
1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                Små fastighetsägares strategival 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Anna Burénius och Caroline Eriksson 

 

 

 

 
 

 

                                                             2011 

 

 
 

 
Examensarbete, c-nivå, 180 hp 

Företagsekonomi 

Examensarbetet i företagsekonomi C 

Ekonomisk fastighetsförvaltning 

 

 

 

 
 

 

                                                         Handledare: Per-Arne Wikström 

                                                          Examinator: Aihie Osarenkhoe 

 

 

 
 

 



2 
 
 

ABSTRACT 

Titel: Små fastighetsägares strategival 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Anna Burénius och Caroline Eriksson  

Handledare: Per-Arne Wikström 

Datum: 2011 - juni 

Syfte: Gävle är en mellanstor stad i Sverige, där det anses lätt att få uthyrt inom 

fastighetsbranschen. Det finns i Gävle flera privata fastighetsägare, både stora och små. Vi har 

genomfört studien för att undersöka vilken strategi små fastighetsägare efterlever. Eftersom vi 

läser programmet Ekonomisk Fastighetsförvaltning finner vi val av studie intressant, då det 

kan vara en yrkestitel att eftersträva i kommande yrkesval. Syftet med vår uppsats är att 

kartlägga hur fastighetsägare, som har uthyrningsverksamheten enligt begreppet mikroföretag, 

använder sig av strategiskt tänkande och vilka strategiska val de gör.  

Metod: Vi har arbetat utifrån tillvägagångssättet grundad teori, då vi använt kvalitativ metod, 

det hermeneutiska synsättet ihop med induktivt förfarande. Dessa val gjordes då vi utgick från 

våra intervjusvar. 

Resultat & slutsats: Vi fick ett resultat som visar på att småföretagare som äger fastigheter 

inte har direkta analyser, som visar att de medvetet genomarbetat en eller flera strategival. 

Förväntningar vi hade var att det i större utsträckning skulle förekomma strategiskt tänkande 

hos små fastighetsägare än vad resultatet påvisade. 

Förslag till fortsatt forskning: Vidare studier skulle kunna genomföras genom att studera 

flera fastighetsägare i Gävle och andra städer i Sveriges. Även fortsatt analys kan göras kring 

varför de inte har några uttalade strategival. 

Uppsatsens bidrag: Det verkar inte krävas alltför mycket strategiskt tänkande för att köpa 

och förvalta fastigheter inom gruppen små fastighetsägare. Det har framkommit att andra 

egenskaper än att enbart vara strateg, behövs för att lyckas inom området.  

Nyckelord: Strategi, fastighetsägare, entreprenörskap, familjeföretag, relationer, intervjuade 
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ABSTRACT  

Title: Small property owners' strategic choices 

Level: C-level in business 

Author: Anna Burénius and Caroline Eriksson  

Supervisor: Per-Arne Wikström 

Date: 2011 - June  

Aim: Gavle is a medium sized city where it seems easy to get rented within rental 

property. There are several private property owners in Gavle, both smaller and bigger. We 

have been carrying out the study to examine the strategic choices of small property owner’s 

compliance. We studied the program Real Estate Management and we found the choice of 

study interesting, because it can be a professional title we can pursue in future career. The 

purpose of this paper is to identify how property owners with leasing activities under the 

concept of micro enterprises, use the strategic thinking and the strategic choices they make.  

Method: We have been working on the basis of the approach grounded theory. There we 

used qualitative method, the hermeneutic approach, together with inductive procedure.  

These choices are based on the responses from our interviews we did. 

Results & conclusion: We got a result that shows that small business owners who  

owns property has direct analysis, showing that they deliberately worked through one or more 

of strategy. Expectations we had was that the greater use should be strategic thinking in 

young property owners than the result showed.  

Further research: Further studies could be carried through to study several property owners 

in Gävle and other cities in Sweden boundaries. Further analysis can be made about why they 

do not have pronounced strategic choices.  

Contributions: It does not require too much strategic thinking for buying and managing 

properties within the union small property owners. It has shown that other properties than 

merely being strategic, necessary to succeed in the field.  

Keywords: Strategy, real estate, entrepreneur, family business, relationships,  

interviewed  
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1. Bakgrund 

Att bo i hyresrätt kan vara en bekväm lösning om du som person vill bo enkelt utan krav på 

självförvaltning. Det ger tid till annat, både inom arbets- och fritidslivet. Det är enkelt att bara 

ringa fastighetsförvaltaren om spisen gått sönder och att kostnadsfritt få tapeter och golv 

utbytta under givna tidsintervall. Fasad- och takunderhåll ligger inte på ditt bord 

ansvarsmässigt. Ansvaret ligger hos hyresvärden. Så länge du sköter dig som hyresgäst kan du 

förhoppningsvis se fram emot ett behagligt boende många år framöver. Det sätter också press 

på hyresvärden och fastighetsägaren. För att få hyresgästen att flytta in och att bo kvar borde 

fastighetsägarna följa olika strategival, anser vi. Det är till din fördel som förvaltare att ha ett 

gott rykte, så kunderna rekommenderar dig vidare och fortsatt vill hyra. Stockholm tror vi har 

en betydligt större efterfrågan angående lediga hyresrätter, speciellt centralt och blir på så sätt, 

som stad mer konkurrenskraftig än Gävle. Stockholm känns därför inte lika intressant att 

studera då det är kräver mindre engagemang för att få uthyrt, trots bristande standard. I en 

mellanstor stad som Gävle, tror vi att det gäller att hålla sig till marknadsmässiga hyror samt 

och sköta fastigheterna väl för att motarbeta dåligt rykte och vakanser. Gävle blir därför som 

ort intressant att studera.  

1.1 Problemformulering 

 Vilka strategier existerar hos fastighetsägare som har uthyrningsverksamhet under 

företagskonceptet “mikroföretag“ (små företag)? 

1.2 Syfte 

Syftet är att kartlägga hur fastighetsägare som har uthyrningsverksamheten enligt begreppet 

mikroföretag, använder sig av strategiskt tänkande och vilka strategiska val de gör.  

1.3 Avgränsning 

Vi beslutade att avgränsa oss till att undersöka små fastighetsägares verksamheter, dvs. 

mikroföretag. Vilket är rörelser där företagaren har upp till tio anställda och högst två 

miljoner euro i omsättning eller balansomslutning per år. Studien begränsades geografiskt 

genom att enbart analysera objekt och intervjua personer inom Gävle stad.
1
 

                                                           
1
 1  EU:s webbportal ,  2007, Definition av mikroföretag, små och medelstora företag, 

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm,  (Hämtad 2011-06-27) 
 

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm
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1.4 Disposition 

Kapitel 1- Inledning 

I första kapitlet görs en beskrivning av bakgrunden, vår problemformulering och vårt syfte 

redovisas samt en avgränsning av arbetet.  

Kapitel 2- Metod 

Sedan beskriver vi vilka metoder vi har använt oss av för att få fram den empiriska delen. 

Rubriker som finns i detta kapitel är grundad teori, vetenskapligt synsätt, metodval och metod 

för slutsats.  

Kapitel 3- Empiri 

I tredje kapitalet så redovisas resultatet av empirin, som i denna uppsats baseras på fyra 

intervjuer med små fastighetsägare i Gävle.  

Kapitel 4- Teori 

I detta kapitel redovisas vilka teorier vi har utnyttjat oss av. Här har vi använt oss av metoden 

grundad teori och kommit fram till tre teorier, som beskriver vår empiri.  

Kapitel 5- Analys 

Här kopplas empiri och teorin ihop för att på så sätt kunna komma fram till vad små 

företagare har för strategier. 

Kapitel 6- Slutsats 

I det sista kapitlet kommer slutsatsen av hela uppsatsen att redovisas.  
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2. Metod 

I detta kapitel redovisas de metoder som använts av oss i vår studie. Till en början hade vi 

svårigheter att finna teori. Detta styrde våra val då vi utgick ifrån svaren som gavs under 

intervjumötena. Vi bestämde oss för att först förklara vilka val som gjorts och varför. Och 

sedan grundligt beskrivit grundad teori, vetenskapliga synsätt, metodval och metod för 

slutsats.  

Under studien har fyra personer som äger fastigheter i Gävle, som går under benämningen 

mikroföretag intervjuats. Sedan har svaren tolkats och granskats och på så sätt har en slutsats 

arbetats fram. De valda personerna för intervjuer, fann vi genom att söka på internet men 

också genom kännedom av några fastighetsägare i Gävle, redan innan starten av 

uppsatsarbetet. Vi började med att fråga personerna under första kontakten, om de passade in 

under benämningen mikroföretagare. För att få en korrekt bild av små fastighetsägare i Gävle 

har vi valt att undersöka fyra hyresvärdar. Beslutet att först skicka våra frågor över mail till de 

vi skulle intervjua växte fram, för att alla skulle få tid att fundera över svaren. Vi träffade 

personen under intervjuutförandet, för att naturliga kunna ställa följdfrågor. Frågorna var 

öppna så vi inte oavsiktligt ledde in respondenterna till att svara på det vis som eventuellt 

kunnat förutsättas.  

Intervjuerna gjordes hos de intervjuade i deras hem, eller på deras kontor. Samtalet pågick i 

cirka en timme och frågorna (se bilaga 1), användes som utgångspunkt för att kunna jämföra 

svaren och på så sätt kunna se ett sammanhang. Det synsätt vi haft under arbetsprocessen har 

följ det hermeneutiska betraktelsesättet, då båda två hela tiden utgått från empirin och våra 

intervjuades svar. Vi har också gjort alla utfrågningar på plats med intervjupersonen för att 

kunna iaktta arbetsmiljön men också personens sätt att tala och för att kunna notera deras 

kroppsspråk.  

Sättet vi bestämde oss att för att ta till vid utfrågningarna för insamling av empiri, är 

kvalitativ. Då vi valde att ställa frågor som gav den intervjuade chansen att svara öppet på 

våra frågeställningar. Detta gjordes genom att använda frågeställningar som t.ex. började med 

hur, vad och vem? Vi ansåg denna metod som mest lämpad då vi inte utgår från siffror och 

statistik utan människors tankar och åsikter. I uppsatsen är intervjupersonerna kärnan 

eftersom svaren ligger till grund för hela studiens fortlöpande.  
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Vidare användes den induktiva metoden då slutsatsen skrevs, eftersom vi endast har haft 

tillgång till generell fakta, alltså vår empiri. Då vi endast intervjuat fyra personer kan båda 

bara dra en trolig slutsats men ej en hundraprocentig logisk konklusion. De fanns hos oss 

misstankar om att människorna vi skulle intervju inte hade några grundligt utstakade 

strategival, därför valde vi att göra intervjuerna innan vi kom fram till någon teori. När arbetet 

utförs enligt denna process kallas modellen grundad teori.  

Fortsättningsvis har vi genom att använda grundad teori valt ut tre begrepp som anses 

återkommande i empiridelen. Begrepp som svarade på frågan ”Vad är det vårt examensarbete 

handlar om egentligen?”. Vi använde oss av vardagliga begrepp som på ett enkelt sätt 

förklarar vad de intervjuade egentligen svarade på våra frågor.  De begreppen har vi dessutom 

analyserat och sökt fakta till, främst genom vetenskapliga artiklar.   

I artiklarna sökte vi efter forskning som styrkte vår teoridel och kopplade empirin till de tre 

begreppen: relationer, familjeföretag, entreprenörskap.  Artiklarna som eftersöktes var på 

engelska och ord som användes var främst ”begreppsorden”. När vi hittade artiklar som 

ansågs passa in på i uppsats, läste vi noga igenom dessa och grundade en ny teori. Efter att ha 

kommit fram till de olika begreppen genomfördes en noggrann undersökning, som slutligen 

mynnade ut i en analys och därefter en slutsats.  

2.1 Grundad teori 

Grundad teori är framförallt en metod som är lämplig för att ta fram nya teorier induktivt. Om 

en teori genereras på rätt sätt och därmed är ordentligt grundad i data, så kommer troligen 

finnas skäl och tro att den beskriver verkligheten korrekt . Syftet med metoden är att skapa 

nya teorier. Metoden används vanligen vid kvalitativa undersökningar. 
2
 Teorin ska helt och 

hållet vara förankrad i data och inte utarbetad från förutsatta begrepp, teorier eller 

frågeställningar. 
3
 Undersökningarna som hänvisas till om man får frågan ”Varför tror du att 

din teori är sann?”
4
 

 

 

                                                           
2
 Hartman, (2001), s.9 

3
 Ibid s.11 

4
 Ibid s.18 
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Den induktiva metoden användes under lång tid inom positivistisk vetenskap, innan den fick 

stå åt sidan för den deduktiva metoden. Den tillämpas emellertid fortfarande vid 

hermeneutiska undersökningar. Anledningen till att den deduktiva tillämpningen inte passar 

att använda här, är att den deduktiva metoden förutsätter att det finns hypoteser som kan 

testas. Vid hermeneutiska undersökningar finns inga hypoteser. 

En hermeneutisk teori är en detaljerad beskrivning av en grupp människors förståelsevärld, 

och en sådan beskrivning kan inte tänkas ut för att sedan prövas.
5
 Att göra 

minnesanteckningar (memon) kännetecknar grundad teori. Det är ett sätt för den som utför 

analysen att håll koll på data den samlat in. 
6
 När kategorier har framkommit, sorteras fakta 

som ”kodats” fram. Vidare placeras informationen under kategorier och egenskaper. Tanken 

är att göra etiketter som ska fungera som rubriker för alla kända kategorier och deras 

egenskaper.
7
 

En lärare inom metodlära berättade: 

”Students felt a bit more comfortable when I explained that while they were constructing 

theory from their data, they still bring in literature/social theory. So they are not generating 

theory in isolation from other work. This is where their hypotheses or various theories can 

come into play – not used to construct the study, but rather coming into play during the 

study”
8
 

2.2 Vetenskapligt synsätt 

De finns två olika sätt att se på vetenskap och skapandet av vetenskap. Dessa metoder 

påverkas av, ur vilket perspektiv man väljer att se ett problem från. Och vilken metod som 

ligger till grund för undersökningen.  

De två olika synsätten är positivismen och hermeneutiken. Positivisterna vill gärna tro på 

absolut kunskap och hermeneutikerna vill ha mer förståelse för relativistiska tankegångar. 
9
 

Enligt positivismen har vi endast två källor till kunskap. Dessa två är de individer kan iaktta 

med sina sinnen och det som kan räknas ut med hjälp av vår logik. Positivister litar inte på 

                                                           
5
 Hartman (2001) s.25 

6
 A Bryant, K Charmaz, (2007), s. 119 

7
 Ibid s.120 

8
 A Bryant, K Charmaz, (2007), s. 319 

9
 Kvale, (1997), s. 36 
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traditioner och auktoriteter, de litar inte heller på lösa spekulationer och låter inte känslorna 

styra. 

 Alla påståenden och iakttagelser ska kritiskt undersökas. Och lita enbart på de fakta som kan 

anses säkerställda med rimlig sannolikhet. Det stoff som framkommer ska analyseras logiskt 

för att slutsatser ska kunna dras. Eftersom också matematik räknas till logik, så ska vi så 

mycket som möjligt kvantifiera fakta som genereras. Sedan skall detta behandlas med statistik 

så generella konsekvenser kan analyseras.
10

 

När någon handlar irrationellt kan de bero på att hon eller han inte tänker, känner, upplever på 

samma sätt som en själv. I så fall kan hermeneutikens tolkningslära tillämpas. Enligt 

hermeneutiken finns det ytterligare en kunskapskälla vid sidan av de fem sinnenas iakttagelser 

och den logiska analysen. Denna kunskapskälla är inkännandet eller empati. Denna lära går ut 

på att både begripa intellektuellt och att också förstå.
11

 Den hermeneutiska tolkningen är 

viktig ur perspektiven: begripa sig på människor, deras handlingar och resultatet av agerandet. 

12
 

2.3 Metodval 

Det finns två olika metoder som alternativ användning. Det är betydelsefullt att välja rätt 

utifrån vilket syfte undersökningen har, undersökningens ämne och hur författarna tolkar det. 

Förenklat beskrivet går det ut på att den kvantitativa metoden använder sig av sifferval.  Det 

behöver inte vara antal i direkt mening, utan kan likväl vara i överförd mening t.ex. ord som 

längre, flera eller mera så är det ett kvantitativ tänkande. 
13

 Om du istället använder dig av den 

kvalitativa metoden så innebär det att enkla och raka frågor ställs. Utifrån dessa förfrågningar 

fås komplexa och innehållsrika svar. 
14

 Utifrån frågeställningen bestäms vilken metod som 

anses mest lämplig. Om frågan gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt bör den 

kvantitativa metoden utnyttjas. Handlar frågeställningen om att förstå eller hitta mönster 

används oftast den kvalitativa metoden. 
15

  

 

                                                           
10

  Thurén, (1991), s.15-16 
11

 Thurén, (2007), s.94 
12

 Ibid s.103 
13

 Trost, (2005), s.8 
14

 Ibid s.7 
15

 Ibid s.14 
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2.4 Metod för slutsats 

Då empirisk fakta utvunnits, finns det två sätt för att få fram en slutsats. Induktion innebär att 

allmänna och generella slutsatser dras utifrån empirisk fakta. Denna metod förutsätter 

kvantifiering.
16

 

Det viktigaste att tänka på vid användning av induktion är att det aldrig framkommer en helt 

säker slutledning genom resultatet. Eftersom fakta bygger på det du fått fram i din empiriska 

del
17

. Används induktion kan resultatet vara större eller mindre sannolikhet, men aldrig uppnå 

fullständig säkerhet. 
18

 

Deduktion innebär att en logisk slutsats dras, och denna betraktas som godtagbar om den är 

logiskt sammanhängande. Men det är inte säkert att den slutsats som dras sedan är sann i 

verkligheten. 
19

 Viktigt blir därför att alltid vara lite misstänksam i resonemang som är allt för 

logiska. För det är inte säkert att man har undersökt om premisserna stämmer med hur nu 

verkligheten ser ut. 
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Thurén, (1991), s.19 
17

  Ibid s.20 
18

  Ibid s.21 
19

  Ibid s.23 
20

  Ibid s.25 
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3. Empiri 

Vidare här i empiridelen har vi valt att låta intervjupersonerna vara anonyma. Detta för att 

de under intervjuerna skulle våga öppna sig inför oss. Eftersom Gävle är en relativt liten stad 

har vi bestämt oss för att använda A-D vilket medför att det inte direkt går och koppla svaren 

till en viss fastighetsägare.  

3.1 Intervju med A 

Ägare A har funnits i fastighetsbranschen i cirka 15 år, och den första fastigheten han ägde 

var en industribyggnad ihop med sin far. A har alltid varit intresserad av egendomar och är 

självlärd inom branschen. I dagsläget äger han två hyreshus och delar en fastighet med en 

annan person. Fastigheterna som A äger har sammanlagt 25 stycken lägenheter och en lokal. I 

fastigheterna finns allt i från ettor till fyror för uthyrning. Just nu studerar A och har därför 

inte så mycket tid att lägga på sin verksamhet. 

När A köper fastigheter går han på känsla och vill ha en byggnad med mycket charm, då han 

tror att många eftersöker sådana egenskaper. De viktigast är läget, eftersom det är det mest 

avgörande för hyresgästen vid flytt.  Strategin är också att köpa mindre fastigheter som inte 

kräver allt för mycket omvårdnad och tid. Fastigheten ska vara en bra investering cirka 5-10 

år framåt i tiden. A vill helst ha fastigheter med treor och fyror då hyresgäster väljer att bo där 

under längre tid pga. generösa boytor. Så strategin är också att ha kvar samma hyresgäst för 

att säkra intäkterna.  

Han säger att hyresgästen ska ges god service angående önskemål t.ex., det för så lite pengar 

som möjligt. Detta tankesätt gynnar både hyresgäst och fastighetsägare. Så han måste hela 

tiden komma på kostnadseffektiva lösningar som gagnar den inhyrde. A berättar att de aldrig 

byter något som är helt och fungerande, eftersom detta skulle medföra onödiga kostnader. Det 

är också viktigt att alltid vara tillmötesgående mot hyresgästen, då det är de som betalar så att 

fastighetsägaren förhoppningsvis genererar vinst. Hjälper man hyresgästen så den är nöjd 

kommer den att bo kvar i sin lägenhet så länge han eller hon trivs. Värden får heller inte vara 

för mycket ”kompis” med hyresgästen, utan hålla henne eller honom på avstånd. Förhållandet 

ska vara hyresgäst-hyresvärd. Ibland låter A ge en liten kompensation om någon av 

hyresgästerna är villig att städa trapphuset eller klippa gräset. Detta för att både tjäna tid och 

pengar. Hyresgästerna kan få utforma sina lägenheter efter eget önskemål, även anlägga en 

blomsterrabatt om det så skulle tycka det var trevligt. 
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Något som A också fann viktigt var att han kunde tjäna pengar på att hitta bra personer för 

reparation av t.ex. vattenläckor eller elfel. Först fick A dock testa sig fram och ringa runt till 

olika hantverkare. När väl en kandidat hittats, kontaktas oftast den pga. att han har stor 

kännedom om fastigheten. Det gör att det går snabbare och åtgärda felet, vilket i sin tur leder 

till att hantverkaren återkommer vid varje behovstillfälle där de gemensamt förhandlar fram 

priser som både godkänner. 

Just nu är det inga problem att få nya hyresgäster så A saknar speciell strategi och sätter bara 

ut annonser på blocket. Efterfrågan på lägenheter i Gävle är stor och A berättar att han för 

någon vecka sedan satte ut en annons på en tvårumsbostad. Efter 24 timmar hade det ringt 

cirka 20 personer som visat intresse. A tror också att det är populärt att bo hos en privat 

fastighetsägare, då man slipper kösystem som, för att nämna någon, Gavlegårdarna har. A sa 

att det ändå är angeläget att se till att du har många som vill bo hos dig, och då gärna länge. 

Fastigheterna är oerhört dyra att köpa så lägenheterna måste vara uthyrda hela tiden för att det 

ska gå bra affärsmässigt. Därför trodde han att en framtida strategi som kanske skulle behövas 

var att nischa sig. Att inrikta sig mot ett segment. Att du antingen ska satsa på bostäder, 

lokaler eller industrier. A tror inte på att nischa folk som ska bo i lägenheten, för det är bra 

med en blandning av olika typer av individer.  

A berättade avslutningsvis: ”Jag kan endast gissa om framtiden för visste jag vilken strategi 

som skulle vara mest effektiv då skulle jag inte sitta här.” 

3.2 Intervju med B 

Fastighetsägare B har varit i fastighetsbranschen i cirka 30 år, sedan hon 1982 blev anställd 

som sekreterare hos en stor hyresvärd. De var fastighetsägaren som hon arbetade åt som 

tyckte att hon skulle införskaffa sig en fastighet. I början var hon osäker och tyckte själv att 

erfarenhet saknades inom området och kunde absolut inte ta hand om ett helt hyreshus själv. 

Hon gjorde i alla fall som hennes chef sa - investerade i en fastighet.  

Under åren har B själv lärt sig allt som behövs kunnas för att kunna förvalta ett hus. I 

dagsläget äger hon elva stycken fastigheter.  B innehar dock inte alla själv utan delar några 

med sin dotter och en väninna (varje fastighet är ett eget bolag).  Hennes strategi har alltid 

varit ett långsiktigt ägande och all utdelning som egendomen utger ska också gå tillbaka till 

fastigheten genom återkommande förbättringsåtgärder. Förhoppningsvis så ska det långsiktiga 

ägandet göra att hennes dotter en dag kan ta över alla byggnaderna.  
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Hon tycker det är en ära att sköta husen och är noga med att hålla en hög klass, så att 

hyresgästerna rekommenderar andra att bo i hennes fastigheter. B tycker det är bra att 

hyresgästen säger till, om det är något som kunden inte bedömer hålla godtagbar standard. 

Allt bör bli så bra det kan, så alla är nöjda!  

Det saknas strategier från B’s sida, för att få hyresgäster. Hon har alltid istället klarat sig med 

att endast använda den så kallade mun till mun metoden. Därför är det av betydelse att 

fastigheten ser bra ut utåt och att alla hyresgäster är nöjda med sitt boende. B ställer alltid upp 

och hjälper sina hyresgäster och har en dygnet runt jour om det i värsta fall skulle inträffa 

något som måste återgärdas direkt. B kollar alltid upp sina hyresgäster innan, så att hon ser att 

de innehar betalningsförmåga. Detta eftersom det är ett relativt litet företag, så viktigt är att 

alla kommer att kunna betala sin hyra.  

Eftersom att B börjar bli till åren och snart ska sluta med att förvalta fastigheter så utvecklar 

hon heller inga nya strategier utan fortsätter på samma sätt som hon gjort den senaste tiden. 

En annan anledning till detta kan vara, att just nu går det oerhört bra att hyra ut lägenheter. Så 

därför ser B ingen anledning till att framta nya tillvägagångssätt. B tänker inte enbart på 

ekonomisk vinst, utan vill göra som hon känner blir bäst för fastigheten och hyresgästerna.   

Vi frågade B om vad hon trodde om strategier inom fastighetsbranschen i framtiden, 

angående små fastighetsägare. Hon trodde inte att de små fastighetsägarna kommer att göra 

stora marknadsföringsinsatser för sina lägenheter eller lokaler. Det eftersom beståndet oftast 

är litet och budget begränsad.  Hon berättade att det inte fanns så mycket pengar att tjäna på 

byggnaderna, så länge man inte köper och säljer regelbundet. Anledningen till innehav av 

fastigheter trodde B var, för att det är roligt och för att det är något individen brinner för.   

 

”Bättre att göra något och det blir fel än att inte göra någonting alls. Blir det tokigt 

kan du alltid rätta till saken i efterhand. Våga agera och riskera göra fel, så du på så 

sätt kan dra lärdom av händelsen”, berättar hon.  
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3.3 Intervju med C 

Förvaltare C innehar 131 lägenheter, 67 lokaler, 11 garage, 19 garageplatser och 34 P-platser. 

Hon sköter verksamheten via sitt kontor som är beläget i hemmet. 

C har varit i branschen sedan 1986 och hade liten erfarenhet genom äktenskapet, då maken 

var stor fastighetsägare. C hade dock sunt förnuft och handelsutbildning, men dock ingen 

praktisk erfarenhet vid skilsmässan 1986, då C tilldelades hälften av beståndet. Från början 

bestod C’s bestånd av fem fastigheter. Därefter såldes en fastighet av och en annan skänktes 

till sonen. Efter barnens fars död köpte C upp hans fastigheter och har idag sammanlagt elva 

stycken, varav fyra av dem är lokaler och sju består av bostadsfastigheter.  

En av C’s strategier är att förvalta bostads- och hyreslokaler så att C själv skulle kunna tänka 

sig hyra där.  Även att ha långsiktiga mål är viktigt för C. Mål som att familjen ska kunna 

överta fastigheterna och dess verksamhet en dag. Basen för allt är att familjen ska kunna ges 

framtida försörjningsmöjligheter genom ett blivande övertagande! C har inte köpt fastigheter 

för att sedan snabbt sälja med mål att tjäna raska pengar. En strategi är att förhandla med t.ex. 

hantverkare och att inte godta priser som känns orimliga utan föra diskussioner som leder till 

förmånliga avtal. Strategier i dagsläget är att behålla beståndet, förutom en fastighet som säljs 

”eftersom det påminner om en personlig tragedi”. 

C ser ingen som direkt konkurrent i Gävle, utan vet att kunderna tittar runt för att sedan välja 

den bostad som passar dem. Det finns gott om kunder i dagsläget, så att sköta verksamheten 

väl är tillräckligt för att inte behöva känna något annat fastighetsbolag som ett hot 

konkurrensmässigt. Rykten sprider sig från mun till mun så det gäller att vara vänlig och hålla 

ett gott anseende anser C.  

3.4 Intervju med D 

D började sin bana med köp av fastigheter, genom att köpa ett stort växthus beläget i Gävle. 

Efter att D sålde växthuset fick han genom den affären chans att satsa pengar i andra 

fastigheter. I dagsläget har han tre hyreshus, där beståndet består av 75 lägenheter med ettor 

och treor. Vidare har D fem lokalhyresgäster genom en industrilokal.  
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Det viktiga var i början att gå runt ekonomiskt och han berättar att ett bra kontaktnät är till 

fördel. Både var det gäller köp av nya fastigheter, men även gällande hantverkare som han lätt 

kan kontakta för underhåll av sitt bestånd.  

D berättade också om en hyresgäst som ringde honom en fredagskväll då han var på väg till 

sin stuga. Hon efterfrågade ett visst tillbehör till sin lägenhet, som D då ordnade åt henne 

direkt. Det är viktigt att hyresgästen inte får vänta om något ska arrangeras inom deras väggar. 

D har även ett minne över vilka som hyr hos honom, så han kan bekräfta att han känner igen 

deras röst till och med, när de ringer upp honom. Det stärker relationen, att kunden känner sig 

ihågkommen. Strategin är att växa och bli större så att han inte behöver arbeta ensam utan kan 

ta hjälp av annan. Han arbetar vid sidan om med ett annat yrke, där arbetskraftsbehovet 

varierar. 

Det är också genom sitt tidigare arbete som han lärde sig, genom att se hur andra levde och 

gjorde affärer, att det är sunt att involvera familjen i hyresverksamheten. Det gäller då att 

släkten är intresserad av deltagande i arbetet och att hjälpa till inom fastighetsbranschen. I 

hans fall är den ena sonen inte alls intresserad av att förvalta, medan den andre har hakat på 

D’s bostadsprojekt.  

Målen är strategiskt planerande på så sätt, att de ska vara långsiktiga. Ett långsiktigt satsande 

där nästa generation har möjlighet att överta fastighetsbeståndet. Det finns i dagsläget, en 

aktuell affär, där D har planer på att bygga nytt radhus. Den satsningen ser han som mer 

kortsiktig, för att kunna sälja snart därefter och på så sätt få loss pengar till de andra 

fastigheterna och liknande affärer. 

Han ser ingen i Gävle som sin konkurrent, utan kan istället rekommendera någon att ringa en 

annan fastighetsägare, om det denne söker inte finns ledigt hos honom, berättar D. D säger att 

det troligen skulle vara större konkurrens om det var svårare att hyra ut. D annonserar genom 

kommunen där han sätter ut annonser, vilket fungerar snabbt och bekymmersfritt. Men som 

hyresmarknaden ser ut i dagsläget i Gävle, går det fort att få tomma lägenheter bebodda av 

nya hyresgäster. Dock för att vara fortsatt attraktiv på marknaden, anser han att det är viktigt 

och hålla sig på god fot med de inneboende.  
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D kontrollerar även fakturor noga så det som fakturerats verkligen stämmer. Han har likväl 

intresse för lösningar som kan spara energi och pengar. Som ett strategival finns tanken att 

satsa extra på boende för de över 55 år. Inget sådant är dock bestämt i dagsläget. 

4. Teori 

I teoriavsnittet undersöks främst de tre begreppen som anses var framträdande begrepp och 

som förekom hos respondenterna när vi använde metoden grundad teori. Dessa tre begrepp 

blev relation, familjeföretag och entreprenör. Vi valde också att ta med de grundläggande 

strategival som går under titeln basstrategier.  

4.1 Relationsteori 

Relationsteori är relationen mellan två personer, vara den ena personen tillhanda håller en 

tjänst eller vara som den andra eftersöker. Teorin beskriver hur en sådan relation kan se ut i 

verkligheten och vad som stärker banden mellan parterna.  

Ägaren bör vara entreprenörsmässig för att vara kvar på marknaden enligt en av de 

vetenskapliga artiklar vi studerat. Där står att personen i fallet har få konkurrensfördelar och 

är i en bransch som har flera likasinnade. De fann i studien som studerades att han använde 

sina relationer innovatörsmässigt för att öka värdet angående hur kunderna uppfattar 

verksamheten. Han utnyttjade relationsmarknadsföring utan att själv vara medveten om det. 

Mannen ville bara vara just, en god man och en god företagare så att kunderna valde honom 

före konkurrenterna. 

Relationerna kunde delas in i två delar: den personliga och den kommersiella. Detta t.ex. 

genom att hjälpa små producenter med viss byråkrati som han visste en del om. Likafullt att 

mannen sålde varor på kredit till sina kunder som för tillfället hade svårt att betala kontant.  

Det visade på att han trodde på dem vilket gav ökat förtroende gentemot honom. Det var 

svårare att svika för att välja en konkurrent, när han gjorde det lilla extra mot kunden. 

Transporthjälp var också något som han märkte efterfrågades. Mannen införde denna tjänst 

till vissa klienter. Kundlojalitet är betydelsefullt och den utökade servicen stärkte denna. Han 

samtalade ofta med köparna på caféer för att hålla sig uppdaterad och kunna ställa de frågor 

han funderade över marknadsmässigt. Att vara involverad är ett ledord han stod för, även 
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begreppet förtroende vara viktigt att uppfylla. Att bygga relationer är viktigt och att 

underhålla dem. De går parallellt.
21

 

Vilken relation eller strategisk allians skapar visst värde för båda parter i en affärsrelation? 

Hur värdet fördelas är en stor fråga i livets alla relationer. Desto djupare relation desto 

viktigare är de att förvalta de olika delarna som skapar värde. Att förstå vilket värde som 

skapats gör det enklare att förhandla en fördelaktig position inom relationen. Kortsiktigt 

värdeskapande är lättare att mäta än långsiktigt sådant. 
22

 

Faktorer som påverkar framgång relationsmässigt: 

*Målmässig kompatibilitet 

*Förtroende 

*Tillfredsställelse 

*Investeringar 

*Strukturella band 

*Jämförelsenivåer för olika alternativ
23

 

4.2 Familjeföretagsteori 

Familjeföretagsteori beskriver ett företag där familjen står som ägare. I familjeföretag 

uppkommer konflikter vilket kan leda till olika mål och värderingar. Genom arv och dödsfall 

kan en sådan rörelse inblanda flertalet olika familjemedlemmar. Teorin beskriver hur man ska 

lyckas med att undgå konflikter genom att få gruppen att samarbeta och ha ett gemensamt mål 

angående bolagets framtid.  

De två viktigaste hoten mot ett familjeföretag som andra forskare undersökt i följande studie 

är: 

*Konflikter inom familjen 

*Olika mål och värderingar 

Det kan vara till fördel för tillväxten att ha en som styr i toppen så inte alla i familjen är 

inblandade där, eftersom onödiga konflikter då kan uppstå.
24
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Långsiktigt tänkande inom familjeföretagandet kräver regelbunden omsorg kring strategier 

och strategival. I de flesta företagsverksamheter måste valen ses om var och vartannat år, om 

inte oftare än så. Nya insikter kommer ofta från ”trial-and-error-experiment” med den 

nuvarande strategin eller de rådande strategierna. Det kan vara bra med erfarenhet 

arbetsmässigt eller genom studier i andra länder, för att skaffa sig meriter då det kommer till 

internationella kontakter. Om strategin är att öka tillväxten och slå globalt är detta en bra väg 

att vandra.
25

 

Att anlita personal utöver familjestyrkan är positivt. I sådana fall är det av vikt att de som 

anställs känner sig betydelsefulla, uppskattade och kompenserande baserat på prestation. Ett 

annat råd är att vara öppen med information inom företaget, förutom sekretessbelagd sådan. 

Fakta som stärker gruppen genom regelbunden uppdatering är dock bra att delge. Även det 

gynnar den enskilde så ingen känner utanförskap.
26

 

Team work ger styrka åt verksamheten och är det ett gott flöde kommunikationsmässigt, så 

konflikter hålls på minimal nivå där inga onödiga missförstånd kommer i vägen. Det får anses 

som ett plus strategiskt sett, där positiv energi behålls. Att vara öppen inför nya idéer skapar 

kreativitet likväl. 
27

 

Skapa och förvalta kapital, är ett annat råd. Använd andras pengar på så sätt att om någon vill 

investera i ditt företag – var öppen för det! Den familjemedlem som ska gå med i ett 

familjeföretag bör gärna arbeta med ett annat yrke innan debuten i släktens verksamhet.  Detta 

för att få erfarenhet och ha med sig olika visioner som kan krydda dynastins företagande. Ha 

även ett mål och en tidpunkt satt när ansvar med förpliktelser ska föras över på nästa 

generation. 
28

 

Att koncentrera sig på att ha ett företag där snabba val är vanligt, ligger till gagn. Det är 

vanligtvis inte många led som ska godkänna ett beslut i ett familjeföretag som inom ett icke 

sådant.
29

 Visioner, avsikter och beteende är några viktiga aspekter som det bör läggas fokus 
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på för att utmärka ett familjeföretag. Visioner ska driva företaget framåt, så medlemmarna i 

bolaget ser en trygg framtid.
30

 

4.3 Entreprenörsteori 

En entreprenör är en individ som etablerar och styr en verksamhet med syftet att gå med vinst 

och växa. Entreprenören har karakteriserat utmärkande drag av att vara innovationsmässig i 

sitt beteende och vill tillföra strategisk förvaltning till företaget
31

.    

Entreprenörskap kräver hårt arbete, där nyckelorden är: vision, risktagande, balans inom 

familjeliv och kunskapsskicklighet inom det valda området.  

När familj, arbetsscheman och krav bli oförenliga är en förändring oundviklig.  

Företagare från alla samhällsskikt, berättar dock att de inte överväger att lägga 

ned sin satsning förrän deras företags finansiella strömmar och inkomster börjar sina. Att 

kämpa i motvind gör dem inget!
32

 

Viktiga råd som forskare kommit fram till för att bli framgångsrik entreprenör: 

1. Bokföring och finanser 

 Detta område är den viktigaste kärnan i verksamheten. Den framgångsrika företagaren lär sig 

att hantera kassaflödet och läsa bokslut. För att vara säker på att företaget går bra ekonomiskt, 

kan det vara till fördel att prata med sin revisor ett par gånger i månaden.  

2. Personalstyrkan 

De mänskliga resurserna omfattar uthyrning och bearbetning av ny personal 

personer. Inhyrning av personal kan vara positivt för verksamheten. Inhyrning av "fel" person 

kan vara en mardröm. Det som bör överses vid rekrytering av personal är hur jag som chef 

kan motivera dem och hur de verkar kunna samarbeta för att hjälpa andra. Också att hjälpa 

entreprenören uppnå satta entreprenörsmässiga mål i samklang med förmågan att kunna 

samarbeta. 
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3. Drift och produktion 

 Detta är ofta ett förbisett område. Planeringen av verksamheten och kontroll av den 

bör ske regelbundet.  

4. Marknadsföring 

Den framgångsrika företagaren utnyttjar olika medier i marknadsföringssyfte. De tekniska 

möjligheterna för att nå ut till kunderna genom marknadsföring ur olika kanaler har utvidgats, 

genom medias expansion. Så ”the sky is the limit” var det gäller marknadsföringsmöjligheter. 

5. Kundbemötande 

Det snabbaste sättet att gå i konkurs är att placera fel person för att ha det största ansvaret 

gällande kundkontakt. Att inneha en i laget som möter kunderna och är duktig på att likväl 

bemöta klagomål är en styrka. Det som personen i studien noterat är att kunden lättare minns 

ett dåligt bemötande än, när de får ett förträffligt gott bemötande. Ett dåligt rykte sprider sig 

snabbare än ett gott. Kunden ihop med sina pengar, har alltid rätt.
33

 

Att starta ett eget företag handlar till stor del om personlig struktur. Beroende på den 

personliga strukturen kommer politiska åtgärder ha olika effekt sett ur synvinkeln, vilken 

personlighetstyp du besitter. Det bör tas hänsyn till människotyp i sådana sammanhang. De 

med hög emotionell stabilitet och självständighet är födda i större utsträckning till att lyckas 

som entreprenörer eller att utveckla sin affärsverksamhet. Vid konsultation med en psykolog 

kan ens styrkor, svagheter och intressen framkomma. Också för att analysera sin egen 

livssituation. De som lyckas inom entreprenörsvärlden har gott självförtroende och vågar ta 

risker i lagom utsträckning.
34

 

4.4 Basstrategier 

Vi har valt att använda oss av basstrategier författade av M. Porter och David A. Aaker. Dessa 

två skribenter är stora inom marknadsföringen och har båda skrivit mycket om strategier. Det 

vi beslutat oss för är att fokusera på fem stycken basstrategier. Det grundar sig i att vi tror de 

små företagen inte innehar en marknadsavdelning i lika stor utsträckning som större företag 

har, som Gavlegårdarna. Basstrategierna är följande: Kostnadsledarskap, Differentiering, 

Focus, Pionjärskap, Synergi.  
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Vi har bestämt oss för att göra en kort beskrivning av varje strategi för att sedan kunna 

jämföra dessa med de intervjuades svar, för att se om de använder sig av strategier av Porter 

och Aaker. 

4.4.1 Kostnadsöverlägsenhet 

Kostnadsöverlägsenhet kräver ofta en hög relativ marknadsandel eller andra fördelar t.ex. bra 

pris på tillverkningsmaterial för att ge ett lågt försäljningspris mot kund.
35

  

Det kan vara enkelhet inom tillverkning, att sortimentet är brett av liknande produkter och på 

så sätt sprida utgifterna där större kundgrupper betjänas för att växa volymmässigt. 
36

Tillgång 

till kapital är viktigt vid kostnadsöverlägsenhet för att kunna satsa rejält inom processandet. 

Målet kan vara en hög marknadsandel, som genererar inköpsfördelar vilket vidare gynnar 

företaget på olika plan.
37

 

Stora vinstmarginaler kan ge chans till investeringar till nya maskiner osv. Det i sin tur bör 

öka möjligheterna till ett fortsatt kostnadsledarskap. Låg kostnad i förhållande till 

konkurrenterna är huvudtesen för strategin. Likväl måste det vara godkänd kvalitet som ligger 

på en nivå av acceptens. Nackdelen med denna strategi är det ständiga trycket på företaget för 

att behålla sin ställning gentemot konkurrenterna.
38

 

4.4.2 Differentiering 

Lång tradition inom branschen och ett gediget marknadsföringskunnande är till gagn när det 

gäller denna strategi. Det kan vara en inriktning av produkt eller en tjänst som sticker ut inom 

området.
39

 Vidare handlar det om design, märkesprofiliering, teknologi, annorlunda lösningar 

och kundserviceområdet. För att lyckas är det bra om man kan differentiera sig 

omfångsmässigt.
40
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En väl genomförd diffrentieringsstrategi skapar en försvarbar position gentemot 

konkurrenterna. Det i sin tur kan öka märkestroheten hos kunderna, vilket ger dig som 

företagare en tryggare position. En ställning där du inte behöver söka efter nya kunder i lika 

stor utsträckning tidsmässigt som vid andra strategival. Ett differentieringsval kan i vissa fall 

göra det problematiskt att samtidigt nå en hög marknadsandel. Den exklusivitet som brukar 

skapas inom området motverkar hög marknadsandel.  Nackdelen med detta val är att det 

gäller att vara på sin vakt mot kopiering och eventuellt minskat intresse gällande köpbehovet, 

sett ur ett kundperspektiv.
41

 

4.4.3 Fokusering 

Här läggs fokus på t.ex. en viss köpgrupp, ett segment av sortimentet eller så sker ett visst 

geografiskt fokus. Inom strategivalet tillgodoses ofta en utvald målgrupp. De företag som är 

framgångsrika här kan nå resultat över genomsnittet för sin nisch. Fokusering kan vara att 

befinna sig i en lågkostnadsposition sett ur målgruppens synpunkt eller hög 

differentieringsgrad, i vissa fall används båda. 
42

 

En konsekvent satsning på någon av strategierna som förstahandsval är ofta nödvändigt för att 

nå framgång på marknaden. Risken finns att konkurrenter hittar målgrupper inom företagets 

målgrupp och då är mer framgångsrika med din fokusering/nischstrategi.
43

 

4.4.4 Synergier emellan två företag 

En synergi är när två företag samarbetar, för att uppnå hållbara fördelar som ger unika 

möjligheter. Detta göra att konkurrerande företag måste dubblera alla nyttor de har. Eftersom 

två företag som samarbetar med varandra kommer att kunna ge kunden fördelar som ett 

företag, som jobbar ensamt inte skulle kunna göra.
44

 

Vissa saker ger större utdelning om de säljs tillsammans, än om de skulle säljas var för sig. 

Två företag kan också samarbeta för att gynna varandras försäljning och på så sätt får båda ut 

det mesta av sina produkter. Om man använder synergi som sin strategi kommer företaget få 
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en eller flera av följande möjligheter: högre kundvaluta, högre försäljning, lägre driftkostnad 

och lägre investerings kostnader.
45

 

4.4.5 Pionjärskap 

Pionjärskap handlar om att vara ”först”. Företaget måste hela tiden utveckla nya idéer och 

saker som inte redan existerar ute på marknaden. Så kallade ”first-mover-advantage” går ut på 

att först få nöjda kunder gällande produkten eller tjänsten. Så det inte ska spela någon roll om 

ett annat företag tar fram samma sak. För då har det första företaget redan vidareutvecklat sin 

produkt. Är man nöjd med en vara så ska det mycket till för att man ska byta till ett annat 

företag, som säljer samma produkt eller tjänst.  

Det gäller att hela tiden vara först med en ny innovativ lösning. De som har utvecklat 

produkten kan också införa någon typ av abonnemang för kunden, så företaget är säker på att 

kunde stannar hos dem. Vilket gör att man binder upp kunden vid t.ex. en vara, under ett år 

där exempel kan vara, mobilabonnemang för en ny telefon.
46

 

Desto större företag desto fler resurser finns troligen till att skapa olika avdelningar inom 

själva verksamheten, som i sin tur satsar tid och pengar på att utveckla strategival och dess 

möjligheter. Eftersom det är små företag vi har inriktat oss på, tror vi inte att de har 

avancerade strategier utan håller sig till basstrategierna. 
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5. Analys 

Här i vår analys har vi kopplat ihop vår empiri och teori, samt gjort egna reflektioner över 

kopplingarna och slutsatserna som uppkommit.  

5.1 Relationer 

Enligt Zantanos och Anderson (2004) studie, visade det sig tydligt att företagarna måste vara 

entreprenörsmässiga för att hålla sig kvar på marknaden. De fann i studien att han använde 

sina relationer innovatörsmässigt för att öka kundvärdet.  Relationerna kan delas in i två delar. 

Den personliga relationen går ut på att ha ett gott samarbete med sina konkurrenter och se 

dessa som en hjälp. Den kommersiella relationen inriktar sig istället på att bistå sina kunder 

och vara lyhörd inför dennes önskemål och hitta lösningar på deras problem för att stärka 

banden sinsemellan.  

Wilson och Jantrania (1993) har ett annat sätt att se på relationer. Deras teori är att desto 

djupare relation, desto viktigare är det att förvalta de olika delarna som skapar värde. De 

intervjuade har flera olika gemenskaper till olika personer och dessa är oerhört viktiga inom 

denna bransch. Som Wilson och Jantrania (1993) beskriver blir de betydelsefullare att vårda 

förbindelsen ju djupare den är. Flera av de intervjuade nämner just att relationen till 

hantverkarna är oerhört angelägna att vårda, när man hittar en hantverkare som är duktig. Då 

ringer man alltid den vid problemtillfällen. När fackmannen har varit där några gånger så kan 

den hela bygganden interiört, samt exteriört. Denna relation bli otroligt viktig att vårda 

eftersom flera av de intervjuade nämner att det kan vara svårt att hitta yrkesutövare som är 

riktigt bra.  

Den viktigaste relationen inom denna bransch är ändå den till kunderna, alltså hyresgästerna. 

Likheter kan ses med den typen av relation, i det som Zantanos och Anderson (2004) kallar 

den kommersiella relationen. Då du ska hjälpa och vara lyhörd inför din kund. En av våra 

respondenter berättade just att det är viktigt att ha en god tillmötesgående förbindelse med 

kunderna, för att behålla dem inom sin verksamhet. Han ansåg även att han inte behövde bli 

kompis med dem i allt för stor utsträckning. Utan det gick att hålla ett visst avstånd men ändå 

ha en god kontakt. Att minnas rösten på den hyresgäst som ringt upp, nämner 

intervjupersonen som en positiv händelse, sett ur hyresgästens synvinkel.  
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Han känner igen min röst, alltså minns han mig och det gör att jag känner mig betydelsefull, 

tycktes personen tänka enligt honom. En respondent tyckte inte att det gjorde något om 

hyresgästen så ringde mitt i natten, om något var galet. En djup förbindelsen hyresvärd och 

hyresgäst emellan där hon alltid var nåbar, tyckte hon stärkte relationen på ett värdefullt sätt. 

Så, om något händer finns hjälp och råd snabbt att tillgå. Wilson och Jantrania (1993) nämner 

just flera faktorer som ökar värdet. Enligt dem är det: förtroende, tillfredställelse och 

investeringar. Dessa kan ses i t.ex. den djupa förbindelsen mellan respondenten som alltid 

ställer upp för sina hyresgäster. Hyresvärden visar ett förtroende emot hyresgäster då hon tror 

att de endast kommer ringa när de behöver hjälp och kommer inte göra försök att förstöra 

gemenskapen. Samtidigt stärks trygghetskänslan hos hyresgästen som vet att den alltid får 

hjälp när så behövs. Att investera i en relation som våra respondenter visar på stärker banden, 

anser de. 

Våra reflektioner: Det viktigaste i hela företaget och dess koncept bygger på regelbunden 

kundkontakt. De vi intervjuat ser långsiktigt på förvaltning. Och alla vill behålla sina 

nuvarande hyresgäster genom att se till att de är nöjda med sitt boende. Desto större värde 

som skapas, desto mer har du att förvalta relationsmässigt, för att inte tappa i värde som 

Wilson och Jantrania beskrivit. En dålig relation inom denna bransch tror vi leder till 

frustration hos hyresgästen, vilket i sin tur sprider ett dåligt rykte som skadar småföretagaren. 

Du som småföretagare är extra sårbar, då ditt bestånd inte är lika stort i jämförelse med ett 

kommunalägt bolag som Gavlegårdarna i Gävle. 

5.2 Familjeföretag 

Det kan vara positivt för tillväxten att det är en som styr i toppen, så att inte alla i familjen är 

inblandade, enligt Ward (1997).  Det kan vara lärorikt och meriterande med erfarenhet 

arbetsmässigt eller genom studier i länder där du vill öka tillväxten. Det är inte negativt om du 

ska etablera dig utanför landets gränser.  Att anlita personal utanför familjen är bra, men då 

det viktigt att de som anlitas känner sig behövda, sedda och kompenseras beroende på 

prestationsgrad, även det enligt Ward (1997).  

Skaffa erfarenhet och egna ben att först stå på. Var inte heller rädd att inblanda intressenter 

som är villiga att satsa pengar i ditt företag och din verksamhet. Du kan använda deras pengar 

för att investera och på så sätt få ett win-win– förhållande. En familjemedlem som ska komma 
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in i det familjeägda bolaget bör skaffa sig erfarenhet innan entrén i bolaget, tycker Ward 

(1997). 

Enligt Chua, Chrisman och Charma (1999) är visioner, avsikter och beteende några viktiga 

aspekter som det bör fokuseras på för att utmärka familjeföretaget. Att förstå, att utmärka och 

förutse framtiden, gör att företaget når sina mål och utvecklar utförandet. Visioner ska driva 

företaget framåt, så medlemmarna i bolaget ser en trygg framtid. 

Vår analys av ovanstående sammanfattning är, att det i alla fallen verkar vara en i familjen 

som styr i toppen, men som ändå har en nära relation till andra släktingar. Inget bolag verkar 

samarbeta i allt utan, fadern, modern eller båda leder företaget, för att sedan inblanda barnen i 

nästa led.  Ingen intervjuperson har, som vi tolkat det utifrån svaren, haft affärsmässiga 

relationer och verksamheter utomlands. Så de möjligheterna har de inte sett behov, eller haft 

ork till att genomföra. Troligen i och med att de är just små familjeföretag finns det inte 

resurser att satsa utomlands, som vi ser det. Respondenterna berättade heller aldrig för oss att 

de haft målet att satsa stort. Målsättningen är att förvalta så barnen kan ta över. B berättade 

också att det inte finns så mycket pengar att tjäna på fastigheterna så länge som ägaren inte 

köper och säljer hela tiden.  

 Alla bolagen verkar ha en öppen och vänlig relation till sina anställda och inhyrda. Vissa har 

fått chansen att avancera från sekreterare som i fall B, till att få köpa fastigheter. Chefen inom 

fastighetsbranschen såg hennes potential och visste att hon genom arbetet som sekreterare lärt 

sig grunderna för att gå vidare och äga. Vi har dock inte upplevt att någon av respondenterna 

utnyttjat alternativet att alliera sig med andra för att komma åt deras investerade pengar.  

Satsningarna verkar istället ske inom familjen, där alla hjälper till för att öka intäkterna. 

Våra reflektioner: Vi tycker de är viktigt att ha en klar rollfördelning, där det tydligt framgår 

vem som har huvudansvaret för företaget. Om ansvarsfördelningen ändras, ska detta klart 

framgå till alla inom rörelsen. Därför att det annars lätt kan bli konflikter i vem som 

bestämmer vad. Som vi har tolkat svaren ifrån de intervjuade fastighetsägarna, finns det inga 

problem angående vem som styr. Detta tror vi beror på att barnen i familjerna var små när 

deras föräldrar startade bolagen. Som vi såg det i det fåtal fall där det fanns anställda utanför 

familjen, verkade det som att den rekryterade trivdes och blev väl insatt i företaget och kände 

sig som en i ätten. 
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Ett resultat som förvånade oss var att många av företagen skulle övertas av barnet eller barnen 

i familjen, då vi inte trodde att intresset för fastigheter var så stort hos nästkommande 

generationen. Några av anledningarna till att barnen ändå är intresserade av att överta 

verksamheten kan vara föräldrarnas entusiasm och viljan att lära.  

5.3 Entreprenör 
Enligt W. Carland, Hoy, Boulton och C. Carland (1984) beskrivs en entreprenör som en 

individ som etablerar och styr en verksamhet med syftet att gå med vinst och växa. Dragen 

hos en entreprenör är att den har innovationstänkade personlighet och vill tillföra strategisk 

förvaltning åt företaget.  

Richardsons (2008) teori är att nyckeln till framgång som entreprenör är att ha visioner, vara 

en risktagare och att kunna balansera arbetet och familjelivet. En essentiell faktor som han 

nämner är att entreprenörer ska ha koll på företagets ekonomi, även om du har en revisor. Det 

är också viktigt att värna om personalen och ta in folk som förstår vad en entreprenör har för 

syfte med sitt företag. En annan viktig bit är att ha koll på firman i sin helhet, då du som ägare 

står som huvudansvarig. Richardson (2008) anser att man ska satsa på flera olika 

marknadsföringskanaler då det i dagens samhälle finns otroligt många sätt att nå ut till sina 

kunder. Det är av betydelse för entreprenören att se till att hålla ett gott rykte då det är 

komplicerat att reparera ett dåligt sådant. Richardson (2008) diskuterar vikten av att ha koll på 

företagets ekonomi även om du har en utomstående person som sköter bokföringen. Detta är 

viktigt anser han därför att det är du som ägare som har ansvaret för ditt företag och en 

utomstående kan också göra fel.  

Även om du varit inblandad i företaget, så är det en stor förändring och risk att överta ett 

bestånd. Så det krävs mod att ta steget och ansvara för ett bolag, att styra och ställa. Många av 

de vi resonerat med har sakta men säkert lärt sig om verksamheten. Men, visade ändå på att 

det du inte kan får du fråga om. Ingen hade någon som helst utbildning inom 

fastighetsförvaltning, det framgick dels i mötet med intervjupersonerna, i deras kroppsspråk 

och sätt att prata men också genom deras svar. Alla visade på entusiasm och önskan att driva 

något målmedvetet. En människa som inte har det draget skulle troligen inte våga sig in på att 

äga egna fastigheter. 

Marknadsföring satsades det väldigt lite på. Ingen utnyttjade sociala medier som facebook 

t.ex. Det räcker med att sätta in en annons på internet eller i morgontidningen för att få 
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lägenheter uthyrda. Eller så framgår det att vakanser finns, muntligen mellan Gävlebor. Det 

går i dagsläget så pass bra så ingen marknadsföring i övrigt behövs. Vi tycker dock att det är 

positivt om företaget har en hemsida där du kan läsa om deras objekt och inte bara ha ett 

telefonnummer. 

Richardson (2008) nämnde vikten av att ha ett gott rykte, vilket också alla intervjupersoner 

nämnde. Eftersom Gävle är en relativt liten stad, är det av betydelse att tänka på detta, 

eftersom ett dåligt anseende snabbt sprids i en mindre ort. Får man en dålig position kommer 

detta påverka uthyrningen av både lägenheter och lokaler. Det då ingen vill ha en 

fastighetsägare som inte bryr sig om hyresgästen. Ryktet kan också gälla skicket av 

fastigheten som gör att denna måste vårdas hela tiden, så det ser bra ut både på in- och 

utsidan. Flertalet av respondenterna nämnde att de hade verbal marknadsföring. Vilket gör att 

renomméet spelar en otroligt viktigt roll för dessa fastighetsägare. Därför att den enda 

marknadsföringen som görs är den som hyresgästerna berättar om till sina vänner.  

Fastighetsägare D har ingen revisor utan sköter sin ekonomi själv. Han är ändå noga med att 

kontrollera fakturorna innan godkännandet. Det för att sätta sig in vad han betalar för och att 

det som fakturerats är korrekt.  

Våra reflektioner: Det vi tyckte var mest utmärkande för de intervjuade var att, alla hade 

framtidsvisioner och dessa var tydliga. Detta kan bero på att flertalet av respondenterna skulle 

ge fastigheterna till sina barn. Visionen tror vi därför är tydlig då de vill ge sina avkommor en 

trygg framtid. Familjeliv och arbete diskuterades inte med respondenterna, men vi tror att 

egenföretagare ibland får offra lite av det som kallas familjelivet. Som en av de intervjuade 

berättade, hade hon sitt kontor i samma hus som sitt boende. Detta kan nog lätt leda till att 

familjeliv och företaget krockar vilket kan vara både en för- och nackdel. Fördelen är att 

personen fysiskt finns i hemmet, men samtidigt kan vara svår att nå. Nackdelen kan också bli 

att du lätt jobbar lite för mycket, då du har jobbet hos dig hela tiden.  

Marknadsföringen idag är inte så utbredd då flera av de intervjuade berättade att de endast har 

mun till mun marknadsföring. Som då kan bero på att lägenheter och lokaler är otroligt 

lättuthyrda och det inga vakanser finns. Därför tror båda att det är viktigt med ett gott rykte 

eftersom det är den enda marknadsföring som används och behövs just nu.  



31 
 
 

Vi tycker det är bra att göra som fastighetsägare D. Dubbelkontrollera alltid dina räkningar, så 

du inte behöva betala för något du ej borde stå för.  Revisionsbyråerna kan också göra 

felberäkningar. 

5.4 Basstrategier 
Dessa strategier har Aaker och Porter tagit fram, dessa två författare är stora inom 

marknadsföringsområdet och har skrivit en hel del om strategier.  

Kostnadsöverlägsenhet innebär att företagen ofta är ute efter stora vinstmarginaler. Det kan 

t.ex. ges genom bra pris på tillverkningsmaterial för att ge ett lågt försäljningspris mot kund. 

Stora vinstmarginaler kan ge chans till nya investeringar.  

Vi kan i allmänhet inte koppla denna strategi till de små fastighetsägarna som intervjuats, för 

att de har generellt sett för liten marknadsandel. Eventuellt kan en antydan till denna strategi 

ses i fastighetsägare D's sätt att agera. Då han vill satsa på att bygga radhus för att få så stor 

vinst som möjligt där han snabbt kan sälja, för att investera i nya fastigheter till sitt bestånd.  

Differentiering kan vara en inriktning av en produkt eller en tjänst som sticker ut inom 

området. Det kan handla om att sticka ut design-, teknologi- eller märkesprofilmässigt. En väl 

genomförd differentieringsstrategi skapar en stark position gentemot konkurrenterna.  

Vi ser inga kopplingar alls mellan detta strategival och respondenterna. Därför vi tror att en 

fastighet inte följer modet på samma sätt som klockor och bilar. Där kan du hitta finesser, som 

gör det attraktivt och spännande för konsumenten. Ett hus är ändå bara ett hus. 

Fokusering här läggs fokus på en viss köpgrupp, ett segment av sortimentet eller så sker ett 

geografiskt fokus. Inom strategivalet tillgodoses ofta en utvald målgrupp.  

Vi kan ses vissa kopplingar till D som hade lite framtida tankar att han kanske skulle satsa på 

ett 55 + boende. D.v.s. ett boende för personer som behöver lite extra hjälp när de blir äldre, 

samt att man måste anpassa boendet efter äldre personer med t.ex. hiss.  A trodde att 

fastighetsägare i framtiden endast ska satsa på ett segment, dvs. endast ha bostäder, lokaler 

eller industrilokaler. Det är inget som han har planer på alls i dagsläget. C hade i och för sig 

studentlägenheter. Dock var detta ingen strategi utan valdes därför att lägenheterna är små 

ettor och det är oftast studenter som vill ha dessa lägenheter av kostnadsskäl.  
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Synergier är när två företag samarbetar för att uppnå hållbara fördelar som ger unika 

möjligheter. Eftersom det är två företag som samarbetar med varandra, kan dessa ge kunden 

fördelar som ett ensamt företag inte kan matcha.  

Vi kan inte se att någon av fastighetsägaren har något direkt samarbete som gynnar båda 

företagen. Vi kan dock se att förvaltare hjälper varandra ibland, för att ge kunden mer 

fördelar. Om en person ringer och vill hyra en lägenhet och det inte finns någon sådan ledig, 

kan hyresvärden föreslå att personen ringer för kontroll av vakanser hos annat bostadsföretag. 

Flera av fastighetsägarna har också samma hantverkare som de använder gång på gång saker 

behöver repareras. Vi ser inte detta som en synergi som ger dessa företag fördelar mot kunden 

eller möjligheter som andra företag inte har.  

Pionjärskap handlar om att hela tiden vara först och ligga steget före sina konkurrenter. 

Företaget utvecklar då hela tiden nya saker som inte finns på marknaden. Detta kan vara en 

stor fördel för bolaget om kunden är nöjd med en nyutvecklad produkt där i vissa fall, 

personen binder upp sig till ett abonnemang under en längre period.  

Vi ser inte att denna strategi skulle fungera för en fastighetsägare då det är svårt att vara först 

med något som redan finns. Vi tror inte det finns efterfrågan efter arkitektur som sticker ut 

från det ”normala”. Utan folk vill ha hus som är praktiska. I så fall skulle det eventuellt vara 

så att byggstilen förändras, men det känns ändå inte tillräckligt styrkemässigt för att kallas 

pionjärskap.  
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6. Slutsats 

I detta avsnitt kopplar vi samman alla delarna och resonerar kring vårt resultat. I slutsatsen 

finns också förslag på vidare studier vid fortsatt forskning inom ämnet.  

Vi fick svar som visar på att småföretagare som äger fastigheter inte har direkta analyser, som 

visar att de medvetet genomarbetat en eller flera strategival. De val som vi funnit, passar 

delvis in under basstrategier. De intervjuade har inte gjort en uttalad språklig koppling till 

marknadsföringsstrategier. Däremot levt på det vis, utan att sätta ett strategibegrepp kring 

valet eller valen. Små fastighetsägare i Gävle stad har genomgående familjära kopplingar, 

eftersom barn eller andra släktingar arbetar eller har arbetat inom företaget. Flera av de 

tillfrågade vill att barnen även ska ha något att vidare förvalta, dagen då den äldre 

generationen inte orkar arbeta mer. Arbetsbördan verkar tidvis tung för flera, vilket kan 

påverka övriga familjen. Att driva eget tar tid!  

Om vi tittar på småföretagaren ur perspektivet entreprenör, har vi sett att det är hårt arbete 

som ligger bakom verksamheten. Alla har visat drag av driv i personligheten, angående att 

våga och ta risker. Både för att det är roligt men även för att entreprenören lever starkt inom 

personerna. Så i personligheten ligger känsla för att förvalta, vårda och driva företag framåt. 

Kunskap har det däremot varit bristfälligt av vid starten. Ingen av de vi talade med hade från 

början utbildning inom området förvaltning. Utan har iakttagit och lärt sig av arbetsgivare 

eller släktingar. Ett genomgående resultat var att alla frågade om sådant de inte visst något 

om, för att lära. Det kunde gälla juridiska frågor, entreprenadmässiga ärenden och politiska 

beslut som påverkar verksamheten. Det är mycket att tänka på som förvaltare och det kommer 

regelbundet funderingar från hyresgästerna. Men är du öppen, positiv, lyhörd som person, går 

det att lösa det mesta med rätt inställning och tid att lägga ner.  

Angående tid så såg båda två att alla var medvetna om att det gäller att lösa kundönskemål 

relativt snabbt, för att inte missnöje ska uppstå. Missbelåtenhet skapar irritation, som i sin tur 

bidrar till negativt skvaller om fastighetsägarens verksamhet. 
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Då Gävle är en liten stad där det är lätt att få uthyrt, såg vi inga större ansträngningar hos 

förvaltarna då det kom till marknadsföring. Dels för att de måhända inte har ekonomin att 

satsa mycket på reklam, men det genomgående svaret var att det inte behövdes. 

Marknadsföringen sköter Gävleborna själva, genom att samtala med varandra och sprida goda 

erfarenheter av möten med förvaltare. Så ett gott rykte är viktigt och det medför att det är till 

fördel att samarbeta med kunderna, så de bor kvar och inte sprider ogynnsam information. Vi 

kunde genom att studera respondenternas kroppsspråk, tonfall och den information de gav 

oss, tolka det som att kunderna är viktiga. Ägarna ”har entreprenören i sig” och de 

säljinstinkterna som behövs för att förstå kundens behov. Att vara snäll och vänlig lönar sig. 

6.1  Våra reflektioner 

Även om vi aldrig förutspådde att fastighetsägarna skulle ha flera väl utstakade strategival, 

trodde vi dock att de skulle reflektera mer kring området än vad vår analys utvisade. De tre 

begreppen som vi arbetat utifrån beskriver väl gemensamma drag som återkommer i alla 

intervjuerna. Våra åsikter om de begrepp vi använt oss av i teorin, varför vi valt dem och 

tankar kring svaren vi fick av respondenterna kommer det vidare resoneras kring.  

Relationer- Vi förstår att relationerna spelar stor roll och att det är viktigt att satsa tid på 

relationer inom yrkeslivet. De vi intervjuat visar tydligt det i sitt uttryck, genom att betona 

vikten av att ha en bra relation till sina hyresgäster.  

Familjeföretag- Många av intervjupersonerna tänkte långsiktigt på så sätt att de upplevde det 

av vikt att förvalta fastigheterna, så nästa generation kan ärva och överta företagen. Båda två 

trodde dock att flera skulle nämna att de var i branschen för att köpa och sälja, oftare än i 

nämnda fall, för att tjäna mycket pengar. Rikedom verkar inte vara det som driver personerna 

framåt, utan det är passionen för hus och fastigheter, ihop med att värna om en trygg framtid 

för barn eller andra närstående släktingar, som är drivkraften bakom projekten. 

Entreprenörskap- Vi misstänkte att alla vi skulle möta innehade någon slags drivkraft, som 

kan beskriva en entreprenör. Men det var olika styrka i drivet människorna emellan. Ägare D 

hade de mest utmärkande dragen av vad som beskriver en entreprenör. Han ville växa och 

skapa affärsmöten och affärsmöjligheter. 

Basstrategier- Det var basstrategierna som vi utgick ifrån i vårt arbete. Och vi trodde att det 

skulle kunna göras många kopplingar mellan basstrategier och intervjusvar. Några hittades, 
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men dock inte alls så många som förutspåtts. Och de förbindelser vi fann var dessutom svaga 

samt i det planerade framtidsstadiet för ägaren i så fall. 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
Eftersom vi i denna studie valt att inrikta oss endast mot små fastighetsägare i Gävle, så skulle 

det kunna vara lämpligt att fortsätta studera flera fastighetsägare. Både i Gävle men på samma 

sätt, i andra orter i Sverige. Detta för att få en mindre generell analys. I vår studie intervjuades 

endast fyra personer, så vår slutsats är generell och vi kan inte styrka att det i verkligheten är 

konsekvent på liknande sätt.  

Vi tycker det vore intressant att forska vidare om varför små fastighetsägare inte har några 

allmänna strategier för sitt ägande och sin förvaltning. Vid en sådan typ av studie skulle det 

vara lockande och se till, när och om strategier förekommer. Finns de hos riktigt stora 

fastighetsägare, som går under benämningen större företag? 

Det skulle likväl vara givande att göra en liknande uppsats inom Sveriges gränser med fler 

fastighetsägare. Och då också utgå ifrån metoden grundad teori, för att se vilka begrepp som 

växer fram utifrån empirin. 
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Bilaga 1 
 

Frågor till intervjuerna  

Vi kommer inte att gå ut med några namn, utan de omdöps till fastighetsägare A, B osv. Så 

allt som skrivs inte kommer kunna kopplas till er personligen.  

 

1. Hur länge har du vart i branschen? 

2. Hade du någon erfarenhet av branschen innan du köpte fastigheter? 

3. Hur många fastigheter äger du?  

4. Vad är de för typ av fastigheter?  

5. Hur många lägenheter/lokaler är de? 

6. Vad hade du för strategier och tankar kring ditt första köp? 

7. Vad har du för strategier i dagsläget?  

8. Hur utvecklar ni era strategier? 

9. Vilka ser ni som era konkurrenter? 

10. Vilken/vad är din huvudsysselsättning? (är de fastigheten eller har du fastigheterna som en 

hobby). 

11. Hur ser du på framtiden angående strategier inom fastighetsbranschen? 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm

