolk som tolkade allt som sades. De fick också 

papper från Gavlegårdarna under kontraktskrivning om olika regler som gäller t.ex. att man 

inte får skrika, att man inte får spela hög musik efter kl.22, att man inte får kasta ner saker 

genom fönstren, osv. De hade tolk som läste papper och förklarade allting som sades.       

Båda hyresgästerna sa att de inte var med i någon BO-SKOLA eller att de aldrig hört 

någonting om BO-SKOLAN.    
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4.3.2  lokalvård   

Hyresgäster i Andersberg 

De har jättestora problem i tvättstugorna eftersom tvättmaskinerna nästan aldrig fungerar. En 

av hyresgästerna berättade om hur hon i vissa fall har tvättat för hand eftersom maskinerna 

inte har fungerat bra. Det kan ibland vara så att kläderna är jätteblöta samt att dem inte är rätt 

tvättade. De tycker att det är jätteproblematiskt särskilt när man har barn och måste hinna 

tvätta under helgen eftersom de ska gå till skolan på måndag.  En av hyresgästerna påstår att 

hon bestämt sig att göra om sitt kök och att Gavlegårdarna har tagit bort alla köksluckor. Hon 

har inga luckor i köket nu och de har varit borta i en vecka. Gavlegårdarna har ringt och hon 

fattar ingenting av vad de säger. Hon undrar nu om de ska komma in med nyckel och fixa 

luckorna. De tycker att soprummen brukade skötas bra förut av Gavlegårdarna eftersom de 

kom ofta för att tömma soprummet, men nu gör de inte det och detta gör att det blir samling 

av sopor som luktar väldigt illa. De tycker också att trapphusen inte städas bra, det luktar kiss 

i hissen, blod överallt i hallen, skräp ute på gården osv. De menar att fastigheterna borde 

städas mer än en gång i månaden. De vet att det städas en gång i månaden eftersom de kan se 

när städningen utförs. 

 Hyresgäster i Sätra  

De har problem med tvättstugan, eftersom vissa hus i Sätra saknar tvättstuga. De som bor i 

hus nr.23 t.ex. måste gå till hus nr. 17 för att tvätta sina kläder.  De anser att det är jättesvårt 

att ta med barnen när de ska till tvättstugan i ett hus bort långt ifrån där de bor. Särskilt om 

man är ensamstående mamma . När det gäller skötsel av gården och trapphus tycker de att 

Gavlegårdarna gör ett riktigt bra jobb. 

Hyresgäster i Nordost 

De tycker att det är ganska bra nu jämfort med förut. Det har blivit bättre med tvättstugan 

sedan Gavlegårdarna införde bricksystemet. Däremot finns det problem med miljörummet och 

trapphusen. I miljörummet finns mycket skräp på golvet som gör att det blir svårt att komma 

in och det luktar jätteilla. Det kan vara svårt ibland att veta var man ska lägga soporna 

eftersom folk har blandat olika saker i olika sopkärl, fast att det är tydligt markerat med bilder 

och anvisningar. De tycker inte att detta är Gavlegårdarnas fel utan att det är folk som bara 

struntar i att sortera. De tycker att trapphusen inte sköts bra av Gavlegårdarna eftersom de är 

jättesmutsiga, det luktar kiss i hissen, det kräks på golvet i porten nästa varje helg. Ibland kan 

det vara så att den inte städas på två veckor. Men efter många anmälningar till en person som 

är anställd av Gavlegårdarna och driver projekt i Nordost, började de städa en gång i veckan. 
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4.3.3  Om hur Gavlegårdarna hanterar felanmälan    

Hyresgäster i Andersberg  

De tycker att felanmälan som de gör till Gavlegårdarna tar mycket längre tid än det borde 

göra.  En av hyresgästerna säger att hon tycker att det är fastighetsskötarna som missbrukar 

sin position här eftersom om dessa hade varit noggranna, tydliga och hjälpt till och kommit i 

tid när man ringer, då hade allt det här inte hänt.  En av hyresgästerna berättar att hon har ett 

kylskåp som inte går att stänga, vilket är viktigt för att kunna behålla kylan. Det går inte att 

stänga det eftersom Gavlegårdarna inte har fixat det och det låter också konstigt. Detta har 

hon anmält till Gavlegårdarna för 20 dagar sedan. En av hyresgästerna uttrycker ”det känns 

som att våra behov inte prioriteras jämfört med en svensk som bor hos Gavlegårdarna 

eftersom om det var en svensk person som har problem med sina luckor som skulle behandlas 

före henne”. En av hyresgästerna tror att fastighetsskötarna kanske beter sig så här för att de 

har för mycket att göra. 

De är väldigt upprörda över fatighetsskötarna och skulle vara jättetacksamma om 

Gavlegårdarna kunde ta kontakt med dem. De vill att huvudmannen för Gavlegårdarna ska 

komma till Andersberg för att se hur det går till och se att folk inte sköter sina jobb. Då skulle 

de i alla fall ta tag i problemen eller byta ut de personerna, yttrar hyresgästerna.  

De berättar hur de ibland försöker kommunicera med fastighetsskötarna eftersom det är svårt 

att förklara vad det är för problem. De brukar ibland ta tag i fastighetsskötaren ute för att visa 

problem som finns i lägenheten, så att denne ska kunna följa med hyresgästen och titta.  Detta 

gör de för att visa att det är allvarligt och de vill att fastighetsskötarna också ska ta det på 

allvar. Istället säger fastighetsskötarna till hyresgästen, att de kommer tillbaka för att fixa det. 

Men de kommer aldrig tillbaka och de får inte heller någon förklaring. En påstår att hon har 

haft problem med sitt badrum och hon har inte kunnat duscha i badrummet på 2 månader. 

Detta tycker hon är jobbigt särskilt när man har barn som måste duscha. Hon berättar att hon 

sedan fick hjälp från en fastighetsskötare från andra sidan av bestånden.  De påstår att de inte 

är ensamma som klagar, det är hela området. De menar att om man ringer till Gavlegårdarna 

ibland för att anmäla, så går det direkt till en telefonsvarare. De tycker att det inte är bra att 

lämna meddelanden när man inte kan mycket språk. De menar att det är lättare att komma till 

en bra lösning när man pratar med varandra även om man inte kan mycket språk. 

Hyresgäster Sätra  

Det beror på vilken typ av fel. Om det är ett viktigt fel, då kommer de direkt, annars kan det 

dröja innan de kommer anser hyresgästerna. De tycker att Gavlegårdarna prioriterar 

problemhantering i Sätra. Om det t.ex. är problem med spisen eller diskmaskinen så kommer 

de på en gång, men vid problem med golvet, gardiner eller balkong eller fönster kommer de 

inte på en gång.  Ett annat problem kan vara att de kommer till lägenheten och tar reda på 

felet men gör ingenting åt det. En av hyresgästerna berättar att hon har haft problem med 

spisen eftersom en röd lampa som lyser bara blinkar. Någon från Gavlegårdarna var där för att 
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kolla men sedan dess har ingenting gjorts. En annan hyresgäst påstår att hon har problem med 

kylskåpet eftersom det låter konstigt varje kväll. Hon har anmält det till Gavlegårdarna men 

de har inte kommit till henne för att fixa felet.  

Hyresgäster Nordost    

De menar att det är så svårt att få tag på Gavlegårdarna i Nordost. De säger att man måste 

ringa tusen gånger om man vill få någonting gjort, men vem orkar när ingen svarar. De tycker 

att Gavlegårdarna inte hanterar felanmälan på ett bra ett sätt. De påstår att ”på grund av att 

det bor många invandrare på Nordosts område har man känslan av att Gavlegårdarna inte 

bryr sig”. Ringer man och gör felanmälan, brukar de säga att de kommer, men dyker aldrig 

upp. Då måste man fortsätta att ringa och till slut kommer de efter en vecka. En av 

hyresgästerna berättar att de hade problem med vasken, att det rann ut vatten på golvet. De 

ringde och ringde till Gavlegårdarna i veckor, och de kom inte. I början av tredje veckan kom 

de för att fixa det, men då hade det redan lett till en vattenskada på golvet. Hela golvet fick 

bytas ut. 

4.3.4 Information  

Hyresgäster i Andersberg  

Gavlegårdarna brukar skicka ut information till hyresgäster när de vill utföra eller ändra 

någonting i Andersbergs område säger de, fast det är bara på svenska. De berättar att de 

brukar ta hjälp av grannar, somaliska föreningar, skolan eller från någon som kan, men de 

önskar att informationen kunde skrivas på olika språk. 

Hyresgäster i Sätra  

De tycker att det fungerar bra med informationen eftersom Gavlegårdarna brukar skicka 

information när de ska t.ex. byta fönster, rusta badrum, byta tapeter osv. De önskar också att 

den skulle skrivas på olika språk.  

Hyresgäster i Nordost  

De säger att Gavlegårdarna brukar informera hyresgästerna när de ska ändra någonting. De 

påstår också att ibland kallar Gavlegårdarna till möte med föräldrarna för att diskutera hur de 

ska hantera problem samt vilka aktiviteter de ska börja ordna för barnen. De tycker att 

Gavlegårdarna försöker göra mer i Nordost nu än förut. 

4.3.5 Ändring och önskemål i område 

Hyresgäster i Andersberg 

De vill ha nya tvättmaskiner samt att lekparken ska bygga om. De påstår att” det skulle bli bra 

om Gavlegårdarna kunde anställa en somalisk fastighetsskötare nu när det finns så många 

somalier som flyttat till Andersberg. Det skulle bli lättare med kommunikation, vi skulle våga 
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lämna meddelande i telefonsvarare eftersom vi vet att någon kommer att lyssna på det och 

förstår vad som är problemen. Vi tycker att det skulle bli mycket smartare eftersom det finns 

många som redan kan prata svenska.”   

Hyresgäster i Sätra 

De yttrar att de är nöjda med Gavlegårdarna som det är just nu, och de trivs mycket bra med 

att bo i Gavlegårdarnas hus. De påstår: ”Kommunikation ser vi inte som ett stort problem 

eftersom det brukar lösa sig genom att vi tar hjälp av grannar, vårt barn, tolk eller somaliska 

föreningar som finns omkring”. 

Hyresgäster i Nordost 

De önskar att Invandrarcentrum och Gavlegårdarna ska sluta att skicka alla invandrare till ett 

område, eftersom det verkar som många inte har lärt sig hur man beter sig i samhället. De 

påstår att ” det är lättare att bli smittad av dåliga beteenden från en person från samma land 

när man inte kan så mycket språk. Det är lättare att lita på allt en person från samma land 

säger” De yttrade att många svenskar flyttar ut från området och många utländska flyttar in. 

Det finns mycket skadegörelser i Nordost, t.ex. krossade av fönster, förstörda 

bevakningskameror och många inbrott osv.  De menar att Nordost är ett fint område eftersom 

det är nära stadskärnan, men de känner sig inte trygga eftersom en kvinna knivhöggs för två 

veckor sedan mitt på dagen. En av hyresgästerna påstår att hon inte tycker att projektet 

fungerar eftersom det inte har skett någon förändring. De vill att Gavlegårdarna ändrar tiden 

på porten. De vill att porten ska vara stängd i 24 timmar för att hindra ungdomar från att röka 

inne i porten. De vill att det ska vara så att man bara kan komma in med en bricka. 

4.4  Intervju med samordnare på Invandrarcentrum 

Efter vår intervju med Gavlegårdarnas anställda och hyresgästerna, tyckte vi att det skulle 

vara bra att intervjua någon från Invandrarcentrum. Detta för att kunna veta eller få förståelse 

om hur det fungerar med information som nyanlända får. 

4.4.1 Presentation av intervjuperson och lite beskrivning av hennes 

arbetsuppgifter.   

Sandra Henriksson är samordnare för en handläggargrupp samt enhetschef. Hon ansvarar för 

flyktingmottagningen här i Gävle och själva klientarbetet.  Hon har berättat att här på 

Invandrarcentrum tar de emot 200 flyktingar per år eftersom de har avtal med 

Migrationsverket. De tar emot vuxna och barn.  

Hon har berättat hur det går till när de tar emot flyktingar. Det första att göra är en hel massa 

praktiska saker, t.ex. att de ska registrera sig hos skattemyndigheten, att de ska anmälas på 

försäkringskassan för barnbidrag, för bostadsbidrag och för allting annat. Det är 
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Invandrarcentrum som anmäler barn till skola och förskola och vuxna anmäls till SFI, 

svenskundervisningen. 

Sedan har de Basinformation, som pågår tre veckor och det är obligatoriskt deltagande. Detta 

sker direkt efter mottagandet och de flesta börjar inom en eller två veckor. Det pågår fyra 

eftermiddagar under tre veckor och här på basinformationen går Invandrarcentrum igenom all 

information i grupp. De börjar med Sveriges demokratiska uppbyggnad och sedan med 

ekonomi. Hon menar att de förklarar för nyanlända flyktingar hur det fungerar här på 

Invandrarcentrum för att få pengar. De på Invandrarcentrum beviljar introduktionsersättning 

som är mer löneliknande än socialbidrag. De går igenom hur den introduktionsersättningen 

fungerar och de går igenom Försäkringskassans olika bidrag t.ex. förklarar de för nyanlända 

flyktingarna att det finns möjlighet att söka hemutrustningslån från CSN för att skaffa möbler. 

De går igenom hur man betalar räkningar samt hur man lägger upp en budget. 

De berättar också om vad som finns när det gäller fritidsverksamheter i Gävle och nyanlända 

gör ett studiebesök på Fjärran Höjder. Sedan bjuder de in olika myndigheter för att berätta om 

varsin myndighet, t.ex. någon från polisen som går igenom lagar och regler som är aktuella, 

någon från Gavlegårdarna som berättar om boendet. Om boendet har de två delar. En del som 

Invandrarcentrum går igenom själva när det gäller boendet som lägenhet, hyreskontrakt, 

hemförsäkring osv. Sedan har Invandrarcentrum i samarbete med Gavlegårdarna en del där de 

gör ett studiebesök i ett bostadsområde som är Andersberg för tillfället. Där går man till en 

tom lägenhet där Gavlegårdarna själva går igenom alltihop om hur det fungerar med boende 

t.ex. att man inte ska störa efter klockan tio, tvättstuga och hur man överhuvudtaget ska bete 

sig, samt vilka regler som gäller. Hon påstår att ”Det kallas inte något särskilt vad jag vet”, 

men det här är för våra nymottagna”. I teorin går de igenom olika myndigheter som finns, 

bland annat försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Vid 

basinformation brukar de använda tolk eftersom nyanlända inte kan språket.  

Hon har berättat att de gör så mycket de kan när det gäller boende eftersom de ger ut mycket 

information, men hon tycker att mycket ansvar ligger på Gavlegårdarna. Hon menar att de har 

mycket kontakt med Gavlegårdarna och de hör ju att saker och ting inte fungerar ibland med 

tvättstuga och högt ljud. De brukar säga att det är Gavlegårdarna som måste hantera det. Hon 

påstår att ”vi har tagit emot dem men vi är inga personliga assistenter till de här människorna 

och vi kan inte hålla på och ringa och vi kan inte ha samtal om de missköter sig i boendet 

utan där måste Gavlegårdarna göra precis som de gör med alla andra hyresgäster”. 

Hon anser att Gavlegårdarna också är en myndighet som är skyldiga att tillhandahålla tolk vid 

behov. Hon menar att Invandrarcentrum inte kan göra allt. Alla myndigheterna är skyldiga att 

ge information till nyanlända.  ”Det är klart att det finns folk i den här gruppen som inte bryr 

sig om och inte tycker att det är något särskilt. Men de stora flertalen sköter sig” påstår hon.   
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5. ANALYS OCH RESULTAT  

I analyskapitlet kommer vi att analysera den primära och sekundära informationen som 

insamlats för att sedan sammankoppla dessa. Analyskapitlet följer samma struktur som 

referensrams- och empirikapitlet. 

5.1 Har Gavlegårdarna lyckats med kunskapsöverföringen till 

nyanlända?  

Kunskapsöverföring innebär att kunskap överförs från en källa till en annan samt att 

mottagaren ska kunna tillgodogöra sig den
37

. Kunskapsöverföring är inte bara information 

utan mottagaren ska också kunna ta till sig den. Definitionen varierar beroende på vem man 

frågar och vad man kan vinna på den. Introduktionen till nyanlända som gäller deras boende 

tolkar vi som att den mestadels bara tas emot som information och att den inte innebär någon 

direkt kunskapsöverföring. De flesta av de intervjuade respondenterna svarar att de fått 

information vid kontraktsskrivandet med Gavlegårdarna angående uppsägning av lägenhet 

och störning. Vi förstår att informationen inte fungerar som kunskapsöverföring eftersom 

många av de nyanlända hyresgästerna ändå i många fall inte vet hur de ska bete sig eller 

hantera olika problem som uppstår. Därför har Gavlegårdarna infört vad de kallar för Bo-

skolan. Enligt Katarina kundcentrumschef är Bo-skolan införd för ca sex månader sedan, 

vilket förklarar att många av de nyanlända hyresgästerna inte känner till den. På Bo-skolan får 

de nyanlända hyresgästerna lära sig mer praktiskt hur det fungerar i en lägenhet. Det har vi 

förstått är en nödvändig och uppskattad åtgärd och Fia som är fastighetsförvaltare i 

Andersberg säger ” det funkar inte att bara informera med papper när de inte kan språket”. 

Detta kan stödjas av vad Lyndsay beskriver i sin artikel om knowledge transfer in the Beacon 

Council Scheme att” Scheme aims to promote learning through exemplars of good practice 

rather than by prescription, but sustainability will depend upon an appropriate model of 

cultural change, reflecting the complex environment within which public services operate”
38

.   

Många nyanlända hyresgäster upplever att de får för mycket information om nya saker på en 

gång vid introduktionen på Invandrarcentrum. Det gör att det blir svårt att ta till sig och tolka 

informationen på rätt sätt. Vi får veta från våra intervjuer med Gavlegårdarnas medarbetare att 

det finns en del bland de nyanlända flyktingarna som är analfabeter. 

Kunskapsöverföring kan också ske genom mentorskap som Awad och Ghaziri tas upp. Då 

påstår vi att nyanlända flyktingar och boende i samma område med andra landsmän som 
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 Awad och Ghaziri (2004),sid.249 

38
 L. Rashman, “Leading and learning? Knowledge transfer in the Beacon Council Scheme,” Public 

administration 80, num. 3 (2002): 523. 
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kommit till Sverige tidigare kan bli påverkade av deras livsstil. Eftersom de har bott i landet 

ganska länge så ser man upp till dem som en slags mentor, man tror att de är medvetna om 

den nya livssituationen i det nya landet och det gör att man litar på dem och allt de säger. Ett 

exempel som visar att det stämmer i verkligheten är när vi pratade med en av hyresgästerna 

som bor i bostadsområdet Nordost som sa ” det är lättare att bli smittad av dålig beteenden 

från en person från samma land när man inte kan så mycket språk. Det är lättare att lita på 

allt en person från samma land säger”. 

Awad och Ghaziri påstår att kunskapsöverföring också kan ske genom mentorskap  

5.2 Socialisering 

De nyanlända hyresgästerna har i de flesta fall samma svar på de frågor vi ställde till dem om 

deras boende i Gavlegårdarna trots att de kommer från olika bakgrunder. De befinner sig i 

samma livssituation, de bor nära varandra i samma områden och tillbringar mycket tid 

tillsammans. Detta stämmer överens med vad som sägs i
39

  att människorna formas av 

omgivningen som de lever i. En av hyresgästerna säger också att de inte fick välja 

bostadsområde utan blev skickade till en anvisad lägenhet på Nordost. Detta tycker hon är fel 

eftersom hon inte tycker att det är bra att man samlar alla nyanlända flyktingar i samma 

område. För att socialiseringen ska kunna fungera i Gavlegårdarnas boende tycker vi att det 

skulle gynna både hyresgäst och bostadsföretag om de nyanlända kunde bli anvisade till olika 

områden och bo bland svenskar. Ur segregationssynpunkt tror vi också att det finns en fördel 

att bo blandat med svenskar eftersom det gör att de nyanlända lättare och snabbare kommer 

att kunna integreras i det svenska samhället. Men ur frihetssynpunkt tror vi att nyanlända som 

vill bo tillsammans med deras landsmän bör göra det, att det blir ett fritt val. 

5.3 Kulturella möten 

Dåliga beteenden i t ex soprum eller tvättstuga beror inte på kulturell bakgrund utan är mer av 

individuell art enligt fastighetsförvaltare. I annat fall beror det på att man inte förstår eller vet 

hur man ska göra. Ett möte med en ny kultur gör att människan försöker anpassa sig till olika 

beteenden. Vilket stämmer överens med vad Argyris och Schön citerade i Frankelius och 

Vogel, det kallas för ”single loop learning”. Mötet gör också att det ställs stora krav på 

nyanlända flyktingar. Enligt en av fastighetsförvaltarna krävs det att det från början finns en 

bra beredskap för informationsöverföring på alla sätt för att täcka de behov som finns hos 

nyanlända flyktingar. Det måste också finnas ett kontaktnät kvar som man kan vända sig till 

om man behöver hjälp längre fram. 
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När vi gör vår intervju på Kundcentrum får vi veta att från vissa länder som exempelvis 

Somalia är de kulturella skillnaderna så stora att när man kommer in i en lägenhet så vet man 

inte riktigt hur det fungerar. Via SFI-undervisningen fångas många av de nyanlända 

flyktingarna som söker lägenhet upp av Gavlegårdarna. Då får de möjlighet att gå på Bo-skola 

och lära sig hur man bor hos Gavlegårdarna. Vid dessa tillfällen finns det en hel del som inte 

vet hur en spishäll används, de tror att man använder den som stekbord. De får också 

undervisning om städning. Det är viktigt eftersom i hemlandet är väggarna ofta kaklade så det 

går att duscha dem, vilket det ju inte går att göra med tapeter som vi har i Sverige. En annan 

företeelse som kan ge upphov till problem som vattenskador är när de ska tvätta mattor i 

tvättstugan. I sitt hemland sätter de ofta borstar på fötterna, lägger ut mattorna på marken, 

häller på vatten och tvättar. Det fungerar inte att göra så här på tvättstugans golv. 

En annan kulturell skillnad är att i Somalia vistas människor utomhus så länge solen är uppe. 

Vi får veta att det kan vara lite problem på somrarna när de spelar fotboll när klockan är tre på 

natten. Men eftersom det fortfarande är ljust så gör de som i sitt hemland och stannar ute så 

länge solen är uppe. Vidare säger intervjupersonen på Kundcentrum att somalierna gärna vill 

ha fest och då är väldigt generösa och vill bjuda in. För att få plats så används den största 

lokalen som då kan vara tvättstugan. Det fungerar ju inte så bra att bjuda på mat och ha fest 

där. 

                                                      Upptäcker Sverige  

 

              Komma in i samhället                                 Upptäcker beteenden t.ex sopsortering osv                 

                                                                                     

                                                            n 

                                                  Börjar använda beteenden  

Figur 3.5 Single loop learning. Källa: Argyris & Schön 1978. (Egen bearbetning)  

5.4 Social marknadsföring 

Intervjufrågorna kopplades till behoven: kompetens, självständighet, relation som leder till 

aktivitet och som beskrivs i SDT. Vi försökte ställa frågor som passade in i alla områden som 

ovanstående enligt modellen SDT-theory. Här redovisar vi om de svar vi fått kunde visa detta. 

Vi formulerade frågor så att vi kunde få svar som visade om det handlade om kompetens, 

självständighet eller relation. Eller kanske lite både och som sedan leder till aktivitet. Vad 

gäller den aktivitet som Gavlegårdarna vill att det ska leda fram till så tänker vi att den är att 

lära ut ett bra beteende hos hyresgästerna och för hyresgästernas del så handlar aktiviteten om 

att bete sig på rätt sätt. 
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Figur 3.6 Social Determination Theory i Gavlegårdarnas boende. Källa: Cynthia Webster. 

Intrinsic Motivation and Well-being. (egen bearbetning) 

En frågeställning som kan knytas till självständighet var hur Gavlegårdarna ger hyresgästerna 

några medel eller redskap för att själva kunna ta initiativ till förbättringar/förändringar i 

boendemiljön. 

Fastighetsförvaltaren på Nordost berättade för oss att de jobbar med just detta. I stadsdelen 

Öster har man ett BO-RÅD. Där träffas de boende på eget initiativ och har diskussioner om 

vad som ska göras för att öka trygghet, trivsel och andra frågor. Sedan sätter de sig 

tillsammans med förvaltarna som är ansvariga på området och ser vad som kan göras.  

Nordost-projektet är ett annat exempel som fastighetsförvaltaren på Nordost nämner. Där 

finns en anställd som jobbar i området varje dag och som framförallt tar hand om ungdomar 

och barn. Projektet drivs tillsammans med många intressenter i Gävle och hela nätverket 

kallas för Trygga Gävle. På höstlovet ordnas nu inom projektet fyra eller fem aktiviteter där 

de som kan respektive aktivitetsområde får ta hand om det. I samband med projektet på 

Nordost så har den projektanställde fått i uppgift att bilda ett gårdsråd för att fånga upp vuxna 

som träffas och pratar problem, möjligheter, det som är bra, det som är dåligt och vad man 

kan göra. Det har hittills haft fyra-fem träffar. 

Vad gäller kompetens så försökte vi att ställa frågor som skulle svara på hur Gavlegårdarna 

rent konkret arbetar för att stärka de nyanländas kompetens för att kunna använda 

utrustningen som finns i lägenheter och i gemensamhetsutrymmen. Där har vi då t ex BO-

SKOLAN som förvaltaren i stadsdelarna Nordost och Andersberg berättar om. Där får de 

nyanlända rent praktiskt lära sig hur det fungerar i boendet med utrustning i lägenheten, hur 

tvättstugan används och hur sophanteringen går till. 

För att kunna koppla till relation så frågade vi om hur informationen mellan Gavlegårdarna 

och hyresgästerna gick till/fungerade. Vi relaterar det till sådant som att Gavlegårdarna ger ut 
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informationsmaterial på olika språk till nyanlända hyresgäster samt försöker att möta dem på 

samma nivå vad gäller språk och kultur, genom att visa på ett pedagogiskt sätt med bilder 

tillsammans med text i informationsmaterial och bilder på anslag vid sophantering och i 

tvättstuga.  Sett från en av förvaltarnas sida att viljan för många av de nyanlända att flytta till 

ett bostadsområde där de kan bo tillsammans med sina landsmän kopplar vi till begreppet 

relation.  Vi tror att det handlar om att de känner trygghet tillsammans med de som de kan 

dela tidigare erfarenheter med på sitt eget språk. De kan också diskutera vad som är aktuellt i 

hemlandet och de utmaningar som man ställs inför i den nya livssituation som man befinner 

sig i. Detta har också bevisats genom vetenskaplig forskning . Cynthia Webster skriver 

”Shared experiences also brought members together, with part of the formal meetings dealing 

with life-stage issues.”
40

 

 

Detta påstående från förvaltaren motsäger vad några nyanlända hyresgäster uttrycker i 

intervjun med dem eftersom de tycker att det skulle vara bättre att Gavlegårdarna erbjuder 

lägenheter i olika stadsdelar för att underlätta integration.  
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I den avslutande delen kommer vi att diskutera resultaten från den information som insamlats 

från intervjuer med representanter från fastighetsbolaget och hyresgästerna. 

Studier som vi har gjort har visat att kunskapsöverföringen vid lägenhetsintroduktion i till 

nyanlända flyktingar i Gavlegårdarnas bostadsbestånd inte fungerar som det ska i många fall. 

Utifrån svaren från både representanter från bostadsföretaget och hyresgästerna kan vi 

konstatera att det finns en hel del problem av olika slag t.ex. kommunikationsproblem på 

grund av språksvårighet, problem gällande hantering av felanmälan, sopsortering osv. Från 

hyresgästernas svar visas att informationsflödet från Gavlegårdarna inte uppfattas som ett 

problem bland nyanlända flyktingar. Men kommunikation och förståelse av data upplevs som 

ett problem på grund av språksvårigheter. Därför anser vi att det kan vara nödvändigt för 

Gavlegårdarna att delge information till hyresgästerna på deras respektive språk eftersom 

kunskapsöverföring bara sker när informationen upptas av mottagaren. Vi tolkar det som att 

bostadsföretaget använder mycket resurser till information och om det inte sker någon 

kunskapsöverföring så är det bara slöseri med tid och pengar. Ur ekonomisk synpunkt är detta 

inte försvarbart. 

Vi uppfattar från våra intervjuer av nyanlända hyresgäster att i vissa bostadsområden var 

missnöjet större över vissa saker än i andra. De hyresgäster vi intervjuade i Andersberg 

uttryckte missnöje både över fastighetsskötarnas bemötande av hyresgäster och över deras 

skötsel i området. De tycker att fastighetsskötarna missbrukar sin position och skulle vara 

tacksamma om någon representant från ledningen i Gavlegårdarna kunde komma till 

Andersberg och se hur det fungerar där. 

Det är anledningen till att vi anser att ett erfarenhetsutbyte mellan olika bostadsområden är en 

viktig del att beakta. Fastighetsföretaget bör arbeta mer med frågor gällande erfarenhetsutbyte 

mellan de olika bostadsområdena och på så sätt kunna ta tillvara erfarenheter från olika 

stadsdelar.  Vi menar att fastighetsförvaltare i Andersberg behöver ta råd av sina kolleger i 

andra stadsdelar för att ta del av deras arbetsmetoder. 

 Enligt vår uppfattning skulle det vara bra med någon form av utbildning för 

förvaltare/fastighetsskötare för att kunna förstå hur man kan bemöta människor i ett 

mångkulturellt samhälle. I dagsläget kommer många nyanlända flyktingar till Gävle och det är 

självklart att de då kommer att få sin första bostad i Gavlegårdarna som är kommunägt. Vi 

tycker att det kommer att vara mycket värt för Gavlegårdarna att börja intensifiera en 

mångkulturell satsning, eftersom det gynnar arbetsklimatet för deras anställda och ger ökad 

trivsel samt trygghet bland kunderna. Det är viktigt att de kulturella skillnaderna inte upplevs 

som negativa bland de infödda och kan leda till att de flyttar därifrån. Vi anser att 

hyresgästerna som är bostadsföretagets viktigaste kunder måste känna sig välkomna och trivas 

med sitt boende. 
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När vi intervjuade de nyanlända hyresgästerna var det en stor andel av dem som tyckte att 

hanteringen av felanmälan inte fungerar tillfredsställande i många fall. Det tar för lång tid 

innan fel åtgärdas i en del fall, det är ibland svårt att få kontakt vid felanmälan och det finns 

kommunikationsproblem när man får kontakt vid felanmälan. 

 Detta tycker vi är oacceptabelt ur ett affärsperspektiv eftersom alla företag strävar efter att få 

nöjda kunder som i sin tur leder till ett gott företagsrykte. Det gör att företaget får en stark 

konkurrensfördel som gör att gamla kunder stannar kvar och företaget vinner nya kunder. Vi 

tolkar det också som att om felanmälan inte snabbt åtgärdas kan det leda till onödiga 

kostnader för Gavlegårdarna. Vid en av intervjuerna fick vi höra om en vattenskada som 

inträffade i en av lägenheterna. En hyresgäst berättade om hur Gavlegårdarna dröjde i tre 

veckor med att komma och åtgärda felet med en rinnande vask i en lägenhet i Nordost. Det 

ledde till en vattenskada och hela golvet fick bytas ut. Det är en kostnad som skulle kunna 

undvikas om felanmälan hade fungerat som det bör, anser vi. 

För att kunna påverka och ändra beteendet hos nyanlända flyktingar som hyr sin lägenhet hos 

Gavlegårdarna har de nyligen infört BO-SKOLAN, eftersom introduktionsinformationen inte 

har fungerat så bra som kunskapsöverföring i många fall. BO-SKOLAN fungerar som ett 

praktiskt och pedagogiskt redskap där Gavlegårdarna under ett lektionstillfälle på 1-2 timmar 

visar på plats hur en lägenhet fungerar, hur tvättstugan används och hur det fungerar med 

sopsortering. Det anser vi är väsentligt för att kunskapsöverföringen ska kunna genomföras. 

Vi är ändå medvetna om att det finns barriärer som kan försvåra kunskapsöverföringen. Enligt 

Connell et al (2003) finns det fyra uppsättningar av faktorer som påverkar svårigheten att 

överföra kunskap. Nämligen; 

 Överförd kunskap: Detta betyder att om kunskap som överförs är tvetydig minskar 

möjligheten för mottagaren att tillgodogöra sig den på rätt sätt. 

 Kunskapens källa: Källans motivation eller brist på motivation och den uppfattade 

tillförlitligheten hos källan kan påverka kunskapsöverföringen.  

 Kunskapens mottagare: mottagarens motivation eller brist på motivation för att 

acceptera extern kunskap kan påverka kunskapsöverföringen. 

 Organisatorisk omgivning likväl som relationen mellan mottagare och sändare kan 

påverka kunskapsöverföringen. Detta kan uppfattas olika beroende på olika 

sammanhang. 

 

Trots att det finns nyanlända flyktingar som tycker att lägenheterna bör fördelas i olika 

stadsdelar, för att blanda de nyanlända med svenskar för att motverka segregation, finns det 

inte någon tanke eller några planer från Gavlegårdarna att placera nyanlända flyktingar i olika 

stadsdelar. Vi tycker att om Gavlegårdarna inte försöker fördela lägenheter till nyanlända 

flyktingar i olika områden bland svenskar kommer detta leda till större klyftor mellan 

folkgrupper och segregation i samhället. Detta har visats i forskning gjord av Sako Musterd 
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och Roger Andersson ”By implication, that would reduce the social separation of the 

population. The logic would be that the housing mix that is created will provide more social 

mix and subsequently also better conditions for positive socialization; it will also reduce the 

stigmatization and the risk for individual poor inhabitants to become excluded from the 

environment.”
41

 

 

Slutligen skulle vi vilja föreslå, i enlighet med vad många nyanlända hyresgäster som vi 

intervjuade önskar, att Gavlegårdarna ska anställa en fastighetsskötare som bättre motsvarar 

deras behov. Egentligen vill de ha någon från sitt eget hemland om det skulle vara möjligt 

eftersom det skulle underlätta kommunikation och förhindra missförstånd mellan 

Gavlegårdarnas personal och nyanlända hyresgäster. Ur ekonomisk synpunkt tycker vi att det 

kan medföra stora kostnader som skulle kunna undvikas, eftersom vid många möten med 

nyanlända flyktingar behöver Gavlegårdarna ofta använda tolk. I dagsläget ligger 

tolkavgifterna på cirka 600 kronor per timme plus arbetsgivaravgifter. Vi kan föreställa oss att 

det innebär stora utgifter i en stadsdel som Andersberg. 

Vi har insett under arbetets gång att de största problemen som Gavlegårdarna har med 

nyanlända flyktingar beror på språksvårigheter vid kommunikation och vid förståelse av 

information som delges. Vi tycker att kommunikation är ett viktigt verktyg för information 

ska överföras. Vi fick en känsla av att de nyanlända flyktingarna kan låta blir att anmäla 

allvarliga fel ibland på grund av kommunikationsproblem eftersom de har svårighet att 

förklara sig med språket. 

6.1 Författarnas reflektion över tänkvärda åtgärder. 

Vi vet nu efter detta arbete att det skulle glädja fastighetsföretaget om flera skulle vilja 

fortsätta att forska i just detta område.  

Vi anser att det också skulle vara intressant om man kunde börja arbete med frågor om 

delaktighet. Med det menar vi att hyresgästernas önskemål även om de inte är ansluten till 

hyresgästföreningen bör beaktas. Vi tycker också att man kan börja jobba med olika 

kulturföreningar som finns runt omkring i områdena, för att kunna samla information som kan 

bli viktig att använda för utformning av områdenas trivsel. Detta kan fungera som 

kvalitetshöjande injektion i olika bostadsområden. 

Erfarenhetsutbyte mellan olika bostadsområden är en viktig del att beakta. Fastighetsföretaget 

bör arbeta mer med frågor gällande erfarenhetsutbyte mellan de olika bostadsområdena och 

på så sätt kunna ta tillvara erfarenheter från olika stadsdelar.   

                                                 

 

41
 S. Musterd, “Housing mix, social mix, and social opportunities,” Urban affairs review 40, num. 6 (2005): 761. 
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 Utbildning för förvaltare/fastighetsskötare bör utformas gentemot det område de jobbar på, 

för att kunna förstå hur man kan bemöta människor i ett mångkulturellt samhälle, annars kan 

de uppfatta det som negativt. 

Slutligen, detta är en stor utmaning för Gavlegårdarna. Integrationsarbete är en långsiktig 

process och är väldigt komplex och svår att genomföra med en felaktig metod. 
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Bilaga 1      

 

Intervjufrågor till anställda på Gavlegårdarna. 

1. Kan du beskriva lite grann hur det går till när ni tar emot nyanlända 

hyresgäster? Ge något exempel på det? 

2. Ge exempel på hur introduktionen till nyanlända hyresgäster är utformad? 

3. Vilken är den sämsta introduktionen som du varit med om? 

4. Vilken är den bästa introduktionen son du varit med om? 

5. Efter de olika erfarenheterna av sämsta/bästa introduktion, vad gjorde ni 

annorlunda nästa gång? 

6. Vilka behov är tillgodosedda/inte tillgodosedda som gäller lokalvård, 

fastighetsskötsel (soprum, belysning, tvättstugor osv.)?  

7. Hur ger ni nyanlända hyresgäster utbildning rent konkret när det gäller hur 

man använder gemensamma utrymmen som tvättstugor, samlingslokal, 

trapphus, osv? 

8. Vilka exempel kan du ge på hur man sprider information till hyresgästerna? 

9. Vem är ansvarig för informationen som kommer ut till hyresgästerna? 

10. Vem är ansvarig för att den kommer ut till hyresgästerna? 

11. Hur ger ni redskap/förutsättningar/kunskap till hyresgäster att själva ta 

initiativ till förbättring/förändring som leder till tryggare boendemiljö och 

bättre samspel bland de boende? 

12. Vilken är er policy vid kundbemötande?  

13. Vad gör Gavlegårdarna för att de anställda ska tänka på vikten av nöjda 

hyresgäster? 

14. När du har kundkontakt hur funderar du angående nöjda kunder? 

15. Ge exempel på de senaste klagomålen från kunden? 

16. Hur bemötte och hanterade ni dessa klagomål?  

17. Hur tycker ni att ni ska göra för att få nöjdare kunder? 

18. Vad har ni för handlingsplan inför kundbemötande? 

19. Är det något du vill förändra?  

20. Finns det något som du vill tillägga som vi inte har frågat om? 
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Bilaga 2  

  

Intervjufrågor till hyresgästerna 

 

 

1. Kan du berätta hur introduktionen från Gavlegårdarna gick till när du 

flyttade in i din lägenhet?   

2. Hur tycker du att lokalvård fungerar hos Gavlegårdarna? 

3. Hur hanterar Gavlegårdarna felanmälan? 

4.  Hur får du information från Gavlegårdarna och hur fungerar det? 

5. Vilka förslag till förändringar eller vilka önskemål har du? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


