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Abstract 

Titel: Kundorienteringens utveckling inom två kommunala bostadsföretag 

 

Nivå: D-uppsats i företagsekonomi 

 

Författare:  Annika Arvidsson & Marika Fagerlund 

 

Handledare: Tommy Gerdemark 

 

Datum: 2009-04 

 

Syfte: Syftet med vår studie är att utreda och analysera hur två kommunala bostadsföretag 

arbetar med kundorientering idag jämfört med för tio år sedan. Vårt mål är att utifrån en 

uppföljande studie redogöra för hur kundorienteringstankarna har utvecklats under den 

senaste tioårsperioden. Arbetar de kommunala bostadsföretagen mer kundorienterat idag 

jämfört med för tio år sedan? Vi vill även öka kunskapen kring kundorientering och belysa 

vilka fördelar som finns att vinna hos de kommunala bostadsföretag som väljer att arbeta 

kundorienterat.  

 

Metod: För att genomföra studien har vi samlat information från litteratur och från två 

intervjuer. Intervjuerna har utförts personligt på respektive respondents kontor. Intervjuerna 

spelades in på band. Därefter har materialet analyserats och bearbetats.   

 

Slutsats: Vi anser att de två kommunala bostadsföretag vi granskat har utvecklat sin 

kundorientering mycket, särskilt de fem senaste åren. De kan därmed ses som 

kundorienterade i en högre utsträckning idag jämfört med för tio år sedan. Bostadsföretagen 

utgår mer från kundernas behov och önskemål när olika beslut tas och använder sig dessutom 

av omfattande kundundersökningar. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Förslagsvis kan man utföra fördjupande studier inom 

området, t.ex. mer ingående analysera hur en ökad kommersialisering av kommunala 

bostadsföretag påverkar deras kundorientering. Vi föreslår även att man utför jämförelser med 

ett större urval av kommunala bostadsföretag. Det vore också av stort intresse att utföra 

studier som jämför skillnader mellan kommunala bostadsföretags kundorientering gentemot 

ett kommersiellt fastighetsföretag.  

 

Uppsatsens bidrag: Vi tror att den här studien kan vara till nytta för andra studenter som 

läser till fastighetsekonomer, och för andra kommunala bostadsföretag för att se hur de 

kommunala bostadsföretag vi undersökt arbetar med kundorientering. Vi tror dessutom att 

andra företag med liknande eller andra produkter och tjänster som är relaterade till 

fastighetsbranschen kan använda sig av vår studie för att utveckla sin kundorientering. 

 

Nyckelord: Marknadsföring, kommunala bostadsföretag, kundfokus, kundorientering, 

kundanpassning 
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Abstract 

Title:  The customer alignment's development within two municipal housing companies
  

Level:           D 
 

Authors:      Annika Arvidsson & Marika Fagerlund 
 

Supervisor:  Tommy Gerdemark 
 

Date: 2009-04 

 

Purpose: The purpose with our study is to analyze and conduct an inquiry of how two 

municipal housing companies work with customer focus today compared to ten years ago. We 

also want to pay attention to how the thoughts of costumer alignment have been developed 

during the last ten years with a follow up study. Do the municipal housing companies work 

more with customer alignment today than a decade ago? We also want to increase knowledge 

about customer alignment and illustrate the benefits that could be done by municipal housing 

companies who choose to work with customer alignment.  

Method: In order to implement this study we have gathered data from literature and from two 

interviews. The interview has been personally performed at each respondents´ offices. The 

interviews were also recorded on tape. The material we gathered was analyzed and processed 

to this thesis. 

Conclusions: We consider that the municipal housing companies in Sweden have developed 

their customer alignment very much, especially during the last five years. They are thereby 

customer alignmented in a higher extent today compared to ten years ago. The companies are 

using a lot of extensive customer surveys and work on the supposition from costumers when 

making various decisions.  

 

Suggestions for future research: We consider that it could be of interest to carry out 

continued studies within the area. As a suggestion, one can carry out deepening studies within 

the area but also how an increased commercialization of the municipal housing companies 

influences their customer alignment. We also suggest that one can carry out comparisons with 

a bigger selection of the municipal housing companies. We also consider that it could be of 

interest to carry out studies that compare differences between the municipal housing 

companies´ customer alignment compared with a commercial real estate company.  

 

Contribution of the thesis: We think that this study can be useful for other real estate 

economist students, also for other municipal housing companies in order to see how a non-

profit real estate companies carries out their customer alignment. We also believe that other 

companies with similar or other products and services that are related within the real estate 

sector can use our study in order to develop their customer alignment. 

 

Key words: Marketing, municipal housing companies, customer focus, customer alignment, 

customer adaptation 
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Förord 

Idén till denna studie grundar sig i att vi båda två är intresserade av ekonomi och 

marknadsföring inom fastighetsföretag, eftersom vi har läst ekonomi och fastighetsteknik på 

Högskolan i Gävle. Det vi ansåg var mest intressant var att undersöka hur fastighetsföretag 

kundorienterar sig idag jämfört med hur de gjorde för tio år sedan.  

Vi vill tacka företaget MKB och Gavlegårdarna.  Ett särkilt stort tack till våra 

intervjupersoner Göran Larsson, fastighetschef på MKB och Anders Bäckström, områdeschef 

på Gavlegårdarna.  

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Tommy Gerdemark, som under hela arbetets 

gång kommit med konstruktiv kritik och synpunkter på hur vi kan förbättra vårt arbete.  

 

 

 

Annika Arvidsson  Marika Fagerlund 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet innehåller en introduktion till ämnet för att ge 

läsaren en ökad förståelse för uppsatsen. Vi börjar med en bakgrund till 

ämnet som tar upp tidigare forskning inom området som sedan följs av 

vår problemformulering, syfte, avgränsning och uppsatsens fortsatta 

disposition.   

1.1 Bakgrund 
Fastighetsbranschen har varit känd för att se på förvaltningen i ekonomiska termer. De har då 

satt fastigheterna i centrum och grundat sina beslut på ekonomiska faktorer som 

energiförbrukning och underhållsbehov.
1
 På SABOs hemsida lyfter de fram boinflytande på 

2000-talet med texten ”Hyresgästernas möjlighet till inflytande över och delaktighet i 

fastighetens, bostadsområdets och stadsdelens utveckling gynnar på olika sätt såväl de boende 

som bostadsföretaget som kommunen”.2 

Fokus började sättas på de kommunala bostadsföretagens kunder i början på 1990-talet. Detta 

i samband med att de statliga subventionerna till fastighetsföretagen minskade och 

kostnaderna steg. Kunderna flyttade vid den tiden från sina hyreslägenheter och sökte andra 

boendealternativ. För att de kommunala bostadsföretagen skulle täcka de vakanser som 

uppstod, började de se kundorientering som ett sätt att locka tillbaka sina kunder.
3
  

Kundorienteringen blev som en positiv ”trend” under 1990-talet, då effektivitetsutvecklingen 

ledde till att företag allt mer beaktade sina kunder. Kundorientering fick en positiv klang inom 

alla sektorer och fastighetsbolagen var inte sena med att ta till sig det nya tankesättet.
4 

  

Kundorienteringen har sedan dess fortsatt inom de kommunala bostadsföretagen, men 

utvecklingen har inte varit lika intensiv som den var i början på 1990-talet. När 

kundorienteringen började implementeras hos de kommunala bostadsföretagen i början på 

1990-talet kunde man se stora skillnader företag emellan. De handlade inte bara om att välja 

att arbeta kundorienterat utan också om vad som ansågs vara kundorientering.
5
 Utvecklingen 

har dock gått framåt och de flesta kommunala bostadsföretag anser sig idag vara 

kundorienterade. Synen på kundorientering har även den blivit mer snarlik företag emellan.   

                                                 
1
 Ericson, 1992 s. 9 

2
 http://www.sabo.se/2909.ASP 080525 

3
 Gerdemark, 2000 

4
 Ibid.  

5
 Ibid. 

http://www.sabo.se/2909.ASP
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1.2 Problemformulering 
1. Vad innebär kundorientering i kommunala bostadsföretag idag 2009 jämfört med hur det 

såg det ut för tio år sedan?  

2. Hur arbetar kommunala bostadsföretag med kundorientering konkret idag respektive för tio 

år sedan? 

1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är att öka kunskapen kring hur kundorienteringstanken utvecklats och 

hur den används inom kommunala bostadsföretag. 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår studie till kommunala bostadsföretag då de som i grunden icke 

vinstdrivande företag är särskilt intressanta ur ett kundorienteringsperspektiv. De två 

kommunala bostadsföretag som vi har valt att titta närmare på är Gavlegårdarna AB och 

MKB fastighets AB.  

1.5 Fortsatt disposition 
Kapitel 2 – Metod 

I det andra kapitlet redogör vi för vår vetenskapliga metod och vårt tillvägagångssätt. Vi 

diskuterar även källkritik och studiens trovärdighet. 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

I det tredje kapitlet lyfts relevanta teorier för studien fram. Huvudrubrikerna är bakgrund, 

kundorientering, kunden, tjänsten ”boende”, tjänstekvalitet, kunden i centrum, service, 

möjligheter hyresgästen i centrum, behov och efterfrågan, kundens upplevda kvalitet, hinder i 

kundorientering, negativa konsekvenser med kundorientering samt kommunala 

fastighetsföretag.  

Kapitel 4 - Empirisk referensram 

I det fjärde kapitlet presenteras studiens empiriska material hämtat från Gavlegårdarna och 

MKB. Där vi redogör för de intervjuer vi gjort på respektive företag.  

Kapitel 5 – Analys 

I det femte kapitlet analyseras och ställs empirin mot teorin. Gavlegårdarnas och MKBs 

kundorientering analyseras mot empirin. Jämförelser görs om hur kundorienteringen 

utvecklats under de tio senaste åren. 

Kapitel 6 – Slutsats 

I det sjätte kapitlet presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till och besvarar därmed 

vår problematisering/frågeställning samt knyter an till vårt syfte med studien. Vi beskriver 

även det kunskapsbidrag som vi anser att uppsatsen har och ger förslag på fortsatt forskning. 

 



Kundorienteringens utveckling inom två kommunala bostadsföretag  2009 
 

  Sida 3  
  

 

2. Metod 

I detta kapitel redogör vi för vår vetenskapliga metod och vårt 

tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med att vi diskuterar trovärdighet 

och källkritik kopplat till studien.  

För att genomföra denna studie började vi förbereda oss genom att läsa igenom relevant 

litteratur och repetera tidigare kursers innehåll samt artiklar på Internet. Vi valde ut 

”Kundorientering – oklarheter på den självklara vägen” av Tommy Gerdemark som den mest 

centrala litteraturen till vår studie. Vi ansåg att Gerdemark beskrev kundorientering ur ett brett 

och grundläggande perspektiv. Genom att läsa igenom litteraturen skapade vi oss en ökad 

förståelse inför ämnet.  

När vi hade läst in oss på området kundorientering och de faktorer som kan kopplas till 

området hade vi funderingar kring vilket fallstudieobjekt vi skulle välja att studera. Vi kom då 

fram till att vi skulle ta reda på hur kommunala fastighetsföretag ser på kundorientering idag, 

respektive hur man såg på det för tio år sedan, samt hur de arbetar med kundorientering idag, 

respektive hur man arbetade med det för tio år sedan. 

För kunna möjliggöra detta började vi med att samla in material till vår teori del i studien. 

Böcker som kom att utgöra vår teori del fann vi i biblioteket på Högskolan i Gävle och på 

Mariehamns stadsbibliotek. Vi fick även låna böcker från vår handledare Tommy Gerdemark 

under arbetets gång. Utgående från litteraturen skrev och formade vi vår teori del i arbetet där 

vi tog upp olika marknadsförings- och kundorienteringsteorier som författarna beskrev i sina 

böcker. Efter att vi samlat in teorier från litteraturen som anknöt till vår problemformulering, 

samlade vi in företagsinformation från Gavlegårdarnas och MKBs hemsida samt gick igenom 

deras årsredovisningar. MKB hade väldigt mycket och utförlig information beskrivet i sin 

årsredovisning. Informationen som fanns i årsredovisningen tillsammans med 

litteraturstudierna gav oss underlag till de intervjufrågor vi hade planerat att ställa till 

personalen på företaget. Efter genomgång av Gavlegårdarnas årsredovisning kompletterade vi 

intervju frågorna med ytterligare några frågor. 

Vår tanke var att utföra personliga intervjuer och därefter jämföra hur materialet från vår 

teoretiska referensram skilde sig åt från vår empiriska bakgrund samt hur de överrensstämde 

med varandra. Detta redogör vi för i kapitel 5 som avser vår analysdel i studien. Då vi främst 

tar upp skillnader mellan idag och för tio år sedan. 

Vi bokade personliga intervjuer med områdeschef Andreas Bäckström på Gavlegardarna och 

med Göran Larsson på MKB. På Gavlegardarna var det svårt att komma fram till en person 

som hade kunskap inom området, men när vi väl kom fram till honom fick vi intervjutid 

snabbt. MKB var ännu svårare att få tag på, men när vi väl fick tag på Göran Larsson fick vi 

intervju redan efter en vecka. Vi utförde samtliga intervjuer på respektive respondents 

arbetsplats. Vi närvarade båda två vid intervjun med Bäckström på Gavlegårdarna, under 
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intervjun med Larsson på MKB hade dock endast en av oss möjlighet att närvara. Under de 

personligt utförda intervjuerna använde vi oss av en bandspelare för att inte gå miste om 

viktig information. Efter utförd personlig intervju lyssnade vi av bandspelaren och skrev ned 

våra anteckningar och reflekterade över materialet. Då vi hade utfört samtliga personliga 

intervjuer och skrivit ned dem i skriftligt format hade vi väldigt mycket data som vi var 

tvungna att analysera. De insamlade data som vi hämtat från de personliga intervjuerna 

bearbetade vi genom att jämföra dessa mot varandra vilket vi redogör för i kapitel 5.  

Genom att jämföra vår teoretiska referensram mot vår empiriska bakgrund från intervjuerna 

med ett kritiskt förhållningssätt, anser vi att materialet vi presenterar ska räknas som 

trovärdigt samt vara begripligt och lättförståeligt. Efter att ha utfört vår studie anser vi att vi 

har kommit fram till slutsatser som vi anser vara intressanta och relevanta. 

2.1 Val av studieobjekt 
När vi läst in oss på området marknadsföring och kundorientering samt de faktorer som kan 

kopplas till området hade vi funderingar kring vilket fallstudieobjekt vi skulle välja att 

studera. Då vi båda två är intresserade av marknadsföring och läser inriktningen 

fastighetsekonomi valde vi att utföra en studie om hur kommunala bostadsföretag ser på och 

arbetar med kundorientering idag, respektive hur de såg och arbetade med det för tio år sedan. 

För att kunna genomföra denna studie valde vi ut två kommunala bostadsföretag i Sverige 

som vi kunde utföra studien på. Vi valde Gavlegårdarna eftersom de är relativt stora. De är 

även ett företag som ligger i framkant i utvecklingen. Gavlegårdarna är även beläget på vår 

studieort, vilket även underlättade undersökningarna. Vi valde även MKB i Skåne som är ett 

kommunalt bostadsföretag som det finns mycket forskning om, det är känt för sin 

självförvaltning som startade där. Båda företagen vi valde är relativt stora samt har en 

geografisk spridning över landet, vilket gör att vi tycker att de kan representera Sveriges 

kommunala fastighetsföretag bra. Vi hade även anknytning till båda städer, vilket gjorde det 

möjligt att utföra personliga intervjuer, på respektive respondents kontor. Vi hade dessutom 

personliga erfarenheter av företagen som kund från tidigare, vilket medförde en djupare 

förståelse för kundorienteringsstrategierna företagen använde sig av. 

2.2 Insamling av data 
I dagsläget är ett av de vanligaste sätten att påbörja en sekundärdatainsamling av ett företag 

att besöka dess hemsida
6
. Detta var också vår första ansats till vår insamling av material 

angående respektive företag. Vi beställde även två årsredovisningar vilket är det klassiska 

sättet att samla in sekundärdata om företag
7
. Utöver detta har vi kompletterat med material 

från tidningsartiklar och andra hemsidor på Internet. 

Litteraturen till studien har vi valt utifrån vårt ämnesval och syfte. Genom litteraturen har vi 

kunnat stärka våra undersökningar och argument. Vi har även fått inspiration och vägledning 

                                                 
6
 Lundahl & Skärvad, 1999, s. 133 

7
 Ibid 
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av litteraturen vi använt oss av i studien. Vissa delar av den litteratur vi använt oss av i denna 

studie, har vi bekantat oss med i tidigare undersökningar under vår studietid på Högskolan i 

Gävle. Vi ansåg även att litteraturen vi valt ut var tillfredställande för att vi skulle kunna 

besvara vår problemformulering och vårt syfte med studien. 

Vi anser att informationsflödet i dagens samhälle är större och intensivare än någonsin. 

Därmed var kraven relativt höga på oss när vi ämnade utföra denna studie. Vi hämtade 

information genom tidigare studier samt genom andra vetenskapliga rapporter och böcker.
8
 

För insamling av data till studien använde vi oss av en kvalitativ metod som främst bestod av 

personligt utförda intervjuer. Vi tänkte även utföra kvantitativa enkätundersökningar, men på 

grund av tidsbrist hann vi inte med detta
9
.  

Det finns två typer av datakällor, vilka är primärdata och sekundärdata. Primärdata är material 

som utredarna själva samlat in medan sekundärdata är material som andra samlat in och som 

utredarna tagit del av. Man kan använda sig av ostrukturerade intervjuer där intervjuarna 

presenterar vad intervjun kommer att handla om till respondenterna. Därefter använder sig 

utredarna av utforskande frågor för att få fram information. Utforskande frågor är frågor som 

inte leder personen att svara på ett visst sätt.
10

 

2.3 Tillvägagångssätt för intervjuer 
Vi valde att genomföra öppna intervjuer med frågor till våra respondenter från en förberedd 

frågemall med frågor som vi ansåg skulle täcka de områden som vi ville ha kunskaper kring. 

Under intervjuerna ville vi försöka skapa en diskussion kring våra frågor med hjälp av att 

ställa följdfrågor. 

Genom att vi löpande ställde följdfrågor anser vi att vi kunde få en djupare förståelse för 

respondenternas svar genom att vi bekräftade dessa med följdfrågor då vi ansåg att svaret 

behövdes breddas. Då vi ansåg att vi fick fram tillförlitliga svar genom diskussioner kom detta 

att minska vår uppgift som intervjuare ur tolkningssynpunkt för de data vi fick via våra 

intervjuer. Intervjuerna utfördes personligt på Gavlegårdarna och MKB. Vi använde oss av 

anteckningar och en bandspelare för att säkerställa att väsentlig data inte gått förlorad. Genom 

att utföra intervjuerna hos Gavlegårdarna och MKB ansåg vi att respondenterna kände sig 

bekväma på sina egna kontor. Detta ansåg vi skulle bidra till att skapa en trevlig atmosfär och 

bidra till öppna diskussioner. 

2.3.1  Val av frågor 
Frågorna vi ställde var utformade för att försöka besvara vår problemformulering och syftet 

med denna studie. Vi har använt oss av frågor som vi anser att respondenterna har haft goda 

kunskaper om att kunna besvara. Vi valde att ha förberedda frågor vid våra intervjuer för att 

vid lämpliga tillfällen ställa följdfrågor, för att få ytterligare information av respondenterna. 

                                                 
8
 Bäck & Halvarsson, 1992, s. 19 

9
 Jacobsen, 2002 

10
 Depoy och Gitlin, 1999 
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Frågorna var även uppbyggda så att respondenterna enbart inte skulle svara ja eller nej samt 

för att skapa en diskussion mellan oss och respondenterna. Vi valde även att ställa enklare 

frågor i början av intervjuerna för att successivt ställa frågor som vi ansåg skulle ge bredare 

svar. 

2.3.2  Val av intervjupersoner 
För att få relevant data till vår studie valde vi att intervjua medarbetare på Gavlegårdarna och 

MKB. Dessa ansåg vi hade den kompetensen vi behövde för att kunna besvara vår 

problemformulering. Vi utförde intervjuer med en person från respektive fastighetsföretag. 

För att välja ut personerna ringde vi till fastighetsföretagen för att fråga dem om vem inom 

deras företag som besatt denna information. Anledningen till att vi valde att intervjua Anders 

Bäckström och Göran Larsson var, att vi ansåg att dessa personer med sin långa erfarenhet 

inom företagen skulle kunna bidra med nyttiga kunskaper till vår studie. Genom att välja 

dessa personer ämnade vi kunna besvara på problemformuleringen samt på vårt syfte till 

denna studie. 

Intervjun som utfördes med Anders Bäckström var ämnad för att ge Gavlegårdarnas 

perspektiv till vår studie. Anders Bäckström arbetar som områdeschef för Gavlegårdarna och 

har många år bakom sig inom företaget. Vi ansåg därmed att han skulle kunna besvara våra 

frågor om kundorientering, till denna studie. 

Intervjun som utfördes med Göran Larsson var ämnad för att ge MKBs perspektiv till vår 

studie. MKB har länge arbetat med självförvaltning och det var även han som var grundaren 

till detta, vilken är en viktig del inom kundorienteringen. Därför ansåg vi det ytterst lämpligt 

att intervjua honom. Han har dessutom arbetat inom företaget i stort sett hela sitt yrkesliv. 

Genom dessa intervjuer ämnade vi skaffa oss djupare insikter i hur kommunala 

fastighetsföretag i Sverige idag ser och arbetar med kundorientering, samt hur de såg på det 

och arbetade med det för tio år sedan. 

2.4 Kvalitativ metod 
En författare kan väja mellan kvantitativa (hårda) och kvalitativa (mjuka) data

11
, det finns 

även könsrelaterade föreställningar att kvantitativa data ses som maskulina
12

. Datakällor kan 

inhämtas från dokument eller från människor. Exempel på dokument är böcker, 

tidningsartiklar och årsredovisningar medan exempel på information från människor är 

observationer, enkäter och intervjuer. Vidare kan dessa datakällor delas in i primärdata och 

sekundärdata. Det material som författarna själva samlar in är primärdata medan det material 

som andra redan har samlat in är sekundärdata.
13

 

De personliga intervjuerna som utfördes för att samla in data till den empiriska bakgrunden i 

studien kännetecknas som en kvalitativ metod. Det var då vi ställde öppna frågor som vi 

saknade förberedda svarsalternativ för.  

                                                 
11

 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 63 
12

 Patel & Davisson, 1994, s. 293 
13

 Lundahl & Skärvad, 1999, s. 52 
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När man utför en studie efter en kvalitativ metod är det är viktigt att intervjuarna ställer frågor 

som de tror att respondenterna har goda kunskaper om att kunna besvara. Detta gjorde vi 

genom att se till att intervjua medarbetare från Gavlegårdarna och MKB som hade arbetat där 

en längre tid. 

Svaren som vi fick från respondenterna tolkade vi efteråt för att dessa skulle komma att utgöra 

en viktig roll i bildandet av den empiriska bakgrunden som senare skulle användas för att 

analysera problemformuleringen och syftet till studien med.  

Vi föredrog den kvalitativa metoden då vi ansåg att vi inte besatt tillräckligt stora kunskaper 

inom ämnet och var medvetna om att vi behövde tolka materialet för vidare analys. 

Vi anser att nackdelen med en kvalitativ metod kan vara att respondenterna som vi valt att 

intervjua inte besitter rätta kompetenserna för att kunna besvara problemformuleringen och 

syftet studien var ämnad att undersöka. Det är även troligt att det skapas följdfrågor efter hand 

under en öppen intervju som baserar sig på respondenternas svar.  

Det var viktigt att vi höll oss med ett kritiskt förhållningssätt till svaren från respondenterna. 

Vi ansåg även att det var viktigt att inte komma respondenterna allt för nära då detta skulle ha 

kunnat bidra till att påverka deras svar och därmed påverka kvalitén på personliga 

intervjuerna negativt.
14

 

2.5 Kvantitativ metod 
Med en kvantitativ metod vill man uppnå en större empirisk data. Detta kan utföras med hjälp 

av enkätundersökningar. Vid en kvantitativ metod använder man sig mindre av tolkningar till 

skillnad från den kvalitativa metoden, där intervjuarnas tolkningar och respondenternas 

uppfattningsförmåga av frågorna utgör empirins betydelse.  

En kvantitativ metod är användbar då utredarna behöver intervjua ett stort antal personer för 

att i sin tur analysera en problemformulering. Nackdelen med en kvantitativ metod är att 

problem oftast inte går att kategorisera utan behöver tolkas.
15

  

För att vi skulle få material till denna studie hade vi tänkt utföra flertalet enkätundersökningar. 

Då vi insåg att arbetets omfång skulle bli för stort och tidskrävande valde vi att inte utföra 

enkätundersökningar. 

I de avseenden vi skulle ha utfört en kvantitativ enkätundersökning anser vi att vi skulle ha 

fått ett bredare spektrum till vår datainsamling. Då detta inte utfördes vet vi inte om resultatet 

vi kommit fram till skulle ha blivit annorlunda. 

                                                 
14

 Jacobsen, 2002 
15

 Ibid 
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2.6 Metodanalys 
För att utvärdera arbetet i vår studie anser vi att det är positivt att kunna skåda detta i en 

metodanalys. I metodanalysen kan läsare se hur vi anser att våra val av teoretisk referensram 

och vår metod av intervjuteknik bidragit till att utföra denna studie. I de avseenden studien 

inte anses vara trovärdig kan författare som ämnar bedriva fortsatta studier inom området se 

hur vi resonerat kring valet av metod och hur detta konkret bidragit till vår studie.  

Då vi endast hade möjlighet att intervjua en medarbetare på de två företagen vi valt ut, anser 

vi att vi haft ett begränsat urval till att inhämta data till vår empiriska bakgrund. För att få en 

variation i data anser vi att det hade varit optimalt att intervjua fler medarbetare från företagen 

samt intervjuat flera kommunala fastighetsföretag i Sverige. Trots detta anser vi att materialet 

vi inhämtat från våra personliga intervjuer ska fungera som en berikad empirisk grund i ämnet 

då vi lyckades utföra personliga intervjuer med två medarbetare på olika företag.  

Personliga intervjuerna vi utförde gav oss möjligheten att läsa av kroppsspråket på 

respondenterna vilket gjorde att vi lättare kunde upptäcka känslotillstånd och därmed få ut 

mer av intervjuerna genom att ställa relevanta följdfrågor vid rätt tillfälle
16

.  

Då de personliga intervjuerna utvecklades till diskussioner där vi hade möjligheter att ställa 

relevanta följdfrågor flertalet gånger resulterade detta till att vi anser att vi fick ett gediget 

empiriskt material till våra analyser. Vi anser därmed att de utförda personliga intervjuerna 

blev väldigt lyckade.  

I de avseenden studien inte anses vara trovärdig kan en fördjupande studie utföras inom 

området. Bandspelsmetoden visade sig vara väldigt användbar då vi fick med allt som sades 

under intervjuerna.  

Detta medförde att vi enklare kunde använda oss av direkta citat från respondenterna i vår 

studie vilket vi anser bidrar positivt till att öka läsarvänligheten i texterna i studien. Vi anser 

även att valet av litteratur bidrog till att vi kunde utforma ett bra frågematerial till våra 

personliga intervjuer som visade sig ge oss mycket data. Därmed anser vi att litteraturen 

påverkat arbetet positivt i sin helhet och att den underlättat för oss att besvara vår 

problemformulering och vårt syfte som denna studie varit ämnad för. 

2.6.1 Källkritik 
I en snäv beskrivning lyfter Eriksson och Wiedersheim-Paul fram källkritik som granskning 

av dokument. Dess syfte är att: 

”Bestämma om källan mäter det den utger sig för att mäta (dvs. om den är valid), om den är 

väsentlig för frågeställningen (dvs. om den har relevans) och om den är fri från systematiska 

felvariationer (dvs. om den är reliabel).”
17 

 

Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt vid genomgång av det insamlade materialet 

och gentemot alla inblandade källor. Patel & Davidson beskriver ett tillvägagångssätt och 

                                                 
16 

Trost, 2005 
17

 Eriksson & Wiederheim-Paul, 2001, s. 150 



Kundorienteringens utveckling inom två kommunala bostadsföretag  2009 
 

  Sida 9  
  

frågor som underlättar det kritiska förhållningssättet vid insamlande av och genomgång av 

dokument: 

1. Ta reda på när och var dokumentationen tillkommit 

2. Ta ställning till varför det dokumentet tillkommit 

- Vilket syfte hade upphovsmannen? 

- Under vilka omständigheter tillkom dokumentet? 

3. Ta ställning till upphovsmannen själv 

- Vem var han/hon? Är han/hon lekman eller har kännedom inom området? 

- Vilken relation hade han/hon till händelsen? 

Framställdes dokumentet under någon form av påverkan?
18

 

Vi anser att trovärdigheten i den litteratur vi använt oss av som referensram till denna studie 

bör anses vara hög eftersom den tidigare granskats kritiskt av andra forskare och läsare.  

Vi har även inhämtat information från Gavlegårdarnas och MKBs hemsida och 

årsredovisningar, vilka är källor vi anser vara tillförlitliga.  

Enligt oss är det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till denna typ av information, då vi 

anser att företaget kan ha haft incitament att påverka informationen som framställs. Detta 

gäller även de två personliga intervjuerna som utfördes med medarbetare på respektive 

företag.  

Vi anser att det är troligt att de inte ville tala negativt om den egna verksamheten, vilket kan 

ha fått dem att svara på vissa frågor efter företagets riktlinjer och inte hur det egentligen ser 

ut. Vi anser att de källor som använts representerar en opartisk syn och bör räknas som 

trovärdiga.  

Då vi utfört intervjuer för att samla data till vår studie med medarbetare från två olika 

kommunala fastighetsföretag i Sverige, kan dessa intervjuer ge upphov till olika resultat, 

beroende på hur vi tolkar respondenterna. Då vi använt oss av en bandspelare, vilket medfört 

att samtliga intervjuer ordagrant kunnats analyseras, anser vi att vi haft möjligheter till en 

ökad tolkningsförmåga och därmed bidar detta till högre trovärdighet i studien. 

 

                                                 
18

 Patel & Davidson, 1994, s. 55 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogör vi för de teorier som vi anser är relevanta för 

denna studie. 

3.1 Bakgrund 
För en ökad förståelse inleder vi med en historisk bakgrundsbeskrivning. 

3.1.1 Historisk bakgrund 
På 1930-talet var bostadsmarknaden i kris. De flesta fastighetsföretag ägdes av byggmästare 

och privata byggherrar
19

. De byggde på spekulation och utnyttjade den utbredda 

bostadsbristen för att tjäna stora pengar
20

.  

Föreställningen att en god bostad borde vara en social rättighet för alla medborgare och en 

förutsättning för framväxt av ”folkhemmet” etablerades under 1930-talet, framförallt av 

makarna Myrdal som fick politisk genomslagskraft vid den här tiden
21

. 1932 tillsattes en 

bostadssocial utredning som började påverka bostadspolitiken från mitten av 1930-talet fram 

till 1960-talet
22

. ”Detta ledde till skapandet av en ny typ av organisation, så kallade 

kommunala bostadsföretag, ägda av kommunerna. Man lade ansvaret på staten och 

kommunerna att ”förse folket med goda och sunda bostäder som inte var trångbodda” och de 

kommunala bostadsföretagen fick till uppgift att förverkliga detta mål.”
23

  

De kommunala bostadsföretagen, HSB och Riksbyggen ökade sin bostadsproduktion och 

ändrade ägarfördelningen för flerbostadshusen. Förvaltningen sköttes som regel också av 

ägarna. 1940 ägdes 75 % av de nybyggda husen av byggmästare och privata byggherrar. 1950 

var det 35 procent.
24

  

Byggandet av bostäder kom igång redan under kriget och fortsatte sedan med smalhusen på 

1950-talet. Den största expansionen miljonprogrammet började på 1960-talet, då alla krafter 

inriktades mot att under tioårsperioden 1965-1975 bygga en miljon lägenheter.
25

  

Från och med 1960-talet kom fastighetsmarknaden i huvudsak att ha en gynnsam utveckling.  

Då växte synsättet att investeringar i fastigheter var långsiktigt realvärdesäkra fram. Det vill 

säga att priserna stiger i takt med inflationen. Hyresmarknaden var vid denna tid reglerad för 

såväl bostäder som kommersiella lokaler. Hyresnivåerna var relativt låga, brukshyra gällde för 

bostäder och statligt stöd utgick till bostadsbyggande. För lokaler avskaffades 

                                                 
19

 Nordstrand, 2004, s. 32 
20

 Högberg & Högberg, 2000, s. 33 
21

 Ibid, s. 33 
22

 Nordstrand, 2004, s. 35 
23

 Högberg & Högberg, 2000, s. 33 
24

 Ibid, s. 32 
25

 Ibid, s. 33 
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hyresregleringen år 1972, för bostäder har den fortsatt att gälla fram till idag, om än med 

delvis förändrad tolkning över tiden.
26

  

I början av 1970-talet ökade inflationen, delvis p.g.a. energikrisen, men också på grund av 

ökade löner i Sverige. Den ökande inflationen förde med sig att räntorna höjdes väsentligt. 

Alla dessa kostnader drabbade bostadsbolagen och deras kunder. I mindre kommuner med 

många år av låg eller ingen befolkningstillväxt har man fortfarande lägenheter som aldrig 

varit uthyrda sedan dess.
27

 Trots det var de flesta fastighetsföretag organiserade som stora 

byggherrar med den viktigaste uppgiften att bygga bort bostadsbristen.
28

 I många växande 

fastighetsföretag på 1960- och 1970-talet var organisationen oftast traditionell och ofta en 

mycket centraliserad funktionsorganisation, där det handlade om att se till att fastigheten 

fungerade.
29

  

Till att börja med hade staten gått in med subventioner för att täcka kostnaderna för de 

outhyrda lägenheterna. Detta innebar att de kommunala bolagen och de privata 

fastighetsbolagen inte hade några större problem förrän i slutet på 1980- och början av 1990-

talet. De hade inte några rejäla incitament att omvärdera sin situation och fundera på varför 

man inte lyckades hyra ut sina lägenheter. Det genomfördes ett flertal förändringar som fick 

stora konsekvenser för fastighetsmarknaden under denna tidsperiod. De viktigaste var 

skatteomläggningen, avregleringen av kapitalmarknaden och borttagandet av de kraftiga 

subventionerna i form av fördelaktiga lån och bidrag till bostäderna. Det blev dyrare att bygga 

nya fastigheter eller bygga om gamla. Konsekvensen har under 1990-talet blivit, att många 

har flytt hyresrätten och försökt hitta andra lösningar. När bostadsföretagen i början av 1990-

talet började få allvarliga ekonomiska problem försökte de hitta nya lösningar. Staten ställde 

inte längre upp på samma sätt med generella stödåtgärder för kommunala bostadsföretag som 

fick ekonomiska problem.
30

 

I början av 1990-talet ägde de ca 230 kommunala bostadsföretagen - SABO drygt 900 000 

lägenheter bebodda av 1,5 miljoner människor och företagen hade 16 000 personer 

anställda.
31

 

3.1.2 Förvaltningsdefinitions utveckling  
På 1960- och 1970-talet var förvaltningsorganisationen traditionell/rationell, centraliserad 

med speciallister och reparatörer. På 1970-talet användes marknadsförning på grund av 

bostadsöverskott och de ökade bostadskostnader. Begrepp som image, prisvärdhet och läge 

användes i förvaltningen.
32

 

Under 1960- och 1970-talen centraliserades de flesta SABO-företag sin förvaltning och 

införde funktionsuppdelade organisationer för fastighetsskötseln. Storskaligheten slog alltså 

                                                 
26

 Institutet för värdering av fastigheter och Samfundet för fastighetsekonomi, 2003, s. 212 
27

 Högberg & Högberg, 2000, s. 39 
28

 Ibid, s. 37 
29

 Ibid, s. 36 
30

 Ibid, s. 43  
31

 Fellesson, (1998)  
32

 Högberg & Högberg, 2000, s. 51 
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igenom även inom fastighetsförvaltning. På 80-talet förändrades utvecklingen när SABO-

företagen lanserade idén om ”den nya förvaltningsfilosofin” som gick ut på att förvaltningen i 

framtiden skulle präglas av hyresinflytande, decentralisering och kompetensutveckling. 

Teman som utgjorde grundpelare i SABO-företagens verksamhetsstrategier under 1990-

talet.
33

 

På 1980-talet reagerade fastighetsägarna fastighetsorienterat genom rivningar och införde 

marknadsföring, som har lett till kundorientering genom tillval och rabatter. De började med 

områdesförvaltning och lokala kontakt kommittéer. Begreppet boinflytande tillkom.
34

  

Fastighetsföretagens verksamhet präglades länge av fastigheter genom tekniska åtgärder samt 

köp och försäljning. Fastigheternas värde baserades i liten grad på driftsnetto under 1980-

talet. Verksamhet och organisation byggdes utifrån byggande, teknisk förvaltning och 

stordriftstänkande. Den då rekryterade personalen hade då oftast en teknisk bakgrund och 

kompetensutvecklingen skedde med tonvikt på teknik.
35

 

Under 1980-1990-talet ökade hyreskostnaderna utan ökad kvalitet för hyresgästen. 

Fastighetskrisen inträffade. Förvaltningen utvecklades mot husvärdar och personliga 

relationer. De begrepp som användes i förvaltningen är prisvärdhet, läge, service, 

boendemedverkan, tillmötesgående och lyhördhet.
36

  

Under1990-talet och 2000-talets början hade förvaltningsorganisationen blivit platt och 

utvecklingen hade gått mot outsourcing, facility management och kunddrivenhet. Produkten 

började ses som både service och fastighet, vilket medförde att man fått in fler begrepp inom 

förvaltningen som miljö, Agenda 21, image, prisvärdhet, läge, kundorientering, 

tillmötesgående, lyhördhet, kunderbjudande, livskvalitet och kunddrivenhet. 
37

 

Många fastighetsföretag hade arbetat aktivt för att etablera ett företagandesynsätt som 

grundade sig på företagsekonomiska idéer och att utveckla det företagande som bedrevs. I 

företagen talades det om kund- och marknadsorientering. Ord som affärsidé, marknad, 

lönsamhet, kund, produkt och konkurrens hade blivit centrala. Det var motiverat att tala om en 

utvecklings- eller förändringsprocess där fastighetsförvaltaren närmat sig övriga 

näringslivet.
38
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35

Alfredsson m.fl.  1994,  
36

 Högberg & Högberg, 2000, s. 51 
37

 Ibid 
38

 Ljung m.fl., 1998, s. 11 



Kundorienteringens utveckling inom två kommunala bostadsföretag  2009 
 

  Sida 13  
  

3.1.3 Marknadsorienteringens utveckling39 
 

1940-talet  Produktutveckling 

   

1950-talet   Produktorientering 

 

1960-talet   Försäljningsorientering 

 

1970-talet   Marknadsorientering  

 

1980-talet   Kundorientering 

 

1990-talet   Relationsorientering 

 

2000-talet   Värdeorientering 

 

Varför man kundorienterar 

I början av 1990-talet förändrades fastighetsbranschen från ett konstant efterfrågeöverskott till 

ett utbudsöverskott, vilket ställde nya krav på hyresvärdarna att bli bättre. De blev de tvungna 

att byta perspektiv och sätta kunden i centrum, eftersom det kostade 10 gånger mer att skaffa 

en ny kund jämfört med att få den befintliga kunden att stanna. Då ersatte man 

teknikfokuseringen med servicemanagementtänkande och såg att kringtjänster och mervärden 

utanför själva lokalytan skapade lönsamhet. De fokuserades på kvalitet, kundnytta och kreativ 

kommunikation
40

  

Hur man ser att ett företag använder sig av kundorientering 

Om fokus läggs vid den konkreta relationen till hyresgästerna i årsredovisningen; vilka de är, 

hur man vet vilka de är, vilka deras krav är, hur önskemålen ser ut, hur de ska bemötas, hur 

                                                 
39

 Magnusson & Forssblad, 2003, s. 11 
40

 Sveriges fastighetsägare, kundorientera förvaltningen, 1994, s. 5 
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företaget vill att hyresgästerna ska uppfatta dem, målformuleringar i kundkontakten, hur dessa 

ska uppnå, så visar det på i vilken grad kundorientering/kunddrivenhet föreligger.
41

 

 

Kundorienteringstankens teoretiska utveckling 

Kundorienteringstankens teoretiska utveckling kan även indelas i tre steg:
42

 

- 1950-talet – Idéer kring marknadskonceptet och kunden i fokus 

- 1970-talet – Idéer kring service management och kunden i fokus i tjänsteföretag 

- 1990-talet – Reaktioner mot klyschor ”Kunden har alltid rätt” betonas, fokus på gemensamt 

värdeskapande, kund och företag 

I mitten av 1950-talet började idéer om kundorientering växa fram, konkurrensen ökar och 

man börjar tänka ett steg längre. Från att tidigare konkurrerat med låga priser, stora volymer 

och aggressiv försäljning börjar man nu tänka på marknadskonceptet. Företagen börjar få upp 

ögonen för kundernas behov och sätter fokus på att identifiera kundernas behov. Att 

tillfredställa kundernas behov blev den nya utgångspunkten.
43

 Från att ha fokuserat på 

produkter började man fokusera på vad produkterna uppfyller för behov hos kunderna. 

I slutet av 1970-talet började idéer om service management växa fram. Från att 

kundorienteringstankarna svalnat under en längre period började det återigen ta fart efter en 

rad av svåra år. Denna gång med fokus på tjänster och tjänstesektorn som var på frammarsch. 

Man börjar här lägga tyngd på långsiktiga relationer och totalkvalitet för kunden.
44

 Kundens 

upplevda kvalitet blir mycket viktig.  

I början på 1990-talet började idéer om gemensamt värdeskapande växa fram. Populära 

uttryck som ”kunden har alltid rätt” och ”kunden i centrum” börjar suddas ut. Nu vill man 

gemensam komma fram till vad som är bäst för kunden. Företagen vill nu ställa kundens 

behov mot företagens resurser och kapacitet. För att skapa långsiktiga relationer fäster man 

även stor vikt vid att göra kunden till en medproducent. Man talar om hävstångseffekter vid 

utnyttjade av både företagen och kundernas resurser. Byggandet av relationer och att behålla 

kunderna värderas högre än att skaffa nya kunder.
45

 Man fokuserar här på ett långsiktigt 

samarbete och satsar på ”stamkunderna” istället för att få så många nya strökunder som 

möjligt.  
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3.2 Kundorientering 
Kundfilosofin under hela 1990-talet har på de flesta marknader kännetecknats av överutbud, 

dvs. att utbudet har varit mycket större än efterfrågan. Företag eller organisationer, som alltid 

satt kunden i centrum har alltid haft ett försprång – dels genom att försöka tillgodose kundens 

behov/vilja, dels genom att vid ”missnöjdkundförhållande” rätta till så snabbt som möjligt. 

Genom att se kunden som en ”livstidsinvestering” bäddar detta också för att kundens 

signaler/behov blir beaktade vid produktframtagning och resultatet att få en fortsatt bra 

kundrelation.  Det är förenat med en mycket större ansträngning att värva en ny kund än att 

behålla en gammal.
46

 

Kundorientering innebär att lyssna på sina kunder och försöka förstå deras behov och 

önskningar. Ett kundorienterat företag behandlar sina kunder med respekt och försöker sätta 

sig in i de enskilda kundernas situation hur de tänker, ser på saker, reagerar och handlar.
47

  

Ett företag som använder sig av kundorienterad marknadsföring speglar och organiserar sina 

marknadsföringsaktiviteter utgående från kundernas synpunkter. Företaget arbetar då mycket 

för att skapa en god känsla och service för att uppfylla en viss kundgrupps behov.
48

  

Ett företag bör inte blint gå efter kundernas uttalanden om sina behov vid tjänsteutveckling. 

Eftersom de inte innehar tillräcklig kunskap inom området. Kunderna kommer till företaget 

för att få professionell hjälp inom området, då det är företagets uppgift att konkretisera 

kundens verkliga behov.
49

 

Kundorientering kan i många fall likställas med marknadsorientering. För att bli 

marknadsorienterad behöver ett företag identifiera kunderna och deras behov, vad de 

efterfrågar och utgående från dem tillgodose deras behov. För att kunna identifiera olika 

kundgrupper bör företagen segmentera sina kunder i olika efterfrågesegment.
50

  

Företag som går mot en ökad kundorientering bör lyssna mer på kundernas behov, och 

reducera det inarbetade metoderna. För att detta ska fungera optimalt bör även organisationen 

bli mer decentraliserad, för att beslut om förändringar ska gå snabbt och smidigt. Det gäller 

även att se hela organisationen som en helhet och öka totala insatserna och minska de enskilda 

insatserna. Ett kundorienterat företag är även sparsamt med att gå ut och lova sina kunder 

”guld och gröna skogar” och framhäva sig självt som perfekt. De sätter istället sin energi på 

att förbättra sina produkter och tjänster. Det försöker skapa en smidig organisation som inte är 

främmande för förändring och nya idéer.
51

  

Om fokus läggs vid den konkreta relationen till hyresgästerna i årsredovisningen; vilka de är, 

hur man vet vilka de är, vilka deras krav är, hur önskemålen ser ut, hur de ska bemötas, hur 
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företaget vill att hyresgästerna ska uppfatta dem, målformuleringar i kundkontakten, hur dessa 

ska uppnås, så visar det på i vilken grad kundorientering/kunddrivenhet föreligger.
52

 

Det är kundernas behov som ska utgöra grunden för företagets verksamhet. Haskett ger en 

definition på det:  

”It (the marketing concept) implies that we need to (1) determine customer needs, (2) design a 

product or service to meet those needs, (3) select an appropriate target market segment for it, 

and (4) determine a method for marketing the product or service at a profit. The first of these 

can be accomplished through marketing reserch of a formal or informal nature. The second 

and third depend on an effective coordination of marketing, reserch and development, and 

production efforts to define a product and its appropriate target markets. The fourth involves a 

complex rang of efforts to encourage customers to use a product or service and make the 

product or service available to them”
 53

 

Lars Torsten Eriksson menar att marknadsorientering som är ett närliggande begrepp till 

kundorientering innebär ”de åtgärder man gör för att låta marknadens behov och efterfrågan 

styra organisationens inriktning och styrning”.
54

  

I Sverige säger sig de flesta större fastighetsföretag vara kundorienterade. Med det avses 

oftast att hyresgästen inte ses som en tillfällig störning i skötseln av fastigheten utan är just 

den kund för vilken hela verksamheten har sitt berättigande. Normalt finns detta medvetande 

mer utvecklat i företag som under ett antal år haft problem med att hitta hyresgäster till sina 

lägenheter och lokaler och känt av konkurrens från andra fastighetsföretag på orten.
55

  

Att man säger sig vara kundorienterad innebär inte alltid att man fått det kundorienterade 

synsättet att fastna hos alla anställda i organisation och dess verksamhetsstyrning. 

Kundorientering känns som ett för oklart begrepp för att verkligen styra mot de förändringar 

som krävs för att i praktiken verkligen vara kundorienterad – sätta kunden i centrum.
56

 

För att lyckas med kundorientering bör man även sluta med standardlösningar, utan se sina 

kunder. De är olika och därför krävs det en variation och anpassning i fastighetsföretaget för 

att kunderna ska bli nöjda. 
57

 

Enligt Gerdemark erbjöd man 1997 standardlösningar till alla, men det fanns möjligheter att 

avstå från vissa detaljer i standardlösningarna, till exempel genom att få ett underhåll senare 

lagt. Han betraktade det som att fastighetsföretagen först tog betalt för något för att sedan ge 
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rabatt till den som inte var beredd att anta erbjudandet.
58

 Det borde alltså enligt honom vara 

en standard, men sedan att man utgående från den kunde välja tillval som kund. 
59

 

Enligt Gerdemark är kundorientering ”mer en strävan eller process än ett tillstånd och mål i 

sig”. Med det menar han att det är ett optimalt sätt att arbeta för att uppnå sina mål. Han 

menar även att kundorientering är en framgångsfaktor i en konkurrentutsatt position.
60

 

Ett fastighetsföretag som arbetar kundorienterat kan hålla sig med differentierade priser. Men 

det finns dock idag vissa begränsningar enligt lagen.
61

 

Bland ett kommunalt fastighetsföretags kunder finns det personer som vill vara med och 

bestämma och vara delaktiga, eftersom boendet är en viktig del i en människas liv. Men det är 

långt ifrån alla som är villiga till det. Det beror på att vissa ser hyresboende som ett korttids 

boende. De som inte vill engagera sig bör därför inte behöva göra det. Eftersom det även 

inom kundorienteringen ses som ett val att inte vara delaktig.
62

  

När de kommunala fastighetsföretagen ska genomföra förändringar är det kunderna som styr. 

Om kunderna reagerar negativt på en ny förändring, låter ett kundorienterat företag bli att 

förmedla ut den nya förändringen. Det är kundreaktionerna som styr marknadsföringen och 

vilka marknadsföringskampanjer företaget ska hålla. Om företaget kommer med idéer som 

kunderna är emot genomför inte företaget dem.
63

  

Värdet av tjänsten bedöms ytterst av externkunden. Av den orsaken bör kundorientering vara 

en central utgångspunkt för all tjänste- och kvalitetsutveckling. Kundorientering innebär att 

verksamhet utvecklas med utgångspunkt av kundperspektivet och skapar kvalitet och 

medvärde för kunderna. Kundorientering innebär inte att kunden alltid har rätt, t.ex. när det 

gäller verbaliseringen av de egna behoven och kraven. Kundorientering betyder snarare att 

tjänsteproducenten hjälper kunden att uttala sina behov. I en professionell kontakt med 

kunden preciseras en gemensam uppfattning om kundens behov och förväntningar 

konstrueras. Ett exempel kan vara att ändra orealistiska förväntningar på de aktuella 

tjänsterna, men också om att förändra kundbeteenden. Kundorientering betyder att företaget 

förstår respekterar och utgår från de behov, önskemål och krav som kunderna har. Ett 

kundorienterat företag har insikt i kundernas i kundernas bedömningsgrunder och handlar 

utifrån dessa, så att företaget både anpassar sig till kunden och ”anpassar” kunden. Det 

kundinriktade företag är också insatt i de förutsättningar och villkor som råder hos kunderna, 

och för en skapande dialog med kunderna i utvecklingen och produktion av tjänster.
64

   

3.2.1 Varför kundorientering i fastighetsföretag? 
Då man bortser från alla bidrag ett fastighetsföretag får, står kunderna för företagets intäkter. 

Det är alltså kunderna som köper företagets produkter och tjänster. Då ett fastighetsföretag 
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blir utsatt för konkurrens från andra aktörer på marknaden, kan det leda till att kunderna väljer 

ett annat fastighetsföretag som tillfredställer dess behov och efterfrågan bättre. Det är av den 

orsaken det är viktigt att ett fastighetsföretag hänger med och ser till sina kunders efterfrågan 

och behov.
65

 

Fastighetsföretag har ofta långsiktiga relationer. I bostadsområden med problem och lediga 

lägenheter ligger genomsnittlig boendetid på ungefär 5 år och i stabila områden på 10 år. 

Lokalhyresgäster flyttar oftast inte självmant om de inte växer ur sina lokaler eller förändrar 

sin verksamhetsvolym på något sätt. Omfattande tid tillbringas i bostaden/lokalen och är 

avgörande för en mängd viktiga nätverk och relationer. Hyreskostnaden är för 

bostadshyresgäster normalt den största enskilda kostnaden som påverkar hushållet och dess 

nivå och den kvalitet man erhåller är mycket betydelsefull för kunden. 

Fastighetsförvaltningsföretaget och hyresgästerna har oftast samma mål, nämligen en 

långvarig och positiv relation både i privat och offentligt företagande. En gemensam tillgång 

värderas – fastigheten och investeringar i den från företaget eller kunden påverkar värdet.
66

 

För att vara kundorienterad bör företaget veta vad de erbjuder för produkter och tjänster. Men 

även vad de innebär och hur kunderna uppfattar dem. Hur kunderna upplever kvaliteten på 

företagets produkter och tjänster. En fråga ett kundorienterat kommunalt bostadsföretag bör 

ställa sig är även ”Är det verkligen det här som kunderna efterfrågar?”.
67

  

3.3 Kunden 
För ett företag är kunden det viktigaste. Det är kunden som ska köpa produkterna och 

tjänsterna ett företag erbjuder. Det är därför viktigt att företaget är medveten om vad kunden 

önskar köpa och vad kunden är beredd att betala. Det är även viktigt som företag att veta vad 

kunden behöver.
68

 

Hos de kommunala bostadsföretagen är det hyresgästen som är kunden. Kunden i ett 

kommunalt bostadsföretag har ofta inte valt sin lägenhet själv utan har ofta blivit tilldelad sig 

den genom ett kösystem. Det medför att hyresgäster i många fall inte har några valmöjligheter 

utan mer eller mindre blir tvungen att bo där.
69

 Kommunala bostadsföretag har drabbats av 

skadegörelse i en högre utsträckning än de privata värdarna. En orsak till detta är en blandad 

hos de boende, eftersom kommunala bostadsföretag har ett större socialt ansvar än de privata 

värdarna och kan inte välja sina hyresgäster.
70

  

3.4 Tjänsten ”boende” 
Fastighetsföretagen klassades som tjänsteföretag redan 1992. Deras tjänster har en komplex 

karaktär då de tillhanda håller boende för sina kunder. Boende omfattar lägenheten, 
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fastigheten, området och där till det mänskliga samspelet mellan fastighetsföretagets anställda 

och den boende, och mellan den boende och dennes grannar.
71

   

3.5 Tjänsten ”kvalitet” 
För att uppnå hög boendekvalitet bör en hel rad immateriella och materiella faktorer tas i 

beaktande. Kvalitet för kunden kan vara hur en reparation utförts, dialoger mellan 

fastighetsföretag och kund, och mellan kund och dess grannar. Kundkvalitet är ett långsiktigt 

mål som ett fastighetsföretag bör ha. Då kunder upplever en hög kvalitet torde företaget 

lyssnat på sina kunder och tillfredställt deras önskemål och behov. Det är kunden som avgör 

om han eller hon upplever kvalitet i boendet. Företaget har lyckats lyssna och förstå kunderna 

när kunderna upplever hög tjänstekvalitet. Det kan ibland vara så att kunderna säger en sak 

men i själva verket menar en helt annan. Eller helt enkelt inte vet vad de behöver. Det är 

därför svårt för att kommunalt fastighetsföretag att tillfredställa sina kunders önskemål till 

fullo.
 72

 

Inom kommersiella lokaler växte begreppet ”facility mangement” fram ett synsätt där lokalen 

och de tjänster som ingår i kunderbjudandet inte ses som en isolerad produkt utan som en 

integrerad del i kundens verksamhet. Då blir fastighetsföretagets erbjudande en produktresurs 

vars värde bestäms av vad den lyckas tillföra kundens egen verksamhet. Den fysiska resursen 

blir då en resurs i en värdeskapande process och värdet ligger inte bara i produkten.
73

 

Om resonemanget överförs till bostäder skulle ett värdefullt kunderbjudande vara en bostad 

och en uppsättning tjänster med en utformning och funktion som tillåter och passar den 

användning eller boende som kunden önskar och betalar för. Kvalitén och värdet avgörs då 

inte i första hand av bostadens fysiska utformning, utan hur väl den passar kundens önskemål 

om ett bra boende, samma sak gäller för de tjänster som ingår i erbjudandet.
74

     

3.6 Kunden i centrum 
Då man sätter kunden i centrum betyder det inte att man som fastighetsföretag, lyder kunden 

och uppfyller de önskemål kunden uttalar. Utan fastighetsföretaget bör ta hänsyn till de 

möjligheter och förutsättningar som finns inom företaget. De bör därför i samråd med kunden 

besluta om vad som bör göras. Fastighetsföretaget bör även förklara för kunden vad de 

grundar sina beslut på och varför de gör som de gör. De bör även förklara så att kunden 

förstår innebörden i vissa förändringar, samt vilka möjligheter som finns, om vad de kan göra. 

Samtidigt som vissa förändringar inte är hållbara som företaget inte har resurser för att 

genomföra. De kan på det sättet komma fram till en medelväg som kunden är nöjd med och 

som fastighetsföretaget har förutsättningar att genomföra.
75
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Ett bostadsområde består inte enbart av fastigheter och en fysisk struktur. Det viktigaste är 

människorna som bor där. Där varje område är unikt, genom en sammanföring av människor 

som är unikt för varje område.
76

 

 

De boende i ett område har alla olika relationer till grannar och förvaltaren. De utgör en social 

organisation, som är beroende av varandra för att skapa trivsel.
77

 Det gäller att kunna lösa 

problem internt i området, direkt på plats för att bibehålla trivseln. 

 

Ett bostadsområde står ständigt i förändring när nya hyresgäster flyttar in och gamla flyttar ut. 

Folk växer, blir äldre och går genom olika stadier i livet.
78

 

 

I ett bostadsområde samspelar förvaltarna på fastighetsföretaget med hyresgästerna som 

brukarna och den fysiska strukturen.
79

 

 

Olika sätt att utveckla kunderbjudandet 

Under 1980-talet gick de flesta av de kommunala företagen över till någon modell av så kallat 

Hyresgäststyrt Lägenhets Underhåll (HLU). Den vanligaste modellen innebär att 

hyresgästerna kan bestämma hur mycket som ska göras i deras lägenheter – framförallt 

målning och tapetsering, men också beträffande golvytor. Om HLU-åtgärden inte genomförs 

enligt planen får hyresgästen kompensation för den del som väljs bort med en rabatt på 

hyran.
80

  

Stockholmshem tillämpar ett system med så kallat valfritt lägenhetsunderhåll (VLU). Ett 

förslag som hyresgästföreningen tog 1994 och avtalet har varit i bruk sedan dess. 

Lägenhetsunderhållet har minskat avsevärt jämfört med tidigare. VLU omfattar målning, 

tapetsering och golvunderhåll. VLU innebär att underhållet inte automatiskt ingår i hyran, 

utan hyresgästen bestämmer själv om, när och hur han/hon vill att målning, tapetsering och 

golvunderhåll ska utföras i lägenheten. VLU finansieras genom kontantbetalning eller läggs 

kostnaden i form av ränta och avskrivningar på bashyran. Väljer hyresgästerna bort 

ytskiktsunderhållet får de en hyresreduktion som värderas med hyreskostnadsindex i kr/kvm 

och år.
81

   

Modellen med valfritt lägenhetsunderhåll (VLU) har fungerat mycket bra och kopieras nu av 

många kommunala bostadsföretag.
82

 

Det finns fler exempel på problemlösningar med kunderna, när de som hyresgäster tar över 

olika uppgifter som t ex trappstädning och skötsel av utemiljön. MKBs bostadsområde i 

Malmö är det mest kända, där hyresgästerna själva städar trapphus och sköter den yttre miljön 

och får en ersättning som företaget annars hade betalat ut till anställd eller inhyrd personal för 
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att få det utfört på traditionellt sätt. En positiv effekt har blivit att hyresgästerna har utvecklat 

sina personliga nätverk och relationer samt att klotter och nerskräpning försvunnit.
83

  

3.7 Service 
För att uppnå en god kundorientering bör företaget vara servicemedvetet. Det bör finnas en 

hög servicekänsla inom alla delar av företaget. En hög servicenivå kännetecknar hög kvalitet. 

Frontpersonalen bör ha en hög servicekänsla och kunna agera flexibelt samt kunna anpassa 

sig till individen den möter. Det gäller att förstå kunden rätt, en kund som kommer med ett 

önskemål, har alltid en orsak. Det gäller därför för frontpersonalen att förstå och ta reda på 

vad orsaken är. Är den av betydelse eller inte. Är det en tillfällighet eller är det många som 

upplever samma sak och skulle vilja förändra något, men har inte vågat ta kontakt med 

företaget.
84

 

Personlig service sker i ”sanningens ögonblick”. Det är därför viktigt att personalen kan vara 

spontan och ge ifrån sig ett gott intryck vid ett personligt möte med sina kunder. Det är viktigt 

att företaget ger sina kunder en god service och trygghet, för att uppnå god kvalitet.
85

 

Ett företag som har god serviceanda, lägger stor vikt på hur problem hanteras och hur regler 

och rutiner ska se ut. Nöjda kunder förknippas med nöjda medarbetare enligt Ericson. Det är 

serviceandans fundament.
86

 

Den kundorienterade affärsidén bygger på en ”service management insikt” hos företags 

ledning. Företagets image ska därmed visa att fastighetsföretaget är till för hyresgästerna.
87

 

Det gäller att släppa den gamla bilden av fastighetsförvaltningen och se boende som en helhet. 

Vad kan vi som fastighetsföretag erbjuda för förutsättningar för ett bra boende.
88

 Kanter 

uttrycker sig så här: ”Think of a product you sell as a service in other words, look at what it 

does, not what it is”
89

. Med det menas att man bör släppa tankarna om själva produkten 

”lägenheten” och se erbjudandet som en tjänst, tillhandahållandet av förutsättningar för ett bra 

boende, vilket är mycket mer än bara en lägenhet. Det gäller att skapa ett attraktivt boende för 

hyresgästen utgående från dennes önskningar och behov.
90

 

Viktigt för att kunna arbeta kundorienterat är samverkan mellan de olika 

organisationsnivåerna inom företaget.
91

 En medarbetare som ser ett kort avstånd till chefen, 

har mycket höga chanser att kunna påverka företaget i en positiv riktning. Medan det riktas 
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kritik mot sent ankommen information om olika förändringsbeslut som tagits och då 

information inte alltid sprids på en gång till alla.
92

   

3.8 Möjligheter hyresgästen i centrum 
Kundorientering ökar förutsättningarna att förebygga skadegörelse i ett område. Det ger även 

möjligheter till bättre lösningar vid återställandet av eventuell skadegörelse. Det är oftast 

placeringen av hyresgästen som är orsaken till skadegörelse.
93

  

3.9 Behov och efterfrågan 
Människor är olika och har olika behov. Det gäller allt från stora till små lägenheter, billiga 

till dyra, lyxiga till mer enkla, funktionella till estetiska. Utgående från en persons bakgrund, 

kultur och uppfostran skapas olika efterfrågan. Beroende på vilket stadium i livet en person 

befinner sig, ser behovet av bostad olika ut. Utgående från behovet styrs efterfrågan. 

Annika Schéele har delat in människors förhållningssätt till boendet i fyra olika grupper. 

Bostaden som station, vardagslivets bas, projekt samt livets arkiv.
94

 

Bostaden som station 

En hyresgäst kan se bostaden som station. Denna person ägnar inte särkilt mycket tid i 

bostaden utan kommer till bostaden för att packa om sin väska och ge sig av igen. En 

hyresgäst som ser sin bostad som en station är ofta mycket aktiv, jobbar mycket och reser i 

tjänsten. De har bostaden som förvaringsplats av sina tillhörigheter, de sköter även sina behov 

som hygien, föda och sömn i bostaden. Enligt Schéele representerar förhållningssättet ”en 

utifrån/uppifrån syn på bostaden. Bostaden är ett medel för den som är aktiv att handla”.
95

  

Bostaden som vardagslivets bas 

En hyresgäst kan se bostaden som vardagslivets bas. Denne person vill att bostaden ska vara 

funktionell och praktisk, lägenheten ska tillfredställa vardagens behov. Bostaden ska fungera 

bra utgående från den boendes familjeförhållande och utgående från dess arbete och 

levnadsstil. Bostaden skall fungera som en trygg skyddad plats dit de kan komma och vara sig 

själva och sedan starta ifrån. Bostaden ska utgöra ett ställe där hyresgästen känner sig trygg 

och att ”det här är mitt hem, här är jag hemma”. Schéele representerar förhållningssättet ”ett 

inifrånperspektiv. Bostaden är en bas och ett redskap för det arbete jag utför där. Hushålls- 

och omsorgsarbetet prioriteras”.
96
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Bostaden som projekt 

En hyresgäst kan se bostaden som projekt. Denne person ser bostadens utformning och 

inredning som ett uttryck för sin egen identitet. Denna person tillbringar större delen av sitt 

vardagsliv i bostaden och har stor passion för inredning och är driven att förändra bostaden 

efter sitt eget tycke och smak.  Schéele representerar förhållningssättet ”en aktiv och 

framåtsyftande syn på bostaden och boendet och kan vara naturlig för den tillverkande och 

skapande människan. Bostaden är ett objekt men som en konkret spegling av upphovsmannen 

är den även attribut.”
97

 

Bostaden som livets arkiv 

En hyresgäst kan se bostaden som livets arkiv. Denne person har sin bostad fylld med gamla 

minnen. Det finns mycket gamla fotografier på väggar och i hyllor, gamla antika möbler och 

hobby redskap. Om man stiger in i en persons lägenhet som ser bostaden som livets arkiv, kan 

man följa personens historia, vilka intressen personen har haft och hur dennes 

familjeutveckling har sett ut.  Det finns mycket symboler i dennes lägenhet, vilket speglar den 

boendes identitet. Schéele representerar förhållningssättet ”ett tillbakablickande. Bostaden är 

(som ett levande väsen) ett subjekt, men representerar inte bara mig och mitt liv, utan även 

mina närmaste och deras liv.”
98

  

3.10 Kundens upplevda kvalitet 

Kundens upplevda kvalitet är beroende av de faktorer som kunden prioriterar och efterfrågar. 

Det skapar ett helhetsintryck för kunden och utgör den upplevda kvaliteten.
99

 

Kvalitet och pris är två faktorer, som bör vägas mot varandra när man talar om upplevd 

kvalitet. En kund önskar god kvalitet, men inte till vilket pris som helst. Eftersom priset stiger 

ju högre kvaliteten är, så är det viktigt att väga kvalitet och pris mot varandra för att mötas på 

en bra nivå.
100

  

Faktorer som påverkar den upplevda kvaliteten 

Funktionaliteten 

Utgående från kunden kan den upplevda kvaliteten bedömas. Beroende på funktionaliteten på 

gården, huset och lägenheten. En äldre person kan se framkomlighet som en faktor som spelar 

stor roll exempelvis en hiss. Medan en barnfamilj ser lekplatser samt ungdomar som istället 

ser ljudisolering för att kunna vara uppe sent och spela hög musik som hög prioritet.
101
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Funktionaliteten värdesätter även de personer som ser bostaden som station och de som ser 

bostaden som livets bas.
102

 

Estetiken 

Vackert, välskött, nyrenoverat uppskattas av de flesta. En person som använder sin lägenhet 

endast för övernattning kan dock anse att det är överflöd och vill gärna bara komma åt 

funktionen och uppskattar hellre ett lägre pris. Däremot en person som har bostaden som 

projekt kan mycket väl vara villig att ge en extra slant och även arbetsinsats för att få estetiken 

bättre.
103

 

Service och bemötande 

Intrycket hyresgästen får från kontakten med företagets personal. Det är ofta kontakten med 

fastighetsskötare och förvaltare som blir kundens uppfattning av företaget. Det kan vara 

speciellt viktigt för äldre som inte träffar så mycket människor. Att fastighetsföretagets 

personal svarar på frågor och utför en god service samt är snabba vid reparationer etc.
104

 

Grannar 

Kunden bedömer även den upplevda kvaliteten utgående från vilka grannar de har. Det är 

mycket individuellt från person till person vilken ”typ” av grannar kunden önskar. De flesta 

hyresgäster söker sig ofta till likasinnade, vilket gör att hyresgäster ofta söker sig till ett 

område utgående från individens livssituation.
105

 

Närmiljö 

Kvaliteten på bostaden bedöms även utgående från närmiljön, med skolor, arbetsplatser, 

kommunikationer samt områdets sociala status. Men även faktorer som klimat, skattesatser 

kan ha betydelse för den upplevda kvaliteten.
106

 

Dessa faktorer som beskrivs ovan skapar tillsammans företagets image. Det är därför viktigt 

att ett företag lever upp till den utlovade kvaliteten. Kunden skapar förväntningar utgående 

från tidigare bakgrund och erfarenheter, samt jämfört med utlovade erbjudanden och priser 

som konkurrenterna erbjuder.
107

 Dessa punkter borde därför ses som en vägledning för 

fastighetsföretaget vad de bör arbeta med.
108

 

Hur kunderna trivs och vilken kvalitet de upplever med boendet är beroende av hur de trivs 

med grannar, förvaltningspersonalens bemötande, social och kommersiell service. Det är 
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helheten som avgör hur vi upplever en god boendemiljö trots att vi ofta i första hand ser 

boendet som tak över huvudet.
109

   

 

Faktorer som påverkar boende kvaliteten  

Figur
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3.11 Hinder i kundorientering 
 

Tommy Gerdemark har i sin licentiatuppsats ”Kundorientering – oklarheter på den självklara 

vägen” tagit upp olika hinder han upplever med kundorientering. 

Erbjudanden som grundar sig på resurser 

Ett fastighetsföretag som står med tomma lägenheter eller lokaler, ser det som utgångspunkten 

för att skapa ett erbjudande till kunden. De vill utnyttja sina resurser, de tomma fastigheterna 
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och tar fram ett erbjudande, som företaget tror att det borde finnas ett intresse för. Istället för 

att se till vad kunderna efterfrågar och skapa ett erbjudande utgående från dem.
111

  

Erbjudanden som grundar sig på tekniska och ekonomiska faktorer 

Ett fastighetsföretag som funderar på att bygga om, anlitar en arkitekt som fokuserar på hur 

det ska se ut, materialval, hur det ska utföras, i vilken prisklass och så vidare. Det är först när 

ett förslag i princip är färdigutformat både tekniskt och ekonomiskt som man vänder sig till 

kunden.
112

   

Erbjudanden som grundar sig på bidragsregler 

Ett fastighetsföretag som ägnar sig åt förvaltning, ser olika bidrag som anledningar till att 

riva, bygga nytt eller bygga om. Företagen utgår från olika miljöbidrag och räntebidrag i 

utformningen av erbjudanden. Projekten är helt beroende av bidragsbesluten, vilket kunde ske 

mycket snabb och i andra fall fick projekten vänta och kanske slopas på grund av att företagen 

inte fick bidrag. Kundbehoven och önskemålen hade ingen betydelse utan kunden förväntas 

anta erbjudandet företaget tagit fram utgående från det bästa bidraget.
113

 

Erbjudanden som grundar sig på lagar, regler, praxis och samhälleligt ansvarstagande 

Ett fastighetsföretag grundar även i vissa fall sina beslut om ombyggnad och nybyggnad på 

vad lagen säger när det gäller bland annat bygglov för detaljplan, områdesbestämmelser, 

hyreslagen samt hur landskapsbilden påverkas. Företagen valde även vid rivningar att grunda 

sina beslut på om det skulle påverka orten som helhet. Även här ser man till kunderna i andra 

hand.
114

 

3.12 Negativa konsekvenser med kundorientering 
Eftersom likasinnade söker sig till likasinnade kan kundorientering leda till segregering på 

sikt då olika grupper av olika etisk bakgrund söker sig till vissa områden. Det är därför viktigt 

att ha kunskap om detta, för att klara av att hantera dessa problem. 
115

 

Andra problem som kan uppstå är när det sker olika förhandlingar så blir det ofta endast 

genomsnittets behov och önskningar som träder fram. Detta kan medföra stora konflikter då 

det finns olika viljor i ett hus eller område. I slutändan leder ovanstående till en generell 

överenskommelse inte den enskilda kundens önskningar.
116

  

 

Fastigheter är även mycket kapitalintensiva, vilket betyder att ett fastighetsföretag inte kan 

låta ett hus förfalla helt på grund av att det inte finns någon efterfrågan på renovering. Det är 

inte alltid det som hyresgästerna vill, som är det bästa för företaget.
117
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Enligt Gerdemark är inte kundorientering ett ”lätt och självklart val för att nå framgång”. Han 

menar att det finns andra perspektiv man kan arbeta utgående från för att nå framgång. Men 

kundorientering kan verka som en god inspirationskälla för fastighetsföretagen. Men 

kundorienteringen bör anpassas till den miljö fastighetsföretaget är verksamt i.
118

 

 

3.12.1 Gavlegårdarna 
”AB Gavlegårdarnas affärsidé är att erbjuda prisvärda bostäder och lokaler i en god livsmiljö 

inom Gävle kommun.”
119

 

”Affärsplanen, som anger hur bolagets vision ”Hem för Dig” ska uppnås, pekar ut 

hyresrättens stärkta status och behovet av ett mer individuellt an passat boende som de 

viktigaste frågorna för bolaget de närmaste åren. Gavlegårdarna förvaltar inte längre bara 

fastigheter, utan människors livs miljöer.”
120

 

”Bolagets affärsarena är bostadsmarknaden i Gävle kommun. Gavlegårdarna är den största 

fastighetsägaren i Gävle kommun med 15 821 lägenheter, 807 studentlägenheter, 275 

studentrum, 5321 garage och p-platser samt 1 039 lokaler och förråd. Tryggbo, 

Gavlegårdarnas seniorboende eller 50+ boende, som det tidigare kallades, finns med totalt 

558 lägenheter inom beståndet. Det innebär att nära var tredje Gävlebo bor hos 

Gavlegårdarna. Bolagets bestånd har under året förändrats på grund av att objekt byggts om 

eller fått ändrade användningsområden. Bolaget har 35 procent av den totala 

boendemarknaden samt 71,5 procent av hyresmarknaden i Gävle.”
121

 

 

3.12.2 MKB 1994
122

 
MKB Fastighets AB beskrevs 1994 av personalchef Ulla Kjellström:  

1994 förvaltade det kommunala fastighetsföretaget i Malmö MKB Fastighets AB 16 700 

bostäder. En stor förändring har genomförts i företagets organisation och i samband med 

denna arbetsamma process har antalet anställda minskat under tre år med cirka 200 anställda.  

MKBs ambition med den här organisationsförändringen var att skapa en hög kompetens och 

därför genomfördes utvecklingsinsatser för alla medarbetare, inom områden som 

kundkontakt, kundvård, förvaltning, säljarbete, verksamhetsplanering, uppföljning och 

utvecklingsarbete. MKB planerade då att i framtiden ha färre än 200 anställda, varav hälften 

är tjänstemän och hälften är husvärdar. 

Det började i slutet av 1980-taltet med utvecklingen av husvärdsorganisationer och den 

utökades 1991. Husvärden roll har blivit att vara den första i linjen i organisationen med 

ansvar för hyresgästkontakter med arbetsuppgifter som skötsel och reparationer samt att 

medverka i planering och budgetering inom sitt husvärdsområde. Husvärdsområdena har 
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efterhand minskat och 1994 bestod de av ett antal fastigheter med i genomsnitt 250 lägenheter 

i två fastighetsområden och två projektområden.  

De krav som ställs på husvärden är att en husvärd ska kunna kommunicera med hyresgästerna 

och ta tillvara på deras synpunkter vid planering och förvaltning och ha grundläggande 

tekniska kunskaper inom el, VVS och snickeri samt god kunskap om utemiljö. Husvärden ska 

vara en självständig och flexibel problemlösare med kunskaper i affärsekonomi och ska kunna 

fatta affärsmässiga beslut vid inköp och beställning av entreprenad arbeten. 

MKB beslutade att avskaffa specialistfunktioner i organisationen som snickare, murare och 

målare dessa tjänster ska köpas in när de behövs. Husvärdarna kommer att sköta många 

reparationer i lägenheter, tvättstugor etc. De nya uppgifterna för husvärdarna som tillkom var 

besiktningar, nyckelhantering, säljinsatser och informationshantering via persondator. 

MKB avskaffade fastighetsskötaren i samband med införandet av Husvärden. 

Förvaltaren är arbetsledare för husvärdarna och svarar för planering och utveckling i området 

och en förvaltare svarar för åtta-tio husvärdsområden. 

Husvärdarnas uppgifter kommer i framtiden sannolikt att utvecklas ytterligare och nya krav 

ställs på kunskaper och kompetens därför kommer företaget att behöva vidare utbilda dem. 

”MKB ska genom balanserad hyressättning och nyproduktion bidra till en positiv utveckling i 

Malmö. Verksamheten ska drivas utifrån ett affärsmässigt synsätt. Detta gäller även bolagets 

sociala insatser för ökad sysselsättning och minskat bidragsberoende.”
123

 

”MKB har 21 287 lägenheter och därmed cirka 31 procent av hyresmarknaden i Malmö. Det 

gör bolaget till Malmös i särklass största bostadsföretag. Det väl underhållna 

fastighetsbeståndet är värderat till 15,4Mdr (13,8) och MKB har en mycket stark finansiell 

ställning. Bolaget ägs av Malmö stad ”.
124
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4. Empirisk referensram 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra personliga 

intervjuer som vi utfört med Anders Bäckström på Gavlegårdarna 

och Göran Larsson på MKB. Detta kommer att utgöra vår 

empiriska bakgrund i vår studie.  

4.1 Redogörelse intervju med Anders Bäckström 10/4 kl 10:00  
För att få reda på vilken erfarenhet och kunskap Anders Bäckström har om Gavlegårdarnas 

arbete med kundorientering börjar vi intervjun med att fråga hur länge han arbetat på 

Gavlegårdarna och vad han har för arbetsuppgifter. Bäckström berättar att han började på 

företaget 2001 i samband med fusionen mellan de två kommunala bolagen Gavlegårdarna och 

Hyresbostäder som skedde den första juli 2001. Innan dess arbetade han som ansvarig för 

Hyresbostäder där han arbetade i sju år och dessförinnan var har förvaltare på HSB. Nu 

arbetar han som Distriktschef och är ansvarig för halva fastighetsbeståndets förvaltning. 

Vilket innebär att han ansvarar för åtta stycken förvaltare och de i sin tur ansvarar för 37 

stycken fastighetsskötare. 

Enligt Bäckström består hans arbetsuppgifter främst av förvaltarfrågor och operativt arbete. 

Han är med i ledningsgruppen och lite olika utskott och är med och tar övergripande beslut, 

och för vidare informationen till förvaltarna.   

”Jag är mycket lite med i det själva dagliga arbetet mot kunderna.
125

  

Vi vill sedan veta om Gavlegårdarna kundorienterar sig, för att knyta an till vårt syfte. Vi 

frågar därför om Gavlegårdarna kundorienterar sig och på vilket sätt de gör det. 

”Både och så här, jag tycker att vi försöker vara kundorienterade så bra som möjligt”
126

 

Bäckström svarar att Gavlegårdarna kundorienterar sig genom att ha god rénome ut mot sina 

kunder, hyresgäster och mot allmänheten överhuvudtaget. De står för trygghet, ordning och 

säkerhet. Bäckström anser att det är ett större frågetecken när det gäller om de kan gå ner på 

enskilda kunder i enskilda frågor. Bäckström anser att de kan bli bättre på kundorientering 

och att de är på väg att fokusera mer på individen. Bäckström ser även ett hinder varför de 

bromsats i utvecklingen mot att bli mer kundorienterade. 

”Fastighetsbranschen har ju tidigare varit väldigt stationär, det har ju varit att allt ska se 

lika ut och där är vi på väg nu att ändra riktning och titta lite mer på lite flexiblare lösningar 

då det gäller individen. ” 
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Därefter frågar vi varför de har börjat arbeta kundorienterat, vad som gav upphov till detta 

arbetssätt. 

Bäckström svarar att anledningen till att Gavlegårdarna började arbeta kundorienterat var att 

befolkningsutvecklingen i Gävle har varit lite speciell. Deras hyresgäster blir äldre snabbare 

än i övriga Sverige till exempel. Bäckström understryker att det här är en inriktning som de 

verkligen behöver ta tag i, och anpassa fastigheterna och lägenheterna på ett annat sätt än vad 

de hade tänkt tidigare. 

Bäckström tror även att det är ett önskemål för många äldre att kunna få bo kvar hemma. 

Detta på grund av hur samhället ser ut, de naturliga chanserna att få skötsel minskar och fler 

och fler bor kvar hemma. Här ser Bäckström en potential att utveckla lösningar för sina äldre 

kunder. De tittar även på de unga kunderna, till dem behöver de även ordna något.  

Vi frågat Bäckström sedan hur han har tänkt, när det gäller förändringarna för de äldre och 

yngre om det är förändringar i servicen eller om det är tekniska förändringar han syftar på. 

Den förändring som Bäckström tänker på att de bör göra för de äldre och de unga är både 

teknisk och tjänstemässig. 

”Både med teknik och med tjänstedelen”
127

 

Gavlegårdarna har skapat en pyramid med en basnivå som alla har rätt att kräva, sen finns det 

olika nivåer, i tilläggenheten med teknik och servicepaket. Bäckström anser att de med 

tekniken idag går att anpassa väldigt mycket och komma långt med. Han säger även att 

Gavlegårdarna ligger väldigt bra till när det gäller teknikbiten. 

De specifika saker Gavlegårdarna erbjuder är bredband och Internetlösningar som de har gjort 

tillsammans med Landstinget och ytterligare ett företag. De har börjat med en provlägenhet på 

Brynäs med kamera där de kan titta in för att se hur lägenheten är utformad. I den lägenheten 

finns det plattor vid sängen som registrerar när man kliver på dem som hjälp för att komma 

upp varje morgon. Det finns även fler olika tekniska lösningar, plus att det går att ta in 

ytterligare tjänster. Fast det kommer i framtiden, Bäckström menar att Gavlegårdarna 

fortfarande ligger i startgroparna.  

Vi håller på att undersöka hur det var för tio år sedan och hur utvecklingen har gått tills idag, 

vi väljer därför att fråga Bäckström om han vet hur det var för tio år sedan. 

Bäckström säger: 

”ja tittar man på fastighetsbranschen så var den väldigt stationär och den är fortfarande 

väldigt stationär. Det har i princip sett ut likadant överallt.”
128

 

De tre fyra sista åren har Gavlegårdarna konstaterat en förändring genom att det bor olika 

typer av människor på olika typer av områden. De har behöver anpassa sig till det behov som 
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finns, områdena såg tidigare likadana ut, men det gör de inte nu längre. På något område bör 

vi köpa mer tjänster säger Bäckström. 

Gavlegårdarna ska eventuellt dra ner på personalen och köpa in fler tjänster som 

specialisttjänster, städning, utvändigskötsel så att personalen på företaget mer kan fokusera på 

den sociala biten och kontakten med hyresgästerna berättar Bäckström.  Medan det på vissa 

områden kan bli så att Gavlegårdarnas medverkan inte är så stor, utan att de då skulle köpa in 

hela vägen. Det ser väldigt olika ut från område till område och det är i den inriktningen 

Gavlegårdarna kommer att arbeta mot framöver.  

För att vi ska kunna dra en gräns när detta skett frågade vi när Gavlegårdarna börjat med att 

köpa in tjänster. 

”Gavlegårdarna har alltid köpt in tjänster mer eller mindre, fast inte i samma utsträckning 

som idag”
129

 

Bäckström berättar att i samband med naturliga avgångar får de alltid ställa sig frågan om hur 

behovet ser ut om de ska nyrekrytera eller köpa in. Det har Gavlegårdarna gjort under ett antal 

år, vilket lett till att det idag är inarbetat och accepterat i organisationen. 

”medan det kanske förut var mer att aha ska vi börja dra ner på personalen nu helt plötsligt, 

nu är alla med på det och tycker ja det är rätt, och personalen har också möjlighet att vara 

med och tycka till. ” 

Bäckström tycker att det kan vara svårt att få gehör för nya idéer, eftersom 

fastighetsbranschen har varit väldigt traditionell. Så här har det varit, och så här är det, och så 

skulle det alltid vara tycker många bakåtsträvare.  

Vi fortsätter med att fråga Bäckström vad Gavlegårdarna gör för att ta reda på vad kunderna 

vill, om de gör kundundersökningar? 

Gavlegårdarna hat börjat med kundundersökningar 2002 och mäter halva lägenhetsbeståndet 

på 8 000 lägenheter varje år, vilket innebär att varje hyresgäst får en enkät vartannat år. De 

försöker se igenom och ändra lite och se om andra frågor dök upp. Nytt i årets enkät är frågor 

kring bredband och tv utbudet. Bäckström anser att enkäterna ger ett väldigt bra incitament på 

vad folk tycker. 

När Bäckström berättar om att de gör kundundersökningar, vill vi även veta hur de behandlar 

och följer upp på dem. Vi frågade därför om de gör uppföljningar. 

Bäckström förklarar att Gavlegårdarna har två distrikt varav Bäckström ansvarar för ett av 

dem och uppföljningarna redovisas distriktsvis. Aktivbo som utför kundundersökningarna 

kommer till Gavlegårdarna och redovisar för personalen inom distriktet som sedan sätter sig i 

mindre grupper och delar upp det i kortsiktiga och långsiktiga målen. Bruksåtgärder är det 

som går snabbt att titta på och kan åtgärdas inom ett par dagar, men det som är mer kostsamt 
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delar de upp på längre sikt. När det är väldigt kostsamma önskemål tittar de om det är möjligt 

att åtgärda inom ett halvår eller under budgetåret.  

Bäckström berättar även att arbetssättet och förfarandet är inarbetat och accepterat bland 

personalen och uppfattas som spännande och roligt. På Gavlegårdarna kommunicerar de ut 

vad de kommer fram till på respektive område till sina hyresgäster. Vad hyresgästerna har 

tyckt och vilka bruksåtgärder som ska utföras nu samt vad som ska ske längre fram.  

För att ytterligare gå djupare på enkäterna frågar vi hur stor del av besluten Gavlegårdarna gör 

utgående från kundernas önskemål. 

Kundundersökningarna har blivit mer och mer styrande för Gavlegårdarnas beslut säger 

Bäckström. 

”För varje år som går blir de mer och mer styrande tycker vi och vi försöker i stora delar 

lägga underhållsplaneringen utgående från undersökningen”
130

 

Ett exempel kan vara om många tycker till om förråden i någon fastighet, försöker företaget 

naturligtvis styra så att så mycket som möjligt kan hamna på den biten. Det är idag väldigt 

viktigt att lägga de resurserna gentemot vad hyresgästerna tänker och tycker säger Bäckström.  

Bäckström berättar hur de avgör vilken reparation som ska genomföras först. Till exempel om 

kunderna vill ha fasaden renoverad medan det enligt fastighetsföretagets plan är takets tur. Ser 

de att underhållsplan säger att taket behöver renoveras, men ser de att de skulle klara sig fem 

år till. Samtidigt som majoriteten av hyresgästerna säger att kan vi inte få lite färg på fasaden 

så de naturligtvis det. Den flexibiliteten behöver de ha, men skillnaden om det rinner in då går 

taket före säger Bäckström. Framför allt om de ser att här är förråden helt bedrövliga, 

prioriterar Gavlegårdarna det. De märker även vilken effekt det har framförallt i nästa 

undersökning som de gör.  

”Det är också det som är stimulerande, att man blir nöjd när man får det man vill”
131

  

Vi fortsätter med att fråga hur det fungerar om en kund vill ha parkettgolv istället för PVC-

matta i sin lägenhet. För att vi även ska förstå hur de behandlar individuella önskemål. 

Bäckström berättar att Gavlegårdarna har någonting som heter HLU, hyreslägenhetsunderhåll. 

De går ut med HLU blanketten och erbjuder extra underhåll två gånger om året till varje 

enskild hyresgäst. Två gånger om året får kunden ett underlag som säger ”mitt golv är 

berättigat nu”, och kunden kan då beställa det. I denna HLU finns inte bara golvbyte utan 

även tapeter. Möjlighet finns även att välja parkett mot ett tillägg på hyran eller 

linoleummatta. Kunden har även rätt att välja klinker, på de ställen det går att lägga in men 

det går inte att lägga in klinker överallt. Det som är plus ger ett hyrespålägg.  

”Som tillval kan hyresgästerna välja duschkabin, diskmaskin, tvättmaskin, tumlare och 

sådant fast de får hyresgästen betala”
132
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Betalningen för tillvalen består först av en kontantinsats och sedan läggs den resterande 

kostnaden på månadshyran varje månad berättar Bäckström. På Gavlegårdarna har de märkt 

en ökning, det är fler och fler som efterfrågar och tycker att det är ett bra sätt, då det läggs på 

hyran. Vilket leder till att de slipper åka och köpa något på Onoff eller Siba.  Kunderna vet 

även att Gavlegårdarna står för servicen och för eventuella reparationer. Dessutom har 

kunderna inte problemet att de behöver sälja tillexempel den nyinköpta tvättmaskinen när de 

flyttar därifrån. 

Utöver HLU som vid en besiktning, avflyttning eller inflyttning kan det finnas skadegörelse. 

Det sker också en renovering när det inträffar, det kan vara med tapetsering eller något sådant 

i samband med det. Detta sker med kontakten med förvaltaren och den nyinflyttade 

hyresgästen.  

Vi fortsätter intervjun med att fråga hur de gör när de ska genomföra olika förändringar och 

hur beslutsprocesserna går till. Detta för att få en bild av hur de större beslutsprocesserna går 

till som till exempel när det gäller nyproduktion.  

Bäckström förklarar att det vid nyproduktion är en lång startsträcka, med 

marknadsundersökningar och kundkontakter. De börjar med att undersöka hur stor efterfrågan 

är. Som exempel berättar Bäckström att Gavlegårdarna håller på att bygga Gävlestrand.  Där 

har det varit en lång process innan, där flera fastighetsägare har fått gå ihop.  Det beror på hur 

efterfrågan och marknaden ser ut. Om det finns en marknad för att bygga fastigheter och 

lägenheter där nere, då det eventuellt skulle blir lite kostsammare än vad det blir på ett 

”normalt” ställe att bygga på. 

Bäckström fortsätter berätta att Gavlegårdarna har skickat ut förfrågningar till potentiella 

kunder, dels till dem som står i kö och i kön står 20 000 personer. De har även skickat ut 

förfrågningar om hur intresset har varit och ställde lite frågor. Externt har de skickat ut 

förfrågningar till personer som har haft anknytningar till Gävle. De externa har Gavlegårdarna 

hittat via kommunen där de har sökt bland personer som har flyttat ifrån Gävle. Vilket har lett 

till att 20 procent av dem som kommet att flytta in är utifrån.  Naturligtvis har de annonserat i 

press och media också, för att detta skulle skapa ett intresse så att folk skulle höra av sig 

spontant. Det var personer som har haft hus länge som känner att där nere skulle jag vilja bo 

den dagen jag flyttar, som hört av sig. 

När det gäller lite enklare förändringar går Gavlegårdarna i regel in och gör en ombyggnation 

eller förändring när det finns en orsak till det. Det beror på vad det har för problem, då kan 

exempelvis stamrenovering eller ytskiktsrenovering genomföras säger Bäckström. 

”Med mögelskador är man inte oftast medveten om och är därför glad den dag det blir 

renoverat. Det blir självklart olägenheter under själva utförandet men i slutändan så blir det 

ju bra, så det är lite olika beroende på vad det är.”
133
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När Bäckström är inne på nybyggnationen på Gävlestrand väljer vi att fortsätta intervjun med 

att fråga i vilken tidpunkt hyresgästerna har kommit in i bilden. När de har fått vara med och 

ge sina synpunkter på hur lägenheterna skulle sett ut, eller om de blir tvungna att köpa ett 

visst paket erbjudande. 

Bäckström berättar att på Gävlestrand har de intresserade fått skicka in intresseanmälan. 

Sedan har de intresserade kallats till ett bostadsmöte där Gavlegårdarna har presenterat sina 

tankar om hur det ska se ut. Det var ett 40-tal på Gavlegårdarnas fösta möte där de fick växla 

lite tankar och ge olika synpunkter och sådär. När Lägenheterna sedan släpptes blev det fullt i 

princip på en gång. När de fått en intressent på varje lägenhet kallade Gavlegårdarna till ett 

ytterligare möte någon månad efter det. På det mötet bildades ett gårdsråd eller en ”samling 

människor”. Bäckström menar att Gavlegårdarna är i ett väldigt tidigt skede inne och pratar 

med hyresgästerna och tar vara på deras synpunkter och får deras delaktighet i det här. De har 

även hållit flera möten med både referensgruppen och övriga vilket var positivt tycker 

Bäckström. 

”Så vi har väl inte något enskilt paket man kan välja och vraka inte, utan vi har presenterat 

att ungefär så här ser det ut och naturligtvis får man välja färgen på kakel och tapeter och 

mattor och så, men inte att man får välja kök och dom bitarna. ”
134

 

Vi fortsätter intervjun med att fråga Bäckström om de sysslar med självförvaltning. Om en 

kund kan vara medproducent, genom att de fixar i rabatter och städar trappor, för att sedan få 

ett reducerat pris.    

Bäckström svarar att det har det på sitt senast nyproducerade område. Där introducerade de 

självförvaltning som de kallade det, där hyresgästerna tar ansvar över både gård och övrigt, 

vilket har fungerat bra. Gavlegårdarna har även självförvaltning i viss mån i det övriga 

beståndet, eftersom det i vissa delar finns kunder som är beredda att gå ut och göra någonting 

för gården. Bäckström tror dock inte att de har någon som städar trapporna, men utvändigt 

finns det ett intresse, av att kratta lite och klippa gräs.  

Bäckström säger även att det är frivilligt att vara med. Gavlegårdarna har exempelvis på 

Smultronvägen ett radhusområde, där halva området är intresserade av självförvaltning och 

det är fyra huskroppar som sitter ihop. Det kan hända att det på en gård med fyra huskroppar 

är åtta hyresgäster som är intresserade. De sporrade varandra och gör det fint, men alla 

hyresgäster i fastigheterna behöver inte vara med, utan det är upp till var och en.  

Bäckström tror att Gavlegårdarna började med självförvaltningen 2003, och de har idag 

sysslat med det i snart fem år. Bäckström ser positivt på självförvaltningen, men erkänner att 

det krävs engagemang från hyresgästerna, vilket han har märkt att pendlar. Det krävs någon 

eldsjäl som håller i det, och tycker att det är intressant, och så länge den är med på det här 

fungerar det. 
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Vi fortsätter intervjun med att fråga om Gavlegårdarna erbjuder kolonilotter till sina kunder. 

Eller om det finns andra saker de erbjuder som aktivitetsdagar eller om de sponsrar 

ungdomar? 

Bäckström svarar att de har kolonilotter. Han berättar även att vid den stadsdelsförnyelsen 

som de gjorde på Öster framkom det på deras möten med hyresgästerna ett starkt önskemål 

om att de skulle vilja ha kolonilotter.  

”Så då fixade vi i ordning ett område som är inhägnat som man får teckna sig för varje år om 

man vill ha kolonilotter”
135

  

Bäckström säger även att de märkte i diskussionerna om Gävlestrand att de önskemålen kom 

att de vill ha kolonilotter där också. Ute i Valbo har Gavlegårdarna även på något ställe 

kolonilotter, så det finns några ställen inom Gavlegårdarnas bestånd. 

Bäckström fortsätter berätta att de sponsrar en hel del aktiviteter. De har bland annat haft 90-

års jubileum i fjol då de istället för att de skulle gjort ett stort jubileum, gjorde de jubileerna 

ute i bostadsområdena under hela året. De var i ett område varje månad, då de hade olika 

aktiviteter ute med tips promenader, filmvisningar, kaffe och tårta, vilket var mycket 

uppskattat av kunderna säger Bäckström. Gavlegårdarna samarbetar även väldigt mycket med 

hyresgästföreningen enligt Bäckström.  

Vi fortsätter sedan intervju och frågar om Gavlegårdarna tar ett ökat samhällsansvar, när det 

gäller säkerhet, med vakter på stan för att göra områden lugnare. Eller om de bygger 

gångvägar och sätter upp extra belysning i de områdena där de har sina bostäder, eller om de 

bara fokuserar på fastigheterna? 

Bäckström svarar att när de tittar på själva belysningen så är det en viktig punkt i NKI:n om 

vad kunderna som hyresgäster tycker och tänker. Kunderna har oftast varit nöjda med 

Gavlegårdarnas belysning, men de har kommenterat att de inte var nöjda med cykelvägar 

mellan bostadsområdena som gick på kommunalmark. Gavlegårdarna har därför tagit den 

diskussionen med kommunen. För att upprätthålla en så hög säkert har Gavlegårdarna ett 

avtal med Securitas. Genom avtalet har Gavlegårdarna en egen bil från dem, som går i deras 

områden som de styr själva, enligt hur de märker att det finns behov.  

Bäckström berättar att för att öka säkerheten för sina kunder har Gavlegårdarna börjat bygga 

in fastigheterna med skalskydd med taggs. Han menar att det har varit lätt att tappa bort en 

nyckel och gör man det visste de inte var den har tagit vägen någonstans och då finns den 

någonstans. Till lägenheterna kan man byta lås men tills själva skalet, till källaren och övriga 

gemensamma utrymmen kan man inte byta lås till. De vet att om någon hittar nyckeln så har 

den tillgång till fastigheten. Därför sätter de taggs till skalet av fastigheterna, vilket gör att 

tappar någon en tagg så programmerade Gavlegårdarna bort taggen så att dem inte fungerar. 

Det är även ett stort trygghetsarbete som Gavlegårdarna sysslar med, Bäckström säger att det 

optimala är att få det på lägenhetsdörrarna också. På Gävlestrand kommer de att bygga in 
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taggs på lägenhetsdörrarna som ett första objekt, vilket Bäckström tycker är mycket 

intressant.  

Vi frågar sedan Bäckström, vad det är kunderna efterfrågar hos dem. 

Bäckström svarar att trygghet, säkerhet och bra service är de tre sakerna som de märker när de 

får svar på NKI:n. Kunderna värdesätter ett tryggt boende mycket högt. Bäckström tror även 

att det har sett ungefär likadant ut för tio år sedan som det gör idag. Kunderna vill ha ett tryggt 

boende det är oftast viktigast för dem.  

”Jag vill inte ha stökigt och bråkigt utan jag vill ha tryggt och lugnt och känna lugn, det är 

väl det man värdesätter”
136

  

Bäckström berättar även att bredband är något som är mycket eftertraktat av kunderna, vilket 

intresset ökat för de senaste fem åren. När Gavlegårdarna gjorde en stadsdelsförnyelse på 

Öster och höll sitt första möte där nere och frågade vad de tyckte var viktigast kom bredband 

högst upp. Det var 2002 som mötet hölls och då såg de till att kunderna fick det. Han berättar 

även att de idag försöker göra systemen för tvättstugorna elektroniska, vilket är ett 

kundönskemål.  De började med detta för tre år sedan, och har fortsatt utveckla det sedan 

dess.  

Vi fortsätter intervjun med att fråga Bäckström när det är som Gavlegårdarnas personal 

kommer i kontakt med kunderna, vilka det är som bemötte kunderna och hur det går till. 

Bäckström berättar att den första kontakten som kunderna får med Gavlegårdarna är med 

deras kundcenter när kunderna skriver ett hyresavtal. Följande kontakt blir oftast med 

fastighetsskötaren och förvaltaren i samband med inflyttning, då har kunden en dialog med 

förvaltaren om det ska göras någonting i lägenheten. Den fortsatta kontakten blir sedan om 

kunderna har några eventuella felanmälningar, då görs dessa till fastighetsskötaren.  

Kontakten Gavlegårdarna har med sina kunder sker på tre sätt, personlig kontakt ansikte mot 

ansikte, kontakt via telefon samt via mejl. Den mesta kontakten kunderna har med 

Gavlegårdarna är med förvaltaren eller med kundcentrum.  

Om kunderna upptäcker något fel i lägenheterna, har de alltid möjlighet att ringa antingen 

fastighetsskötaren eller förvaltaren, beroende på vad det är. Kunderna kan även mejla, 

eftersom Gavlegårdarna har en felanmälan funktion via sin hemsida så kunderna kan gå in där 

och göra en felanmälan. De kan även ringa till Gavlegårdarnas kundcentrum. När felanmälan 

görs till Gavlegårdarna tar det max två dagar innan det blir åtgärdat, om det är ett normalt fel, 

då det inte behöver beställa reservdelar. Men är det propp i avloppet eller liknande, åtgärdar 

Gavlegårdarna felen i regel samma dag. Är det någon strömbrytare som är trasig tar det max 

två dagar.  

”Vi har sagt tre dagar internt att vi ska hantera felanmälningar, men jag vet att vi är 

betydligt bättre än det”
137
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Vi fortsätter sedan intervjun med att fråga Bäckström om hur han ser på service. 

Bäckström tycker att det är en viktig del att Gavlegårdarna har en god service, där företaget 

uppträder korrekt på alla sätt och vis. Han säger även att bra service är en oerhört viktig del i 

Gavlegårdarnas affärsplan. Kommunikationen är en viktig del för att uppnå god service. 

Bäckström berättar även att det beror på vad de vill ha ut vilken kommunikationsväg de väljer 

om de väljer att skicka ett e-mejl eller om de väljer ett personligt möte. I vissa fall kan det 

vara bra med rak, kort och tydlig kommunikation och information mer personligt, medan det i 

vissa fall är bättre med e-mejl eller brev, det kan även vara både och. 

Vi frågar sedan Bäckström vilka hinder han ser för kundorientering. Om lagarna hindrar dem 

när de är ett kommunalt fastighetsföretag eller om priser och sviktande marknad hindrar dem 

från att arbeta kundorienterat. 

Bäckström förklarar att de är känsliga för hur arbetsmarknaden ser ut, och att den ser väldigt 

svajig ut framöver. Det blir mer nerläggningar av företag och arbetstillfällen försvinner 

samtidigt som Gävle inte har några riktigt stora företag. De har förståss Korsnäs, Sandvik i 

Sandviken och Ericsson men där drar det även ner. Bäckström påpekar att detta påverkar 

Gavlegårdarna.  

”Det är väl de hoten man ser att arbetstillfällena försvinner, det är det som oroar oss”
138

  

Bäckström tror att kunderna efterfrågar en sak nu och i framtiden skulle de efterfråga 

någonting annat. Han kan dock inte säga exakt vad de är, men han tror det kommer att 

förändras, eftersom de ser att samhället överhuvudtaget förändrats under ett antal år. 

Bäckström berättar att det naturligtvis kommer att ske även hos dem, de behöver därför vara 

beredda på att anpassa sig. Det kräver att de håller ögonen öppna hela tiden och ser hur det ser 

ut och handlar efter det. De går inte att bestämma en inriktning utan de måste vara mycket 

flexibla och hänga med i utvecklingen då samhället förändras. Bäckström tror även att kraven 

på Gavlegårdarna som fastighetsägare kommer att öka, beroende på vilka beslut som fattas i 

olika delar av samhället.  

Det Bäckström ser är framförallt att det blir mycket mer besparingar på olika ställen, 

socialförvaltning har börjat spara, skolan har börjat spara, socialförvaltningen har börjat spara 

mer och mer. De frågorna som ligger på de här olika myndigheterna idag, det kommer att 

hamna hos Gavlegårdarna tror Bäckström. Egentligen skulle Gavlegårdarna kunna säga att det 

inte är sitt bord men i slutändan kommer det vara hos dem det hamnar. Då Gavlegårdarna 

kommer att vara med och lösa och finansiera, vilket Bäckström menar skulle öka trycket på 

dem.  

Andra hinder som Bäckström ser för att arbeta kundorienterat är det som han har nämnt 

tidigare i intervjun, att fastighetsbranschen har varit mycket stationär och allt har sett lika ut.  
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Vi frågar sedan om Bäckström tror att de kommer att gå mot att de måste inrätta mer tjänster 

kopplat till boendet. 

Bäckström svarar att om de tittar på att de äldres boende förändras och sen behöver de ändra 

sin inriktning för anställning av personal framöver.  

”Jag menar det är lite mer åt hjälpa och vårda och den delen vi måste titta på, och det är den 

delen vi ska fokusera oss på”
139

 

Det kan bli lite sådana delar som förändringen kan föra med sig säger Bäckström. Han tror 

även att de kommer att få ett stort ansvar. Hur den ökade globaliseringen kommer att påverka 

Gavlegårdarna tycker Bäckström är svårt att säga.  

Bäckström erkänner även att de bör förbättra mycket. Det är både attityder och service. De 

håller även på att jobba väldig hårt med det om vad man tycker och tänker berättar han. 

Gavlegårdarna får väldigt bra betyg i bemötande, tillgänglighet och service i sina 

kundundersökningar. Men enligt Bäckström finns det alltid saker de kan förbättra.  

Personalen har fått utbildning kontinuerligt under de fem senaste åren. Framför allt när 

Gavlegårdarna såg att det förändras på olika områden och blev stökigare. Då valde de ut de 

stökigare och bråkigare områdena och utbildade personalen kring hot och våld, hur de skulle 

hantera detta. Gavlegårdarna har prioriterat de som arbetar i dessa områden i första hand och 

inriktar utbildningen individuellt för varje medarbetare, på vad som är centralt för denne. 

Bäckström berättar att han tycker Gavlegårdarna ligger i teknikens framkant och tycker att de 

är väldigt långt fram i tiden när det gäller de tekniska delarna. Detta märker Bäckström när 

han jämför Gavlegårdarna med andra kommunala fastighetsföretag.  

Vi frågar sedan hur det går till med lägenhetsfördelningen, om hyresgästerna själva får välja 

var de vill bo. 

Bäckström svarar att hyresgästerna själva får välja var de vill bo. Gavlegårdarna har ett 

flexibelt poängsystem, de styr inte på något sätt utan varje människa har rätt att söka med sina 

poäng. Vi poängterar att det kan bli så att de som har lägst poäng hamnar i ett sämre område, 

och det är lätt att hamna där för de som kommer nya till Gävle. Bäckström håller med om 

detta och i de områdena finns det tomma lägenheter då blir det oftast att de hamnar där. 

Vi säger att detta kan leda till segregation, då olika grupper i samhället samlas på vissa 

områden. Vi frågar om de är någonting de gör för att motverka segregation och, hur de 

hanterar problemen som kommer med segregation. 

”Problemet är ju det att vi kan ju inte styra det på något sätt. Att tala om att ni får inte flytta 

hit och ni ska flytta dit”
140
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Bäckström erkänner att de blir ett problem men vet ärligt talat inte hur Gavlegårdarna skulle 

kunna lösa det. Han menar att det måste vara fritt att kunna röra sig. Gavlegårdarna har inte 

speciella områden men fastigheter specifika där de vill att exempelvis ”tryggbo plus 55” och 

studenter skulle bo. 

4.2 Redogörelse intervju med Göran Larsson 24/4 kl 10:00 
 

För att få reda på vilken erfarenhet och kunskap Göran Larsson hade om MKBs arbete med 

kundorientering började vi intervjun med att fråga hur länge han hade arbetat på MKB och 

vad han hade för arbetsuppgifter. Larsson började som vaktmästare 1966 och hade jobbat på 

MKB sedan dess 1970 blev han tjänsteman efter det hade han varit distriktschef, divisionschef 

och fastighetschef, 2000 hoppade han av den operativa verksamheten och började jobba med 

omvärlden med skolor och kommunen och var för närvande fastighetschef på MKB. 

Larsson berättade att MKB inte hade jobbat mycket med omvärlden tidigare, utan företaget 

gjorde det mest själva tidigare. MKB hade endast målare anställda och köpte inte in tjänster 

utan det var först i slutet på 90-talet de började köpa in tjänster så MKB hade halverat sin 

personal och köpte vid den här tidpunkten in fler tjänster.  

Larsson berättar att han är uppvuxen i ett av MKBs bostadsområden Agustenborg som 

byggdes 1948 med 1700 lägenheter som en stad i staden det var då tänkt att allting skulle 

finnas där och att de boende inte skulle behöva lämna bostadsområdet.  

”Agustenborg gick ner sig på 70-80-talet när vi fick tomma lägenheter och det blev en kraftig 

invandring och andra kulturer och många som bott där från början bodde kvar och det blev 

lite irritation.”
141

 

För 10 år se dan började MKB att förändra området och det gjordes till en ekostad. Det blev 

en ekostad för att lite gå tillbaka till den ursprungliga tanken och få allt i området integrerat. 

De har hela tiden utvecklat ekologin i bostadsområde och det är lite grann av det tema som 

bostadsområdet kommit till för att klara sig själv. 75 % av dagvattnet som normalt går till 

reningsverket hanteras och tas om hand ute i bostadsområdet. Området har Nordens största 

gröna tak anläggning och solfångare är inbyggda i verksamheten.  

 

Självförvaltning 

Göran Larsson fortsätter intervjun med att berätta om självförvaltning. Han berättar att 

självförvaltningen egentligen inte i började i Holma utan i ett radhusområde i Fosiedal. 
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Radhusområdet byggdes i början på 80-talet. På den tiden var det populärt med boföreningar 

och så plötsligt fick de inte starta fler boföreningar i Sverige. 

MKB startade då ett nytt koncept för sina kunder där de kallade dem för boende istället för 

hyresgäster. 

”Kunderna skulle få större möjligheter att påverka sina bostadsområden”
142

 

 Då hyrdes radhusen ut med självförvaltningskonceptet. Första gångs inflyttarna fick ta över 

konceptet efter två år. Det tog två år på grund av att  

”föreningen som MKB tecknar avtal med gällande bo inflytande självförvaltning och sådant 

ville inte släppa makten ifrån sig till medlemmarna.”
143

 

Larsson berättar att MKB jobbade intensivt i två år och 1985 startade de självförvaltningen i 

Fosiedal i 68 radhus lägenheter. I konceptet ingick den yttre skötseln som renhållning, 

gräsklippning, trädgårdsskötsel, lampbyte och den inre skötseln, de fanns dock inte några 

trappor utan det var tvättstugan där kunderna tog över städning och sådant. Men inte för 

reparationer det står MKB för fortfarande för. För självförvaltningen fick kunderna en 

hyresreducering som då ungefär motsvarade kostnaden dividerat med tre, det vill säga en 

tredjedel av MKBs kostnad.  

Varför kundorientering  

MKB hade några svarta år 1970-1985 beroende på att subventioner försvann och de blev 

tvungna att tjäna pengar. Det fanns då även ett annat problem i Malmö vilket berodde på att 

Malmös politiker inte ville tillfredställa behovet av egna hem utan de myntade begreppet 

”Nils Yngvesson”. Ingen Malmöbo ska äga jorden, han anser att invånarna kan äga en 

blomkruka men marken vill han behålla. Det innebar att 60 000 människor flyttade till 

kranskommunerna på kort tid samtidigt som Malmö som industristad packade ihop. 

Successivt försvann industrierna och den gamla arbetarstaden. MKB fick då problem med 

mycket tomma lägenheter. 

Organisationen hade vid den här tidpunkten stora problem. Åren 1975 till 1983 var MKB en 

distriktsorganisation med tre distrikt och den kom till för att MBL – lagen om 

medbestämmande i arbetslivet kom till. De skulle då föra in de möjligheterna i boendesektorn 

också. De boende skulle få möjlighet att teckna avtal med hyresgästföreningen om 

boinflytande 1979. De körde då de här svarta åren, men sen ville de ta ett steg till när det 

gällde decentralisering. 1983 gjorde MKB 18 indelningar av företaget vilket blev en ren 

katastrof i bolaget då cheferna inte släppte ifrån sig ansvaret. 

Larsson berättade att det 1983 var en grupp på 4-5 personer i företaget som fick i uppdrag att 

titta på en ny organisation. 1985 startade de en divisions organisation och då använde de all 

erfarenhet från de 10 senaste åren och startade om på nytt med decentraliseringen. Den här 
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gången fungerade det bättre eftersom de portionerade ut ansvaret efterhand i den takten som 

personalen klarade av ute i organisationen. Det började då gå lite sakta uppåt för 

organisationen och det var även då MKB ändrade begreppet hyresgäst till kund. Det hade 

enbart syftet att leda personalen in i en affärsmässig verksamhet istället för kommunal 

andelslags verksamhet enligt Larsson. Kundbegreppet står mer för affärer därför 

implementerade man det i företaget och började kalla sina hyresgäster för kunder för att de 

skulle förstå att det var en affärsverksamhet.  

Larsson berättar att husvärdarna var väldigt specialiserade fram till 1984 och allting som 

skedde hade med teknik att göra, ”tegelstenar” var det viktigaste i bostadsförvaltningen på 

den tiden. MKB hade flera olika kategorier hantverkare som arbetade för dem. MKB ville 

därför lyfta upp de som var närmast kunderna och det var bland annat vaktmästare. 

Reparatören träffade även hyresgästerna mycket då han satt på någon central plats och kom 

vid behov. MKB ville då ändra sin organisation från en specialist organisationen till en 

generalist organisation.  

Det började 1984 på Köpenhamnsvägen, på den tiden kallade de inte dem för husvärdar utan 

då hette det fastighetsansvariga.  Det var den kategori i företaget som de skulle lyfta upp som 

en symbol och det var de som hade mest kundkontakt. Det blev väldigt svårt i början för en 

snickare eller hantverkare att bli accepterade och även från företagets sida att få dem att agera 

som ett föredöme eller som någon form av ledare. Vilket ledde till konflikter, därför blev det 

en inkörningsperiod på 6-7 år, då de fastighetsansvariga sakta men säkert trevade sig framåt.  

1990 kom en ny VD som hette Allan Karlsson. Det första han gjorde var att börja utbilda de 

här generallisterna. När han kom utvecklade han det här och började köpa in mycket tjänster 

utifrån. 

Han var även med ute i verksamheten och började differentiera olika bostadsområden.  

”Man började förstå att det fanns något bakom tegelstenarna att där var människor”
144

 

Tidigare hade MKB förvaltat sina områden lika oavsett vilken kundgrupp som fanns. De 

började istället förvalta bostadsområdena på ett nytt sätt. De kom fram till att de hade olika 

kundgrupper och började förvalta utifrån att tillfredställa ett behov. Då de som bodde på 

Slottsstaden har sina behov och då skulle MKB förvalta utifrån det, och de som bodde på 

Rosengård förvaltade man på ett annat sätt, dessa områden förvaltades lika innan. MKB 

gjorde av med sina byggnadsarbetare de effektiviserade på olika sätt och antalet anställda gick 

från 500 till 220. MKB började också köpa tjänster under en tre års period, samtidigt satte de 

30 chefer i företaget i någon form av genomlösning i Mölle.  

”De satt där uppe som gärna kunde åka till blåkulla i emellanåt.”
145

  

De 30 cheferna som satt i Mölle gjorde om organisationen. De beslutade även att bryta ut fyra 

bostadsområden och körda alla med förvaltning Husby, Holma, Rosengård och Hermodsdal.   
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Sen placerades personalen ut enligt genomlysningen och Larsson och hans närmsta kollegor 

fick ta hand om Holma/Kroksbäck området. Målet var att under en femårsperiod skapa 

medkraft i det väldigt nerkörda bostadsområdet. Eftersom Larsson jobbat som chef för 

området och hade erfarenheter och god kännedom om vad som behövde göras då. 

Vandaliseringarna i området som hittills kostat tre miljoner varje år. Detta skulle vändas 

genom att få de boende att delta i förvaltningen mot att få nersättning på hyran för det. De 

trodde att de skulle lyckas vända området genom att starta självförvaltning. MKB hade 

tidigare försökt ändra på hushållssammansättningarna men det hade inte fungerat.  

När de fick en ny VD, Allan Karlsson kom de fram till att den media bilden som fanns av 

bostadsområdet styrde hela bostadsområdet. Därför kunde inte MKB få dit andra människor 

än de som redan fanns där. 

”Det gick ju inte att tvätta bort ryktet. Man fick hitta på andra saker för att få en annan media 

bild av området. För han sa också att tro inte att ni kan byta hyresgäst, utan gör någonting 

bra för dem som bor här, och försök förändra genom dem.”
146

 

1993 startade MKB upp självförvaltningen på Holma/Kroksbäcks området, Larsson hade gjort 

projektbeskrivningarna. De hade förberett sig lite grann hösten 1992 genom att kalla samman 

människor som bodde i Holma. De var för många för att bli kallade till bostadsmöte. De bjöd 

istället in hus vis för att känna av hur intresset var bland de som bodde där när det gällde att ta 

över en del av förvaltningen. De som bodde där vi den här tiden hade väldigt dåligt förtroende 

för MKB. Vilket ledde till att de boende tolkade budskapet, att nu skulle de hjälpa till med det 

också.  

Efter att MKB hade träffat alla av fastigheterna tre gånger, kom 50 procent av de som bodde i 

de där husen till de här mötena. Vilket ledde till att efter tre gånger när vi träffades började de 

förstå att MKB menade allvar med det här. De hade funderat lite över hyran sett fördelarna 

med det här. MKB startade sedan upp självförvaltningen i 200 lägenheter. 

När det blev varmt i luften så hade MKB en tanke om att de skulle ha lika fint ute på Holman 

när det gällde blomstertrakter som de hade inne i stan och i Malmös parker MKB köpte en 

massa stora blomster fat, och satte upp på olika strategiska platser där människor passerade 

mycket. 

Relationen mellan MKB och de som bodde där var obefintlig, det fanns ingen tolerans och de 

kände inte varandra. De varken pratade eller hälsade på varandra, utan gick från 

busshållplatsen upp till lägenheten, stängde dörren.  

”Invandrarförvaltningen på den tiden sa ju upp det här på 1990-talet. Det var ju inget som 

förändrade området utan det var ju invandrarförvaltningen som inte tog upp det på rätt 

sätt.”
147
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Det handlade egentligen om ett färdspel och en harmonisering, de harmoniska inslagen av 

vackra blommor, det fick en lugnande effekt samtidigt som MKB hade en förhoppning om att 

de boende skulle börja ta ansvar för det här. I början revs de upp men sedan började de 

boende att stanna vid de här stora blickpunkterna och började prata med varandra. De tyckte 

att de hade fått fint i området.  Konceptet var att blommorna skulle vara glädjeskapande. De 

försökte få människorna i området att känna det vackra, lugnande och harmoniska med 

blommorna, för att öka deras ansvarskänsla.   

I april satte de sedan igång med självförvaltningen. Kunderna fick en tredjedel av MKBs 

omkostnad som åter betalningsmedel. De fick samtidigt en fond med en summa pengar för att 

MKB skulle få kraft ur långsiktighet. Denna summa skulle sedan användas vid årets slut för 

allt det i trakten som blivit förstört. 

”Vi lade inte så mycket kraft på problemen utan vi byggde på det som var bra.”
148

  

Tiden gick blommorna hade blivit finare och finare. Då ville de boende ha blommor i 

rabatterna också och pengarna var slut. De fick då mer pengar eftersom inget hade blivit 

förstört på en månad och alla hade börjat ta ansvar. I augusti-september hade det fått fotfäste, 

då ville de boende sätta sin egen prägel på området och ändra lite på gården. De fick låna en 

summa pengar och fick en summa av MKB. Betalningen för arbetet med självförvaltningen 

beräknades till en början individuellt ut per timme de arbetade. Det framkom senare att de inte 

fick göra på det sättet för skattemyndigheten. De tre avtalen hade fungerat bra och fått fotfäste 

och MKB hade fått erfarenhet. De startade därför upp självförvaltningen på den resterande 

delen av området 1993. Skattemyndigheten kom då och undrade vad MKB höll på med, de 

godkände inte ersättningsformen och MKB fick en kraftig straffavgift 1997. MKB fick börja 

om från början. 

”Självförvaltningen, det handlar inte om hjälp i förvaltningen i första hand, utan det handlar 

en bekräftelseprocess, att synliggöra människor som behöver det. Så att de växer och blir 

konkurrenskraftigare sen. Det fösta vi kunde förstå väldigt tidigt i bostadsområdena, att 

kunna stå på egna ben. Att ta sina kostnader själv och inte belasta samhället. Det är ju bara 

syftet från början med självförvaltningen. Är man stabil i bostadsområdet och kan kämpa där, 

då har man en större förmåga att ta sig upp i samhället och kämpa där.”
149

 

”Det var mycket bidrags boende som bodde där och vi skulle försöka jobba med att se. Vi 

kunde slå tre flugor i en smäll, så vi fick en högre kvalité i förvaltningen. Det var ju bara att 

tacka och ta emot. Så att man löste en del saker i ett sammanhang.”
150

  

Efteråt blev självförvaltning godkänt med andra ekonomiska förutsättningar som innebar att 

den individuella bedömningen försvann och det blev schabloniserade hyresnedsättningar. När 

det blev klart hade arbetet varit igång så länge att pengarna inte längre var så intressant. Det 

fick ut mer av social trygghet när de hade börjat känna grannarna. 
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Nydala och Gullviksborg var andra problem områden där MKB startade självförvaltning och 

då började de via media vilket de inte kunde när de startade på Holma/Kroksbäck. 

Larsson berättar att i självförvaltningen har de byggt väldigt mycket saker nu så de kan de inte 

göra så mycket mera. En del av investeringspengarna används till vissa underhåll i allmänna 

utrymmen, inte i lägenheterna. Om de vill byta en tvättmaskin lite tidigare så gör de det, och 

de får pengar till det.  

På frågan om det betyder att de själva får bestämma var de vill göra svarar Larsson 

tillsammans med oss. Det är de boende som kommer med idéerna och ofta så får de det som 

inte strider mot lagar och paragrafer.  

”De mår bra och de har representativa trädgårdar som är bättre än villa trädgårdar. De är 

väldigt stolta av att bo där, och konkurrenskraftiga på ett annat sätt.”
151

  

Larsson berättade att de boende begärde koloni lotter ute på Holma. Då tänkte de på MKB vi 

gör det som ett integreringsprojekt eftersom en del av oss hade uppfattningen att invandrare är 

duktigare på att odla än svenskar. De byggde ett område med 50 kolonilotter som såg ut som 

ett jordklot och i mitten var en flaggstång och mötesplats, det fanns verktyg att låna. Det var 

MKBs entreprenörer som finansierade projektet och mot det fick de sätta upp en skylt om att 

det hade finansierat det. Det statades men fungerade inte så det fick tas bort. 

Larsson berättade att när de började med att sätta upp Holma, hade de uteplatser då som såg 

för väldigt illa ut, det var ju en upprullad förrådsplats. Om MKB såg att det fanns ett 

engagemang hos någon, gav de målarfärg. . De ändrade färg tre gånger om året, de ville att de 

som bodde där skulle känna att de fick något nytt hela tiden och att alla skulle se det. De 

gjorde att det blev mer positivt och de boende kände större ansvar var några av effekterna 

MKB fick ut av det. 

Larsson anser att de kanske inte gjorde så väldigt mycket men de hade full beslutande rätt 

över vad som skedde på Holma, så de gjorde rätt saker  

”Vi gjorde inte många saker på Holma, men de vi gjorde hade starka samband och vi gjorde 

dem förhoppningsvis i rätt ordning i rätt tidpunkt. Så då behövdes det inte göras så mycket, 

utan det byggde på bieffekter som de genererade själva. Vi lade inte så mycket kraft på 

problemen utan vi byggde på det som var bra.” 
152

 

”De som självförvaltade, städade trapphusen var tredje vecka. Vissa trapphus hade man 

tavlor och blommor, till och med ett litet campingbord som man egentligen inte får ha när det 

är utrymmningsvägar. De är så rent i vissa trapphus att de tar nästan av skorna när de går 

in.”
153

 

Inom MKB startades en jobbakut som var sponsrad och hade som syfte att ordna jobb. Detta 

godkändes under Allan Karlssons tid som VD och kom igång 1996 eller 1997. 
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Hemtjänstkonsulenterna startades någonstans runt 2000, de gick hem till folk och städade, de 

hade ju jobb så de storknade De handlade inte om jobb utan att få människor som levt med 

bidrag i flera år att kunna starta och stå på egna ben. MKB subventionerade då kostnaderna.  

De startade sedan upp en tvättstugeförening för de som bott hos MKB i 5 år och inte hade 

gjort något. En tvättstugeförening för dem som ville ha en centaraltvättstuga. De blev 

tvättförtag men det accepterades inte riktigt av de boende så det försvann snabbt. 

På frågan om MKB var kundorienterade svarade Larsson att MKB är väldigt kundorienterade. 

Han anser att de jobbade med olika värderingar hos människor. Tillbaka i tiden har MKB 

alltid talat om kunden i centrum, men de upplever också att det kräver människor. Larsson 

anser att de inte är tillräckligt tillgängliga numera och de behöver inte anstränga sig som förut. 

Sedan MKB började jobba med husvärdar har det blivit positivt eftersom de är tillgängliga 

och ute i organisationen. Husvärdar finns i alla bostadsområden. 

På frågan om MKB gör kundundersökningar eller om de har något annat sätt att få reda på 

vad kunderna tycker svarar Larsson att MKB har gjort kundundersökningar fem vårar, men att 

det senaste året var det lite speciellt. Då gick all personal på MKB ut en dag och lämnade över 

enkäterna personligen till alla som var hemma. De kommer att göras igen år 9. Det som har 

kommit fram i undersökningarna är att trygghet är det som det viktigaste för kunderna. Det 

har varit denna stora enkät undersökningen som legat som grund för det och det är den de 

följer upp och kommer att göra om. Annars har de haft små projekt och så som man har ute, 

då har de gått ut i mycket mindre skala för att få kundernas åsikter. 

På frågan om hur stor del av arbetet som utgår ifrån kundönskemål svarar Larsson att det har 

vissa begränsningar. De har en organisation och ett system där väldigt mycket är nytt, vilket 

inneburit att de inte haft någon underhållsplan till sina kunder. De byter ut när det är slitet, när 

det gäller ytskikt, plastmattor och liknande är det beroende av lägenhetsskicket. De boende 

har kan byta själv eller få ett påslag på hyran genom att de gör tillval som det finns färdiga 

prislister för. De försöker att fixa till mycket framför allt i de skadade lägenheterna och gå 

längre än vad andra fastighetsägare gjort. Det finns mycket slitet från 90-talet och början på 

2000-talet som ger kostnader i förvaltningen. Det går inte att föreställa sig hur det sett ut i 

lägenheterna. 

På frågan om de boende kan välja installera diskmaskiner svarar Larsson att det också gäller 

underhåll det finns också en nämnd för det, vanliga tillval går fortare. MKB installerar 

diskmaskiner och tvättmaskiner men det är plus. De har satt alla priser efter tidsanpassning 

vilket innebär ett påslag på hyran med en viss summa ett visst antal månader. Beställningarna 

tas emot av husvärden. 

Vi frågade sedan om hur beslutsprocessen går till vid större förändringar i boendet och 

Larsson svarade att det är de fem fastighetsområdena som tagit emot nästan alla beställningar. 

För att göra saker och ting skall en projektbeskrivning fyllas i som lämnas till VD då blir det 

avslag eller godkännande.   

Då de på MKB vet att det finns ett starkt önskemål om olika saker som kan vara utomhus eller 

gälla trygghet eller annat finns det färdiga prislappar på vad de ska ta ut av kunderna som tas 
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ut månadsvis. Det räknas som tillval. Larsson säger: ”Man vi försöker lyda, och försöker göra 

det som vi tror att kan skapa mervärde för kunderna, och att de är nöjda och positiva.
154

” 

Larsson svar på frågan om hur mycket kontakt MKB har med sina hyresgäster. De har en 

organisation sedan år 2000 som gör att de har en nära kontakt och behöver sällan anstränga 

sig för att få kontakt. MKBs personal syns inte lika mycket utåt och är inte ute på gatan som 

förr. Larsson tycker att de i personalen borde vara ute och vara mer synliga. Det har varit en 

tid då de har varit väldigt osynliga och framförallt förvaltarna vilket enkäterna bekräftat där 

kom de även fram att MKB varit lite bristfälliga att informera hyresgäster i områdena om vad 

som skall hända när det gäller mindre saker. Tryggheten är en stor fråga som är viktig som 

MKB kanske varit lite bristfällig i.  

”Trygghet är olika för olika människor. Man har haft upplevelser att man borde förstärka det 

på något sätt. Att inte veta är otryggt, mycket av att veta är tryggt. Så bara en sån liten grej 

eller galler eller järngrindar utan det handlar om andra saker när man tänker på trygghet. 

Att känna sig komfortabel framförallt med fastighetsägaren.” 
155

 

Larsson nämner belysningsprojektet som MKB startat som handlar om att arbeta med 

trygghet, estetik och det ska verka för den tidens bebyggelse. De kommer att göra tre procents 

effektivisering.  

”Så att vi ska försöka jobba smartare och göra saker på ett bättre sätt, kanske krympa, 

effektivisera. Det är ingen som bär ansvaret varken kunden eller vi, det är var vi kan göra det 

smartare. Det öppnar upp i belysningskretsar och där är trygghetsfaktorn en stor.”
156

 

Larsson berättade att det är trygghetsfrågorna som efterfrågades mest av kunderna idag. 

Anledningen till det är att Malmö är väldigt otryggt. 

 ”Bara du läser tidningen varje morgon så känner du dig lite skärrad, hur du ska trygga ditt 

boende”
157

.  

Det fick vi fram i enkäterna också och det är svårt att lösa MKB kommer att jobba för att göra 

det tryggare de kan dock inte lösa det för alla. Det har hänt och händer en massa ute i stan och 

det får en påverkan utåt. Det får en allmän integrering, och det sätter en prägel på hemmaplan.  

På frågan om arbetet mot kunden förändrats de senaste tio åren svarade Larsson att det inte är 

mycket som är annorlunda. De försöker att arbeta på samma sätt som på 1990-talet. Det har 

inte förändrats men de arbetade hårt i början för att komma igång. De planerar att öka 

tillgängligheten och vara ute vissa kvällar som en test för att se om det leder till någonting. 

Det arbetet mot kunden som har förändrats är att MKB numera ser säkerhetskraven utifrån 

varje enskild individs syn på det. Annars gäller samma saker som tidigare, att personalen ska 
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ha respekt för sin kund att personalen ska vara trevlig. En annan sak som fortfarande kan vara 

svårt överenskommelser. På MKB får personalen inte lämna en kund med falska 

förhoppningar, de måste prata på rätt sätt och vara vän med kunden men får inte säga det fixa 

jag och sen blir det inte av. Det här sättet att arbeta fungerar inte fullt ut men försöker 

förändra det. 

Vi frågade om MKB har något samarbete med kommunen eller någon annan part för bygga 

gångvägar eller mellan gårdar och Larsson berättade att MKB samarbetar mycket med Malmö 

Kommun. De samarbetar för kommunen har inte haft samma skötsel och frekvens på sina 

utrymmen, skillnaden är därför markant och MKB kommer att ta över vissa delar mot att de 

får kommunens driftspengar. 

På frågan om MKB har säkerhetslösningar med Kommunen svarade Larsson att när kommer 

till säkerhetslösningar med ljus har MKB samarbetat med Kommunen eftersom de har 

ljusexperter anställda. Larsson trodde att Malmö var ett föredöme när det gällde belysning och 

att de hela tiden jobbar med detta. Han har konstaterat att det finns mycket mer belysning i 

Södra Sverige, trots att det är mörkare i norr. I Malmö har de löst en hel del problem med 

bättre belysning. För belysning i MKBs bostadsområden för cykelvägar diskuterar ofta 

tillsammans med kommunen och när MKB bygger diskuterar med kommuntekniker. 

MKB stärkte sitt varumärke på 1990-talet och då jobbade de väldigt individuellt. Då arbetade 

inte med kommunen för det var meningslöst för de förstod inte oss och självförvaltning men 

pratar de också om kundsegment och om medborgarna vilket de inte gjort tidigare, de har 

också börjat arbeta med affärsmannaskap. De har börjat lyssna på sina kunder de har kommit 

en bit på vägen men de har mycket kvar som uppbyggnad av sin personal. Det har gjort 

mycket bra för Malmö ansåg Larsson. 

På frågan om i vilket skede kunden kommer in vid nyproduktion svarar Larsson att de har 

tidigare byggt ett hus på Monbijougatan i Malmö där den ene lägenheten inte är den andre lik. 

I det bygget utgick de helt ifrån kunden de fick själva bestämma. Det blev spektakulära 

fasader med olika färger och former. Det var ett försök att få in lite kundinflytande. 

Det är politikerna i Malmö som äger MKB och ibland bestämmer de var MKB ska bygga och 

det har funnits projekt som MKB inte ville bygga ett av dem var Potatisåkern som var ett stort 

friskt projekt på 1990-talet som brann 2007 och som ska byggas upp. Sedan klagas det på av 

många att bebyggelsen är för lika och MKB har bara bestämt. Det blev mer olika i början av 

1990-talet då de började köpa upp fastigheter i staden. Sedan fick de tillbaka fastigheter 

genom konkurser 1994. Det är inte alltid att kunderna får komma in i nyproduktion 

MKBs kunder får inte alltid vara med och bestämma hur det skulle se ut vid nyproduktion. 

Larsson trodde dock de hade så pass bra koll på hur kunderna ville ha det, eftersom det var 

både långa och stora processer. Vi det här tillfället höll även MKB på att bygga vid hamnen. 

De husen skulle färdigställas för inflyttning i september, men hade skrivit kontrakt på 

lägenheterna redan året före, då kön var så lång. MKB hade trots det inte någon dialog med 

dem som skulle bo där om hur det skulle se ut varken med ytskikt eller annat. Eftersom MKB 

hade priset så pass högt på de attraktiva bostäderna att många inte valde någonting extra. Det 
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var även svårt att veta säkert vem som skulle bo i lägenheterna eftersom kontrakten skrevs så 

pass tidigt och sedan kunde det dröja mycket länge innan inflyttning och hyresgästerna kunde 

avböja och det kom andra hyresgäster istället. 

I dag 15 år senare finns självförvaltningen kvar och omfattar 4500 lägenheter av MKBs 

21 000 lägenheter. Många tror att de hjälper MKB med förvaltningen men grundsyftet har 

varit och är att bekräfta människor, synliggöra dem. Idag är många av dem som flyttar till 

dessa områden ofta väldigt stolta och berättar gärna om självförvaltningen för vänner och 

bekanta. Det har även varit artiklar i tidningen där de boende har berättat att det är bra och 

genom att de för ut budskapet och informationen om vad de gör det efterlevs det också i 

bostadsområdet. Det var läget ute på Holma med vandaliseringen och andra problem som 

gjorde att MKB bestämde sig för att starta själv förvaltningen. MKB såg under vilka 

förutsättningar människorna bodde under på Holma och tittade på hur ska vi på MKB kunna 

använda oss av dessa.” Hembesöken på Holma tog nio månader och vi satt en halvtimme med 

varje kund så att de i bostadsområdet för att få dem att prata om hur de hade det. Samtalet 

koncentrerades kring individen hela tiden vi på MKB ville visa att vi brydde oss om dem som 

bodde där och stärka relationen. MKB hade inget förtroende ute på Holma och det ända sättet 

var att ta samtalen på individ nivå. Det var ett sätt att få trogna kunder. Sedan startade vi, 

kunderna och MKB tillsammans. 

Larsson berättar att de flesta människor vill synliggöras och bli bekräftade mer eller mindre 

och ett fastighetsföretag kan inte lyfta ett område utan att ha de boende med sig. Det är viktigt 

så viktigt att bli vän med sin kund. ”Som fastighetsföretag måste du älska din kund oavsett 

hur de ser ut.”
158
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel redogör vi för våra analyser vi kommit fram till med 

denna studie. Vi har valt att dela upp analysen och diskussionen i 

underrubriker som hänger samman med vår teori del i arbetet. 

Att fastighetsföretags inriktning förändrats och blivit alltmer fokuserat på att anpassa 

företagens tjänster efter sina kunder är något vi anser är tydligt i denna studie. Ett 

kundfokuserat fastighetsförvaltande visar vikten av att fastighetsföretagen bör agera 

bidragande till sina kunders egen verksamhet. Detta kan fastighetsföretagen göra, genom att 

erbjuda goda förutsättningar för sina kunder, där de kommunala bostadsföretagen anpassar 

sina tjänster individuellt för sina kunder. Vi anser att det här kan leda till ökade relationer 

mellan fastighetsföretaget och dess kunder.  

5.1 Historik 
Enligt Högberg och Högberg hade fastighetsföretagen varit vana att få höga bidrag och 

fördelaktiga lån från staten före 1990-talet. Då detta togs bort blev det allt dyrare för 

fastighetsföretagen att bygga nytt eller bygga om. Detta ledde till kraftiga hyreshöjningar och 

kunderna flyttade från sina hyresrätter för att hitta andra boendelösningar. Fastighetsföretagen 

hade vid den här tiden fått stora ekonomiska problem och fastighetskrisen svepte in över 

Sverige i början av 1990-talet. Fastighetsföretagen stod med tomma lägenheter och började 

därför arbeta kundfokuserat för att locka tillbaka kunderna till de kommunala 

bostadsföretagen igen enligt Sveriges fastighetsägare. Fastighetsföretagens lägenheter såg 

likartade ut, det hade byggts ”miljonprojekt” och variationen av bostäder, service eller 

tjänster. Vilket även Anders Bäckström berättade i sin intervju att fastighetsbranschen är känd 

för att ha varit väldigt stationär och allt skulle se likadant ut.  

Vi tolkade det som att de kommunala bostadsföretagen vid början av 1990-talet hade börjat se 

över sina kundrelationer, service och erbjudanden till sina kunder. Detta då många hyresgäster 

flyttade ut från sina lägenheter på grund av de höga hyreskostnaderna, som låg till följd av 

statens minskade subventioner till de kommunala bostadsföretagen. De började då se till sina 

kunders behov och önskemål, vad det var som kunderna efterfrågade. De började då arbeta 

kundorienterat för att locka tillbaka kunderna till de kommunala bostadsföretagens tomma 

lägenheter. Då hyresgästerna så snart återvänt till företagen, tolkade vi att företagen fortsatte 

att arbeta med kundorientering. Men då kunderna var tillbaka fortsatte inte utvecklingen i 

samma takt att anpassa sina erbjudanden och tjänster utgående från kunden. Vi tolkade även 

att de gamla traditionerna inom fastighetsbranschen då allt skulle se likadant ut som gjort att 

fastighetsföretagen inte fortsatt utveckla sitt arbete med kundorientering. Många kommunala 

bostadsföretag är därför idag inte kundorienterade i den grad de skulle vilja vara. 

Fastighetsbranschen är även en mycket kapitalintensiv bransch och binder mycket pengar 
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vilket vi tror är en bidragande faktor till att företagen inte utvecklat sitt kundorienterade 

arbetssätt mer.  

Bäckström sade i sin intervju att de fanns mycket som Gavlegårdarna kunde förbättra och han 

berättade om hur utvecklingen gått de senaste fem åren, och vad de planerade. Vilket visade 

att de är på gång att bli mer kundorienterade, och de hade mycket planer på hur de skulle 

förbättra sin kundorientering. Vi tror att om fem år kommer Gavlegårdarna utvecklat sin 

kundorientering till en mycket hög nivå. 

MKBs problem som kommunalt bostadsföretag var som störst 1970-1985 när subventionerna 

togs bort samtidigt som industrierna försvann.  De hade prioriterat hyresrätten i Malmö i linje 

med det politiska styret och miljonprogrammet. De som då ville äga sitt boende flyttade till 

kranskommuner. Malmö hade då på kort tid fått utflyttningar som gjorde att MKB stod med 

många tomma lägenheter ett utbudsöverskott. 

För att vända den negativa utvecklingen för MKB gjorde de som många andra SABO-företag 

på den tiden. De tecknade avtal med hyresgästföreningen om boinflytande 1979 som ett steg 

första steg mot kundorientering. Ett annat stort steg som togs var när de 1983 gick från en 

centraliserad distriktsorganisation med tre distrikt som var uppbyggd med fokus på tekniken 

de hade då många specialister anställda i form av hantverkare till en decentraliserad 

organisation med 18 indelningar. Den organisationen fick inte personalen att jobba mot 

boinflytande och kunden, den blev istället ett hinder mot kundorientering eftersom cheferna 

inte kunde eller ville släppa ifrån sig makten.  

MKB decentraliserade organisationen genom att minska antalet chefer och avskaffade sina 

specialister och fastighetsskötare införde husvärdar kan tolkas som att de ville korta ner 

avstånden mellan medarbetare och chef och på så sätt komma närmre kunden. 

5.2  Definition av kundorientering 
Det finns idag ännu inte någon rådande definition för kundorientering. Det finns många olika 

definitioner och förklaringar på vad kundorientering innebär. 

Vår definition av kundorientering: 

 

I denna studie vill vi definiera kundorientering som en företagsstrategi där man sätter kunden i 

centrum och utgår från dennes önskemål. Kundernas behov och önskemål står i centrum för 

företagets produkt och tjänsteutformning. Det är kunderna som styr företagets inriktning och 

omfattning. Det som begränsar kundernas önskemål och efterfrågan är företagets resurser och 

kompetens.  

 

Kundorientering kan i många fall likställas med marknadsorientering. För att bli 

marknadsorienterad behöver ett företag identifiera kunderna och deras behov, vad de 
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efterfrågar och utgående från dem tillgodose deras behov. För att kunna identifiera olika 

kundgrupper bör företagen segmentera sina kunder i olika efterfrågesegment enligt Lars 

Torsten Eriksson. Vi anser att i ett kommunalt fastighetsföretag kan de olika segmenten bestå 

av studenter, pensionärer, barnfamiljer, etcetera. Genom att segmentera sina kunder kan ett 

fastighetsföretag rikta sina erbjudanden mot sina kunder och tillfredställa deras behov lättare. 

Detta för att senare gå ner på kundnivå och se till den enskilda kunden vad den efterfrågar. 

Lars Torsten Eriksson menar att marknadsorientering som är ett närliggande begrepp till 

kundorientering innebär ”de åtgärder man gör för att låta marknadens behov och efterfrågan 

styra organisationens inriktning och styrning”. Eftersom det i vår studie handlar om 

kundorientering utgår vi från kunden istället för marknaden, men i övrigt bygger det på 

samma princip. 

Enligt Haskett är det kunden som ska utgöra grunden för företagets verksamhet. 

Fastighetsförtaget ska då göra olika undersökningar för att ta reda på vilka behov som finns på 

marknaden. Utgående från de behov och den efterfrågan som kunderna har, utveckla och 

framställa adekvata produkter. För att sedan lyfta fram produkterna på marknaden till utvalda 

segment. Enligt Bäckström gjorde Gavlegårdarna marknadsunderökningar på halva sitt 

fastighetsbestånd vartannat år. Dessa kundundersökningar omstrukturerades och anpassades 

för varje år, utgående från vad som var aktuellt. Enkäterna delades sedan ut och när de fick in 

dem igen, satte sig personalen ner på Gavlegårdarna och gick igenom kundernas önskemål. 

De delade sedan upp önskemålen på kortsiktiga och långsiktiga mål. Vi tolkade det som att 

hyresgästenkäterna som Gavlegårdarna skickade ut till sina hyresgäster var väl formulerade 

och genomtänkta innan de skickades ut. De följde även upp på sina enkäter och hade 

diskussioner och möten innan de fattade sina beslut för vad de skulle åtgärda och när det 

skulle göras. Hyresgästerna fick även respons direkt, då de fick meddelande om hur det gått 

med deras enkäter de fyllt i och om Gavlegårdarna lyssnat på dem. De fick då meddelande om 

vilka åtgärder som skulle göras direkt, och när de större åtgärderna skulle genomföras längre 

fram. Vi anser att detta var ett mycket bra system som var omtyckt av både kunderna och 

personalen på företaget. Genom kundundersökningarna som Gavlegårdarna genomförde varje 

år sedan 2002 har Gavlegårdarna utvecklat sitt arbete mot en högre kundorientering. 

Kundundersökningarna som Gavlegårdarna började med för 6 år sedan visar att utvecklingen 

av kundorientering är mycket god. Vi anser att Gavlegårdarna har utvecklat sin 

kundorientering mycket under de senaste tio åren och är mer kundorienterade idag än för tio 

år sedan.  

Mona Ericson lyfter i sin bok 1992 fram ett servicemanagement perspektiv då man går från 

underhålla av fastigheterna till underhåll av de mänskliga relationerna.
159
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5.3 Kvalitet 
Enligt Mona Ericsson är det i ett kundorienterat fastighetsföretag kunderna som bestämmer 

vilken kvalitet de upplever. Det är viktigt för ett fastighetsföretag att de förstår sina kunder 

och vilka behov och önskemål de har.  

5.4 Kunden i centrum 
Enligt Mona Ericsson bör kunden sättas i centrum, för beslut. Hon menar att man inte bör 

lyda kunden ordagrant och uppfylla alla önskemål kunderna uttalar. Utan att man i samråd 

med kunden förklarar vad som är möjligt och vilka förändringar som är ekonomiskt möjliga 

att genomföra.  

Vi anser att ett kommunalt bostadsföretag alltid bör sätta kunden i första rummet. Det är 

kundens önskemål och behov som skall tillfredställas. Det är kunden som betalar företaget för 

en tjänst. Det är därför viktigt att företaget ger den tjänst kunden efterfrågar. Kunden har en 

kvalitets nivå som är unik. Det behöver därför inte vara optimalt för en enskild kund att ha det 

överdrivet fint och lyxigt med dyra material. Det kan lika gärna fungera med en lite mer 

reducerad kvalitet men till ett lägre pris. Det är därför viktigt att företaget kommunicerar ut 

vilka förändringar som är ekonomiskt möjliga att genomföra samt vilka resurser företaget har 

för att genomföra olika förändringar. 

Vi anser att företaget alltid bör tänka på att kunden är utgångspunkten och centrum för 

produktionen. Det gäller inte bara ledningsnivå eller frontpersonalen inom företaget, utan 

kundfokus bör finnas inom alla delar i företaget.   

MKB började agera kundorienterat och lyssna på kunden genom att göra hem besök i början 

på 1990-talet då många av MKBs bostadsområden hade gått ner sig och var drabbade av 

skadegörelse och många av kunderna var invandrare och personer som levde på någon form 

av bidrag. MKB hade precis som Mona Ericson nämner konstaterat att de var placeringen av 

hyresgästen som var orsaken till skadegörelsen och för att få ett stopp valde de att lyssna på 

varje kund i bostadsområdet Holma. 

5.5 HLU- Hyresgäststyrt Lägenhets Underhåll 
HLU startades på 1980-talet av de kommunala bostadsföretagen, där hyresgästerna får 

bestämma hur mycket underhåll de ville att bostadsföretaget skulle göra i varje enskild kunds 

lägenhet. Underhållet gällde främst ytskikt som golv och väggar. Då hyresgästerna valde bort 

underhållet som egentligen skulle utföras enligt planen fick kunderna rabatt på hyran enligt 

Högberg och Högberg. Bäckström berättade att Gavlegårdarna tillämpade detta HLU-system. 

Det fungerade så att Gavlegårdarna gick ut med HLU-blanketten två gånger om året och 

erbjöd extra underhåll. Hyresgästerna kunde då beställa golvbyte, nya tapeter. Kunderna 

kunde då välja parkett istället för linoleummatta och att sätta in klinker i våtutrymmen mot ett 

tillägg på hyran.  
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De kunde även välja mellan olika tillval som duschkabin, diskmaskin, tvättmaskin och 

torktumlare, men detta fick hyresgästerna först betala en liten summa för och sedan ett litet 

pålägg varje månad. Vi tolkade det som att kunderna idag hade stora valmöjligheter då de 

kunde välja både tapeter, golv och klinker i sina lägenheter genom en liten extra kostnad samt 

en liten hyreshöjning varje månad. Kunderna hade även möjlighet att beställa tillval som 

tvättmaskiner, diskmaskiner och annat genom en extra kostnad på samma sätt. Det verkade 

fungera bra inom Gavlegårdarna och var mycket eftertraktat av kunderna. Vi anser även att 

detta var något som ökade kund tillfredställelsen hos Gavlegårdarnas kunder och därmed 

ökade även företagets kundorientering.  

Vi tolkade även att Gavlegårdarna väldigt mycket ville leva upp till sina kunders önskemål 

och ville erbjuda tekniska lösningar som bredband och andra tekniska lösningar individuellt 

anpassade för varje individ. De var även en god bit på vägen med det men de hade inte riktigt 

hunnit ända fram ännu. Vi tolkade det som att Gavlegårdarna hade under de senaste åren 

inriktat sig på att erbjuda sina kunder individuella lösningar vilket var en utveckling som ej 

var klar än. Vi anser därmed att de även på den punkten kan anses mer kundorienterade idag 

än för tio år sedan.  

VLU- valfritt lägenhetsunderhåll 

För lägenhets underhåll tillämpar MKB det systemet som hyresgästföringen tog fram 1994 

som de kallat VLU valfritt lägenhets underhåll och det finansieras genom en redan färdig 

prislapp på varje åtgärd som läggs på hyran. MKB har dock utökat med något som kan kallas 

för tillvall plus som gäller utöver VLU som gäller för installationer som tvättmaskiner och 

diskmaskiner och dyl., för dessa finns också färdiga prislappar. Är det större förändringar som 

de boende vill göra får de lämna in en projektbeskrivning till fastighetsområdena dessa tar 

längre tid och godkännandet eller avslaget görs av VD:n. 

Genom tillämningen av VLU och möjligheterna att välja tvättmaskiner, diskmaskiner och 

dessutom göra större förändringar i sina lägenheter tolkar vi de som att de kan erbjuda sina 

kunder långt gående individuella lösningar.  

Skillnaderna som kan ses mellan Gavlegårdarna och MKB är prislappen. Gavlegårdarna ger 

rabatt i form av lägre hyra till den som väntar med det planerade underhållet och hos MKB 

blir hyran den samma fram till underhållet görs då blir det ett påslag. 

5.6 Service 
För att ett kommunalt bostadsföretag ska kunna uppnå en god kundorientering bör de vara 

kund och servicemedvetna enligt Mona Ericsson. Det är inte bara frontpersonalen som bör 

känna en hög servicekänsla utan det bör genomsyra hela företaget. Det är dock extra viktigt 

att frontpersonalen är duktig och kan agera flexibelt och anpassa sig individuellt till varje 

enskild kund. Det gäller att förstå innebörden av ”sanningens ögonblick” att personalen ger en 

god service i varje enskilt kundmöte. Ericson skriver även att det är viktigt att företaget lägger 

stor vikt på hur olika problem hanteras, eftersom nöjda kunder ofta förknippas med nöjda 

medarbetare, vilket är serviceandans fundament enligt Ericson. Det gäller även att släppa 
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tankarna från produkten och se erbjudandet som en tjänst enligt Kanter. Det tolkade vi som att 

de kommunala bostadsföretagen bör erbjuda sina kunder förutsättningar för ett bra boende 

istället för bara en lägenhet.  

Enligt Bäckström kan Gavlegårdarnas kunder komma i kontakt med företaget på tre sätt, 

personligtbesök, via telefon eller per mejl. Vid eventuella fel, som uppstod var det ofta 

förvaltaren eller fastighetsskötaren kunderna kom i kontakt med. Vid kontaktsupprättare var 

det istället kundcentrum. Vi tolkade det som att Gavlegårdarna hade en flexibel organisation 

där kunderna kunde välja på vilket sätt de kontaktade fastighetsföretaget på. De kunde välja 

mellan att mejla, ringa eller prata personligen med personalen, de kunde dessutom välja vem 

de ville prata med, med fastighetsskötaren eller med kundcentrum. Gavlegårdarna verkade 

dessutom åtgärda felanmälningarna mycket snabbt. Vi anser att de olika möjligheterna 

kunderna hade att välja mellan, när de skulle kontakta företaget gjorde att varje enskild kund 

själv kunde välja individuellt vilket de ansåg passa dem. Denna utveckling att kunden kunde 

välja mellan tre olika sätt bidragit med en ökad kundorientering. För tio år sedan kunde man 

inte välja att kontakta företaget via mejl vid felanmälningar vilket gjort att kundorienteringen 

har utvecklats och är högre idag än för tio år sedan. 

Bäckström på Gavlegårdarna berättade i intervjun att det var viktigt att de gav en god service 

till sina kunder. De var viktigt att de uppträdde korrekt där kommunikationen var en viktig 

del.   Vi tolkade det som att Gavlegårdarna var medvetna om att kunderna bedömde företaget 

utgående från hur de upplevde servicen. Gavlegårdarna anpassade därför kommunikationen 

med sina kunder utgående från vad de ville förmedla.  

Vi tolkade även att Bäckström tyckte att de måste fokusera på de äldre och deras förändrade 

behov samt personalanställningen. De behövde även fortsätta jobba med de anställdas 

attityder. Företaget hade satsat på sin personal och ger kontinuerligt individuellt anpassade 

utbildningar beroende på den anställdes arbetsuppgifter och situation. Det anser vi är bra, och 

ökar Gavlegårdarnas kundorientering då personalen kan behandla sina hyresgäster 

individuellt. 

Vi anser även att det är viktigt att fastighetsföretagen inte enbart arbetar med att 

projektutveckla sina tjänster då bristande kundfokus kan medföra sämre kundservice. Vi anser 

att bristande service är en bidragande faktor till högre kostnader vilket medför att företagen är 

tvungna att kompensera en sämre kvalité med något annat. Dålig service kan leda till 

missnöjda kunder som i sin tur skapar ett dåligt rykte om företaget, som i det långa loppet kan 

leda till att skrämma bort framtida kunder.  

5.7 Möjligheter med kundorientering 
Kundorientering ökar möjligheterna att förebygga skadegörelse i ett område enligt Mona 

Ericson. Andra möjligheter vi ser som finns med att sätta kunden i centrum är minskade 

vakanser och tomma lägenheter. I en konkurrensutsatt situation finns det stora fördelar med 

att sätta kunden i centrum. 
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5.8 Behov och efterfrågan 
Enligt Annika Schéele förhåller sig människor till boende på fyra olika sätt. Först är det 

bostaden som station, det är för personer som inte ägnar så mycket tid i bostaden utan 

kommer för att packa om väskan och har bostaden som förvaringsplats av sina tillhörigheter. 

Det andra är bostaden som vardagslivets bas, det är för de som vill att lägenheten ska 

tillfredställa vardagslivets behov. Bostaden ska vara en trygg tillflyktort dit hyresgästen kan 

komma och känna sig hemma. Det tredje är bostaden som projekt, det är för personer som 

tillbringar mycket tid i lägenheten och renoverar och inreder lägenheten som ett uttryck av sin 

egen identitet. Det fjärde är bostaden som livets arkiv, det är personer som fyller bostaden av 

gamla minnen. De har ofta mycket fotografier och antika föremål. Deras gäster kan genom att 

se lägenheten förstå hyresgästens historia.  

Vi tolkade det som att det finns fyra olika indelningar av människor, beroende på var de 

befinner sig i livet, vilka behov och vilken efterfrågan de har. Dessa fyra ”grupper” finns över 

allt. Vi anser därför att fastighetsföretagen bör anpassa sina relationer och erbjudanden 

individuellt utgående från de olika gruppernas behov och efterfrågan. Den som ser bostaden 

som station, efterfrågar ofta funktionaliteten, ett bra läge, billigt pris, klarar sig kanske utan 

balkong och bryr sig heller inte om estetiken i lägenheten så mycket. Den som ser bostaden 

som vardagslivets bas efterfrågar en god funktionalitet och lugn i bostaden. Efterfrågan beror 

även på vilka familjeförhållanden personen har. Har personen till exempel barn efterfrågar 

denne gård för barnen att leka på. Den som ser bostaden som projekt efterfrågar frihet att måla 

om och renovera i lägenheten. Denna person kan även vara intresserad av självförvaltning, 

och vill gärna fixa i rabatter och andra saker som berör hela fastigheten. De är även mycket 

intresserade av nyheter och vill gärna ha bekvämligheter som diskmaskin, tvättmaskin och 

torktumlare hemma. Den som ser bostaden som livets arkiv, bor ofta mycket länge i sin 

lägenhet och vill till varje pris bo kvar så länge som möjligt. De personerna vill inte renovera 

och göra om i lägenheterna lika mycket som de som ser bostaden som projekt.   

Vi tolkade att Bäckström på Gavlegårdarna skulle vilja segmentera sina kunder mer och ge 

dem individuell service. Då de äldre skulle få lösningar som passade dem, medan de yngre 

skulle få andra lösningar som var mer lämpade för dem. Vi anser att det är positivt att 

Bäckström ser vad de kan utveckla och tror även att denna utveckling kommer att ske under 

de kommande fem åren.  

Vi tolkade även att det har skett en förändring från att sett snarlikt ut från område till område 

till att utformningen av deras tjänster och erbjudanden ser olika ut i olika områden. Vi tror 

även att de arbetar för att anpassa förvaltningen till varje enskilt område. Vi anser härmed att 

de ökat sin kundorientering idag jämfört med hur det var för tio år sedan. 

Vi tolkade att hyresgästenkäterna som Gavlegårdarna skickade ut till sina hyresgäster varit väl 

formulerade och genomtänkta innan de skickades ut. De följde även upp på sina enkäter och 

hade diskussioner och möten innan de fattade sina beslut för vad de skulle åtgärda och när det 

skulle göras. Hyresgästerna fick även respons direkt, då de fick meddelande om hur det gått 

med deras enkäter de fyllt i och om Gavlegårdarna lyssnat på dem. De fick då meddelande om 

vilka åtgärder som skulle göras direkt, och när de större åtgärderna skulle genomföras. Vi 
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tolkade även att enkäterna som Gavlegårdarna delade ut till sina kunder har varit mycket 

styrande för företagets beslut. Enkäterna var det tyngsta underlaget företaget hade för att fatta 

beslut. Vi ansåg att både personalen och kunderna tyckte enkäterna var viktiga och de frågor 

som Gavlegårdarna ställde behandlades utgående från svaren, och kunderna fick respons på 

sina önskemål. Vi anser att Gavlegårdarna ökat sin kundorientering i och med att de började 

med enkäterna för sex år sedan. Vilket innebär att Gavlegårdarna är mer kundorienterade idag 

än vad de var för tio år sedan. 

Vi tolkade att när det gäller större förändringar som nybyggnation eller andra 

ombyggnationer, krävs det att det finns ett behov. Är inte efterfrågan eller behovet tydligt 

nog, gör de grundliga undersökningar för att ta reda på om de ska genomföra förändringen. 

Kunderna fick även vara med så tidigt som möjligt i produktionsprocessen. De hade även stort 

inflytande och kunde välja ytskiktsmaterial inne i lägenheterna.  

Vi tolkade att Gavlegårdarna försökte erbjuda sina hyresgäster kolonilotter där det önskades. 

De försökte även anordna olika aktiviteter för sina kunder. Det är även exempel på olika saker 

Gavlegårdarna gör idag för att öka sin kundorientering. 

5.9 Den upplevda kvaliteten 
Kundens upplevda kvalitet är enligt Tommy Gerdemark beroende av de faktorer som kunden 

prioriterar och efterfrågar. Det skapar ett helhetsintryck för kunden och utgör den upplevda 

kvaliteten. Kunden önskar god kvalitet men inte till vilket pris som helst.  Vi tror även att det 

är beroende av kundens bakgrund, vilka erfarenheter och hur kunden har bott tidigare som 

avgör hur kunden upplever kvaliteten. Vi tolkar att kunderna vill ha en viss kvalitet, om 

kvaliteten är högre kan kunderna tänka sig betala lite mer i enlighet med diagrammet nedan. 
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Faktorer som påverkar den upplevda kvaliteten är enligt Gerdemark funktionaliteten, 

estetiken, service och bemötande, grannar och närmiljö. Ingmar Gärdbom skriver även att 

trygghet, utrymme, modern utrustning, gemenskap, reparationsservice, ansvar, aktsamhet, 

kontakt, tillgång till social- och kommersiell service och kommunikation påverkar den 

upplevda kvaliteten. Enlig Bäckström efterfrågade kunderna på Gavlegårdarna trygghet, 

säkerhet och bra service. Men det var framför allt trygghet som kunderna värdesatte högst. De 

efterfrågade även olika tekniska lösningar som bredband och taggs istället för vanliga nycklar. 

Vi tolkade det som att Gavlegårdarna satsade väldigt mycket på trygghet och samarbetade 

både med kommun när det gällde belysning och med Securitas för att de skulle upprätthålla 

ordningen i sina bostadsområden. De skal skyddade även sina fastigheter med att bygga in 

taggs, vilket gjorde att ingen obehörig skulle ha tillgång till fastigheterna. 

Vi tolkade att Bäckström visste att det viktigaste för kunderna var att få ett tryggt boende. De 

hade även sett ut så under hela den senaste tio åren vilket innebar att Gavlegårdarna hade haft 

möjligheter att arbeta för att öka säkerheten i sina bostadsområden under en längre tid, vilket 

de även hade gjort. Gavlegårdarnas kunder hade även önskemål om både bredband och 

elektroniska system för tvättstugorna vilket företaget försökt tillgodose. Vi anser härmed att 

Gavlegårdarna även när de gäller kundönskemål om säkerhet ökat sin kundorientering, vilket 

de kommer att fortsätta med.  

5.10 Självförvaltning 
Vi tolkade att Gavlegårdarna hade prövat på självförvaltning i vissa delar av sitt bestånd 

under den senaste fem års period. Vi tolkade att det inte var så utbrett med självförvaltning 

inom fastighetsbeståndet utan endast i liten skala, på utvalda områden som de gjort försök på. 

Det var även valfritt för hyresgästerna att välja att vara med i självförvaltningen. Vi anser att 

självförvaltningen har bidragit till en ökad kundorientering.  

5.11 Hinder för kundorientering 
Tommy Gerdemark skriver om olika hinder som finns med kundorientering. Hindren är 

erbjudanden som grundar sig på resurser, erbjudanden som grundar sig på tekniska och 

ekonomiska faktorer, erbjudanden som grundar sig på bidragsregler samt erbjudanden som 

grundar sig på lagar, regler, praxis och samhälleligt ansvarstagande. Enligt Bäckström var 

konjunktursvängningar största hindret för Gavlegårdarna att arbeta kundorienterat. Vi tolkade 

att konjunktursvängningar och en svängande efterfrågan var de största hindren Gavlegårdarna 

hade för att arbeta kundorienterat. Bäckström trodde på en nedgående konjunktur och var 

orolig för ett ökat tryck på företaget från andra myndigheter och en vikande efterfrågan på 

marknaden. MKB fick tidigt problem med att arbeta kundorienterat då de inte fick ge 

individuella hyresrabatter till dem som var aktiva i Självförvaltningen på Holma. De hade 

utmanat skattesystemet och brutit mot skattelagstiftningen som straff fick de betala en hög 

skatteavgift. De fick dock fortsätta självförvaltningen men då fick alla boende samma 

hyresrabatt. Vid ny produktion ansåg MKB att det inte var möjligt att kundorientera idag på 
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grund av att de har lång kö och att hyrorna vid nyproduktion blir så pass höga att de inte vet 

vem som blir den slutgiltige kunden. Kunden har dock möjlighet att göra tillval. 

5.12 Negativa konsekvenser med kundorientering 
Enligt Gerdemark kan kundorientering leda till segregering då likasinnade söker sig till 

likasinnade. Vi pratade om det problemet med Bäckström, men han visste inte hur man skulle 

lösa dessa problem. Eftersom att lägenhetsfördelningen baserades helt på ett poängsystem, hur 

länge man stått i kö hos dem.  

Andra problem kan enligt Gerdemark vara att det finns olika viljor vilket ofta kan leda till att 

det endast är genomsnittets behov och önskemål som tillfredställs. Detta ser vi även i vår 

studie. Men vi anser trots det att fastighetsföretagen så långt som möjligt försöker erbjuda sina 

kunder individuella lösningar. 
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 6. Slutsats 

I detta kapitel redogör vi för de slutsatser vi kommit fram till i denna 

studie. Då vi utfört studier på två kommunala bostadsföretag tar vi 

upp våra slutsatser i två delar. Vi berör även en övergripande slutsats 

om hur kommunala bostadsföretag arbetar med sin kundorientering 

samt hur detta förändrats de senaste tio åren. 

6.1 Utvecklingen de senaste 10 åren 
För att ett bostadsföretag ska kunna arbeta kundorienterat anser vi att det är viktigt att 

företagets ledning och chefer har ett kundorienterat förhållningssätt. För att företaget 

verkligen ska kunna arbeta kundorienterat krävs att det finns förutsättningar inom 

organisationen som arbetar för kundorientering och ökad service. Det är viktigt att 

frontpersonalen som möter företagets kunder är medvetna om vad kundorientering innebär. 

Därmed är det viktigt att de har utbildats och är kompetenta för sitt arbete. Detta arbete bör 

vara implementerat inom hela organisationen för att det ska fungera fullt ut. Det är även 

viktigt att medarbetarna inom bostadsföretagen har den befogenhet som krävs för att kunna 

vara kundorienterade. Därmed bör medarbetarna vara medvetna om deras ansvarsfördelning 

inom organisationen så att man kan utföra rätt aktivitet vid rätt tillfälle. 

Vi anser att Gavlegårdarna har utvecklat sin kundorientering mycket under de fem senaste 

åren då de börjat göra kundundersökningar på halva fastighetsbeståndet varje år. De hade 

även ett utvecklat förarbete och uppföljningsarbete på sina undersökningar vilket vi tycker har 

bidragit mycket till utvecklingen av Gavlegårdarnas kundorientering.  

Vi anser även att Gavlegårdarna har blivit mer kundorienterade och lyssnar på sina kunder i 

en högre utsträckning än tidigare och erbjuder individuella lösningar för kunderna. Trots det 

har Gavlegårdarna en bit kvar att gå för att uppnå den nivå av kundorientering som de önskar. 

Men Gavlegårdarna har redan färdiga planer på vad som bör göras inom företaget. Vi ser att 

utvecklingen av det kundorienterade synsättet är på väg framåt. Gavlegårdarna har tagit stora 

steg framåt under de senaste tio åren och planer som presenteras visar även att utvecklingen 

kommer att fortsätta. 

För MKB kan det konstateras att systemet med VLU som startade 1994 finns kvar och har 

utökats att gälla plustillval och större förändringar. Vi fick dock inte några exempel på stora 

eller små projekt som godkänts. Det är utifrån det osäkert hur långt de går i sin 

kundorientering. Vi kan bara konstatera att kunden till viss del kan anpassa sitt boende efter 

egna önskemål. 

Eftersom både Gavlegårdarna och MKB har tillval som går ut HLU och VLU som kan väljas 

med ett påslag på hyran kan det sägas att båda företagen erbjuder ganska långtgående 

möjligheter att anpassa efter kundens behov och det är därför troligt att fler kommunala 

företag erbjuder samma möjligheter för den som har råd. 
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Självförvaltningen som startade på 1990-talet på MKB har bidragit mycket till MKBs 

kundorientering. Det har sedan spridis över landet och de flesta kommunala fastighetsföretag 

har idag prövat på självförvaltning. Självförvaltning är en del av kundorienteringen som 

startade på 1990-talet hos MKB. De kommunala bostadsföretagen har tagit efter och infört 

självförvaltning i allt större utsträckning under de senaste tio åren. 

Vi anser att man i allt högre utsträckning tänker på kunderna och lyssnar efter vad de vill, gör 

kundanpassningar, etc. Vi tror vår studie av dessa företag kan spegla utvecklingen i Sverige i 

stort för de större kommunala bostadsföretagen. Företagen förefaller mer tillmötesgående idag 

jämfört med för tio år sedan.  

6.2 Kunskapsbidraget med studien 
Vi tror att den här studien kan vara till nytta för andra studenter som läser till 

fastighetsekonomer, även för andra kommunala bostadsföretag för att se hur kommunala 

bostadsföretag arbetar med kundorientering. Efter att ha utfört denna studie har vi fått 

berikade kunskaper om hur kundorienteringens utveckling inom kommunala bostadsföretag 

ser ut. Vi tror även att andra företag med liknande eller andra produkter och tjänster som är 

relaterade inom fastighetsbranschen kan använda sig av vår studie för att utveckla sin 

kundorientering. 

6.3 Förslag till fortsatta studier 
Vi anser att det vore intressant att bedriva fortsatta studier inom området. Förslagsvis kan man 

utföra fördjupande studier inom området men även hur en ökad kommersialisering av 

kommunala bostadsföretag påverkar deras kundorientering. I de avseenden en fördjupande 

studie utförs föreslår vi att man kan utföra jämförelser med ett större urval av kommunala 

bostadsföretag. Vi anser även att det vore intressant att utföra studier som jämför skillnader 

mellan kommunala bostadsföretags kundorientering gentemot ett kommersiellt 

fastighetsföretag.  
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 Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

Hur länge har du arbetat inom företaget, bakgrund, arbetsuppgifter? 

 

Är ni kundorienterade? 

 

Hur är ni kundorienterade? 

 

Vad anser ni med kundorientering? 

 

Var ni kundorienterade för tio år sedan och hur har det utvecklats? 

 

Ser ni er som ett tjänsteföretag? 

 

Hur stor del av ert arbete gör ni utgående från kundönskemål? 

 

Gör ni kundundersökningar? Hur ofta? Uppföljningar? 

 

Hur gör ni för att bedriva igenom förändringar, hur ser beslutsprocesserna ut? 

 

Kan kunderna välja parkettgolv istället för plastmatta? Andra valmöjligheter? 

 

Vilka chanser har ni för kunderna att vara med och bestämma, vara med producenter, 

exempelvis sköta rabatter, trappstädning till reducerat pris? 

 

Kolonilotter, friskis o svettis aktiviteter andra aktivitets dagar ni anordnar, gångvägar, 

tekniska och säkerhetsläsningar? 

 

Vad är det kunderna efterfrågar hos er idag? Har det förändrats under de senaste tio åren? 

 

Hur hänger ni med i utvecklingen? 

 

Vad grundar ni era beslut om nyproduktion, ombyggnation på? 

 

Vilka hinder ser ni för kundorientering? Lagar, priser, sviktande marknad? 

 

Hur ser ni på servicen? 

 

Vid vilka tillfällen har ni kontakt med era hyresgäster, hur fungerar det? 

 

 

 

 

 

 


