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Magisteruppsats inom företagsekonomi 

Titel:  Hyresrättsmarknaden i Gävle – Privata aktörers strategier 

Författare:  Sofia Karlsson och Jonas Lundberg 

Handledare:  Lars Steiner 

Datum:  Mars 2012 

Ämnesord:  Privata hyresrättsaktörer, hyresgäster, strategier, hyresmarknaden, 

kundnöjdhet, kundvärde 

Sammanfattning 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att se hur privata hyresrättsaktörer 

arbetar med strategier gentemot sina hyresgäster. 

Metod:  Under studien har en kvalitativ metod använts där fem 

hyresrättsföretag har intervjuats. Dessa intervjuer ligger till grund för 

uppsatsens empiri. Genom att använda artiklar och litteratur inom 

företagsekonomi har en koppling mellan empiri och teori kunnat 

göras. 

Teori:  Teorin tar upp hur hyresrättsmarknaden ser ut och går sedan in på 

olika företagsekonomiska strategier som kan användas inom företag. 

Empiri: Empirin innehåller de data som insamlades under intervjuerna av de 

fem privata hyresrättsföretagen. 

Analys:  En koppling mellan teorin och empirin har gjorts för att kunna 

analysera det data som samlats in. Detta för att kunna se hur de fem 

privata hyresrättsföretagen förhåller sig till olika typer av 

företagsekonomiska strategier. 

Slutsats:  Alla fem företagen arbetar med någon typ av strategi gentemot sina 

hyresgäster. De ser inte att det finns någon konkurrens i dagsläget 

men att de ser kundrelationer som en viktig faktor för att bygga upp 

företaget långsiktigt. 

Förslag till fortsatt forskning: Att undersöka hur privata hyresrättsaktörer i andra kommuner 

arbetar med strategier gentemot sina hyresgäster för att få en bättre 

uppfattning om hur det ser ut i andra delar av landet. 
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Master thesis within Business Administration 

Title:  The apartment rental market in Gävle – Private actor’s strategies 

Author:  Sofia Karlsson och Jonas Lundberg 

Tutor: Lars Steiner 

Date:  March 2012 

Subject terms:  Private apartment rental actors, tenants, strategies, the rental market, 

customer satisfaction, customer value 

Abstract 

Purpose:  The purpose of this paper is to investigate how the private apartment 

rental actors are working with strategies towards their tenants. 

Method:  During the study, a qualitative method was used where five private 

apartment rental companies were interviewed. These interviews 

underlie the base for the thesis empirical data. By using articles and 

literature within business administration it has been possible to do a 

connection between the empirical data and theory. 

Theory:  The theory deals with how the rental market looks like and then goes 

on to different business administrational strategies that can be used 

within companies. 

Empirical data:  The empirical data contains the data that were collected during the 

interviews of the five private apartment rental companies.  

Analysis:  A link between theory and empirical data has been made to analyze 

the data that have been collected. This is because being able to see 

how the five private apartment rental companies relate to different 

types of business administrational strategies. 

Conclusions: All five companies are working with some type of strategy towards 

their tenants. They do not see that that there is any competition in the 

current situation but they see customer relations as an important 

factor in building the company in long term. 

Suggestions for further research: To investigate how other private apartment rental 

companies in other communities are working with strategies towards 
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their tenants to get a better understanding of how it looks like in 

other parts of the country.  
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1. Inledning och problemformulering 

I detta kapitel tas bakgrunden till val av ämne upp, hur hyresrättsmarknaden ser ut, 

presentation av studieobjekten, studiens syfte och dess avgränsningar, disposition samt 

begreppsförklaringar. 

1.1. Bakgrund 

1.1.1. Val av ämne 

Den stora befolkningsökning som finns i många städer och den hårda ekonomin som råder i 

hela landet påverkar alla på ett eller annat sätt. Oavsett civilstånd, personlig ekonomi eller 

arbetsstatus så har boendet en viktig roll för alla då alla behöver tak över huvudet. Idag råder 

det i många städer, speciellt storstäderna, bostadsbrist då utbudet är mindre än efterfrågan. 

Hyresmarknaden är väldigt viktig i detta sammanhang då i stort sätt alla har möjlighet till att 

skaffa en hyresrätt eftersom det inte krävs någon insats för att bo där. Detta gör att just 

hyresmarknaden är viktig att titta på då denna marknad skapar störst möjlighet till boende för 

flest personer oavsett personlig ekonomi. 

Under vår studie släpptes det den nionde december år 2011 ett intressant pressmeddelande på 

regeringens hemsida
1
 som säger att marknaden för uthyrning av bostäder i Sverige ska ses 

över. På lång sikt vill de se till att det finns så få outnyttjade lägenheter som möjligt då det 

råder bostadsbrist i landet, framför allt i storstäderna. För att stimulera ett fortsatt intresse hos 

investerare att investera och förvalta bostadshyresfastigheter tycker regeringen att det är 

viktigt att lagstiftningen främjar en väl fungerande bostadshyresmarknad. 

Detta pressmeddelande visar att det inte bara är vi som har ett intresse för 

bostadshyresmarknaden i Sverige, utan även regeringen. Vi har under vår studietid varit i 

kontakt med flera fastighetsföretag och även sett hur staden expanderat, detta har gjort att ett 

intresse byggts upp om hur hyresrättsmarknaden i Gävle ser ut. Det är också intressant att se 

hur företagen strategiskt arbetar för att behålla sina nuvarande hyresgäster och vad de gör för 

att locka till sig nya. 

1.1.2. Ekonomi och boende 

Ekonomi är något som hela tiden finns med i vår vardag, på arbetet, i hemmet, på semestern 

och så vidare. Hela vår vardag styrs av hur vår ekonomi ser ut. Då det är stor oro i 

                                                           
1
 http://www.regeringen.se/sb/d/7254/a/182387  

http://www.regeringen.se/sb/d/7254/a/182387
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världsekonomin är det många som är extra försiktiga med vad de konsumerar och vad de gör 

med sina pengar. 

Boende är något som är viktigt att ha och det är många som vill bo bra och fint. För många är 

boendet en stor kostnad och lägger ner stora mängder pengar på det. I dagsläget är det viktigt 

att man, på grund av den rådande finanskrisen, vet vart sina pengar tar vägen och ser över sina 

kostnader. 

I Sverige finns det flera olika typer av upplåtelseformer. Dessa är bostadsrätt, hyresrätt och 

äganderätt, samt en mindre del kooperativ hyresrätt.
2
 Beroende på hur ens ekonomi ser ut kan 

det finnas både för- och nackdelar med de olika upplåtelseformerna. Äganderätter och 

bostadsrätter måste köpas medan en hyresrätt hyrs ut. 

En hyresrätt är ett boende som fastighetsägaren hyr ut till en hyresgäst där service och 

underhåll av lägenheten ingår mot en månatlig kostnad. Uppstår problem kontaktas 

hyresvärden och en felanmälan görs för att de ska kunna åtgärda felet. Då det kan uppstå 

oväntade fel får fastighetsägaren stå för den oväntade kostnaden medan hyresgästen inte 

behöver tänka på det, vilket i viss utsträckning skapar en ekonomisk osäkerhet för 

fastighetsägaren. När hyresgästen sagt upp sitt hyreskontrakt får inte fastighetsägaren in några 

hyresintäkter på den lägenheten förrän han har lyckats hitta en ny hyresgäst, vilket även det 

kan skapa ekonomisk osäkerhet på kort sikt. 

För äganderätter och bostadsrätter kan människor behöva lägga ner allt från tusentals- till flera 

miljoner kronor för att få köpa dessa. Detta är en stor kostnad och för många betyder det att 

ett lån måste tas vilket skapar räntekostnader utöver fastighetsskatt och hyror. 

1.1.3. Population 

Det framtida invånarantalet i Gävle ser ut att öka enligt en analys som Gävle kommun har 

gjort om kommunens framtida population. Under 2010 var populationen i Gävle, enligt Gävle 

kommun, 95 055 invånare. De räknade med en ökning på 1 596 invånare under 2011, vilket 

ger ett invånarantal på 96 651 stycken. Sedan har de gjort en analys på hur de tror att 

invånarantalet kommer att se ut år 2025. Denna analys gav dem ett invånarantal på 104 000 

stycken.
3
  

                                                           
2
 http://www.boverket.se 

3
http://www.gavle.se, sida 15 

http://www.gavle.se/
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1.2. Avgränsningar 

Vi har valt att specificera oss på en stad, Gävle, för att det annars skulle vara för omfattande 

att intervjua hyresvärdar runt om i landet, vilket skulle behöva göras för att få en rättvis och 

generell bild av den privata hyresmarknaden samt dess aktörer. Vi har med detta valt att inte 

göra en generell granskning, utan göra en mer djupgående undersökning i Gävle kommun. 

Vi har valt att intervjua och analysera fem av de större hyresrättsföretagen i Gävle. Vi har 

också valt att se och skiva utifrån företagens perspektiv, därför kan det skilja sig från om vi 

hade tittat på detta utifrån hyresgästens perspektiv. 

1.3. Studieobjekt 

De företag som behandlas är Boetten, BrynäsBo, Fastor AB, Hyreshem (HSB Gävleborg) och 

Margaretha Stålquist Fastigheter. Här görs en kort beskrivning av företagen, en mer utförlig 

presentation ges i empirin. 

1.3.1. Företagspresentation Boetten 

Boetten grundades år 1989 och äger samt förvaltar i dagsläget 207 stycken bostadslägenheter. 

Inom fastighetsbolaget är det sju stycken anställda, och inom hela koncernen (de driver även 

ett byggbolag) är de cirka 60 anställda. Deras fastigheter i Gävle är belägna på Norr och 

Söder. Den vision som företaget har är en försiktig expansion samt att vara en bra och 

omtyckt hyresvärd. 

1.3.2. Företagspresentation BrynäsBo 

BrynäsBo grundades år 2009 och köpte de första husen i april samma år från Gavlegårdarna. 

Sammanlagt köpte de ungefär 390 stycken bostadslägenheter, vilket är vad de idag äger. På 

kontoret finns tre personer, en vaktmästare, en förvaltare samt en person som söker nya 

projekt och utvecklar verksamheten. Fastigheterna finns på Brynäs, utom ett dotterbolag som 

har några lägenheter på Kristinaplan. Företagets vision är att växa inom sitt område och bli 

Gävles största privata hyresvärd. 

1.3.3. Företagspresentation Fastor 

Fastor började förvalta enstaka mindre hyresfastigheter på 1980-talet, men har sedan i slutet 

av 1990-talet börjat förvalta fastigheter i allt större utsträckning och har idag fyra stycken 

medarbetare. Företaget äger ungefär 275 stycken bostadslägenheter och har utöver det även 

fastigheter med kontors-, butiks- och industrilokaler. De flesta fastigheterna är belägna i 
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centrala Gävle men de har också en fastighet i Tierp. Företagets vision är att arbeta för att 

långsiktigt förvalta och förädla sina fastigheter på bästa sätt. 

1.3.4. Företagspresentation HSB Hyreshem 

Hyreshem grundades år 2004 och ägs av HSB Gävleborg. Hyreshem är en sammanslagning 

av de tidigare bolagen Ankarhusen AB, Grävlingen Fastigheter HB och Söderhamnshus AB. 

Företaget har idag tre medarbetare och äger totalt 806 bostadslägenheter samt förvaltar 75 

stycken. I Gävle finns 703 lägenheter och fastigheterna är mestadels belägna på söder där de 

har tre fastigheter, men även en på Brynäs, en i Strömsbro, fem i Hille samt två i Stigslund. 

De resterande lägenheterna finns i Bollnäs och Söderhamn. Företagets vision är att växa och 

bli större samt att köpa mer fastigheter. Tanken företaget har är att hela tiden bli större. 

1.3.5. Företagspresentation Margaretha Stålquist Fastigheter 

Margaretha Stålquist Fastigheter är ett familjeföretag som grundades år 1982, då de första 

fastigheterna köptes in, och har idag fyra medarbetare. Företaget äger 103 stycken 

bostadslägenheter som finns belägna i sex olika fastigheter, två på söder, två på Brynäs samt 

två på Norr. Visionen i företaget är att förvalta fastigheterna på ett bra sätt så att hyresgästerna 

trivs. 

1.4. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att se hur privata hyresrättsaktörer arbetar med strategier 

gentemot sina hyresgäster. 

1.5. Disposition 

Denna uppsats är indelad i sju kapitel. 

    Inledning                                 Institutio-        Strategier 

       och                     Metod           nella                för privata         Empiri          Analys och     Slutsatser 

       problem-                                förhållanden     hyresvärdar                             diskussion 

   formulering 

 
Figur 1, översikt 

 

Kapitel 1  I detta kapitel beskriver vi vår bakgrund, de studieobjekt vi 

studerat, begreppsförklaringar, vårt syfte samt de avgränsningar vi 

gjort. Bakgrunden skall ge läsaren en inblick i ämnet och ge 

vägledning till arbetets syfte. 
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Kapitel 2 I metoddelen beskrivs tillvägagångssättet och utförandet utförligt 

steg för steg. Då vi har intervjuat fem företag har vi valt att 

använda oss av den kvalitativa metoden.  

 

Kapitel 3:  I detta kapitel tar vi upp institutionella förhållanden som har stor 

påverkan på hyresrättsmarknaden. 

 

Kapitel 4:  I detta kapitel behandlas relevanta teorier och strategier, företags- 

och hyresgästinriktade, som ligger till grund för våra empiriska 

data.  

 

Kapitel 5  I denna del presenteras en sammanställning av våra insamlade data 

från de intervjuer som gjorts. En viss del av empirin ligger till 

grund för teorin.  

 

Kapitel 6 I vår analys och diskussion har vi jämfört teorin med de empiriska 

data vi samlat in, sedan har vi analyserat var företag för sig med 

teorin och därefter jämfört och analyserat företagen tillsammans 

med teorin.  

 

Kapitel 7  Här presenteras de slutsatser vi kommit fram till efter att ha 

analyserat företagen i vår analys och diskussion. 

1.6. Begreppsförklaring 

Detta är hur vi definierar begreppen och använder dem i arbetet 

Bostadsrätt En lägenhet som man betalat en grundavgift/insats för och som 

ligger i ett hus som ägs av en förening där man själv är medlem.
4
 

Hyresrätt  En lägenhet där man inte betalat någon grundavgift/insats utan där 

man bara betalar hyra. Kooperativ hyresrätt med depositionsavgift 

räknas också med här.
5
 

Privat aktör Ett privat företag, det är alltså inte ägt av allmännyttan.  

                                                           
4
 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____147052.aspx 

5
 Ibid. 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____147052.aspx
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____147052.aspx
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur data har samlats in både genom datainsamling och intervjuer, 

därefter finns metod för analys samt metodreflektion. 

2.1. Metodval 

Vi har i fallstudien valt att använda den kvalitativa metoden samt tidigare kvantitativt 

insamlat material. Syftet med det kvalitativa tillvägagångssättet är att genom analysen kunna 

återskapa en så tillförlitlig återgivning som möjligt av strukturer, handlingsmönster samt den 

sociala ordningen som finns hos de deltagande i undersökningen
6
. Metoden kännetecknas att 

forskare ska ha en närhet till sitt forskningsobjekt och till enheterna i undersökningen. ”Om vi 

ska kunna förstå den situation som individer, grupper eller organisationer befinner sig i så 

måste vi försöka komma dem inpå livet (Loftland, 1971).”
7
  

Med den kvantitativa metoden arbetar forskaren med numeriska uppgifter
8
 och använder sig 

av speciella tekniker för urval, vilket innebär att en kraftig förenkling görs då informationen 

bearbetas.
9
 För att enkelt kunna skildra det kvalitativa med det kvantitativa använder vi oss av 

en metafor av Jan Trost. ”Vill jag veta hur många blommor av skilda slag som finns på ängen 

så skall jag gå ut och räkna dem (kvantitativ studie). Vill jag veta vilka sorter som 

förekommer och hur deras livsbetingelser ser ut så skall jag inte räkna utan söka och finna 

variation och försöka förstå deras situation.”
10

 De två metoderna är olika men det finns inget 

som säger att det inte går att använda dessa två parallellt med varandra.
11

 

Detta tillvägagångssätt valdes bland annat för att få en djupare förståelse till det vi studerar. 

Då vi intervjuar ett mindre antal personer vill vi kunna skapa ett förtroende samt få en bra och 

bekväm relation till dem. Med denna relation tror vi oss kunna få bättre och mer djupgående 

svar.  

 

 

 

                                                           
6
 Holme, 1997, sida 93 

7
 Ibid., sida 92 

8
 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, sida 120 

9
 Holme, 1997, sida 155 

10
 Trost, 2010, sida 32 

11
 Holme, 1997, sida 17 
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                                 Enkät          Intervju 

 

Korta svar 

 

Fler antal 

respondenter behövs 

för Kvantitativ 

 

 

Kvantitativ 

 

Djupare svar behövs 

för Kvalitativ 

 

 

Kvantitativ > Kvalitativ 

 

Berättande svar 

 

Kvalitativ > Kvantitativ 

 

Kvantitativ = Kvalitativ 

 

Kvalitativ 

 

Kvalitativ = Kvantitativ 

 

Litet antal 

 

Stort antal 

 

Litet antal 

 

Stort antal 

Figur2, Kvalitativ- eller kvantitativ metod  

Bilden visar att beroende på valet att använda sig av ett litet eller stort antal intervjuer eller 

enkäter med korta eller berättande svar kan modellen skapa en bild av vilken metod, kvalitativ 

eller kvantitativ, det är forskaren kan använda sig av. Används till exempel ett stort antal 

enkäter där korta svar kan sammanställas i exempelvis siffror ska ges, faller det under 

kvantitativ metod och när ett litet antal intervjuer med berättande svar används, faller det 

under kvalitativ metod. Ett annat utfall kan vara att tillräckligt mycket insamlad data finns och 

att det faller under både kvalitativ och kvantitativ metod, där ett stort antal intervjuer finns 

med berättande svar. En kombination av båda kan användas för att få en mer fullständig 

bild.
12

  

Av modellen här ovan kan läsaren enkelt se om studien är kvalitativ eller kvantitativ utifrån 

den metod författaren har använt sig av då denne samlat in information. Exempelvis om 

författarna som i denna studie har använt sig av intervju, med berättande svar samt litet antal 

respondenter kan detta enkelt avläsas att det är en kvalitativ metod.  

Det finns två angreppssätt att utgå ifrån, antingen det induktiva- eller det deduktiva 

angreppssättet. Med det induktiva sättet samlas uppgifter och information in genom intervjuer 

för att sedan analysera och bearbeta dem
13

, alltså att forskaren arbetar med empirin som 

utgångspunkt
14

. Med det deduktiva sättet utgår forskaren från det generella till det specifika, 

                                                           
12

 Bryman, 1997, sida 164 
13

 Trost, 2010, sida 37 
14

 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, sida 83 
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att ha en teori som utgångspunkt och från detta framställs specifika antaganden om 

verkligheten och hypoteser som sedan testas genom antingen andra studier eller experiment. 
15

 

Vi har använt oss av både det induktiva och det deduktiva angreppssättet. Vi har först utgått 

från redan befintliga begrepp och teorier för att lättare skulle kunna grunda frågorna inför 

intervjuerna samt för att sedan kunna bepröva och använda den empiri vi fick fram. Med 

intervjuerna fick vi fram ny intressant information som studerades och ville se om detta 

stämde överens med teorin. 

Vanligtvis är kvalitativa studier verbala,
16

 en modell där sambandskonstruktioner beskrivs och 

förklaras i ord. Används endast den verbala modellen kan den bli oprecis.
17

 Bland annat 

därför har vi valt att använda en annan modell, men även för att läsaren lättare ska kunna läsa 

och förstå den data och information vi skriver om. Den ytterligare modellen som används är 

schematiska modeller där denna illustreras med hjälp av olika typer av figurer som gör att 

läsaren får hjälp att förstå texten med bilder.  

2.1.1. Datainsamling 

Till datainsamlingen har både primär- och sekundärdata använts. Primärdata är en 

förstahandskälla
18

 och alltså information som inte tidigare funnits tillgänglig, detta kan 

exempelvis vara enkäter, intervjuer, observation och deltagande
19

. Sekundärdata är istället en 

andrahandskälla
20

 och är därmed data som redan är insamlat, exempel på detta kan vara 

register och statistik, men även internet, litteratur, arkiv samt artiklar.
21

 

Det finns många olika typer av felaktigheter i sekundärkällor som biografier och tidningar. Vi 

har därför valt att inte titta så mycket på just dessa källor, men då det gjorts har det alltid 

kompletterats med andra typer av källor som är starkare och mer trovärdiga. Sådana typer av 

källor som man i ett öppet samhälle ska kunna lita på, utöver originalhandlingar som 

protokoll, officiell statistik och riksdagstryck är vetenskapliga verk som doktorsavhandlingar 

och uppsatser i vetenskapliga tidskrifter där man kan ponera att författaren varit noggrann 

med att granska och kontrollera sina uppgifter.
22

 De primärdata som använts är de sju 

                                                           
15

 Trost, 2010, sida 37 
16

 Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, sida 120 
17

 Ibid., sida 74 
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 Holme, 1997, sida 132 
19

 Dahmström, 2005, sida 75  
20

 Holme, 1997, sida 132 
21

 Dahmström, 2005, sida 75  
22

 Ejvegård, 2009, sida 18 
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intervjuer som gjorts. De sekundärdata vi använt oss av är olika typer av litteratur, det har 

varit böcker, uppsatser, vetenskapliga artiklar och tidskrifter som berör vårt ämne. Vi har även 

sökt information och uppgifter på väsentliga sidor på internet som till exempel 

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Statistiska Centralbyrån. För att få fram tidskrifter 

och artiklar har sökningar gjorts i databaser som exempelvis Google och Emerald. De sökord 

som till största del har använts i sökningarna är Customer Satisfaction, Facilities Management 

samt Performance Measurement. Vi har varit kritiska och oberoende till de data och 

information vi samlat in och läst. 

2.1.2. Intervjuer 

Det första vi gjorde för att komma igång med empiristudien var att komma fram till vad som 

skulle vara det bästa tillvägagångssättet att insamla data. Då vi vill undersöka de privata 

aktörerna på hyresrättsmarknaden var det lätt att förstå att det är de privata aktörerna som bör 

ligga i fokus och att det är dessa vi behöver få uppgifter om. Vi valde att använda oss av 

intervjuer för att insamla empirisk data till vår undersökning. 

Eftersom det finns många privatägda företag i Gävle togs beslutet att begränsa oss till ett visst 

antal för att det skulle bli alldeles för omfattande att intervjua alla existerande privata företag 

på marknaden. Efter en diskussion beslutades att studien ska ta med de större privata 

aktörerna i Gävle, med detta menas de fastighetsföretag som äger fler än 100 stycken 

bostadslägenheter. Vi kontaktade de nio företag vi hittade, tre av dessa meddelade att de 

tyvärr inte kunde medverka. Ett av företagen fick vi inte tag på trots att vi ringde, mailade och 

besökte företaget personligen. De fem privata aktörerna som medverkat är: 

 Boetten 

 BrynäsBo 

 HSB Hyreshem 

 Fastor AB 

 Margaretha Stålquist Fastigheter 

Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mäta, skulle 

exempelvis effektivitet mätas ska det också ge besked om detta. Det finns två aspekter som 

brukar skiljas på, inre- och yttre validitet. Inre validitet handlar om relationen mellan begrepp 

och de mätbara definitionerna av dem. Detta menas att den inre validiteten kan undersökas 

utan att ha samlat in empiriska data. Yttre validitet har istället att göra med relationen mellan 
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det mätvärde som fås då mätbara definitioner och verkligheten används. Denna är oberoende 

av den inre validiteten som inte kan bedömas utan att veta hur det empiriska materialet 

samlats in och ser ut.
23

 

Reliabilitet är ett annat krav som kan ställas beroende på vetenskapssyn, vilket innebär att ett 

mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag. Om någon skulle undersöka något som 

tidigare undersökts, med samma angreppssätt, borde de alltså komma fram till samma resultat 

som vid det tidigare tillfället. Detta menas att resultatet är oberoende om vem som tidigare 

gjort undersökningen. Är det tolkande utredningar kan det bli stora problem med 

reliabiliteten.
24

 

För att få en bra och innehållsrik intervju gjordes en mall med frågor i ämnet, detta för att vi 

skulle kunna använda oss av denna vid våra intervjuer. Samma frågor ställdes alltså till de 

fem företagen. Intervjufrågorna gjordes utifrån de teorier vi valt, för att sedan kunna bepröva 

dessa i empirin. För att stärka reliabiliteten på studien skickade vi tillbaka sammanställningen 

på intervjun till respondenten för att se om vi förstått varandra rätt och för att de skulle kunna 

lägga till något om de missat något vid intervjutillfället. Detta gjordes för att 

sammanställningen av intervjun skulle få tillförlitliga och pålitliga utslag.  

När intervjufrågorna gjordes funderade vi på hur de skulle formuleras för att vi inte skulle 

begå någon av ”Intervjuarens tio dödssynder” samt hur vi skulle kunna få fram så mycket 

information som vi behövde och ville ha.
25

 

Två av de fem företagen som finns med i studien kunde tyvärr inte ta emot oss för en intervju 

då de hade fullt upp med annat, nu på slutet av året. Dessa var Boetten och Fastor. Istället 

hade vi mailkontakt med företagen och intervjuade dem via mail. Vi skickade våra frågor och 

fick svar på dessa, var det något som behövde kompletteras skickades kompletterande frågor 

så att vi skulle bli helt nöjda med informationen. Margaretha Stålquist Fastigheter kunde inte 

ses till en början så vi mailade frågorna och fick svar på dessa. Senare märktes att vi behövde 

komplettera den tidigare intervjun med några frågor. Denna gång kunde Margaretha ta emot 

oss personligen. Företagen BrynäsBo och HSB Hyreshem tog emot oss för personliga 

intervjuer. Vi besökte HSB Hyreshem två gånger, ena gången för att komplettera den tidigare 

intervjun.  

                                                           
23
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På Boetten hade vi kontakt med Joakim Nordlander som är fastighetschef, på BrynäsBo hade 

vi kontakt med Mats Söderström som är VD i företaget, på Fastor hade vi kontakt med 

Marcus Bjerkén som är delägare och förvaltare i företaget, på HSB Hyreshem hade vi kontakt 

med Håkan Sethson som är förvaltare och på Margaretha Stålquist Fastigheter hade vi kontakt 

med Margaretha Stålquist som är ägare och förvaltare i företaget. 

För att kunna göra en bättre intervju närvarade båda författarna vid intervjutillfällena, detta 

för att kunna komplettera varandra, få större informationsmängd samt få en ökad förståelse av 

det respondenten berättar.
26

 Intervjuerna har varit fokusintervjuer då de har varit fokuserade 

på ett visst ämne samt att de har varit strukturerade.
27

 På intervjuerna där vi träffade 

respondenterna personligen fick de själva styra lite i intervjun och ordningsföljden, men kom 

de ifrån ämnet ledde vi dem tillbaka till rätt ämne igen.
28

 Vi frågade även intervjupersonerna 

om det gick bra att spela in intervjun, vilket inte var något problem.  

Har intervjuaren med sig en bandspelare under intervjun kan detta påverka relationen mellan 

denne och intervjupersonen, detta gör att intervjuaren får se till att den intervjuade ska känna 

sig som hemma och att innan veta vad som kommer att hända under intervjun.
29

 För att få 

intervjupersonen lugnare inför intervjun skickade vi därför intervjufrågorna till honom för att 

han innan intervjun skulle veta vad som skulle tas upp samt att han kunde ta fram information 

om detta skulle behövas.  

Intervjun med Mats Söderström på BrynäsBo skedde på företagets kontor, vi satt i den öppna 

köksdelen och småpratade ett tag både innan och efter intervjun. Det var tyst runt omkring 

och inga störningar infann sig. Intervjun spelades in och efter intervjun bestämde vi att båda 

parter skulle kunde höra av sig om det var något någon undrade över. Intervjun med Håkan 

Sethson skedde på hans kontor, i HSB Hyreshems byggnad. Det var tyst runt omkring och 

stämningen var god och trevlig, vi småpratade lite innan intervjun. När intervjun började fick 

Håkan ett papper med frågorna så han själv kunde prata på utan att vi behövde avbryta 

honom, men vi ställde några följd- och kompletterande frågor då detta behövdes, intervjun 

spelades också in. Vi kom överens om att båda kunde höra av sig om det var något vi undrade 

över. Då vi ville fördjupa oss ännu mer och insåg att den informationen vi hade inte skulle 

räcka till gjorde vi en andra intervju, denna skedde i ett stort konferensrum, det var tyst runt 
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omkring och vi spelade in intervjun. Även denna gång fick Håkan ett papper med frågorna 

innan intervjun. Intervjun med Margaretha Stålquist, med de kompletterande frågorna, skedde 

vid ett bord i hennes kontorsdel. Stämningen var trevlig och varm. Vi pratade lite innan 

intervjun och fick tillåtelse att spela in intervjun. 

Vi fick mycket bra svar från samtliga fem företag och anser att vi därför inte behöver 

intervjua fler personer. De personer vi intervjuade har liknande positioner i företagen och 

mycket kunniga på det vi frågade om.   

2.2. Metod för analys  

Vid de personliga intervjuerna spelades dessa in, därefter gick vi direkt hem och 

sammanställde dem då vi hade all information färskt i huvudet. Efter sammanställningen av 

intervjuerna skrev vi ut detta och noterade det som var intressant och relevant för studien för 

att senare kunna använda detta i empirin samt för att lättare kunna jämföra och diskutera i 

analysen. Efter detta skickade vi tillbaka den relevanta texten för att få ett godkännande från 

respondenten.  

Teorierna som använts har noga studerats så att endast det väsentliga tagits med. Därefter 

analyserades varje företag för sig ihop med teorin, slutligen analyserades samtliga företag 

med varandra. 

2.3. Metodreflektion  

De personliga intervjuerna som gjordes gick bra då vi fick svar på det vi frågade om och ville 

ha reda på. All information vi fick fram var inte relevant för studien men det var intressant att 

både se och höra hur företagen tycker och tänker om saker och ting ur deras perspektiv. Alla 

våra intervjupersoner har både stor kompetens och hög position i företagen. Detsamma var 

även för de två företagen vi intervjuade via mail. Det var dock svårt att få företag att 

medverka, då flera av de vi hört av oss till haft mycket annat att göra och inte haft tid till 

detta.  

Vi har valt våra teorier utifrån ämnet som studeras samt att vi har varit kritiska med all 

information vi samlat in och läst. Vi har även varit objektiva och bortsett från egna 

värderingar och varit neutrala när vi studerat och arbetat med de företag som ingått i studien.  
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3. Institutionella förhållanden  

I detta kapitel behandlas relevanta och grundläggande lagar, skatter och räntor gentemot 

hyresrättsmarknaden och dess bostäder samt marknadens befolkning. 

3.1. Skatter, lagar, befolkning samt räntor 

För hyresrättsägare finns det en del faktorer som kan ses som hot, då dessa i omvärlden 

påverkar ägarnas agerande och möjliga resultat. Några av dessa faktorer som påverkar dem är 

lagar, skatter, befolkning och räntor. 

Den svenska lagstiftningen
30

 är de lagar som alla måste följa. Vid lagändringar måste alla 

anpassa sig och verksamheten efter dessa.  

Skatter är något som måste betalas av alla, privatperson som företag. Den svenska 

skattelagstiftningen
31

 är den lagstiftning som säger vem och vad som ska betalas i skatt i 

Sverige. Vid skattelagändringar påverkas privatpersoner och företag antingen positivt eller 

negativt beroende på om det leder till skattehöjningar eller skattesänkningar. Blir det 

lagändringar i form av skattehöjningar gör detta att högre skatter ska betalas och vice versa 

vid skattesänkningar. 

Som tidigare nämnts påverkar befolkningens antal, ålder och liknande efterfrågan på 

hyreslägenheter.
32

 Ju större befolkning desto större blir efterfrågan på lägenheter, medan 

mindre befolkning ger en mindre efterfrågan. 

Reporäntan är något som riksbanken styr för att stabilisera landets inflation. Idag är 

reporäntan relativt låg och ligger på två procent.
33

 Beroende på hur inflationen ser ut i landet 

läggs reporäntan därefter om inflationen ska höjas eller sänkas. Då räntan höjs blir det dyrare 

att ta lån, vilket leder till att det skapas högre kostnader för låntagare och skapar mindre 

efterfrågan på bostäder. 

3.2. Lagar 

Det finns många olika typer av bestämmelser som ett hyresfastighetsföretag måste anpassa sig 

efter, här nedan tas två av de mest relevanta lagarna upp. 
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3.2.1. Lag 2009/10:185, Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade 

hyressättningsregler 

En ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag trädde i kraft den första januari 

2011. Lagen ersätter den tidigare lagen om allmännyttiga bostadsföretag, även kallad 

allbolagen.
34

 Ett kommunalt bostadsaktiebolag ska i ett allmännyttigt syfte förvalta fastigheter 

där bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i kommunen samt 

erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.
35

 Lagen är 

endast för bostadsföretag som drivs som aktiebolag av en kommun, till skillnad från 

allbolagen där även stiftelser och ekonomiska föreningar omfattades.
36

 

Med den nya lagen sker det en stor förändring då bolagen inte längre använder sig av 

självkostnadsprincipen. Bolagen ska istället bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga 

principer och föreskriva marknadsmässiga avkastningskrav vilket gör att de får gå med 

vinst.
37

 De allmännyttiga kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll har ersattas 

med en normerande roll för kollektivt förhandlade hyror. Samtidigt infördes en skyddsregel 

som innebär att inga kraftiga hyreshöjningar kan förekomma. Skulle en hyra vara väsentligt 

högre vid en hyresprövning än vad som anses skäligt ska hyresnämnden besluta om en lägre 

hyra som istället ska betalas under en skälig tid.
38

 Med denna lag blir de kommunala 

bostadsaktiebolagen och de privata hyresvärdarna mer likställda. 

3.2.2. Hyreslagen, Jordabalken (1970:994) 

”Detta kapitel avser avtal, genom vilka hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot 

ersättning. Detta gäller även om lägenheten upplåtits genom tjänsteavtal eller avtal i 

anslutning till sådant avtal.”
39

 

Hyran för bostadsrättslägenheter har länge bestämts enligt det så kallade bruksvärdesystemet, 

men den 1 juli 2006 infördes ett nytt system för att bestämma hyran på nybyggda lägenheter. 

Syftet med ändringen är att förbättra förutsättningarna för nyproduktion av hyreslägenheter. 

Hyran för en lägenhet bestäms i en förhandlingsöverenskommelse mellan en hyresvärd och en 

hyresgästorganisation. Hyran ska anses vara skälig och ska där med inte behöva ändras vid en 
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prövning i hyresnämnden. Under presumtionstiden som är tio år kan hyran således inte 

ändras, med undantag från den allmänna hyresutvecklingen på orten.
40

 

Efter tio år ska hyran åter bestämmas efter de vanliga bruksvärdereglerna. Parallellt med 

dessa hyressättningsregler för nybyggda lägenheter behålls möjligheten att bestämma hyran 

enligt bruksvärdereglerna. En fastighetsägare som bygger ett hyreshus kan alltså välja att 

tillämpa det system han vill.
41
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4. Strategier för privata hyresvärdar 

I detta kapitel förklaras till en början hur hyresmarknaden ser ut, sedan tas olika strategier 

upp, till en början mer företagsinriktade, för att sedan gå över till djupare strategier om hur 

företagen arbetar gentemot sina hyresgäster. 

4.1. Hyresrätt 

En hyresrätt är en bostad där den boende inte behöver betala någon kontantinsats men 

behöver oftast betala en månatlig hyra. Det råder en generellt stor boendebrist när det gäller 

hyreslägenheter i Sverige, men framförallt i storstäderna. Det vanligaste sättet att få en 

hyreslägenhet är att stå i bostadskö, men kötiden kan vara upp till flera år.
42

 

En anledning till att det är svårt att hitta lediga hyreslägenheter är att under de senaste åren har 

många hyresrätter ombildats till bostadsrätter, samt att nyproduktionen av lägenheter för 

uthyrning är mycket låg.
43

 

4.2. Hyresrättsaktörer 

I dagsläget, i Gävle, ser fördelningen mellan kommunalt och privat ägda hyresrättsfastigheter 

ut som följande;

 

Figur 3, Fördelning av hyresrätter på hyresmarknaden 
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Figuren ovan visar fördelningen av hyresrätter i Gävle. Det totala antalet hyresrättslägenheter 

i Gävle är 21 723 stycken. Av dessa innehar Boetten 0,95 procent, BrynäsBo 1,8 procent, 

Fastor 1,27 procent, HSB Hyreshem 3,24 procent, Margaretha Stålquist Fastigheter 0,47 

procent, Gavlegårdarna 70 procent samt resterande privata aktörer 22,27 procent. Uträkningar 

kan ses i bilaga1. 

4.2.1. Bostadsbrist/stadsexpansion – Befolkningsökning 

Det är viktigt att tänka på hur antalet invånare kan se ut i framtiden. Det relevanta för oss när 

det kommer till antal invånare är framtidsutsikterna för hyresbostäder, det vill säga om det 

kommer finnas för få eller för många bostäder. Enligt en analys som gjorts av 

Kommunledningskontoret
44

 föreslås att kommunstyrelsen ska besluta att 

planeringsfolkmängden för Gävle kommun skall vara 104 000 invånare år 2025. 

Enligt Gävleborgs kommun var invånarantalet i kommunen 95 055 stycken år 2010. De 

räknade då med att invånarantalet skulle öka med 1 596 invånare till 96 651 stycken år 

2011.
45

 

Då det råder finanskris i större delen av världen är det många som blir arbetslösa på grund av 

detta. I Sverige låg arbetslösheten i september 2011 på 6,8 procent varav ungdomar stod för 

28 procent av dessa.
46

 

4.3. Pris, utbud och efterfrågan 

I teorin om hyresrättsmarknader utgår det att köparna (hyresgästerna) är välinformerade och 

rationella, samt företag jobbar utifrån ett vinstmaximerande perspektiv.
47

  

Genom att hantera hyresgästernas förväntningar och möta upp deras krav skapas ett totalt 

kvalitetstillvägagångssätt att förvalta byggnader och leverera ”support-servicer” för att bidra 

till att uppnå affärsmålen.
48

  

Utbudet på lägenheter ser olika ut beroende på om man tittar på lång – eller kort sikt. På kort 

sikt, vilket är inom några månader, kan utbudet av lägenheter inte ändras speciellt mycket då 

utbudet är de lägenheter om finns i hyresrättshusen som redan är byggda, det vill säga det som 
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finns i dagsläget. Då det tar ett tag att bygga nya hyresrättshus blir förändringen av utbudet på 

kort sikt litet i förhållande till det redan existerande utbudet.
49

 

På lång sikt kan utbudet av lägenheter ändras mer markant än på kort sikt. Vid höga hyror kan 

vinstmaximerande hyresrättsägare få högre avkastning och ökat marknadsvärde, vilket i sin 

tur gör att fastighetsbyggare ökar produktionen av nybyggnation av hyresrättshus. Detta gör 

att utbudet på lång sikt ökar. Medan låga hyror gör att marknadsvärdet på hyresrättsfastigheter 

sjunker, vilket i sin tur gör att nyproduktionen minskar. Utbudet kan även minska vid låga 

hyror då hyresrättshus rivs och görs om till kommersiella fastigheter i form av kontor, lokaler 

och liknande.
50

 

Tre faktorer som påverkar efterfrågan på hyresrätter, det vill säga utbudet, på längre sikt är 

hushållets inkomst, pris på lägenheten (hyran) samt demografin. Ju högre hushållens 

inkomster är desto högre blir efterfrågan på lägenheter. Vid ett lågt pris för en hyresrätt 

kommer efterfrågan att vara större än vid en hög hyra, vilket i sin tur gör att man söker sig till 

en lägenhet med lite högre standard. Sedan är det demografin som påverkar efterfrågan där 

påverkansfaktorer som till exempel antal hushållsmedlemmar, ålder och liknande.
51

 

4.3.1. Vakanser 

På en effektivt fungerande fastighetsmarknad är det normalt med lediga bostäder och lokaler. 

Detta för att en del av hyresgästerna är villiga att betala ett högre pris för att få tillgång till en 

bostad direkt. Det finns alltså en naturlig vakansgrad på fastighetsmarknaden, vilket kan 

liknas till att det finns en naturlig arbetslöshet på arbetsmarknaden. Den faktiska del 

lägenheter som finns på marknaden kan tillfälligt stiga över, eller sjunka under, den naturliga 

nivån. I dessa fall bör marknadshyrorna falla, eller stiga, tills den naturliga vakansgraden 

återkommer. Den faktiska vakansgraden kan ändå ibland ligga kvar över den naturliga nivån 

en längre tid. Detta är dock vanligare för den kommersiella fastighetsmarknaden, även om den 

ibland uppstår på marknaden för flerbostadshus.
52

 

Det finns flera olika typer av förklaringar till trögrörligheten för vakanstal och hyror på 

bostadsmarknaden. Ett exempel på detta kan vara att en stark fastighetsägare med en stark 

ställning på marknaden kan tänka sig att maximera sina intäkter genom att behålla sina hyror 

på en hög nivå, trots att det innebär att det kommer finnas många lediga lägenheter och 
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lokaler. Ett annat exempel är att hyreskontrakt med en lång löptid kan medföra att 

anpassningen till hyrorna sker långsamt.
53

 

I Gävles kommunplan med årsbudget för 2012 och utblick för 2013–2015 berättar 

kommundirektör Göran Arnell att Gävle har en god tillväxt genom befolkningsökningen och 

att fler etablerande företag måste tas om hand på ett varsamt sätt. Han nämner även att de 

absolut måste förhålla sig till att fortsätta kunna klara den höga tillväxttakten, främst genom 

att tillsammans med fastighetsägare och exploatörer kunna planera och producera attraktiva 

boendemiljöer.
54

 I kommunplanen berättar kommunen även att de räknar med att ha 300 

lediga lägenheter av sina totalt 15 206 lägenheter år 2012.
55

 

4.3.2. Ombildning 

Ombildning handlar om att ändra sin hyresrätt till bostadsrätt. Detta kan antingen ske på 

initiativ från fastighetsägaren eller från hyresgästerna. För att få registrera en 

bostadsrättsförening måste några krav uppnås, föreningen ska minst ha tre medlemmar, att 

den har antagit stadgar och att en styrelse har utsetts. Även två tredjedelar av hyresgästerna 

måste vara intresserade av en ombildning.
56

 

En lägenhet kan endast upplåtas till bostadsrätt om det är mindre är tre månader kvar på 

hyrestiden samt att hyresvärden och hyresgästen har gjort en överenskommelse om att 

hyresförhållandet ska upphöra. De hyresgäster som inte gör en ombildning får den nya 

bostadsrättsföreningen som hyresvärd och har kvar samma rättigheter som tidigare.
57

 

Det finns en ombildningslag som måste följas, Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv 

för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.
58

 

4.4. Strategier 

Strategi handlar om att ha en långsiktig plan för att uppnå sitt mål som företag. Oavsett vilken 

typ av företag eller karaktär det handlar om är målet med att ha en strategi att utveckla och 

skapa ett hållbart övertag över konkurrenter på lång sikt.
59
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Det mål som ett serviceföretag ska ha är att skapa värde för sina kunder, helst bättre än sina 

konkurrenter. Genom att arbeta på ett kundorienterat sätt strävar företaget efter att gå kunden 

till mötes. Företaget arbetar då med att utveckla sin kompetens och ta egna initiativ att 

förändra sin produkt och service för att skapa så stort kundvärde som möjligt.
60

 

Det som avgör om ett strategigenomförande för ett företag är lyckat är, enligt Svanberg, att tre 

förutsättningar har uppmärksammats, Traditionell strategiutveckling ”Utifrån nuvarande 

position, verksamhetsområden, styrkor och svagheter är vår väg denna”, Nya marknadsbehov 

”Utifrån trender och förändringar i samhället och människors nya behov hitta något vi 

eventuellt kunde ge oss på”, samt Ledningspersonernas mer eller mindre rationella ambitioner 

och behov.
61

 

4.4.1. Kärnkompetens 

Kärnkompetens inom professionella tjänster är något som eftersöks inom alla företag. 

Løwendahl
 62

 skriver att tidigare forskning inom kärnkompetens beskriver det som kompetens 

som; 

- ger ett oproportionerligt bidrag till värdeskapande (sett från kundens perspektiv) 

- har långsiktiga konsekvenser och sträcker sig över mer än en enda produktlinje, och 

- möjliggör för företaget att särskilja sig från och konkurrera ut sina konkurrenter 

Kärnkompetens är extremt svår att kopiera då det vanligtvis definieras som inre kunskap, 

kollektiva och socialt komplexa. Detta i sin tur gör att det inom företaget skapas ett hållbart 

konkurrenskraftigt övertag gentemot andra aktörer. 

Kärnverksamhetens mål är en integrerad del av en ständig och effektiv förbättring av 

verksamheten. Det handlar om att bedöma, utvärdera samt att ändra. Att ständigt försöka 

förbättra strategiska processer och kostnadseffektiva metoder så uppnår företag bättre värden 

samt att de förbättrar sina primära affärsmål.
63
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4.4.2. Allmänna affärsstrategier 

Porter
64

 har efter forskning kring affärsstrategier kommit fram till tre stycken allmänna 

strategier som kan användas i ett företag för att lyckas prestera över genomsnittet på 

marknaden. Dessa tre allmänna strategier är Kostnadsledarskap, Differentiering och Fokus. 

Kostnadsledarskap – Företaget siktar på att bli det mest lågkostnadsproducerande företaget 

inom dess marknad. För att kunna hålla kostnaderna nere gäller det att arbeta med 

standardiserade produkter i så stor grad som möjligt. Drift- och underhållskostnader måste 

ligga på ett minimum och företagen ska istället inrikta sig på de kunder som inte kräver allt 

för stor service.
65

 

Differentiering – Här siktar företag på att vara unika inom sin marknad samt mot några 

dimensioner som uppskattas av kunderna. De väljer en eller flera egenskaper som kunder på 

marknaden tycker är viktiga, vilket gör att de tar beslutet att vilja möta kundernas behov. I 

denna strategi är kostnaderna högre på grund av en lägre standardisering och att företagen 

som nämnts tvingas anpassa sig efter kundernas behov, på en helt annan nivå än i de övriga 

strategierna.
66

 

Fokus – Här ser företagen till att lägga fokus på segmentering. De väljer ut ett eller flera 

särskilda segment från marknaden och skräddarsyr sin strategi för att den ska passa just för 

dessa segment. Vad företagen inriktar sig på beror helt och hållet på dess kompetens och 

resurser.
67

 

4.4.3. Nisch 

Olika typer av företag använder sig av olika typer av nischer på marknaden. De privata 

företagen på bostadsmarknaden kan tänka inrikta sig på det centrala och moderna boendet. 

Det kan också vara bostäder med en hög servicegrad som kombinerar boendet med ett annat 

boende som exempelvis ett fritidshus. Det kan även vara bostäder för de som är inne i en 

boendekarriär och som på sikt har andra mål, till exempel att spara för att få tillträde till 

äganderättssektorn.
68
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Formell 

organisation 

                 Informell 

            organisation 

Ju fortare en privat fastighetsägare kan definiera och anpassa sig till en bestämd och 

avgränsad kundgrupp, ju större möjligheter har den privata ägaren att överleva på en 

hårdnande fastighetsmarknad.
69

 

4.4.4. Formell och informell organisation 

En organisation kan styras på antingen ett formellt- eller informellt sätt. Vissa chefer som 

upplevs vara ”karismatiska” kan lyckas att skapa en balans och använda sig av båda sätten.  

Informell organisation Formell organisation 

 

- kreativitet 

- nytänkande 

- visioner 

- framåtriktning 

 

 

- anger nuläge 

- strävar efter att anpassa  

  allt till detta 

 

                    Figur 4, Formell och informell organisation  

I den informella organisationen finns den positiva kraften, här finns utvecklingen och 

förändringsmöjligheterna. Det är här entreprenörsandan har sitt centrum, därför kallas ofta 

den informella organisationen för entreprenörens organisation.
70

 

Den formella organisationen står för stabilitet och ska utgöra utgångsläget för att kunna ta 

hand om den potential som finns i den informella organisationen. Den individuella 

utvecklingen handlar om att skapa en balans mellan nytänkande och stabilitet för att kunna nå 

en kontinuerlig utveckling.
71

 

 

 

 

                    Figur 5, Formell- och informell organisation 

Det organisationerna vill göra är att använda sig av individernas utvecklingsbehov på ett 

sådant sätt att de även får en kontinuerlig utveckling i organisationen och åstadkomma en 
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balans mellan dessa. Det är även viktigt att organisationens olika ledningsnivåer vågar arbeta 

med den informella informationen. Både den informella och den formella organisationen 

måste vara accepterad, att ledningen ska spela öppet med de båda sätten och med uppgiften att 

balansera dessa. Vinner den ena kraften ”dör” företaget, vinner den andra kraften blir det 

kaos. Självfallet måste det finnas vissa gränser, där bland annat den gemensamma 

organisationskulturen är denna gräns.
72

 

4.4.5. Kundbaserad diversifiering 

Detta är den vanligaste typen av diversifiering i ett serviceföretag. En av de mest värdefulla 

tillgångarna i ett serviceföretag är just kundrelationerna.
73

 I ett fastighetsföretag kan det vara 

att kunderna får en bra och snabb service när de efterfrågar detta.  

Det kan vara svårt för ett serviceföretag att skilja mellan tjänsten, tillhandahållande av 

tjänsten och systemet för att leverera den. Då tjänsten nästan alltid består av en handling som 

inkluderar kunden, kommer kunden att uppfatta kvalitet också med hänsyn till denna 

interaktion. På ett liknande sätt kommer även systemet som producerar tjänsten att bedömas 

med utgångspunkt i beteendet och stilen hos kontaktpersonen, de fysiska verktygen samt 

presentationen.
74

 

4.4.6. Ett tjänsteinriktat synsätt 

När hårdnande konkurrens, ekonomiska problem eller liknande uppstår inom ett företag bör 

de se till sin strategi eller kanske till och med byta helt och hållet. De ska inte enbart låta 

kostnadsskäl och intern effektivitet styra hur den nya strategin läggs upp, utan ska i första 

hand titta på och inrikta sig på sina interaktioner med kunder och se till kundförhållandena. 

En studie visar att ett leende vid en kundinteraktion skapar ett högre kundvärde.
75

 

En strategisk användning av mätningsprocesser av kundprestanda kan förbättra 

fastighetsförvaltningsorganisationers befintliga processer vilket kan bidra till förbättrade 

tjänster inom själva fastighetsförvaltningen, vilket i sin tur leder till ökad kundnöjdhet.
76

 När 

det gäller fastighetsförvaltning är prestandamätningen en viktig del att bidra med för att en 

organisation ska nå framgång i termer av effektivitet-mervärde.
77
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God kommunikation är avgörande för att vinna förtroende hos sina kunder och de tycker inte 

om överraskningar. Sedan bör större beslut inte tas innan kunderna har informerats, även då 

beslutet kontraktilt är upp till leverantören.
78

 

Har företagen en personlig kontakt med sina kunder är det lättare att diskutera och komma 

fram till en lösning som är positivt. En god kundrelation kan ses som kritisk om relationen är 

bunden vid en en-mot-en situation (anställd-mot-kund), då det skapas ett problem om den 

anställde slutar sitt arbete hos företaget. Genom att titta på kundernas förväntningar och sedan 

vad de får levererade kan företagen titta på och analysera vad de har missat på vägen. Genom 

detta kan de förbättra och utveckla sina strategier.
79

 

För att en fastighetsförvaltarorganisation ska kunna skapa något effektivt av deras 

mätningsprocesser måste de kunna omvandla mätningen till konkret handling. De måste även 

kunna förutse behövande förändringar i den strategiska riktningen av organisationen och ha 

en plan redo för att lyckas göra strategiska förändringar.
80

 

Lyckas företagen att få nöjda kunder får de på köpet även externa effekter då positiv word-of-

mouth skapas. Kundnöjdheten leder också troligtvis till att stämningen internt blir bättre.
 81

 

Genom word-of-mouth sprids kundens positiva uppfattning om säljaren och dess tjänster till 

människor i deras omgivning. Detta skapar en positiv form av marknadsföring vilket inte 

kostar företaget en krona då det är kunden som utför arbetet. Denna word-of-mouth skapar på 

så sätt en bra bild av företaget, en bättre image, vilket i sin tur ger möjligheter till nya kunder 

men även att de kunder de har/har haft blir återkommande kunder.
 82

 

Oavsett hur effektivt ett företag är och hur välutbildad företagets personal är kan det ibland 

inträffa fel och klagomål från hyresgästerna uppstår. Det finns många saker i själva 

hanteringen av kundens klagomål som kan göras för att kunna återhämta ett gott rykte. För att 

stärka sitt rykte vid en felanmälan kan snabb och effektiv hantering hjälpa. Utan snabb och 

effektiv hantering riskerar företaget att stärkas av kundens dåliga uppfattning om 
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organisationen vilket kan leda till att kunden går över till en konkurrent samt att kunden talar 

illa om företaget, en så kallad negativ word-of-mouth.
83

 

Nedan, som avslut i teorikapitlet, ser vi en process som uppstår om företagen lyckas att arbeta 

med ett tjänsteinriktat synsätt. Här ses om företagen lyckas fullfölja stegen, gör de detta 

skapas konkurrenskraft gentemot de andra aktörerna.  

 

Figur 6, Ett tjänsteinriktat synsätt 
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5. Empiri 

I detta kapitel presenteras det insamlade data från intervjuerna av företagen. 

5.1. Intervju med Joakim Nordlander på Boetten 

Företaget äger i dagsläget 207 stycken bostadslägenheter. För 20 år sedan ägde företaget 

ungefär 30 lägenheter, för femton år sedan ägde de 80 lägenheter och för tio år sedan ägde 

företaget 120 bostadslägenheter. De flesta fastigheterna företaget äger köptes för ungefär tio 

år sedan, de köpte då fem till sex stycken. Företaget har varken sålt någon fastighet eller 

ombildat någon hyresrätt till bostadsrätt. 

Boetten har inga vakanser, detta kan bland annat bero på att befolkningen i Gävle ökar. De 

märker av att det blir lättare att hyra ut bostadslägenheter. Trots befolkningsökningen agerar 

inte företaget på något speciellt sätt i dagsläget, men till en viss del på längre sikt. 

Företaget som en privat aktör, påverkas inte speciellt mycket av att Gavlegårdarna har en så 

pass stor andel av hyresmarknaden. Gavlegårdarna får en hyresnormerande roll som kan vara 

negativ. Joakim menar att de kan vara mycket vassare i allt de gör än vad Gavlegårdarna är 

när det gäller hyresvärdar, men att de inte får mer betalt i högre hyror än vad andra 

hyresrättsföretag får ändå. 

Något som Joakim ser som ett allmänt hot mot Boetten och andra fastighetsägare är räntan, 

han berättar att den har blivit högre vilket i sin tur är negativt. De ägarmotiv som Boetten har 

är att se till att skapa lönsamhet utan att det ska ge avkall på underhåll och service. När det 

kommer till nyproduktion är det något som de inte arbetar med längre och Joakim förklarar att 

det som är mest ekonomiskt när det gäller nyproduktion och uppköp av fastigheter beror på 

varje enskilt fall. De expansionsmöjligheter som de ser för företaget är att förvärva fler 

fastigheter. När det kommer till renovering och underhåll avsätter Boetten varje år 50 – 100 

kr/kvm. 

Joakim säger att det alltid finns en viss konkurrens och att de alltid försöker vara bättre än 

sina konkurrenter, det är bara bra med en mångfald av andra privata aktörer.  

Boetten kallar sina hyresgäster för kunder, det vill säga, de vill att kunden ska vara nöjd. 

Responsen företaget får från sina hyresgäster är enligt Joakim mycket bra då de nyligen blev 

utnämnda till Gävles bästa hyresvärd.  
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Företaget har inga egentliga rutiner på hur de ska agera gentemot sina hyresgäster, men att 

alla hyresgäster ska bemötas med respekt och empati. Joakim tror att hyresgästerna väljer att 

bo hos just dem på grund av de bra lägena fastigheterna har, att fastigheterna är väl 

underhållna samt att de är en bra hyresvärd. Boetten behöver inte göra något speciellt för att 

locka till sig hyresgäster, förutom att vara en bra hyresvärd. När det gäller lokalhyresgästerna 

får de dock vara mer aktiva. 

Det som efterfrågas av hyresgästerna är snabb service och trevligt bemötande. Om 

hyresgästerna har något önskemål lyssnar alltid företaget på dem, hur de sedan agerar beror på 

önskemålet i sig och om det är rimligt. Sättet företaget arbetar med service gentemot 

hyresgästerna är att bland annat snabbt hjälpa dem med det fel de anmäler. 

Boetten använder sig av strategier till alla uppsatta mål, stora som små. De har olika strategier 

till olika mål, gäller det att hyra ut en lokal använder de sig av en viss strategi och när det 

gäller att expandera använder de sig av en annan.  

Enligt företaget är kundnöjdhet hur pass nöjd en hyresgäst är på en skala med sin hyresvärd 

och de tycker det är mycket positivt med många nöjda kunder.  

Joakim säger att de ser en positiv framtid för företaget och hoppas att de ska ha möjlighet att 

kunna expandera ytterligare. Hur den privata hyresmarknaden kommer att utvecklas inom tre 

till fem år tror Joakim att det privata ägandet kommer att öka något samt att lägesfaktorn 

förhoppningsvis får större betydelse när det gäller hyressättningen. 

5.2. Intervju med Mats Söderström på BrynäsBo 

Företaget äger ungefär 390 stycken bostadslägenheter, dessa köpte de år 2009 då företaget 

grundades. BrynäsBo har inte sålt någon fastighet, men de ska sälja ett dotterbolag som inte 

ligger på Brynäs och passar in i företagsmallen. Mats säger att det inte har skett några 

ombildningar, bland annat för att priserna på Brynäs gör att det inte riktigt fungerar än, men 

att det kanske kommer. De ombildningar som skett på hyresmarknaden i Gävle har varit så 

pass liten att det inte har påverkat marknaden något nämnvärt.  

BrynäsBo har inga vakanser och har heller inte haft det sedan företaget grundades. Detta tror 

Mats bland annat beror på att befolkningen i Gävle ökar. Han tror att det är en ganska stor kull 

ungdomar som kommer ut på bostadsmarknaden nu. 
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Som privat aktör påverkas företaget starkt av att Gavlegårdarna har en så pass stor del av 

hyresmarknaden, främst på Gavlegårdarnas poängsystem. Exempelvis är de som har bott i 

villa och ska sälja denna för att flytta till en hyresrätt, de är chanslösa och kan inte få tag i en 

lägenhet. Företaget får många sådana hyresgäster samt ungdomar då de har ett flertal mindre 

lägenheter. Dessutom tappar marknaden dynamik och kreativitet, det som behövs är 

nytänkande och det är inte bra för någon om någon aktör äger en så stor andel säger Mats. 

Då marknaden ser ut som den gör i dagsläget ser inte företaget någon konkurrens gentemot 

andra aktörer. Hade marknaden varit normal hade detta sett annorlunda ut och företaget hade 

istället konkurrerat, men nu när det inte finns några vakanser behövs inte detta. Något som 

Mats ser som ett allmänt hot för företaget är den allmänna ekonomiska situationen i världen 

och i Sverige. Han säger att de påverkas av finanskrisen då det blir högre räntor och att det 

blir svårare att låna pengar. 

Att göra fastighetsaffärer handlar om tre saker, läge, läge och läge. Företaget har sitt kontor 

centralt på Brynäs. Det är inte långt till Gävlestrand och det är en fördel att centrala delen av 

staden växer. Det är självklart viktigt att jobba efter en affärsplan enligt BrynäsBo, men det 

hade varit ännu viktigare om de hade haft lägenheter i till exempel Hamrånge eller i 

Andersberg, då hade de fått tänka till och skärpt upp erbjudandet ytterligare. 

Det ägarmotiv som BrynäsBo har är att vara långsiktiga och bygga upp företaget på lång sikt. 

Med hjälp av rätt skötsel är bostadsfastigheter en bra investering. Mats berättar att de inte har 

arbetat med någon nyproduktion än, men att han tittar om det finns möjlighet att använda sig 

av detta. Det är kostsamt och hyrorna är för låga för att företaget ska kunna räkna hem 

produktionskostnaderna i dagsläget. Det mest ekonomiska är uppköp av äldre hus, men hittar 

de nyproduktion som de kan räkna hem produktionskostnaderna på är även det av intresse. De 

expansionsmöjligheter som Mats ser för företaget då de bara satsar på bostäder är att investera 

i fler bostäder. 

När det kommer till avsättningar för renovering och underhåll finns inget mål uppsatt, men 

Mats tror att det rör sig om cirka tre miljoner. Rustning av lägenheterna sker enligt ett 

intervall som de har men de rustar även tidigare om det behövs, exempelvis om det flyttar in 

en hyresgäst som vill rusta och måla om står företaget för materialet. Mats berättar att tidigare 

skulle tapeterna vara i exempelvis tolv år, men att boendet idag är en modefråga. Även om en 

tapet är jättefräsch och inte har några hål så syns det att tapeten är tio år gammal. Han 
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förklarar att alla fastighetsägare måste börja tänka om då det inte bara är slitage det handlar 

om, och detta måste alla lära sig att hantera på något vis. 

BrynäsBo har ett väldigt nära samarbete med hyresgästerna och samarbetar mycket med 

hyresgästföreningen. Mats tycker att det kommer naturligt att ha ett nära samarbete med sina 

kunder, för vilket företag vill inte ha ett samarbete med sina kunder? Företaget har två till tre 

gånger om året träffar med den lokala hyresgästföreningen där de träffar hyresgästerna. 

Under hösten 2011 gjorde hyresgästföreningen en enkätundersökning där elva procent av 

BrynäsBos hyresgäster valde att svara. Det framkom positiv respons från 

enkätundersökningen men det som företaget trodde de var bra på, information, visade sig i 

undersökningen att det var det som de fick sämst på. Det tog företaget tillvara på och skärpte 

till informationen och idag skickar de ut information en gång i kvartalet tillsammans med 

hyrorna plus att de har skärpt till hemsidan och så vidare. Mats förklarar att det nog inte går 

att ge för mycket information och säger att det också är bättre med för mycket än för lite 

information. Han hade önskat att fler än elva procent hade svarat då elva procent är en rätt 

liten del och det blir inte riktigt bra då.  

Tillgänglighet och snabbhet är något som BrynäsBo tycker är väldigt viktigt vid hantering av 

felanmälningar. Det är bland annat därför de sitter på området för att kunna vara tillgängliga. 

De ser till att ta hand om felanmälningarna direkt när de kommer in till kontoret och lägger 

aldrig någonting på hög. Vid felanmälan har de rutin på kontoret med lappar, vaktmästare och 

underleverantörerna som tar hand om dessa. Då de sitter bland hyresgästerna tycker Mats att 

de blir mer effektiva i sitt arbete, de möter hyresgästerna hela tiden och vaktmästaren blir 

jättepopulär då han finns där hela tiden. Allt yttre underhåll sköts av Samhall som går runt i 

området vilket gör att de blir nära hyresgästen.  

Det som gör att BrynäsBos hyresgäster väljer just dem är att de finns nära, är tillgängliga, 

snabba och att de har börjat informera bättre. De försöker lyssna och prata med hyresgästerna 

om det som behöver göras.  

Idag är det sådan enorm brist på lägenheter att det inte behövs någon marknadsföring. Mats 

förklarar att de skulle kunna hyra ut flera hundra lägenheter till om de hade haft det. 

BrynäsBo har en hemsida och är tillgängliga via den. Det enda företaget gör för att profilera 

sig är genom att samarbeta med sociala projekt. De har bland annat ett socialt projekt 

tillsammans med Gävle IF och ska öppna en ungdomsgård vid Strömvallen som ska heta 
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GävleBo, detta är ett integrationsprojekt och hoppas genom detta få fler flickor med 

invandrarbakgrund att vara med. BrynäsBo är även med och sponsrar sociala projekt i 

bostadsområdena runt om i Gävle då det är viktigt för dem. De sponsrar ett socialt projekt i 

Andersberg med byggnationen av en fotbollsplan där det bor många Somalier, detta för att det 

är viktigt att de får en fotbollsplan och Mats förklarar att alla ägare av BrynäsBo är gävlebor 

och att de vill ge tillbaka något till samhället då de har fått möjlighet till det. 

Det som efterfrågas av potentiella hyresgäster just nu är bara lägenheter. Deras hyresgäster 

vill att det ska fungera i lägenheterna och de vill att det ska se fräscht ut. Det som är viktigt 

för hyresgästerna är trygghet, lamporna ska fungera och det ska vara upplyst samt att 

utemiljön ska vara fräsch. 

Företaget tar hänsyn så långt det går när det gäller hyresgästernas önskemål, så länge 

önskemålen ligger inom vissa ramar. Det är ofta de små sakerna som är de viktiga för 

hyresgästerna förklarar Mats. Det behöver inte vara några dyra konstutsmyckningar och 

liknande som är det viktiga, det viktiga är att säkerställa att hyresgästerna snabbt får 

basbehovet. Mats berättar att efter sina år i branschen har han lärt sig att det är snabbheten och 

att det inte inträffar något slarv som är det viktiga för hyresgästen. Det ska fungera och man 

måste lyssna. 

Deras service gentemot hyresgästerna sköts från kontoret, de tar där emot felanmälningar och 

frågor via telefon, mail och personliga besök. Mats förklarar återigen att det är tillgänglighet 

som är viktigt. De finns på kontoret från 8 till 16 i princip varje vardag då någon nästan alltid 

finns där. Kvälls- och helgtider har de samarbete med G4S, vilka hyresgästerna kan ringa om 

det är kris och de behöver få tag i någon. 

Då de är tillgängliga under vardagarna har Mats märkt att det är många förfrågningar om 

lediga lägenheter som kommer via telefon. Det tar mycket tid att ta dessa samtal när det är 

många som ringer, det är många fastighetsägare som inte tar emot sådana frågor via telefon 

utan bara via mail. Så länge dessa förfrågningar inte går ut över den övriga verksamheten går 

det bra, men om det skulle göra det kommer de nog att införa förfrågningar enbart via mail. 

Den strategi företaget använder sig av är att de har en affärsplan. Affärsplanen som de arbetar 

efter är enligt den modell de hade med sig då de presenterade sin affärsplan för Gavlegårdarna 

när de skulle köpa fastighetsbeståndet av dem. Den består av syfte, affärsidé, strategier, mål 
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och en aktivitetslista över hur de ska uppnå dessa strategier och mål. Mats förklarar att han 

tidigare har använt en modell som heter LOTS och det är den de arbetar efter. 

Mats säger att strategier är oerhört viktigt. Det är viktigt att företaget har något att luta sig 

tillbaka på, detta gäller med hela affärsverksamheten och att de har svar på tal när 

hyresgästerna hör av sig.  

Kundnöjdhet är viktigt, till och med avgörande för affärerna förklarar Mats. Det kommer 

naturligtvis bli en marknad som inte är lika ”het”, men förhoppningsvis kommer det att 

byggas mer. Då BrynäsBo idag har långa köer betyder det inte att det kommer att vara så för 

alltid. Mats kan se mycket positiva effekter på kundnöjdheten, men även negativa, vilket de 

fick se från enkätundersökningen som Hyresgästföreningen gjorde då de fick negativ respons 

på information.  

Mats tycker sig se framtida goda möjligheter för företaget och säger att det känns jättestabilt. 

Inom tre till fem år tror Mats att allmännyttan kommer fortsätta att sälja ut och att den privata 

marknaden kommer att öka, där finns det nog ingen återvändo. 

5.3. Intervju med Marcus Bjerkén på Fastor 

Företaget äger ungefär 275 stycken bostadslägenheter, dessa har de köpt upp under åren 1997, 

2001, 2002, 2003, 2006 samt 2008. Fastor har inte sålt några fastigheter i Gävle och de har 

heller inte gjort någon ombildning. Hyresmarknaden i Gävle har inte påverkats nämnvärt av 

de ombildningar som skett, utan menar att marknaden påverkas mer i större städer där 

ombildningar är vanligare.  

Fastor har inga vakanser på sina bostadslägenheter. De märker av att befolkningen i Gävle 

ökar då efterfrågan på deras lägenheter har ökat de senaste åren. Marcus tror att efterfrågan 

sannolikt kommer öka ytterligare framöver då det inte byggs några hyresrätter i omfattning att 

tala om. 

Fastor nämner att Gavlegårdarna, som har en så pass stor andel av marknaden, påverkar att 

det blir mindre omsättning på fastigheter vilket skapar svårigheter för privata aktörer att 

bygga upp ett fastighetsbestånd, men då efterfrågan är så pass hög på dess bostadslägenheter 

känner de inte av någon konkurrens i dagsläget.  
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De allmänna hot som Fastor kan tänka sig finnas för fastighetsföretag, som i sin tur ger 

negativa konsekvenser, är en kraftigt höjd ränta, ökade priser på fastighetsnära tjänster eller 

ökat skattetryck. Finanskrisen märktes inte av i någon större utsträckning, då den hade ett 

relativt snabbt förlopp och inte blev en utdragen kris. Dock märktes det att lokalintressenterna 

fick en mer avvaktande inställning till att byta lokaler eller expandera under krisen. 

Företaget arbetar inte med någon nyproduktion av hyresrätter, detta då de i dagsläget inte ser 

någon ekonomisk vinning eftersom hyrorna ligger för lågt i förhållande till 

produktionskostnaderna. Avsättningar för renovering och underhåll varierar från år till år och 

från fastighet till fastighet beroende på behov och renoveringscykler. 

Som hyresvärd ser de till att fastigheterna och lägenheterna håller en bra standard och att 

felanmälningar åtgärdas snabbt och effektivt.  De rutiner som finns för hur företaget agerar 

gentemot sina hyresgäster är att de ska agera snabbt, professionellt samt ta problem och 

felanmälningar på största allvar för att säkerställa att fastigheterna och lägenheterna förvaltas 

på bästa sätt.   

Den respons som kommer från hyresgästerna sker nästan alltid till fastighetsskötaren som ofta 

fysiskt är på plats i fastigheterna för att åtgärda felanmälningar och för att utföra olika typer 

av arbeten. Fastighetsskötaren kommer i och med detta hyresgästerna närmare och hjälper 

dem med diverse problem. Det förekommer även respons via mail eller telefon om 

hyresgästerna har några funderingar eller kommentarer.  

Marcus tror att hyresgästerna främst väljer att bo hos Fastor för att de erbjuder bra lägenheter 

i centrala och attraktiva lägen. Då det är en väldigt hög efterfrågan på lägenheterna behöver 

inte företaget aktivt arbeta med marknadsföring eller liknande åtgärder för att få lägenheterna 

uthyrda. När uppsägningar på lägenheter kommer in publiceras de på företagets hemsida och 

får vanligtvis in en hel del intresseanmälningar på varje objekt.  

Det hyresgästerna efterfrågar är att fastigheten har ett attraktivt centralt läge. Hyresgästerna är 

mån om att fastigheten sköts på ett bra sätt och att felanmälningar snabbt blir åtgärdade. Vissa 

hyresgäster önskar att det skulle vara lite friare regler kring hyresrättslägenheter som 

möjliggör att hyresvärden mot till exempel ett månadstillägg extrautrustar lägenheten eller på 

annat sätt gör lägenheten mer attraktiv. Som det är i nuläget kräver detta att hyresvärden 

avtalar om detta med hyresgästföreningen vilket försvårar hanteringen och medför att många 

hyresvärdar inte finner att det är intressant. De önskemål som kommer in är oftast vid 
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inflyttningsbesiktningen av lägenheten, beroende på vad det är för önskemål så görs en 

ekonomisk och praktisk övervägning för att se om önskemålen kan genomföras. 

Fastor arbetar med att åtgärda fel och brister så snabbt som möjligt, de försöker även i största 

möjliga mån tillgodose hyresgästernas önskemål. Fastighetsskötaren som är ute bland 

hyresgästerna levererar mycket av servicen på plats.  

Marcus anser att kundnöjdhet är att hyresgästerna tycker att deras boende ska vara väl 

fungerande och prisvärt, att lägenheterna och fastigheterna sköts om samt att fel åtgärdas 

snabbt och bra, vilket skapar trivsel. Respons från hyresgästerna om hur de uppfattar boendet 

är mycket intressant för hyresvärden då det påverkar framtida insatser i rätt riktning. Oftast 

kommer den positiva responsen efter att någon arbetsinsats eller positiv förändring gjorts i 

fastigheten som skapar glädje för hyresgästen.   

Det finns ingen skriftligt formulerad vision hos företaget, men Fastor arbetar med att 

långsiktigt förvalta och förädla sina fastigheter på bästa sätt. Skulle man hitta fastigheter som 

är till salu och som är av intresse är de öppna för ytterligare förvärv. Marcus ser framtida goda 

möjligheter för företaget då de kommer att fortsätta förädla deras fastighetsbestånd och 

eventuellt komplettera ytterligare fastigheter om det rätta objektet för företagsidén dyker upp.   

Inom tre till fem år tror Marcus att fler fastigheter kommer ombildas till bostadsrätter, även i 

städer av Gävles storlek. Han säger att det är svårt att undvika då bostadspriserna ökat kraftigt 

under 2000-talet och hyrorna för hyreslägenheter utvecklas i låg takt vilket kan innebära att 

lönsamheten för att ombilda har ökat.  

5.4. Intervju med Håkan Sethson på HSB Hyreshem 

HSB äger som tidigare nämnts 703 stycken lägenheter i dagsläget. Det mesta har de köpt från 

Gavlegårdarna, men även från vissa privata fastighetsägare. Företaget började köpa 

fastigheter år 2000, de började med ungefär 100 lägenheter. Lite senare på året köpte de 

ytterligare 130 lägenheter. År 2004 köpte dem ett bestånd från Gavlegårdarna på ungefär 500 

lägenheter. Nästa steg företaget vill ta är att äga 2000 lägenheter, inom en tre till femårsperiod 

ska de i alla fall äga 1500 lägenheter. De vill expandera mycket, men det har att göra med 

tillgångar. 

HSB har sålt en liten fastighet år 2011 som bestod av 8 stycken lägenheter. Då de har köpt ett 

fastighetsbestånd och fått med en fastighet som inte passat in i den planering företaget har, har 
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de sålt denna, de är även på gång med att sälja. Företaget har inte gjort någon ombildning, 

Håkan säger att de inte är intresserade då de vill växa på hyresmarknaden, men att de inte kan 

tveka om det är många hyresgäster som vill ombilda. Ombildningen påverkar heller inte 

hyresmarknaden då det inte sker speciellt ofta. 

De har märkt av att befolkningen i Gävle ökar då de bland annat inte har några vakanser. HSB 

vill gärna ha mer hyreslägenheter och har redan beslutat om att de kommer att utöka. Då det 

är stor efterfrågan på lägenheter har priserna för dessa ökat, det gör att hyreslägenheterna inte 

är speciellt billiga idag. HSB arbetar inte med någon nyproduktion av hyresfastigheter då det 

inte har varit lika ekonomiskt att bygga nytt som det har varit att köpa upp hyresfastigheter. 

Idag håller företaget på att utarbeta en tioårig underhållsplan, men då de arbetar långsiktigt 

ska de även färdigställa en trettioårig underhållsplan. I dessa underhållsplaner ska allting 

finnas med, vad som ska göras och när. 

Då det idag är hyresbrist på marknaden påverkas företaget nästan ingenting alls av att 

Gavlegårdarna har en så pass stor andel av hyresmarknaden. De säger att detta kan bli 

annorlunda senare, men det är inget de själva tror, då de aldrig har haft några lediga 

lägenheter. Det enda som Gavlegårdarna kan påverka är hyresnivåerna. De ser inte någon 

konkurrens gentemot andra aktörer då det är bostadsbrist på marknaden. Just därför bryr sig 

företaget nästan inte om de andra aktörerna på hyresmarknaden.  

HSB tycker sig inte se några allmänna hot och det är bra att de är en organisation med mycket 

pengar då det kan bli mycket kostnader med allt som krävs idag. Då de använder sig av 

moderbolagets personal kostar det inte så mycket att utföra egenkontroller och liknande. 

Företaget har haft mycket saneringar och lån i fastigheter. De har allt tänkbart folk anställda 

inom moderbolaget som de kan använda sig av. Byggnadsingenjörer och tekniker men även 

anställda inom energi och besparingar. De tjänster som inte går att köpa genom moderbolaget, 

ser de till att köpa genom andra företag och entreprenörer. 

Företaget tycker inte att de har påverkats så mycket av finanskrisen då det inte är eller har 

varit några vakanser på deras lägenheter. 

Företaget arbetar med att ha bra relationer med hyresgästerna, en del har lokala 

hyresgästföreningar som de jobbar och samarbetar med. Det finns vissa regler och rutiner som 

de arbetar mot. Ett exempel är om en hyresgäst gör en felanmälan, då har företaget tre dagar 

på sig att kontakta dem. Hur snabbt felen åtgärdas beror på hur akut det är, det som ska 
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åtgärdas på en gång är fel angående vatten, el och lägenhetsdörr som krånglar. De tycker sig 

ha en bra relation och får kontakt med hyresgästerna då de har infört telefontid mellan sju och 

nio då hyresgästerna kan ringa varje dag angående tapetsering med mera. Då telefontiderna 

ändrades vid årsskiftet (2011/2012) vet de inte riktigt vad de får för respons. Tidigare kunde 

hyresgästerna ringa hela dagarna, men det var lite dumt då förvaltarna inte kunde ta reda på 

allt när de inte var inne på kontoret då de behövde ha tillgång till olika uppgifter.  

Företaget ställer ganska stora krav på vilka som får hyra lägenheter av dem. Håkan tror att de 

flesta hyresgästerna tycker att de har fått en bra ordning då det tidigare fanns en del områden 

som varit störiga. Som bostadsmarknaden ser ut idag är det kö överallt och som företag 

behöver de inte göra så mycket, men samtidigt vill företaget ha schyssta lägenheter för att 

hyresgästerna ska trivas. Företaget äger inte lägenheterna kortsiktigt, de försöker alltid ha en 

bra relation till hyresgästen och ha en bra standard. Även om de inte är en allmännytta vill de 

ha en minst lika bra standard.  

De har inte märkt av att hyresgästerna efterfrågar något speciellt mycket, de arbetar med att 

hyresgästerna inte ska behöva efterfråga något, det ska vara en så bra standard att de trivs. Det 

som ändå efterfrågas är snabbare skottning på vintern. Det gjordes en undersökning om 

hyresgästerna och då låg de bra till, hyresgästerna hade inte så mycket att säga och var nöjda. 

Hyresgästerna har inte heller så mycket önskemål, men det dem har tar HSB hänsyn till. En 

del hyresgäster vill plantera blommor och göra blomgrupper, då får de blommor och material. 

Sedan finns det önskemål som företaget inte kan göra någonting åt, till exempel om ett träd 

skymmer sikten, det är kommunen som avgör om trädet kan tas bort eller inte.  

Företaget ser att deras strategi egentligen är ett periodiskt underhåll. Det handlar om att hålla 

områdena i bra skick, både utvändigt och invändigt. Alla som inte har HSB som hyresvärd 

men vill flytta till en lägenhet ser i första hand den yttre miljön, sedan ser de trapphuset. 

Därför har företaget bestämt att det viktigaste är att arbeta med underhållsplaner och se till att 

allting är snyggt. HSB har ett stort arbete framför sig när det gäller någon fastighet de köpt 

som inte var så bra, men Håkan tror att det mesta löser sig om de har bra underhållsplaner och 

lägger undan pengar till det som måste göras. Det har gjorts upp en plan efter detta, att de tar 

olika områden år för år. De använder sig även av underhållsplaner som prioriterar vart de ska 

börja.  
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Det företaget ser som den största kundnöjdheten är att de inte får några klagomål på deras sätt 

att arbeta och sköta förvaltningen. ”Är det tyst, då är det bra”. Det är också alltid roligt att få 

beröm när ett område har blivit bättre. 

Effekterna från kundnöjdheten har bara varit positiva. Det är lättare att prata med den lokala 

hyresgästföreningen, för då tar de ansvaret och det blir lättare att hålla en konversation med 

hyresgästerna. På de ställen där det inte finns någon lokal hyresgästförening kan HSB ringa 

till tio hyresgäster som tycker att det finns tio olika saker att prioritera, det är därför det är så 

viktigt med en underhållsplan. Det är lättare att svara att det finns en underhållsplan och vad 

som ska göras i år och vad som ska göras nästa år om det inte händer något som är oförutsett. 

Det viktiga är att kunna svara hyresgästen om strategin och vad som kommer att ske när. 

Detta påverkar hyresgästerna och gör dem ganska nöjda då de ser att allt följs efter en plan. 

Företagets ägarmotiv är att arbeta långsiktigt. De köper inte för att sedan sälja, men ibland blir 

det att de vid köp av hyresfastigheter måste köpa ett helt koncept där andra typer av 

fastigheter ingår. Passar inte de fastigheterna in i deras företagsplan och ändamål säljer de av 

dem. De enda expansionsmöjligheterna som företaget ser är att köpa upp fastigheter. De tittar 

på vad som är till salu och arbetar därifrån med att köpa det som läggs ut till salu på 

marknaden. 

Håkan tror att den privata hyresmarknaden kommer att växa inom en tre till femårsperiod, 

men även att Gavlegårdarna kommer minska sin andel på marknaden då de säljer ut för att 

bygga nytt, men då de faktiskt inte bygger lika mycket nytt som de säljer ut.  

Håkan ser framtida goda möjligheter för företaget då han tror att företaget kan växa mycket på 

hyresmarknaden då den växer mycket i Gävle. Högskolan är något som drar människor till 

Gävle, men det måste finnas andra alternativ som lockar människor att stanna i staden. 

5.5. Intervju med Margaretha Stålquist på Margaretha Stålquist Fastigheter 

Företaget äger idag 103 stycken bostadslägenheter, senast köpte de fem fastigheter år 2010. 

De sålde en fastighet år 2011 samt en fastighet år 2005. Företaget har ännu inte gjort några 

ombildningar och de märker heller inte av detta på hyresmarknaden. Margaretha Stålquist 

Fastigheter har inga vakanser och de märker heller inte av att befolkningen i Gävle ökar. 

Det enda Gavlegårdarna påverkar företaget med, då de har en så pass stor andel av 

marknaden, är att de styr vilka hyror företaget kan sätta på sina lägenheter. Annars anser inte 



45 
 

Margaretha att företaget har någon konkurrens gentemot andra aktörer, de ser dem inte alls. 

De anser även att det inte finns några allmänna hot mot företaget och säger att de inte 

påverkades av finanskrisen. 

Företaget arbetar inte med nyproduktion. Då de aldrig har köpt något nyproducerat vet de 

heller inte om det skulle vara mer ekonomist och lönsamt med nyproduktion eller inte. 

Avsättningar för de årliga investeringarna för renovering och underhåll är inget som planeras 

utan sätts efter behov. 

Margaretha berättar att när de får en ledig lägenhet lägger de ut den på deras hemsida och får 

då ett antal intressenter via intresseanmälan och sedan väljer de vem som ska flytta in. Är det 

något som hyresgästen vill ha hjälp med hör de av sig, som till exempel när ett element inte 

fungerar som det ska. Margaretha förklarar att det bästa är om hyresgästerna inte hör av sig, 

för då är allt lugn och frid. 

Responsen som Margaretha får från hyresgästerna är god, hon berättar att de har ett väldigt 

gott renommé. Hon säger att det finns de som morrar, ” men det vore konstigt annars, då kan 

man tro att de sitter och trycker på något som de inte vill få fram.” 

Ett trevligt och normalt bemötande är hur företaget ska agera gentemot sina hyresgäster enligt 

Margaretha. Felanmälningar brukar komma in via mail, telefon eller sms, det första företaget 

gör då är att ta kontakt med de underentreprenörer som de anlitar och skriver en arbetsorder 

som sedan skickas iväg och åtgärdas så fort som möjligt.  

Det som, enligt Margaretha, är det som gör att deras hyresgäster väljer just Margaretha 

Stålquist Fastigheter är till att börja med lägenheten som ligger ute till uthyrning. Sedan finns 

det folk som ringer och undrar om det finns någon ledig lägenhet då de via ryktesvägar har 

hört att hyresvärden är så bra. Tidigare hade förtaget en kölista, men det visade sig att den 

nästan alltid var inaktuell. Så nu jobbar de bara med hemsidan. 

Det som Margaretha tror lockar hyresgästerna är deras goda rykte. Under julen får 

hyresgästerna julklappar och vid inflyttning får de även en inflyttningspresent. Sedan får 

hyresgäster som fyller jämt en fin bukett. Margaretha berättar att de får så fin respons tillbaka 

att det blir stimulerande att jobba. 
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Det som efterfrågas av hyresgästerna är att de vill ha den goda servicen. Har hyresgästerna 

några önskemål tas det stor hänsyn till dessa. Margaretha förklarar att målsättning är att 

trapphusen och allt runt omkring ska se ut som om hon själv skulle vilja bo där. 

Margaretha tycker att de har en 100 procentig vettig service när de arbetar gentemot sina 

hyresgäster. Hon säger att om blir det något fel eller om det kommer in något önskemål 

försöker de tillgodose det, detsamma gäller servicen. 

Det som Margaretha tycker sig använda när det kommer till strategier är sunt förnuft. Hon 

förklarar att annonser skulle kunna vara en strategi men att det inte behövs i dagsläget. Det 

har varit sådana tillfällen då företaget har varit tvungna att annonsera ut en lägenhet, men på 

den tiden fanns inte datorer eller hemsidor så då fick de inte ut informationen på annat sätt. 

Hon tycker att strategier kan behövas, men inte i det här sammanhanget när det gäller att hyra 

ut lägenheter. Margaretha förklarar att strategier kan användas då de ser på företaget på lång 

sikt, vad de vill förändra och om de vill köpa till eller sälja av något, när de har en femårsplan 

eller liknande. Men när det gäller själva uthyrningen av lägenheter ser hon inte att någon 

strategi behövs. 

Det som Margaretha anser vara kundnöjdhet är att de har ett gott rykte och att de ibland får 

blommor i tidningen av hyresgästerna. Den bästa positiva effekten som Margaretha ser från 

kundnöjdheten är just att det ringer människor och säger att de har hört att de är bra att bo hos. 

Men även att de blir rekommenderade av hyresgästföreningen. Sedan tror hon att deras 

entreprenörer tycker att de är bra att arbeta med. 

Företaget förvaltar sina fastigheter långsiktigt. Margaretha tror att det finns 

expansionsmöjligheter, men företaget är inte ute efter detta, för dem handlar det om att 

förvalta de fastigheter de redan äger. 

Margaretha tror att det finns framtida goda möjligheter för företaget. De ser till att sköta om 

sina hyresgäster och ser till att ha ett gott renommé. 

Inom en tre till femårsperiod tror Margaretha att hyrorna kommer bli mer flexibla, att 

hyresgästerna kommer bli mer flyttbara och att unga hyresgäster själva kommer att vilja 

renovera sina lägenheter efter eget tyckte och smak. 
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras empirin och teorin med varandra för att se hur bra de stämmer 

överrens. Först analyseras varje enskilt företag med teorin, för att sedan analyseras 

tillsammans med teorin. 

6.1. Koppling mellan företag och teori 

 

Figur 7, överblick hur företagen använder sig av teorierna samt strategierna. 
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6.1.1. Boetten 

På företaget finns det inte några egentliga rutiner på hur personalen ska agera gentemot 

hyresgästerna, vilket kan behövas för att skapa stabilitet inom kundbemötande. För att 

Boetten ska kunna kombinera eller fungera som en formell- eller informell organisation som 

Svanberg tar upp behöver de se till att de har en stabil grund att luta sig tillbaka på.
84

 

Företaget har en stabil grund att stå på, men de borde utveckla rutinerna om hur de ska agera 

gentemot sina hyresgäster. De har visioner för framtiden, vilket passar in på den informella 

organisationen, där de ser expansion av företaget som en möjlighet. 

Boetten arbetar med kundservice då de satsar på att ge sina hyresgäster den snabba service 

och det trevliga bemötande som hyresgästerna vill ha. De arbetar på det sätt som 

fastighetsföretag gör, snabb service då det efterfrågas, vid kundbaserad diversifiering som 

Normann nämner. Då de är lyhörda skapar detta fler möjligheter till kundnöjdhet om de 

lyckas uppfylla önskemålen på ett bra sätt, sett utifrån kundens perspektiv. Företaget sätter 

stort värde på vad Normann anser vara en av de mest värdefulla tillgångarna ett serviceföretag 

har, kundrelationerna.
 85

  Utifrån detta kan vi se att företaget inte vill vinstmaximera, någon 

som Hansson och Turner tar upp, genom att spara in på service och olika kostnader.
86

 

Självklart vill de gå med vinst, men de anser att kundnöjdheten och att de trivs är viktigare för 

att skapa en långsiktig relation, något som syns då de blev utsedda till Gävles bästa hyresvärd. 

En bekräftelse på att det finns kundnöjdhet hos deras hyresgäster är att de blev, som de nämnt, 

utnämnda till Gävles bästa hyresvärd. Det finns en stor sannolikhet att deras nöjda 

hyresgäster, genom sin positiva inställning skapar en positiv word-of-mouth för företaget. 

Detta gör som Grönroos nämner att det skapas en bra image för Boetten och de behöver heller 

inte lägga ner någon tid eller pengar på att försöka övertyga potentiella hyresgäster om att 

deras hyresgäster är nöjda med dem som hyresvärdar.
87

 

Företaget säger att de tycker att kundnöjdhet är ett mått på hyresgästens tycke om 

hyresvärden. Som Tucker och Pitt nämner behöver företaget använda sig av någon typ av 

strategisk mätningsprocess för att kunna se vad hyresgästerna tycker är positivt eller 

negativt.
88

 Som de även nämner behöver företaget använda sig av detta för att kunna dra nytta 

av hyresgästernas åsikter och därmed utveckla och skapa en konkret handling av den inkomna 
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informationen.
89

 Utan en strategisk användning av mätningen av hyresgästernas nöjdhet 

spelar det ingen roll för företaget om de tycker kundnöjdhet är viktigt om de inte vet hur de 

ska gå till väga för att förbättra sina processer enligt Tucker och Pitt.
9091

 

Boetten försöker ge sina hyresgäster den snabba service och det trevliga bemötande de 

önskar, men det finns inget som tyder på att företaget gör en uppföljning på att de har 

levererat det som har efterfrågats av hyresgästerna. Som Tucker och Pitt nämner behöver 

detta göras för att se vad företaget har missat på vägen, vilket i sin tur behövs för att de ska 

kunna förbättra och utveckla sina strategier som är kopplade till deras hyresgäster.
92

 

Inom företaget använder de sig av strategier för alla sina uppsatta mål, vilket visar att de har 

en långsiktig plan för företagets framtid för att lättare kunna hantera företagets konsekvenser 

som även Løwendahl skriver att företag borde göra.
93

 De använder sig av olika strategier till 

olika uppsatta mål, vilket visar att de inte endast använder sig av en och samma strategi för 

alla mål, utan att de förstår vikten av att anpassa sina strategier till de mål dem vill 

åstadkomma. 

Det finns inget i företaget som tydligt kan kopplas till någon av Porters tre allmänna 

strategier, men det finns en aning av Differentiering. Detta då företaget vill att hyresgästerna 

ska vara nöjda, vilket de blir om företaget lyckas möta deras behov.
94

 Då Boetten inte 

använder sig av någon mätningsprocess blir det svårt att se vad hyresgästerna anser vara 

viktigt, vilket i sin tur leder till att de inte kan välja en egenskap att satsa på som marknaden 

tycker är viktig. 

6.1.2. BrynäsBo 

BrynäsBo är ett stabilt företag med sitt stora antal hyreslägenheter på hyresmarknaden. De har 

visioner och vill utvecklas genom att ta till sig information och vara nytänkande i sitt 

arbetssätt. Företaget har en blandning mellan en formell- och en informell organisation. De är 

en stark informell organisation då de strävar efter att arbeta mycket för att göra ändringar när 
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det behövs om marknaden säger så och de ser även att det behövs kreativitet och nytänkande 

inom hyresrättsmarknaden vilket Svanberg tycker att företaget bör ha.
95

 

BrynäsBo tar till sig kritiken de får av sina hyresgäster. Den kritik de får väljer de att bedöma 

för att sedan kunna utvärdera och göra ändringar för att kunna uppnå bättre värden samt 

förbättra sina primära mål vilket är något som Tucker och Pitt beskriver som 

tillvägagångssätt.
96

 

Då BrynäsBo har valt att vara aktiva och införskaffat centralt belägna fastigheter som ligger 

på Brynäs använder de sig av det som Turner beskriver som nischning.
97

 

Företaget ser kundnöjdhet som väldigt viktigt, till och med avgörande för affärerna som Mats 

förklarade. Ser vi till vad Hansson och Turner säger om att företag arbetar utifrån ett 

vinstmaximerande perspektiv
98

 stämmer inte detta då BrynäsBo ser kundvärdet som 

avgörande för affärerna och inte avkastningen. BrynäsBo arbetar väldigt serviceinriktat 

gentemot sina hyresgäster och vill kunna ge så snabb och väl utförd service som möjligt. Som 

Normann säger skapar detta en möjlighet till kundbaserad diversifiering då företaget ser 

kundrelationer som en av de mest värdefulla tillgångarna.
99

 

Då BrynäsBos kontor är beläget där de har sina fastigheter har de möjlighet att skapa en 

personlig relation till sina hyresgäster tack vare tillgängligheten för hyresgästerna. Tack vare 

att deras kontor ligger mitt i bostadsområdet har företaget en fördel då de får personlig 

kontakt, ansikte mot ansikte, med många av sina hyresgäster. Det gör att kunden kan få en 

bättre upplevd kvalitet av servicen, vilket skapar mer kundvärde, då det sker en interaktion 

där hyresgästen gör en bedömning i beteendet och stilen av kontaktpersonen, vilket även 

Normann nämner.
100

 Här har de även möjlighet till att bemöta sina hyresgäster med ett leende 

vid interaktion, något som inte går via telefonsamtal, vilket i sin tur skapar ett högre 

kundvärde enligt Söderlund och Rosengren.
101

 Företaget har möjlighet till att diskutera med 
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sina hyresgäster och lättare komma fram till lösningar då de har en personlig kontakt, vilket 

Sarshar och Pitt ser som positivt.
102

 

Nackdelen med att BrynäsBo har en mer personlig relation till sina hyresgäster är enligt 

Sarshar och Pitt att relationen är mer kritisk då kundrelationen är kopplad till en person, vilket 

skapar problem om denna person slutar på företaget.
103

 

Hyresgästföreningens enkätundersökning gav BrynäsBo uppgifter om att de behövde förbättra 

sin utgivning av information till hyresgästerna. Företaget tog tillvara på det som de inte var 

bra på och såg till att förbättra informationsspridningen, vad de hade missat att leverera i 

relation till vad hyresgästerna förväntade sig, detta gör att de förbättrar sin tjänst enligt Tucker 

och Pitt.
104

 God kommunikation avgörande för att vinna förtroende hos sina kunder, vilket gör 

att de tog möjligheten som i sin tur bör ha ökat förtroendet hos hyresgästerna. 

BrynäsBo marknadsför sig inte förutom de sociala projekten de är med och sponsrar. Då 

företaget försöker utveckla och förbättra sina kundrelationer finns det goda förutsättningar att 

det sprids positiv word-of-mouth om företaget från sina hyresgäster, vilket Grönroos 

nämner.
105

 Tack vare att de inte lägger något på hög utan tar tag i saker med en gång skapar 

det möjlighet till stärkande av deras ryckte. Därav kan de undvika negativ word-of-mouth från 

deras hyresgäster enligt Robinson, Neeley och Williamson.
106

 

Den strategi som BrynäsBo använder sig av är enligt Mats deras affärsplan, den är utarbetad 

efter en modell som kallas för LOTS-modellen
107

 (Logiskt Tillvägagångssätt). Då han har 

tidigare erfarenhet av denna sitter han på inre kunskap som Løwendahl beskriver som extremt 

svår att kopiera och ger företaget en fördel i användandet av modellen.
108

 

6.1.3. Fastor 

Fastor är en mer formell organisation än vad de är informella. Detta då de enligt Svanberg 

mer strävar efter att anpassa det de redan har och ser till att det finns en stabilitet i företaget.
109

 

Fastor satsar på att ha en bra standard på sina lägenheter och att de lägenheter de har ska ha 

attraktiva lägen. Företaget satsar även på att ge snabb och effektiv service till sina hyresgäster. 
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En snabb service är något som Normann tar upp och menar att det är bra om hyresgästerna får 

just en snabb service när de efterfrågar eller felanmäler något. Detta för att kunna stärka 

kundrelationerna då det är en av de mest värdefulla tillgångarna i ett företag av detta slag.
110

 

Fastor tror att deras hyresgäster främst väljer dem tack vare deras centrala och attraktiva 

lägen, vilket även är något som de satsar på att ha. Av Porters tre allmänna strategier hamnar 

Fastor under Fokus då de ser till att erbjuda en bra standard och attraktiva lägen på sina 

lägenheter och skapar fokus på det kundsegment som vill ha en hyreslägenhet med centralt 

läge och har en bra standard.
111

 

Företaget väljer att ha lägenheter med attraktiva lägen och bra standard, det går in under 

Porters allmänna Differentieringsstrategi där företaget väljer egenskaper som marknaden 

anser vara viktiga, vilket gör att kostnaderna blir högre.
112

 Fastors hyresgäster vill att 

fastigheterna där de bor ska skötas på ett bra sätt och att sina felanmälningar snabbt blir 

åtgärdade. Företaget vill ge deras hyresgäster det som efterfrågas, vilket passar in på 

Differentiering. Då mycket av servicen till hyresgästerna sker på plats av fastighetsskötaren, 

blir fastighetsskötaren en viktig tillgång för företaget då denne är den som skapar en personlig 

kundrelation med hyresgästen. Det mesta av hyresgästernas respons kommer till just 

fastighetsskötaren, det är då viktigt att denne för hyresgästernas respons vidare så företaget 

kan ta och se över den. 

Som nämnts väljer Fastor att införskaffa och förvalta lägenheter som har attraktiva lägen och 

som håller en bra standard, vilket enligt Turner skulle gå som företagets nisch.
113

 

Då det är fastighetsskötaren som är ute bland hyresgästerna är det där som en stor del av 

kundinteraktionerna sker och om det är med fastighetsskötaren som den positiva 

kundrelationen är bunden till är den enligt Sarshar och Pitt kritisk då den skulle kunna 

försvinna om just den fastighetsskötaren skulle sluta sitt arbete på Fastor.
114

 

Fastor ser hyresgästernas respons som viktig och de förklarar att det är det som påverkar 

företagets framtida insatser. Dock ser vi inte att företaget använder sig av någon typ av 

mätningsprocess för att kunna få den bild som hyresgästerna har av företaget. Om Fastor 

                                                           
110

 Normann, 2000, sida 170 
111

 Porter, 1985, sida 15 
112

 Ibid., sida 14 
113

 Turner, 1993, sida 25 
114

 Sarshar & Pitt, 2009 



53 
 

strategiskt skulle använda sig av mätningsprocesser av kundprestanda skulle de kunna 

utveckla sina nuvarande processer, vilket i sin tur skulle leda till ökad kundnöjdhet enligt 

Tucker och Pitt.
115

 Då Fastor påverkas så starkt av vad hyresgästerna tycker anser inte vi 

Fastor vara vinstmaximerande enligt vad Hansson och Turner säger, istället vill de ge 

kunderna det de vill ha samt att de satsar på långsiktiga kundrelationer.
116

 

Det går inte att se att Fastor gör någon uppföljning på att det som hyresgästen efterfrågar 

faktiskt levereras, informationen de får in är via respons från hyresgästerna. Om företaget 

skulle ta reda på och analysera vad som har missats på vägen, skulle de kunna dra nytta av 

den informationen genom att förbättra och utveckla sina strategier som Tucker och Pitt 

nämner.
117

 

Om Fastor skulle utveckla och förbättra sina strategier med hjälp av uppföljning skulle de öka 

kundvärdet hos sina hyresgäster och det i sin tur skulle leda till att mer positiv word-of-mouth 

skulle spridas från hyresgästerna som Grönroos skriver.
118

 Det som företaget arbetar med som 

kan förhindra att negativ word-of-mouth sprids enligt Robinson, Neeley och Williamson är 

snabb hantering av kundernas felanmälningar, men de måste även se till att det blir bra 

utfört.
119

 

6.1.4. HSB Hyreshem 

HSB arbetar och äger sina fastigheter på längre sikt, detta kan jämföras med det Løwendahl 

skriver, att kärnkompetens har att göra med långsiktiga konsekvenser. Det gäller att kunna se 

hur organisationen fungerar för att lättare kunna behandla de konsekvenser som uppstår på 

längre sikt.
120

 

Tucker och Pitt menar att kärnverksamhetens mål är en integrerad del som hela tiden ska 

förbättras genom strategiska processer, det handlar om att bedöma, utvärdera samt att ändra. 

Detta använder sig företaget av då de arbetar med att ha en bra relation till hyresgästerna, 

samt att de lyssnar och tar till sig om kunderna klagar eller har något förslag.
121

 Företaget 

försöker hela tiden förbättra sig genom att använda olika underhållsplaner.  
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HSB fokuserar på att ha en bra relation till sina hyresgäster, de ställer krav på vilka som får 

hyra deras lägenheter, vilket de själva samt hyresgästerna anser har gjort bostadsområdena 

bättre. Till Porters tre allmänna strategier har HSB en blandning mellan Kostnadsledarskap 

och Differentiering. Kostnadsledarskap har företaget då de inte behöver lägga massa pengar 

på olika entreprenörer, utan att de kan hålla drift- och underhållskostnaderna nere då de kan 

använda sig av moderbolagets egen personal, vilket gör att kostnaderna inte blir lika stora som 

om de hade hyrt in personal. Företaget väljer mer än gärna att möta sina hyresgästers behov, 

har hyresgästerna något önskemål eller efterfrågar något speciellt ser HSB till att detta 

uppfylls på ett eller annat sätt så att hyresgästerna blir nöjda, vilket ses till den allmänna 

strategin Differentiering.
122

 

Då företaget är så pass stort som det är, samt att de tämligen snabbt vill expandera kan det 

vara svårt att hitta en speciell nisch inom företaget. Vill företaget bli det största i Gävle på den 

privata hyresmarknaden är det bättre att se från olika perspektiv och ha ett bredare synsätt 

istället för att fokusera på något speciellt. 

HSB har en formell organisation som Svanberg tar upp. Företaget har en bra stabilitet som 

allting ”vilar på”, där moderbolaget ses som en del av den stabila grunden tillsammans med 

den marknadsandel och de hyresgäster företaget har, då företaget heller aldrig har haft några 

vakanser kan detta också ses som en styrka.
123

 Då företaget är så pass stort som det är, är det 

lättare för dem att koncentrera sig på det dem kan och bygga vidare på det än att börja sväva 

ut i nya banor. Företaget vinstmaximerar inte fullt ut då de tar stor hänsyn till kunders 

efterfrågan och önskemål, men de har en stor möjlighet till detta då de har en bred 

personalstyrka i företaget och på det sättet kan hålla kostnaderna i företaget nere, vilket är det 

som krävs för att ett företag ska kunna vinstmaximera enligt Hansson och Turner.
124

 

Normann nämner att de mest värdefulla tillgångarna i ett serviceföretag är 

kundrelationerna.
125

 HSB arbetar som sagt mycket med dessa, vid exempelvis en felanmälan 

har företaget tre dagar på sig att kontakta hyresgästen sedan denne anmält något, men det 

beror givetvis på hur akut ärendet är. Företaget tycker sig ha en bra direkt kontakt och relation 

till hyresgästerna då det finns telefontider de kan höra av sig på. 
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Mätningar av kundprestanda kan förbättra själva fastighetsförvaltningen som vidare leder till 

förbättrade tjänster och ökad kundnöjdhet enligt Tucker och Pitt.
126

  Sarshar och Pitt nämner 

att kommunikation är avgörande för att vinna förtroende hos sina hyresgäster, de säger även 

att kontakten borde vara personlig då det är lättare att diskutera fram en lösning.
127

 Det HSB 

ser som den största kundnöjdheten är att de inte får några klagomål på deras sätt att arbeta och 

sköta förvaltningen. Den personliga kontakten företaget har med sina hyresgäster är på den 

telefontid som hyresgästerna kan höra av sig på. Annars är det lättare att prata och hålla en 

konversation med sina hyresgäster med hjälp av den lokala hyresgästföreningen, det blir både 

effektivare och smidigare för företaget. Pratar företaget med alla hyresgäster personligen 

tycker och säger de alla olika och det blir på det viset svårare att få alla att bli nöjda. Dock kan 

hyresgästerna känna sig icke hörda och att det blir svårt att nå fram till de som bestämmer om 

det mesta ska gå genom hyresgästföreningen. Det gäller också att kunna omvandla det 

företagen får fram i sina mätningar till något konkret, som Amaratunga och Baldry tar upp.
128

 

Kundnöjdheten är viktig då hyresgästerna snabbt berättar om något negativt eller positivt för 

andra i dennes umgänge och omkrets.  

6.1.5. Margaretha Stålquist Fastigheter 

Margaretha ger ett oproportionerligt bidrag till värdeskapande då hon alltid ser till så att sina 

hyresgäster får bästa möjliga service och blir tillfredsställda, som även Løwendahl talar om. 

Detta har även att göra med långsiktiga konsekvenser, liksom att företaget förvaltar sina 

fastigheter på en längre sikt.
129

 

När det gäller Porters tre allmänna strategier syns det tydligt vilket av de tre strategierna som 

stämmer in på företaget, Fokus.
130

 Detta då Margaretha Stålquist verkligen fokuserar på sina 

hyresgäster och gör så att strategierna går hand i hand med dem, det gäller att arbeta gentemot 

hyresgästerna när det gäller service. Ett tecken på den fina servicen och fokuseringen på 

hyresgästerna är att folk ringer till företaget och vill hyra av just dem för att de hört att 

hyresvärden är så bra. Företaget väljer vilka de vill ska flytta in i lägenheterna, för att även där 

kunna påverka att få en bra gemenskap och en bra kontakt. Att företaget riktar in sig på 

hyresgästerna så pass mycket som de gör kan också ses som en nisch företaget har som 
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Turner pratar om.
131

 Den vinstmaximering som Hansson och Turner nämner, att företag 

arbetar ur ett vinstmaximerande perspektiv, passar inte in på Margarethas sätt att arbeta. Som 

vi nämnde ovan, att företaget riktar in sig så pass mycket på sina hyresgäster och ser hellre till 

att de har det bra samt att företaget förvaltar de fastigheter de har och inte söker efter 

expansionsmöjligheter.
132

 

Företaget ses främst som en formell organisation, då det mest handlar om stabilitet och att 

skapa en balans mellan nytänkande och stabilitet för att kunna nå en kontinuerlig utveckling 

som Svanberg nämner.
133

 Margaretha Stålquist har denna stabilitet då hon har en så pass bra 

grund att stå på när det gäller hennes hyresgäster. Hon ser varken att det finns några 

konkurrenter eller hot i dagsläget, vilket kan bero på att företaget har denna stabilitet. Det 

finns expansionsmöjligheter i företaget, men de är inte ute efter dem utan vill istället förvalta 

de fastigheter företaget redan har och äger. 

Som Normann tar upp är den kundbaserade diversifieringen den vanligaste typen av 

diversifiering i ett serviceföretag, samt att kundrelationerna är de mest värdefulla tillgångarna 

i denna typ av företag.
134

 För att få en mer personlig och nära relation till hyresgästerna brukar 

hyresgästerna få en inflyttningspresent för att känna sig välkomna. Hyresgästerna brukar även 

få en julklapp och när de fyller jämnt brukar de få en bukett blommor. Det Margarethas 

hyresgäster efterfrågar är den goda service hon erbjuder och har de något önskemål försöker 

företaget på något sätt att tillgodose detta. Att Margaretha arbetar hårt med kundrelationerna 

och att hyresgästerna ska ha det bra kan ses på kundnöjdheten, att de har ett gott rykte och att 

hyresgästerna ringer in och säger att de har hört att dem är bra att bo hos.  

En god kommunikation är avgörande för att kunna vinna förtroende hos sina kunder, har 

företaget en personlig kontakt till sina hyresgäster är det också lättare att komma fram till en 

lösning enligt Sarshar och Pitt.
135

  De nämner att en god kundrelation kan ses som kritisk om 

relationen är bunden vid en en-mot-en situation, att det kan skapa problem om den anställda 

slutar arbeta på företaget. Det gäller därför att se till så att hyresgästen inte endast får ett 

förtroende för en enskild person, utan får ett förtroende för hela organisationen. Det gäller 

alltså att arbeta på lång sikt även när det gäller kontakten med hyresgästerna, då företaget 
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också har fyra medarbetare är det lättare för dem att ha en större koll när det gäller vad de 

andra medarbetarna arbetar med.  

Word-of-mouth som både Grönroos och Robinson, Neeley samt Williamson tar upp är en 

mycket viktig del att behandla väl då kommentarer om både positiva och negativa händelser 

snabbt kan spridas vidare till andra. Denna marknadsföring är mycket bra om den är positiv 

då den inte kostar en krona samtidigt som den är mycket pålitlig.
136

 En positiv word-of-mouth 

kan ge företaget nya kunder samt att kunder återvänder.
137

 Margaretha har både fått se och 

känna av denna positiva marknadsföring då, som tidigare nämnts, utomstående har ringt till 

henne och sagt att de hört att det är bra att bo hos henne, samt att företaget har ett gott 

renommé. Om något fel skulle inträffa eller om klagomål skulle uppstå är det viktigt att 

företaget arbetar effektivt med detta för att hyresgästen ska få en bra bild av det hela och på 

det sättet kan denne prata gott om företaget trots att ett fel har uppstått. Kommer det in en 

felanmälan till företaget vill Margaretha att hyresgästerna ska få ett trevligt och normalt 

bemötande, sedan ska felet åtgärdas så snabbt som möjligt. Detta stämmer bra överens med 

teorin om hur fastighetsägaren ska agera. 

6.2. Analys av samtliga företag 

Alla företag använder sig på något sätt av strategier och berör mer eller mindre de olika 

delarna som tagits upp i teorikapitlet.  

6.2.1. Fyra av fem företag använder sig av kärnkompetens 

Det är viktigt att ha en bra kärnkompetens att bygga sitt företag på, detta för att skapa ett 

hållbart och konkurrenskraftigt övertag gentemot andra konkurrenter som Løwendahl tar 

upp.
138

 Fyra av de fem företagen ser vi använda sig av detta, men till olika sätt. Boetten, 

BrynäsBo och HSB använder sig av denna teori till sättet då de arbetar långsiktigt med planer 

och tidigare erfarenheter. Den sistnämnda är främst för BrynäsBo då de arbetar med LOTS-

modellen. Margaretha Stålquist arbetar också på ett långsiktigt sätt, men att hon mer än de 

andra företagen arbetar med skapande av ett oproportionerligt bidrag till värdeskapande för 

hyresgästerna. 
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6.2.2. Tre allmänna konkurrensstrategier 

Av de tre allmänna strategier Porter nämner
139

 är det ett företag som inte kan urskiljas till 

något av dem, vilket är BrynäsBo. Det är endast HSB, till viss del, som kan ses till strategin 

Kostnadsledarskap. Detta då de inte behöver lägga ut pengar på entreprenörer utan kan hålla 

kostnaderna nere då moderbolaget har en stor del egen personal som företaget använder sig 

av. Strategin Differentiering använder sig Boetten, Fastor samt HSB av. Alla tre företagen ses 

använda sig av strategin då de vill möta kundernas behov, men att de inte riktigt vet hur de 

ska nå dit. Detta gäller inte Fastor som satsar på att leverera det som hyresgästerna efterfrågar 

på marknaden, alltså att de vet vad som efterfrågas, vilket också gör att kostnaderna blir 

högre. De företag som använder sig av strategin Fokus är Fastor och Margaretha Stålquist. 

Fastor använder sig av strategin för att fånga det segment som är ute efter lägenheter med bra 

standard och attraktiva lägen.  Margaretha har en tydlig Fokusstrategi då hon riktar sig till det 

segment som är ute efter bra och hög service samt att hon alltid anstränger sig för hyresgästen 

och ger det lilla extra.  

6.2.3. Tre av fem företag använder sig av nisch 

Tre av de fem företagen använder sig av nisch som Turner tar upp,
140

 BrynäsBo och Fastor 

använder sig av detta då de riktar in sig på att erbjuda centrala och attraktiva lägenheter. 

Margaretha har en annan inriktning, nämligen hyresgästerna. Det blir en nisch då allt hela 

tiden kretsar kring hyresgästen. Margaretha erbjuder som BrynäsBo och Fastor attraktiva 

lägenheter men istället för att förvalta hyresrätterna väljer hon att förvalta, som vi ser det, 

hyresgästerna. Då HSB är så pass stora är det svårt för dem att nischa sig, då de även tämligen 

snabbt planerar att expandera är det bättre för företaget i sig att ha ett bredare perspektiv för 

att inte begränsa möjligheter till expansion. 

6.2.4. Tre formella- och två informella organisationer 

Svanberg skriver om vilken typ av organisation ett företag kan ha och vi kan ganska tydligt se 

vilken typ av organisation de fem företagen har.
141

 Boetten och BrynäsBo passar in på båda, 

där både innovativitet och stabilitet finns. Boetten har en stabil grund att stå på, men de 

behöver skaffa sig fler rutiner på hur personalen ska agera gentemot sina hyresgäster för att 

lyckas skapa en bra balans mellan det informella och formella. När det gäller BrynäsBo har de 

en stabil grund att stå på då de har tidigare erfarenheter. Med hjälp av denna stabila grund kan 

företagen, utan att skapa kaos, skaffa sig nya visioner och framtidstänk om att vilja utvecklas 
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som företag. För att detta ska lyckas måste alla i företaget vara med och vara öppna på den 

informella informationen, men det är viktigt att vara öppen med båda sätten och hitta en bra 

balans där emellan. Fastor, HSB och Margaretha Stålquist har en mer formell organisation, då 

de strävar efter att anpassa det de redan har och ser till att det finns en stabilitet i företaget. 

Fastor och Margaretha Stålquist är inte ute efter att expandera på samma sätt som de andra 

företagen är, Fastor kan tänka sig att köpa en fastighet om de skulle dyka upp någon. 

Margaretha Stålquist vill däremot inte expandera, trots att dessa möjligheter finns, företaget 

vill istället fokusera och förvalta de fastigheter de har i dagsläget. HSB har en stor 

marknadsandel och ett moderbolag att luta sig tillbaka på, de arbetar med det dem har, men 

vill expandera tämligen snabbt.  

6.2.5. Viktigt med kundbaserad diversifiering 

Alla fem företag använder sig av strategin Kundbaserad diversifiering, det gäller här att ge en 

bra och snabb service till hyresgästerna för att skapa kundvärde, vilket är något som Normann 

nämner.
142

 Vi ser att alla företag förstår vikten av att behandla sina hyresgäster väl samt att ge 

dem en bra service. Ett tydligt exempel är att alla företagen vill ge snabb och bra service vid 

felanmälningar. Ett företag som sticker ut från de andra fyra företagen är Margaretha 

Stålquist, för att skapa ännu bättre kundrelationer brukar hyresgästerna få en välkomstpresent, 

en julklapp samt blomma när hyresgästen fyller jämnt, vilket vi tror är en gest som påverkar 

hyresgästerna positivt och att de känner sig sedda. BrynäsBo sticker ut när det gäller 

kundinteraktioner, då de har sitt kontor beläget mitt i området där hyresrätterna finns. 

6.2.6. Ett tjänsteinriktat synsätt 

När det gäller mätningsprocesser är det inte något företag som använder sig av detta fullt ut, 

alltså att företagen använder sig av mätprocesser av kundprestanda för att sedan analysera, 

utvärdera samt förbättra och utveckla sina strategier utefter den insamlade data. Däremot ser 

alla företag vikten i att ta hänsyn och bearbeta den respons företagen får från hyresgästerna 

för att förbättra och utveckla tjänsten som Tucker och Pitt tar upp.
143

 Företagen gör sitt bästa 

med detta men de får inte något säkert utslag. Ett exempel kan vara som det var för BrynäsBo, 

de trodde att de var bra på att ge ut information, men vid en enkätundersökning som gjordes 

av Hyresgästföreningen visade det sig att hyresgästerna inte var helt nöjda med 

informationen. BrynäsBo följde upp detta och såg till att bli bättre på den punkten. Det kan 

även vara på detta sätt med de övriga företagen, det är därför viktigt att göra mätningar för att 
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få reda på fakta och inte bara tro att de är bra på en viss del, detta skriver Amaratunga och 

Baldry om och menar att det är viktigt att göra uppföljningar.
144

 

Alla företag är enhälliga om att det är lättare att komma fram till ett beslut och en lösning via 

kommunikation och på det sättet vinna ett förtroende från hyresgästen, detta är något som 

Sarshar och Pitt också rekommenderar till företagen. Skulle någon på företaget sluta, som 

hyresgästen har fått en bra relation till, kan det då skapa ett problem. Det gäller att arbeta med 

kundrelationerna på en längre sikt för att kunna motverka detta. Ett annat sätt att kunna 

motverka detta är att alla på företaget har en bra kommunikation med varandra och meddelar 

varandra om vad som sker.
145

 En part som verkar mellan fastighetsägarna och hyresgästen är 

Hyresgästföreningen för att kunna föra hyresgästernas talan, då de besitter mer kunskap hur 

hyresgästerna ska gå till väga olika frågor och situationer. Hyresgästföreningen hjälper även 

till att ge ut information och bygga relationer mellan företagen och hyresgästerna.  

Om företagen lyckas få sina kunder nöjda, kan det bringa positiva externa effekter genom 

word-of-mouth som Grönroos nämner.
146

 Detta är något som alla fem företagen är mycket 

medvetna om och arbetar därför snabbt med att åtgärda exempelvis felanmälningar. Det 

positiva för företagen är att de heller inte behöver lägga ner någon extra tid och pengar då det 

är hyresgästerna som sprider denna information. Kommer det in en felanmälan eller ett 

klagomål tyder detta på att något är fel eller att kunden är missnöjd över något. Detta kan 

skapa en negativ extern effekt om inte felet snabbt och bra åtgärdas. Lyckas hyresvärden att 

åtgärda felet på ett bra sätt och kunden blir nöjd kan företaget istället för en negativ word-of-

mouth få en positiv word-of-mouth från hyresgästen som Robinson, Neeley och Williamson 

diskuterar.
147

 Vi ser att företagen arbetar på ett sätt som gynnar word-of-mouth, vilket är bra 

på längre sikt både när det gäller kundrelationer och för företagets image.  

6.2.7. Vinstmaximering 

Inget av företagen arbetar utifrån det Hansson och Turner kallar för ett vinstmaximerande 

perspektiv.
148

 Trots att det är en stor efterfrågan på hyresrättslägenheter i Gävle ser vi inte att 

något av företagen försöker vinstmaximera, utan de ser till sina hyresgästers bästa och vill 

hellre att de ska trivas. Det företag som har störst möjlighet till att vinstmaximera är HSB då 

de har en stor personalstyrka inom företaget och kan därmed hålla kostnaderna nere. Vi ser att 

                                                           
144

 Amaratunga & Baldry, 2002 
145

 Sarshar & Pitt, 2009 
146

 Grönroos, 1992, sida 119-121 
147

 Robinson Jr, Neeley & Williamson, 2011 
148

 Hansson & Turner, 1980, sida 30-31, 36-38 



61 
 

de fem företag vi intervjuat sätter ett högre värde på kundrelationerna än att vinstmaximera. 

Det kan vara på detta sätt i dagsläget då marknaden ser ut som den gör, skulle vakansgraden 

öka och företagens inkomster minska skulle det kunna vara en anledning till att företagen 

ändrar sina strategier och istället börjar titta på ett mer vinstmaximerande perspektiv. 

6.2.8. Hyresmarknaden 

Företagen säger sig inte behöva arbeta med någon marknadsföring i dagsläget, detta då de inte 

har några vakanser och har heller inte haft det under en längre tid. Detta kan bero på att 

befolkningen i Gävle ökar i högre takt än vad som byggs. Något som också kan påverka att 

befolkningen för stunden söker sig till billigare boendealternativ är att arbetslösheten är 

relativt hög. På grund av detta ser inte något av företagen att det finns någon större 

konkurrens eller hot på marknaden. Företagen anser att det är för dyrt att nyproducera i 

förhållande till att köpa upp en befintlig fastighet och rusta upp denna. Inget av företagen 

märker heller av att det sker någon ombildning på hyresmarknaden, de tror inte att en 

ombildning är tillräckligt lönsamt i Gävle än då lägenhetspriserna är ganska låga.   



62 
 

7. Slutsatser 

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till för att kunna besvara vår 

forskningsfråga. 

Det är viktigt att ha en bra och stark kärnkompetens till grund så att företagen kan bygga 

vidare utifrån denna. Detta är viktigt för att företagen ska kunna skapa ett välgrundat och 

konkurrenskraftigt övertag i förhållande till sina konkurrenter och genom det locka till sig fler 

hyresgäster. 

Olika företag använder sig av olika allmänna strategier, detta beror på hur de arbetar och vilka 

mål de har och vill sträva efter. HSB viker av speciellt från de andra företagen då de har så 

pass mycket resurser från moderbolaget. 

När det gäller att hitta och rikta in sig på en nisch är det lättare för företag för de som har färre 

lägenheter och en mindre kundgrupp, då de lättare kan hitta just sitt segment. Ett företag med 

fler antal lägenheter och en större kundgrupp är det svårare att hitta en nisch, det är bättre att 

ha ett bredare perspektiv för att bättre kunna expandera då företaget når ut till fler individer. 

Om företaget och organisationen har en formell- eller informell inriktning beror på vad 

företagen vill få ut, exempelvis om de vill expandera eller om företagen istället väljer att 

förvalta de fastigheter företaget redan äger. 

När det gäller kundbaserad diversifiering ser alla företagen nyttan och värdet med att använda 

sig av denna teori. Alla företag använder sig av detta och försöker därmed bra och snabbt att 

åtgärda ett fel eller ett klagomål, vilket är detsamma med word-of-mouth.  

Det är viktigt att företagen använder sig av olika mätningsprocesser för att bättre kunna veta 

vad hyresgästernas behov är. Görs detta är det ännu viktigare att företagen följer upp 

mätningarna och tar till vara på responsen för att sedan kunna se om sitt företag har lyckats att 

utveckla eller ändra något. Görs inga uppföljningar vet heller inte företagen om de lyckats 

åstadkomma något. 

Att företagen har en personlig kontakt och kommunikation med sina hyresgäster är ett måste 

för att kunna bygga en relation där hyresgästen kan förlita sig på sin hyresvärd, samt att det 

skapar ett kundvärde. 
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Inget av företagen arbetar utifrån ett vinstmaximerande perspektiv, de anser att det är 

viktigare att vårda och ha bra relationer till sina hyresgäster. 

Inget av företagen säger sig behöva arbeta med marknadsföring i dagsläget då de inte har 

några vakanser, vilket bland annat beror på att befolkningen i Gävle ökar i snabbare takt än 

vad som byggs. Det är viktigt att företagen inte endast ser till hur marknaden ser ut idag, utan 

att de tittar längre fram vad som kan komma att hända om marknaden ändras. Något annat 

som kan konstateras är att det är bostadsbrist på hyresmarknaden, alltså att tillgången till 

hyreslägenheter är alldeles för liten i jämförelse med vad som efterfrågas. Det som kan 

tilläggas är att bostadsbristen ligger till grund för de strategier företagen väljer att använda. 
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Figur 1: Karlsson, Sofia & Lundberg, Jonas 

Figur 2: Karlsson, Sofia & Lundberg, Jonas 

Figur 3: Karlsson, Sofia & Lundberg, Jonas 

Figur 4: Svanberg, 1985, sida 45 

Figur 5: Svanberg, 1985, sida 47 

Figur 6: Grönroos 1992, sida 121 

Figur 7: Karlsson, Sofia & Lundberg, Jonas 
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Bilaga 1 – Uträkning av marknadsandelar 

Brynäsbo   390 lägenheter 

Boetten   207 lägenheter 

HSB   703 lägenheter 

Fastor   275 lägenheter 

Margaretha Stålquist Fastigheter 103 lägenheter 

Gavlegårdarna  15 206 lägenheter (70 %) 

Då de enda siffrorna vi fått fram är att Gavlegårdarna har ett fastighetsbestånd på 70 % av 

marknaden är det dessa siffror vi använt oss av för att räkna ut marknadsandelen för 

resterande aktörer. 

Hela marknaden = 100 * 217,228571 = 21 722,8571 ≈ 21 723 lägenheter 

 

15 206 / 70 = 217,228571 

1 % = 217,228571 

 

Brynäsbo = 390/217,228571 = 1,795343947 ≈ 1,80 % 

Boetten = 207/217,228571 = 0,9529133256 ≈ 0,95 % 

Fastor = 275/217,228571 = 1,26594765 ≈ 1,27 % 

HSB = 703/217,228571 = 3,23622255 ≈ 3,24 % 

Margaretha Stålquist Fastigheter = 103/217,228571 = 0,47415494 ≈ 0,47 % 

Övriga privata marknaden = 100 – 70 – 1,27 -3,24 – 0,47 – 1,80 – 0,95 = 22,27 % 

30 – 22,27 = 7,73 % 

7,73 % av den totala marknaden har intervjuats 
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30 % = Den totala privata marknaden 

30/100 = 0,3 

7,73/0,3 = 25,76666667 ≈ 25,77 % 

Vi har intervjuat 25,77 % av de företag som tillsammans besitter 25,77 % av den privata 

marknaden. 

30 % av den totala marknaden är privat = 217,228571 * 30 = 6516,85713 ≈ 6517 lägenheter 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till företagen 

 

När grundades företaget? 

- Hur då? 

 

Hur många medarbetare har ni?  

 

Hur många lägenheter förvaltar/äger ni? 

 

Vart finns era fastigheter? 

- I vilka delar av Gävle? 

 

Vad har ni för vision? 

 

Vad har ni för ägarmotiv? 

 

Hur arbetar ni gentemot era hyresgäster? 

 

Vad får ni för respons från era hyresgäster? 

 

Har ni några rutiner på hur ni ska agera gentemot era hyresgäster? 

 

Vad är det som gör att era hyresgäster väljer just er? 

 

Vad gör ni för att locka till er hyresgäster? 

 

Vad efterfrågas av era hyresgäster? 

 

Hur tar ni hänsyn till era hyresgästers önskemål? 

 

Hur arbetar ni med service gentemot era hyresgäster? 

 

Använder ni er av någon strategi/strategier?  

- Varför/Varför inte? 

 

Om ni använder er av strategier, hur ser den/dessa ut? 

 

Hur ser ni till strategier? 

 

Vad anser ni vara kundnöjdhet? 

 

Vilka effekter kan ni se från kundnöjdheten? 

- Positivt? 
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- Negativt? 

 

Hur påverkas ni som privata aktörer av att Gavlegårdarna har en så pass stor del av 

hyresmarknaden? 

 

Hur många lägenheter har ni ägt de fem senaste åren? (för att kunna se utvecklingen) 

- Samt för 10, 15 och 20 år sedan? 

 

Finns det någon konkurrens gentemot andra aktörer? 

- Hur hanterar ni detta? 

- Hur ser ni till andra privata aktörer? 

 

Har ni köpt några fastigheter? 

- När då? 

- Hur många? 

 

Har ni sålt några fastigheter? 

- När då? 

- Hur många? 

 

Har ni ombildat några hyresrätter till bostadsrätter? 

- Vart? 

- Varför? 

 

Har ombildningen påverkat hyresmarknaden?  

- Hur då? 

 

Arbetar ni med nyproduktion? 

- Hur ofta? 

- Hur påverkas ni av detta på lång sikt? 

- Hur påverkas ni av detta på kort sikt? 

 

Vad anser ni vara mest ekonomiskt, nyproduktion eller uppköp? 

- På vilket sätt?  

 

Har ni några vakanser? 

- Hur brukar det se ut med detta? 

 

Märker ni av att befolkningen i Gävle ökar? 

- Hur agerar ni gentemot detta? 

 

Finns det några allmänna hot? 

- Vilka? 
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Finns det några expansionsmöjligheter? 

- Vad för några? 

 

Hur mycket avsätter ni varje år då det kommer till investeringar? 

- Renoveringar 

- Underhåll?  

 

Påverkades ni av finanskrisen? 

- Hur påverkades ni av den? 

- Följder? 

 

Ser ni framtida goda möjligheter för företaget? 

- Vilka? 

- Varför inte? 

 

Hur tror du den privata hyresmarknaden kommer att utvecklas inom tre till fem år? 

 

Är det något ni vill tillägga som ni tror är användbart för oss? 

 


