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Purpose: The purpose of our study is to understand how public rental properties works with 
its brand. As the competition has increased in the housing rental market in recent years by the 
new legislation, requires a greater commitment of the companies. How do they work with 
their ”image-in-use” and ”image heritage” to strengthen its brand? The study aims to increase 
knowledge of how businesses communicate the new image, by changing economic 
conditions, so that it is prominent and not affected too much by the traditional image. 
 
Method: To conduct the study, we have collected information from articles and literature, and 
conducted interviews with employees at three municipal housings and hand out questionnaires 
to the companies’ tenants. 
 
Conclusion: Companies must actively work with their ”image-in-use” which is heavily 
influenced by ”image heritage” in order to change the image of themselves in the customers’ 
minds. Companies change their image through new ways of communicating and adapting 
better to the customer needs. 
 
Suggestions for future research: Future studies can research in the same field but with other 
municipal housings. Studies can also be done in the clothing industry to explore how their 
image is affected depending on which supplier they choose. 
 
Essay Submissions: We have found that the customer previous experience of the brand is one 
of the most important factors to consider when an organization is working with brand 
development in the present. 
 
Keywords: Image, brand identity, consumer experience, brand strength, corporate real estate 
(CRE) and reputation. 

	   	  



Sammanfattning	  
Titel: Hur påverkas allmännyttiga företags varumärken?  
 – utifrån ”image heritage” och ”image-in-use” 
  
Nivå: C-uppsats i företagsekonomi 
 
Författare: Lenita Fagerlund & Linda Genberg 
 
Handledare:  Agneta Sundström 
 
Biträdande handledare: Zahra Ahmadi 
 
Examinator: Akmal Hyder 
 
Datum:  2013-05 
 
Syfte: Syftet med vår studie är att förstå hur allmännyttiga bostadsbolag arbetar med sitt 
varumärke. I och med att den nya lagstiftningen har lett till ökad konkurrens på 
bostadshyresmarknaden de senaste åren krävs ett större engagemang hos företagen. Hur 
arbetar de med ”image-in-use” och ”image heritage” för att stärka varumärket? Genom 
studien vill vi öka kunskapen om hur företag kommunicerar ut den nya bilden, efter ändrade 
ekonomiska förutsättningar, så att den är framträdande och inte påverkas allt för mycket av 
den traditionella bilden. 
 
Metod: För att genomföra studien har vi samlat information från artiklar och litteratur samt 
genomfört intervjuer med anställda på tre kommunala bostadsbolag och delat ut enkäter till 
bolagens hyresgäster.  
 
Slutsats: Företag behöver arbeta aktivt med ”image-in-use” som är starkt påverkad av  
”image heritage” för att förändra bilden av sig själva i kundernas medvetande. Företagen 
förändrar sin image genom nya sätt att kommunicera och genom att anpassa sig bättre till 
kundernas behov.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Framtida studier kan utföras inom samma område men med 
andra allmännyttiga bostadsbolag. Studier kan även göras inom klädbranschen för att 
undersöka hur deras image påverkas beroende på vilka leverantörer de väljer. 
 
Uppsatsens bidrag: Vi har konstaterat att kundens erfarenhet av varumärket är en av de 
viktigaste faktorerna att ta hänsyn till då en organisation arbetar med varumärkesutveckling.     
 
Nyckelord: Image, varumärkesidentitet, konsumenters erfarenheter, varumärkesstyrka, 
corporate real estate (CRE) och rykte. 



Förord	  	  
Vi fick vår idé till studien utifrån vår kunskap om hur allmännyttan allt mer under senare år 
börjat arbeta med sitt varumärke. Efter att ha läst tidigare forskning kring ”image-in-use” och 
”image heritage”, tyckte vi det skulle vara ett intressant ämne att studera inom fastighets-
branschen.   
 
Vi vill rikta ett stort tack till Cathrine Holgersson, Fredrik Törnqvist, Eva Favaro, Anette 
Nord, Linda Larsson, Pär Svanberg och Niklas Stavegård som ställt upp på våra intervjuer 
samt ett tack till alla som medverkat i vår hyresgästundersökning.  
 
Vill även rikta ett extra tack till vår handledare Agneta Sundström och biträdande handledare 
Zahra Ahmadi som har hjälpt oss genom hela arbetet.  
 

 
 
 
Lenita Fagerlund  Linda Genberg 
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1. Inledning	  
	  
	  

1.1	  Bakgrund	  
I dagens samhälle är det viktigt att företag har ett varumärke som kunderna känner till, 

eftersom det har en stor betydelse för företagets lönsamhet (Nilson, 1999, 21). Förr 

associerades termen varumärke endast med produkter och olika typer av tjänster, menar 

Barrow och Mosley (2005), jämfört med i dag då det är vanligt att termen används för allt 

som bär en specifik identitet. Varumärket säkrar kundernas lojalitet, driver utvecklingen 

framåt, ökar vinsterna och skapar ett starkt engagemang bland de anställda, samtidigt som det 

minskar misstron hos investerarna (Barrow och Mosley, 2005). Utifrån varumärket byggs 

både relationer och skapas en bild av företaget (Schau, 2009). Under senare år har allt fler 

organisationer och allmännyttiga bolag uppmärksammat nyttan med att ha ett starkt 

varumärke (Falonius, 2010, 20-21). Anledningen till detta är att företagen blir allt mer 

medvetna om den konkurrens som finns på marknaden (Dahlqvist och Melin, 2010, 13). 

Rumbles och Rees (2013) menar att bolagen behöver förstå behovet av en ökad kännedom 

och acceptans för den egna verksamheten. För de allmännyttiga bostadsbolagen har en ändrad 

lagstiftning ställt helt andra ekonomiska krav på företagen än tidigare, vilket påverkar 

relationen till kunderna. De nya kraven har gjort att de behöver arbeta mer seriöst med vad 

varumärket står för och hur de vill att kunderna ska uppfatta deras image i dag. De har 

tidigare inte upplevt samma behov av att stärka sitt varumärke i och med nästintill obefintlig 

konkurrens. Efter lagändringen krävs ökat fokus på relationen till kunderna som medför att 

den gamla imagen står under omvandling (Boverket, 2013). 

 

De allmännyttiga bostadsbolagen skall genom den nya lagstiftningen, som trädde i kraft  

1 januari 2011, drivas med ett tydligare vinstsyfte. Tidigare var huvuduppgiften det sociala 

ansvaret i samhället. Den allmännyttiga sektorn, som står för en femtedel av Sveriges 

bostadsmarknad, ska likt de privata aktörerna drivas genom affärsmässiga principer och 

därigenom uppfylla marknadsmässiga avkastningskrav (Boverket, 2013). På så sätt blir de 

mer likvärdiga med de privata bostadsbolagen (SKL, 2011). I dagsläget är det ännu för tidigt 

att uttala sig om vilken påverkan den nya lagstiftningen kommer att få. En utredning som 

Boverket presenterat under 2013, visar att förhoppningen med lagstiftningen är att tvinga 

Detta avsnitt avser att presentera syftet med examensarbetet. Det ämnar ge 
en introduktion till studien med bakgrund, frågeställningar samt studiens 
syfte. Avsnittet avser ge en insikt i studiens ändamål. 
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bostadsbolagen att se över ägardirektiven (Boverket, Rapport 2013:15). Detta har medfört att 

de allmännyttiga bolagen blivit mer konkurrensutsatta och tvingats arbeta hårdare med 

företagets anseende. Denna förändring är en ny utmaning som innebär att de allmännyttiga 

bolagen har fått en annan roll i relation till hyresgästerna och andra intressenter, vilket gör att 

de behöver ändra identiteten och bilden av sig själva. 

 

Ändrad lagstiftning med stärkta ekonomiska krav skapar alltså en ökad konkurrens på 

bostadsmarknaden och gör att de allmännyttiga bostadsbolagen behöver möta kundernas krav 

på ett nytt sätt för att uppfattas som attraktiva. Appel-Meulenbroek et. al (2010) uppmärk-

sammar att det är av stor vikt för fastighetsbolag att tänka på design och kommunikation som 

betydande varumärkesstrategier och något som förbättrar företagens image. För att bli ett 

konkurrenskraftigt företag krävs medvetenhet för hur det egna varumärket uppfattas i om-

givningen (Singer et. al, 2007). De associationer och värden som utvecklats med tiden förblir 

densamma för ett varumärke (Rindell et. al, 2010), vilket gör att de kan vara svåra att förändra 

och därmed blir en stor utmaning att hantera. 

 

Den nya lagstiftningen med stärkta ekonomiska krav innefattar även nya bestämmelser i 

hyreslagen, där hyresprissättningen påverkas. Förändringarna innebär att det nu är möjligt att 

göra jämförelser med alla likvärdiga lägenheter oavsett offentlig eller privat ägare, trots att 

hyran måste vara bestämd i en kollektiv hyresförhandling (Boverket, Rapport 2013:15). 

Hyresprissättningen skall i dag främst utgå från läge, standard och förvaltningskvalitet, vilket 

gör att större fokus sätts på kundens önskemål och värderingar (Boverket, Rapport 2013:15).  

 

Sammantaget innebär lagstiftningen att bostadsbolagen behöver ha en positiv image som gör 

att de uppfattas som attraktiva när hyresgästerna väljer boende, trots att de ekonomiska kraven 

kan påverka hyresprissättningen och därmed kundernas bild av företaget. Den traditionella 

bilden, om att de ska verka för allmän nytta, finns kvar i kundernas medvetande eftersom det 

kan vara svårt att förändra en redan etablerad uppfattning (Lagergren, 2002, 24). För att stu-

dera varumärkets image, det vill säga hur allmännyttan som varumärke uppfattas (Blombäck 

och Ramirez-Pasillias, 2012), utgår vi från Rindells (2007) begrepp ”image-in-use”, som 

beskriver hur företag använder varumärket i den dagliga verksamheten, och ”image heritage”, 

som beskriver hur ett varumärke påverkas av kundernas tidigare erfarenheter.  
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1.2	  Problemformulering	  

På grund av den ökade konkurrensen, som uppstått i samband med den nya lagstiftningen, 

krävs ökat fokus på kundrelationer, kommunikationsstrategier och förvaltning. De ligger till 

grund för varumärkets image hos de allmännyttiga bolagen. I vår studie undersöker vi hur 

kommunala bostadsbolag påverkas av kundernas tidigare erfarenheter (image heritage) av att 

bo inom allmännyttan och hur det inverkar på bostadsföretagets nuvarande image (image-in-

use). Vi undersöker hur företagen kommunicerar ut sin varumärkesidentitet och om kunderna 

upplever den på samma sätt som företaget eller om den har förändrats i och med lagstift-

ningen.  

 

Ett problem är att det kan vara svårt att förändra varumärkets image då kunderna har kvar den 

gamla bilden av företaget i medvetandet. Den nya lagstiftningen ställer ökade krav på de 

allmännyttiga bostadsbolagen, som övergått från att ha ett socialt ansvar till att ha ett mer 

ekonomiskt ansvar. Detta påverkar bostadsbolagens identitet och hur de ser hyresgästerna 

som kunder. Om företagen inte arbetar med att utveckla och anpassa sin identitet och image 

mot kunderna riskerar de att förlora marknadsandelar (Abratt och Kleyn, 2012) på en allt mer 

konkurrensutsatt bostadsmarknad. 

 

Vi kan se att få studier diskuterar ”image heritage” och ”image-in-use” i relation till allmän-

nyttiga bostadsbolag. För att fylla det gapet väljer vi att undersöka hur kunderna, som bor hos 

allmännyttan, uppfattar ”hur det var förr” (image heritage) och ”hur det är nu” (image-in-use). 

Den traditionella bilden av ett varumärke påverkar alltid hur ett varumärke som används i dag 

uppfattas av kunderna (Rindell et. al, 2010). Vi vill även förstå hur allmännyttiga bostads-

bolag kommunicerar den nya bilden för att den ska vara framträdande och inte påverkas allt 

för mycket av den traditionella bilden. 

1.3	  Syfte	  

Syftet med vår studie är att förstå hur ”image heritage” inverkar på ”image-in-use” och hur 

företag använder imagen för att stärka varumärket på olika marknader som har olika förut-

sättningar, samt hur det påverkar kunderna.  

1.4	  Frågeställningar	  

• Hur uppfattar företag och kunder att allmännyttan arbetar med sitt varumärke i dag?  
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• Hur uppfattar företag och kunder att den traditionella bilden (image heritage) av 

allmännyttan ser ut?  

• Hur kommunicerar allmännyttiga bostadsbolag ut den nya bilden (image-in-use) efter 

ändrade ekonomiska förutsättningar? 

1.5	  Avgränsningar	  

Vi har valt att avgränsa vår studie till kommunala fastighetsbolag, då de traditionellt verkat 

som icke-vinstdrivande företag och som i dag står inför förändring och därmed är särskilt 

intressanta ur ett varumärkesperspektiv. De tre kommunala bostadsbolag vi valt att undersöka 

är Gavlegårdarna AB, Bostads AB Mimer och Faxeholmen AB. Vi har valt dem på grund av 

att de har varierande grad av vakans och omsättning. Därmed kan de påvisa olikheter i hur de 

hanterar att etablera varumärket och en ny image. 

1.6	  Fortsatt	  disposition	  	  

Kapitel 2 – Teoretisk referensram 

I det andra kapitlet presenterar vi tidigare forskning och relevanta teorier för studiens 

problemformulering och syfte. 

 

Kapitel 3 – Metod 

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

diskuterar även källkritik och studiens trovärdighet.  

 

Kapitel 4 – Empirisk referensram  

I det fjärde kapitlet ges en kort beskrivning av företagen som medverkat i studien. Vi redogör 

också för resultaten av den genomförda datainsamlingen.  

 

Kapitel 5 – Analys & diskussion 

I det femte kapitlet analyseras empirin utifrån den teoretiska referensramen.  

 

Kapitel 6 – Slutsats  

I det sjätte kapitlet presenteras slutsatser från frågeställningarna och syftet. Utöver detta 

presenteras även förslag till framtida studier.  
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I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras och ett ramverk för 
vår teoretiska referensram utformas. Denna del ger läsaren de nödvändiga 
verktygen för att förstå de kommande avsnitten. 

2.	  	   Teoretisk	  referensram	  

	  
	  

2.1	  Forskningsöversikt	  	  

Kotler (2008, 521) beskriver att ett varumärke inte bara är ett namn, en logotyp, några färger, 

en slogan eller en symbol, utan i grunden är det ett löfte till konsumenten. Han menar att ett 

varumärke inte byggs upp av reklam, utan att det består av en samlad upplevelse av vad 

varumärket representerar. Upplevelserna kommer från alla tillfällen kunden har varit i kontakt 

med varumärket, genom medarbetare och kommunikation. Det är därför viktigt att med-

arbetarna i företagen förstår att sättet de agerar på, avspeglas i varumärket. Keller et. al (2012) 

anser att ett företag har skapat ett starkt varumärke om de lyckats få sitt namn associerat med 

de produkter som de erbjuder kunderna. Det gör det lättare för kunden att välja företag. 

 

Rindell et. al (2011) menar att varumärkets styrka bygger på företagets eller organisationens 

image. Deras studie diskuterar vilken roll varumärket har för konsumentprodukter och hur 

konsumenters erfarenheter av dessa visar varumärkets styrka. De anser att konsumenters 

erfarenheter ofta är underrepresenterade i företagens varumärkesstrategier och något som 

behöver uppmärksammas i varumärkesutvecklingen. Rindell et. al (2011) väljer att använda 

begreppen ”image-in-use” och ”image heritage” som teoretisk beskrivning av den bild som 

kunder har av företagets varumärke. Begreppen används för att förstå hur varumärkets image 

utvecklas över tiden. Ett varumärkes ”image heritage” används för att förstå den historiska 

utvecklingen av varumärket och ”image-in-use” för att förstå hur varumärket används och 

uppfattas i dag. Det är därför viktigt att ta hänsyn till dessa två begrepp då företag avser att 

bygga starka varumärkesstrategier. Ett varumärke med ett tidigare dåligt rykte har svårt att ta 

en ledande ställning på marknaden, då många konsumenter förknippar varumärket med något 

negativt (Firestein, 2006; Abratt och Kleyn, 2012). I dag är det lättare för företagen att 

påverka sin egen image bland annat genom att utveckla attraktiva hemsidor och motverka 

ryktesspridning genom att vara tillgängliga i de sociala medierna (Larivière et. al, 2013).   

 

I dagens internetsamhälle har sociala medier kommit att bli en allt mer betydande del av 

människors och företags vardag (Bolton et. al, 2013). I dag är internet en väl inarbetad 

marknadsföringskanal, som snabbt växt fram och förändrats radikalt under de senaste åren. 
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De sociala medierna har kommit att bli en revolutionerande plats för företagen att integrera, 

kommunicera och skapa värde (Larivière et. al, 2013), och framförallt ett bra medium för 

företagen att kommunicera vad de står för genom varumärket. Men de sociala medierna kan 

även bli en riskfylld plats om de inte arbetar på ett professionellt sätt, då företagens image kan 

bli förstörd i en handvändning. Firestein (2006) menar att det är viktigt att ett företags rykte 

inte skadas, då dess återhämtning är svår, långsiktig och osäker, och kan komma att bli en 

överlevnadsfråga för företaget. Enligt Qu et. al (2013) är det bevisat att företag som aktivt 

använder sociala medier som en marknadsföringsstrategi för att bygga kundrelationer har 

förbättrat sina resultat. 

 

Förväntningar skapas varje gång ett köp görs, via vänners rekommendationer, genom reklam 

och genom konkurrenternas information och löften (Kotler, 2008, 708). Marknadsföringen 

kan därför ses som svår, då den antingen kan skapa för höga förväntningar som leder till 

missnöjda kunder eller för låga förväntningar som inte attraherar tillräckligt många kunder. 

Det är viktigt att komma ihåg att det upplevda budskapet har betydelse för lojaliteten till 

varumärket och hur kunderna uppfattar det (Treffner och Gajland, 2001).  

 

Singer et. al (2007) har utvecklat en modell som integrerar tre fastighetsstrategier och tre 

typer av konkurrensstrategier. De menar att en värdebaserad fastighetsstrategi tillsammans 

med en differentiering stöder en konkurrenskraftig strategi. Företaget behöver ha låga 

kostnader, förhålla sig differentierade mot konkurrenterna och ha kunden i fokus. Även  

Appel-Meulenbroek et. al (2010) trycker på genomtänkta strategier och diskuterar hur ett 

fastighetsbolag kan skapa ett mervärde för kunden genom företagets varumärke.  

2.2	  Varumärkesteori	  

2.2.1	  Varumärkesgrunden	  

Yu Xie et. al (2006) och Lagergren (2002, 19-27) använder modellen ”Varumärkesgrunden” 

för att få en lättare förståelse av den process som påverkar varumärkets utveckling. Enligt 

modellen i Figur 1 bygger varumärket på en affärsidé och vision (V/M), positionering (P), 

kommunikationsstrategi (CS) och företagskommunikation (CC).  
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Figur 1. Varumärkesgrunden. Källa: Lagergren, 2002, s. 19. 

 

Figuren ovan visar att identitet är i fokus när det gäller varumärket och grundas på fyra 

centrala delar i varumärkesbyggande. Denna modell används ofta för att binda ihop företagens 

alla delar och stärka identiteten. Utifrån de olika delarna får företagen svar på frågor som vad, 

för vem och hur? Vilken position ska vi ha? Hur skapar och underhåller vi kontakten med 

kunderna? Hur fungerar den interna och externa kommunikationen? Alla delar har en viktig 

roll och är betydelsefulla vid utveckling av ett varumärke.  

  

Schau et. al (2009) delar upp arbetet med varumärket i fyra olika metoder. Dessa är (1) 

sociala nätverk, (2) hantering av intryck, (3) samhällsengagemang och (4) varumärkets 

användning. Sociala nätverk fokuserar på att skapa, förbättra och upprätthålla banden mellan 

varumärket och medlemmarna. Hantering av intryck handlar om att väcka och motivera 

varumärkets betydelse. Samhällsengagemanget stärker medlemmarnas förtroende genom 

positionering, märkning och dokumentering. Varumärkets användning är till för att förbättra 

förberedelser och anpassning för handelsvaror.  

2.2.2	  Identitet	  och	  Image	  

Lagergren (2002, 34) talar om att alla medarbetare behöver vara med i varumärkesbygget och 

ha samma uppfattning om varumärkets betydelse, alltså ha samma idé, samma mål och 

samma uppfattning om vilka nyckelord som har betydelse. För att förstå vad identitet är 

behöver man känna till skillnaden mellan identitet, profil och image. Identitet beskriver vad 

man är, profil är det man vill vara, och image är den bild som omvärlden har av en person, ett 

företag, organisation, ett land och så vidare (Lagergren, 2002, 145-146). Lagergren (2002, 

145) menar att identitet kommer från det latinska idem som betyder ”densamme” och 

uttrycker en tillhörighetsrelation: Att ha en viss identitet betyder att i något avseende vara 

”likadan som” någon eller några andra. Att höra till en viss kategori och svarar på frågan 

”vem är vi?”. 
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Identitet handlar om att veta var företaget eller organisationen befinner sig, vart de är på väg 

och var de har varit. Ibland talas det om ”rötter” då man menar identitet, för att lättare placera 

företaget in i ett sammanhang och satt i relation till andra företag eller organisationer 

(Lagergren, 2002, 148). Identiteten är vad organisationen står för och innehåller bland annat 

historia, namn, resurser, personlighet hos ledarfigurer, människorna inom organisationens alla 

delar, strategier och målsättningar och vad de erbjuder kunderna. 

 

Sudjic (1996) säger ”identity is what make us more like each other, just as it makes us 

different from others”. Han menar att identiteten ska användas som ett sätt att särskilja oss 

från andra och som en konkurrensfördel. Abratt och Kleyn (2012) beskriver det genom att 

hänvisa till fyra attribut som identiteten behöver uppfylla: 

1. den behöver vara värdefull i den meningen att identiteten kan utnyttja möjligheter och 

neutralisera hot i ett företags miljö,  

2. den behöver vara ovanlig i relation till ett företags nuvarande och potentiella 

konkurrens, 

3. den behöver vara svår att avbilda, och  

4. den kan inte vara strategiskt likvärdig, men inte heller ovanlig eller svår att efterlikna 

för andra företag. 

 

Appel-Meulenbroek et. al (2010) hävdar att ett företags varumärke även påverkar de 

anställdas beteende och hur företaget väljer att kommunicera identiteten genom vald design 

och kommunikation. Maxwell och Knox (2009) har uppmärksammat att chefer behöver 

identifiera de mest attraktiva egenskaperna för organisationen och utifrån dem kunna koppla 

ihop varumärkesarbetet tillsammans med de anställda och på så sätt bygga upp företagets 

identitet. Även Abratt och Kleyn (2012) menar att det är viktigt att de anställda på företaget är 

medvetna om varumärkets betydelse och anser att de anställda ska bli utbildade och 

uppmuntrade att kommunicera företagets varumärkesidentitet; de ska förmedla en positiv bild 

av företaget.  

 

Gonzalez och Chakraborty (2012) anser att organisationsidentitet är ett begrepp som är nära 

förankrat med de värderingar ett företag har. Företagsidentiteten kan vara nära kopplad till de 

anställdas värderingar, mål, kompetenser och andra kännetecken som är distinkta för 

organisationen. Även ledarna, som ofta har en stark symbolisk roll inom företaget, kan ha en 

identitetsskapande funktion hos de anställda.  
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Profil är de egenskaper företag väljer att lyfta fram för att ”profilera” organisationen. Ett 

profilprogram utgår från kärnvärden de vill att varumärket ska bli känt för, till exempel det 

trygga, det effektiva eller det hjälpsamma företaget (Lagergren, 2002, 24). Falonius  

(2010, 179) berättar att dessa kärnvärden ska fungera som ledstjärnor och behöver definieras 

och konkretiseras. Värdena behöver ha en direkt koppling till de rutiner och processer som 

medarbetarna känner till för att bli tagna på allvar. Genom utbildningar kan personalen 

uppmuntras till att bli mer affärsdrivande, bli medvetna om företagets tidsramar och 

kvalitetsnivå, bli bättre på att visa kunderna ett starkt engagemang och bättre på att förmedla 

mervärde för kunderna. Falonius (2010, 53) menar att den interna förankringen är den mest 

avgörande fasen i processen att bygga upp ett starkt varumärke. 

 

Image definierar Lagergren (2002, 24) som omvärldens subjektiva uppfattning om företaget. 

Människors uppfattningar om varumärket, det vill säga image, är mycket svår att förändra, 

eftersom det fastnat i kundens medvetande som en del av varumärket. En missnöjd kund 

väljer, enligt honom, inte det dåliga företaget framför ett annat företag som erbjuder samma 

tjänst. Kapferer (2012) förklarar att image kan jämföras med en mottagare, som uppfattar och 

avkodar varumärkets image från en sändare av varumärkets identitet. För att få kunskap om 

vilken image ett företag har behöver företaget göra undersökningar, som till exempel kan ske 

genom intervjuer. Abratt och Kleyn (2012) nämner att utan konsumenters erfarenheter kan 

inte en stark varumärkesimage byggas upp, eftersom det är erfarenheterna från tidigare köp 

som fastnar i konsumenternas minnen och skapar associationer i relation till varumärket.  

 

Abratt och Kleyn (2012) anser att image är något som starkt påverkas av företagets rykte. 

Ryktet kommer ofta från hur missnöjda konsumenter uppfattar företaget. Ryktet behöver inte 

alltid vara något negativt, då ett bra rykte kan attrahera positiva intressenter och resultera i 

företagets överlevnad och lönsamhet. Det i sin tur kan leda till stora konkurrensfördelar och 

hjälpa företag att bygga kundlojalitet och tillfredsställelse samt att erhålla gynnsam media-

bevakning. Fombrun et. al (2000) konstaterar att chefer borde ägna större uppmärksamhet åt 

att bygga och upprätthålla sitt rykte, för att få en ökad ekonomisk avkastning. Dock är det inte 

bevisat om ett bra rykte leder till större avkastning eller om det är den finansiella utvecklingen 

som förbättrar ryktet. Abratt och Kleyn (2012) menar att ett starkt företagsrykte har ett 

positivt samband med framgångsrika kundrelationer. Kundrelationerna bygger på direkta 

erfarenheter med företaget genom kommunikation eller associationer om företagets verksam-
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het i jämförelse till andra ledande konkurrenter. Walker (2010) definierar företagets rykte som 

en relativt stabil bild av ett företags tidigare handlingar och framtidsutsikter i jämförelse med 

andra företag, det vill säga en övergripande utvärdering av ett företag över tiden. Utvärderin-

gen baseras på kundernas erfarenheter av organisationen och dess varumärkesrelationer. All 

upplevd kommunikation och koppling till företaget med anställda och representanter bidrar 

till hur kunderna uppfattar varumärkets rykte (Abratt och Kleyn, 2012). 

2.2.3	  “Image-‐in-‐use”	  och	  “Image	  heritage”	  

Rindell (2007) introducerade och utvecklade begreppen ”image heritage” (hur det var förr) 

och ”image-in-use” (hur det är nu) som ett sätt att kunna beskriva hur en varumärkesimage 

utvecklas över tiden. I senare forskningar har Rindell et. al (2010-2011) genomfört studier där 

begreppen tillämpas. ”Image-in-use” kan förklaras som hur ett företag kommunicerar sin 

varumärkesidentitet. Författarna tar upp hur konsumenternas tidigare erfarenheter av varu-

märket är påverkat av ”image heritage” (Rindell et. al, 2011). Eftersom en image har 

utvecklats över lång tid och kan vara svår att förändra försöker författarna förklara hur 

tidigare intryck, ”image heritage”, kan påverka hur människor agerar här och nu, ”image-in-

use”.  

 

Rindell et. al (2011) presenterar en modell ”Image and practice relationship dynamics”,  

Figur 2, som visar dynamiken mellan tre element, vilka utgör konsumenternas erfarenheter. 

Dessa går i linje med företagens affärsidé och varumärkes strategier, det vill säga ”image-in-

use”. Elementen är till för att företag ska kunna analysera sin varumärkesstyrka genom att 

använda ett erfarenhetsmässigt förhållningssätt. Författarnas mål med modellen är att 

sammanställa specifika varumärkeserfarenheter för att kunna påvisa hur ett varumärkes image 

är omgivet av konsumenternas erfarenheter. Shove och Pantzar (2005) föreslår att elementen 

definieras som;  

1. Ett objekt: vilka verktyg och resurser krävs i praktiken. 

2. En kompetens: vilka kompetenser kräver praktiken. 

3. En image: vilka bilder är inblandade.   

Exempel på element, om det gäller allmännyttiga bostadsbolag, kan vara ”boende för alla”, 

”trygghet” och ”fastighetsskötsel”.  

 

Rindell et. al (2011) tolkar elementen i relation till ett tidsperspektiv om hur imagen förändras 

över tiden. Modellen bygger på begreppen ”image-in-use” och ”image heritage”. De förklarar 

”image heritage” med synen på hur en varumärkesimage var förr och på vilket sätt den 
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inverkar på den image företagen har och använder sig av i dag, ”image-in-use”. I modellen 

nedan illustreras hur ”image-in-use” påverkas av tidigare erfarenheter över tiden. Elementen 

sätts samman i ett kugghjul där konsumenternas erfarenheter skapar rotation och nya 

uppfattningar av varumärket. De olika sammansättningarna av elementen beror på de olika 

konsumenterna och illustreras som kuggar. Beroende på vilken vridning hjulen har, uppfattas 

varumärket på ett visst sätt. Uppfattningarna förändras över tiden, då hjulen alltid rör sig av 

nya erfarenheter.  

 
Figur 2. Image and practice relationship dynamics. Källa: Rindell et. al, 2011. 

 

Grunden till elementen är starkt verksamhetsbaserade eftersom människor tenderar att 

reflektera över vad företagen har gjort eller gör med varumärket (Rindell et. al, 2011). Rindell 

et. al (2011) menar att det förväntas att ju mer mångfacetterad den erfarenhet som påverkar 

varumärket är, desto starkare blir varumärket. I motsats till detta talar Kapferer (2012) om att 

imagen är till för att företaget ska uppfattas konsekvent över tiden. Kunderna använder 

varumärket i syfte att associeras med imagen som varumärket och dess användare står för. 

Därför menar Kapferer att det är viktigt att denna image inte förändras.  

 

Kaikati et. al (2003) talar om att utvecklingen av varumärkets image främst sker vid 

förändringen av varumärkets namn och logotype. Rindell et. al (2010) anser att varumärkes-

utveckling bygger på ”image-in-use” och ”image heritage” och använder dessa begrepp som 

analysverktyg för att kartlägga hur konsumentens ”image heritage” påverkar ”image-in-use”. 

Analysverktyget ger en överblick över styrkor och svagheter som företagets image kan ha 
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bland konsumenter, kunder och andra intressenter. Rindell et. al (2010) talar om att ”image 

heritage” har rötter i etableringen av varumärket på marknaden. Rindell och Strandvik (2010) 

menar att det är viktigt att se företagets historia utifrån konsumenternas ögon för att få 

förståelse för epoker, specifika händelser eller strategier i företagets förflutna. Erfarenheterna 

hålls fortfarande i konsumenternas minne och på så sätt påverkar företagets nuvarande image. 

Abratt och Kleyn (2012) nämner att utan konsumenters erfarenheter av ett varumärke kan 

ingen stark image byggas och det är via konsumenternas minnen och starka associationer till 

varumärket som ”image-in-use” påverkas.  

 

Rindell och Strandvik (2010) har utvecklat en modell ”Corporate brand evolution”, Figur 3, 

med dimensionerna av vem det är som kontrollerar företagets varumärkesimage; organisa-

tionen eller konsumenten? De gör en jämförelse med tid och förändring av uppbyggandet av 

image. Kontroll och förändring används som två dimensioner i modellen, där kontroll 

representeras av att varumärket är i den ena ändpunkten kontrollerat av företaget och 

kontrollerat av konsumenterna i den andra. ”Källkoden” uttrycks som stängd när företaget 

kontrollerar varumärket och öppen när konsumenterna har kontrollen. Den andra dimensio-

nen, förändring, varierar från ingen förändring och stabilitet till att förändras kontinuerligt. 

Modellen tar upp fyra olika teoretiska perspektiv; varumärkesbyggande, -renovering,  

-uppkomst och -utveckling. 

 

 
Figur 3. Corporate brand evolution. Källa: Rindell och Strandvik, 2010. 

 

Varumärkesbyggande baseras vanligtvis på en objektiv världsbild där företagets varumärke 

kan antas vara styrt av företaget. Därför samlas konsumentuppgifter som speglar företagets 

varumärkesstrategier med hjälp av förutbestämda dimensioner, vilka avslöjar att företagets 

varumärke ses som ett statiskt slutet tillstånd. Det finns en risk ur konsumentsynpunkt att 
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varumärkesstrategierna blir en envägskommunikation baserade på positioneringsuttalanden 

som kanske inte uppfyller konsumenternas verklighet (Rindell och Strandvik, 2010). 

 

Varumärkesrenovering behandlas på dynamiska marknader, där företagen ofta behöver ändra 

och anpassa varumärkesidentiteten och imagen. Författarna vill med varumärkesrenovering 

avse aktiviteter som drivs genom att erkänna ett behov och formellt flytta företaget till följd 

av exempelvis strategiska förändringar eller ändrad konkurrens. Dessa förändringar är 

utmanande för företaget eftersom de har en viss planerad identitet och en image hos del-

ägarna. Det är inte lätt att ändra planen och uppfattningarna även om företaget önskar bygga 

på tidigare starka erfarenheter. Detta behov blir allt vanligare i de flesta branscher på grund av 

förändringar i själva verksamheten eller företagsklimatet (Rindell och Strandvik, 2010). 

 

Varumärkesuppkomst definieras som skildrandet av den situation där det är känt att det till en 

viss del endast är företaget som kan kontrollera och påverka företagets varumärke. Modellen 

visar att konsumentfokuserade studier av företagens varumärke kan betecknas som öppen 

källkod. Detta perspektiv vill skapa en förståelse för konsumenten som en aktiv utformare av 

företagets varumärkesimage som inte bara baseras på ett ömsesidigt samspel med företaget, 

utan också med flera andra källor (Rindell och Strandvik, 2010). 

 

Rindell och Strandvik (2010) uttrycker varumärkesutvecklingen som en term för skildringen 

av att varumärkesimage och betydelser i den moderna marknaden utvecklas i ständigt 

föränderliga miljöer. Vilka baseras på alla beröringspunkter mellan konsumenten, företaget 

och dennes nätverk över tid. Det är även viktigt, trots att varumärkes aktiviteter i hög utsträck-

ning är synliga, att beakta frågan om vad konsumenten uppfattar. Är det alla åtgärder över 

tiden? Bara några eller endast de nyaste? Kan konsumenten följa företagets strategier, och i så 

fall på vilket sätt? Finns det fragment av tidigare anseenden om varumärket i konsumentens 

medvetande som gör att de uppdaterar sinnena och inställningarna av företaget? Rindell 

(2007) och Braun-La Tour et. al (2007) visar i sina studier hur konsumenten använder tidigare 

händelser i minnet, ”image heritage”, som hjälp för att tolka nya händelser av företaget. 
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2.3	  Centrala	  begrepp	  

Identitet – det är vad ett företag anser att det står för och vad de kommunicerar ut till kund-

erna. Identiteten talar om var företaget befinner sig, vart de är på väg och var de har varit.  

Image – byggs upp av konsumenternas minnen och associationer av varumärket. Image är 

omvärldens subjektiva uppfattning av företaget.  

”Image-in-use” – ett företags användning av sitt varumärke. ”Image-in-use” kan förklaras 

som hur ett företag kommunicerar ut sin varumärkesidentitet.  

”Image heritage” – ett företags anseende utifrån kundernas tidigare erfarenheter av varu-

märket.  

 

Figur 4. Imageutveckling över tiden. Källa: Fagerlund och Genberg, 2013-04-18. 

Konsumenternas minnen och associationer från ”image heritage” påverkar alltid hur ett 

varumärke som används i dag uppfattas. Företagen arbetar med kommunikation för att 

tydliggöra den nya imagen utan alltför stor påverkan av ”image heritage” (Rindell et. al, 

2011).  
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Syftet med detta avsnitt är att läsaren ska få en inblick i hur studien har 
utförts. Vi avser här att presentera undersökningens design och dess 
datainsamling. Studiens vetenskapliga förhållningssätt kommer behandlas 
och på det sättet leda fram till studiens angreppssätt. Metodkritik kommer 
även att behandlas. 

3.	  	  	   Metod	  
 

	  
	  
 
 
 

 

3.1	  Val	  av	  studie	  

Arbetet med kandidatuppsatsen inleddes i januari 2013. Vi visste från början att det var 

marknadsföring inom de olika företagsekonomiska områdena som vi var intresserade av. Med 

bakgrund från tidigare studier och utifrån eget intresse insåg vi tidigt att vi ville skriva om 

varumärke och koppla det till fastighetsbranschen.  

 

Vid inledandet av arbetet fann vi att det var image och identitet som specifikt intresserade oss 

i teorin kring varumärkesbyggande. Grunden till varför vi valt kommunala bolag är att dessa 

under senare år har blivit mer konkurrensutsatta i och med den nya lagstiftningen, och på så 

vis uppmärksammat nyttan med att ha ett starkt varumärke, något som privata bolag har 

arbetat med länge (Falonius, 2010, 20-21). Privata bostadsbolag är även svårare att jämföra då 

dessa ofta är av varierande storlek och lägenhetsstandarder, men framförallt har de olika 

ledningsformer med olika ekonomiska förutsättningar. Tack vare tidigare forskning kring 

varumärkesidentitet och image fick vi uppslag om att vinkla vår studie till att förstå hur 

hyresgästers erfarenheter kan påverka varumärkets image, då denna koppling tidigare inte 

undersökts och blir allt mer aktuell.  

  

Tidigare kontakter med olika bostadsbolag gjorde att valet för vilka vi skulle ha med i vår 

studie relativt enkelt. Även den bakgrundsinformation vi kände till om de valda bolagen var 

motiv för vårt val.     

3.2	  Insamling	  av	  data	  

Vi har nämnt tidigare att syftet med vår studie är att förstå hur ”image heritage” inverkar på 

”image-in-use” och hur företag använder imagen för att stärka varumärket. Detta gör att vi 

befinner oss i den hermeneutiska vetenskapsteorin och således vill förstå och tolka 

människors uppfattningar (Thurén, 2007, 94). Studien har i och med det en induktiv ansats 

(Wallén, 1996, 47) med stöd från tidigare studier. Arbetet innehåller en teoridel där vi tar upp 
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tidigare forskning inom området, en empiridel där vi applicerar våra teorier på olika 

bostadsbolag, samt en analysdel där vi på ett objektivt sätt förenar teori med empiri och 

knyter ihop studien. 

 

För att kunna förstå hur bostadsbolag kommunicerar ut den nya bilden (image-in-use) av 

företaget efter stora ekonomiska förändringar, kräver det att vi får en djup inblick i hur 

respektive bolag arbetar internt för att stärka sitt varumärke samt hur de upplevs externt. 

Studien bygger främst på kvalitativ datainsamling, men för att svara upp på syftet behövs en 

komplettering med kvantitativ metod vilket ökar noggrannheten i de kvalitativa studierna 

(Bryman och Bell, 2005, 506; Frels och Onwuegbuzie, 2013). 

 

Vi har valt att genomföra fördjupade intervjuer med erfaren personal på bolagen, för att få 

förståelse för hur den traditionella bilden av allmännyttan ser ut och har förändrats. Något 

som även Rindell et. al (2010 och 2011) använt sig av i sina forskningar kring ”image-in-use” 

och ”image heritage”. 

 

I avsikt att få förståelse för hyresgästernas erfarenheter (image heritage) av allmännyttan och 

hur denna påverkar bostadsbolagens image, undersöker vi hyresgästernas perspektiv av 

bolagen. Lämpligaste metoden för att nå ut till ett stort antal personer samtidigt är genom 

enkäter (Ejvegård, 2003, 53-54). Vi har därför valt att utforma enkäter till den kvantitativa 

delen i empirin. Utifrån enkätundersökningen kan vi dra slutsatser som kan generaliseras för 

hela hyresgästpopulationen och inte enbart för de som svarat på enkäten i undersökningen 

(Eliasson, 2010, 31). 

 

Vi vill även förstå hur kunder och företag uppfattar att allmännyttan arbetar med sitt 

varumärke i dag. Utifrån de teoretiska modeller vi behandlar har vi för avsikt att förstå 

insamlad data från intervjuer och enkätundersökningar, för att se om teorierna kan nyttjas i 

praktiken. Det resultat vi fått används för att definiera faktorer som tillämpas för att förbättra 

”image-in-use”. Därmed behandlas våra tre frågeställningar utifrån de valda metoderna, vilket 

ger oss möjlighet att föra en tydlig diskussion i analys och slutsats av det resultat vi kommit 

fram till.         
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3.3	  Litteratursökning	  

För att samla kunskap till vår studie har vi genomfört en informationssökning främst i 

databaser som vi har tillgång till genom Högskolan i Gävles bibliotek. Emerald har varit vår 

huvudsakliga databas, men även andra har använts, som exempelvis Google Scholar.  

 

De nyckelord och begrepp vi använt är: image, varumärkesidentitet, konsumenters erfaren-

heter, varumärkesstyrka, corporate real estate (CRE) och rykte. 

 

Vi har även fördjupat oss inom litteratur kring varumärkesbyggande och -utveckling för att 

stärka vår teoridel.  

3.4	  Kvalitativ	  metod	  

Vår kvalitativa metod består av djupintervjuer med de tre olika bostadsbolagen. Valet av 

denna metod kommer från vårt syfte att få en förståelse om hur företag använder ”image-in-

use” för att stärka sitt varumärke. Djupintervjuer är en vanlig metod i studier där människans 

tankar och förståelse står i fokus (Trost, 2010, 53).  

   

Vi har valt att göra ett strategiskt urval där vi kontaktar företagen för intervju med en chef 

eller högt ansvarig person, då han eller hon ofta har god insyn i hela verksamheten  

(Gillham, 2008, 69) på varje bostadsbolag.  

 

Vi har genomfört sex intervjuer varav fyra intervjuer med de kommunala bostadsbolagen 

Gavlegårdarna AB, Bostads AB Mimer och Faxeholmen AB. Intervjuerna har genomförts för 

att få bolagens perspektiv på hur den traditionella synen av allmännyttan ser ut samt hur de 

kommunicerar ut den nya bilden efter ändrade ekonomiska förutsättningar. Vi har även varit i 

kontakt med en representant från Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, för att få deras 

bild av hur den nya lagstiftningen har påverkat de allmännyttiga bostadsbolagen. På 

Gavlegårdarna intervjuade vi vd:n Cathrine Holgersson och på Mimer intervjuade vi både 

vd:n Fredrik Törnqvist och marknadschefen Eva Favaro. På Faxeholmen genomförde vi två 

intervjuer. En med marknadschefen Anette Nord och en med ekonomichefen Linda Larsson. 

Inom Hyresgästföreningen har vi intervjuat Pär Svanberg som är förhandlingschef och inom 

Fastighetsägarna har vi varit i kontakt med Niklas Stavegård som är näringspolitisk 

kommunikatör. Vi anser att dessa personer har lämplig kunskap om bolagen och tillräckligt 

god insyn i hyresmarknaden för att de ska kunna ge oss den information vi behöver för att 
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besvara våra forskningsfrågor. Anledningen till att vi valt att namnge våra intervjupersoner är 

för att läsaren lättare ska kunna koppla samman rätt uttalande med rätt intervjuperson och 

eftersom respondenterna inte har nekat till detta.   

 

För att få struktur på arbetet med intervjuerna har vi valt ett upplägg från Kvale och 

Brinkmann (2009, 36-38) och Trost (2010, 50-51) som delar upp forskningsintervjun i sju 

stadier. Dessa stadier är (1) tematisering av intervjuprojekt, (2) planering, (3) själva intervjun, 

(4) utskrift, (5) analys, (6) verifiering och (7) rapportering. Vi började med tematiseringen 

som handlar om att formulera undersökningens syfte och föreställningar om ämnet. 

Författarna ser detta som avgörande för hur den slutliga kvaliteten som produceras i 

intervjuaktionen blir. Andra stadiet handlar om att planera upplägget för undersökningen. Vi 

tog kontakt med respektive bolag och bestämde tid för intervju. Själva intervjun genomfördes 

enligt en intervjuguide och med ett reflekterande förhållningssätt till den eftersökta 

kunskapen. Dessa intervjuer skedde under inspelning för att sedan transkriberas. Det 

transkriberade materialet skickades till respondenterna för godkännande. Därefter gjordes 

utskrift av det insamlade materialet, för att i nästa stadie kunna analysera det med hänsyn till 

undersökningens syfte. Verifiering handlar om att fastställa intervjuarens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. Avslutningsvis rapporterar vi resultatet i en form som motsvarar 

vetenskapliga kriterier (Kvale och Brinkmann, 2009, 115-118) i vårt empiriavsnitt.  

 

Intervjuguiden är strukturerat uppbyggd (Trost, 2010, 42) efter olika teman kopplade till 

syftet och frågeställningarna. Vi har valt att inleda intervjun med några bakgrundsfrågor för 

att få respondenten att känna sig bekväm med situationen och få en bra stämning genom hela 

intervjun. Guiden ska vara en hjälp för oss och får inte vara så strukturerad att den upplevs 

som ett hinder i stället för ett hjälpmedel, då vi ställer frågorna till respondenterna. Detta 

nämner även Trost (2010, 72) som trycker på att guiden ska vara lämpligt utformad och ha en 

logisk ordningsföljd för oss som intervjuar.  

 

Val av plats för intervjuerna kan ha en inverkan på svaren från respondenterna. Känner inte 

respondenten trygghet eller är miljön stökig påverkar det resultatet och ska tas med i 

beräknande i analysen.	  Det är viktigt att den som blir intervjuad inte känner sig underlägsen, 

vilket kan vara en risk om intervjun exempelvis sker i respondentens bostad (Trost, 2010, 65).	  
Vi har därför valt att genomföra våra intervjuer på kontoret hos våra respondenter där 
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samtalet kan ske i en lugn miljö, samt genomfört telefonintervjuer under de tider som passat 

för respondenterna.  

3.5	  Kvantitativ	  metod	  

Studiens kvantitativa metod består av utformning av enkäter för att komplettera våra 

intervjuer, och för att få kundernas uppfattning om bostadsbolagens varumärken. Vi har valt 

att använda strukturerade enkäter, för att få lättolkade svar från respondenterna (Trost, 2001, 

56). Vid en kvantitativ forskning är urvalet mycket viktigt och det ska i rimlig mån vara 

statistiskt representativt (Trost, 2010, 137). Slumpmässiga urval sker utifrån en urvalsram 

över hela populationen, i vårt fall kommer det vara hyresgästerna inom de olika 

bostadsbolagen. Från urvalsramen görs stickprover på en viss del av populationen. Vi väljer 

att göra ett sannolikhetsurval om 1,0 %, som Eliasson (2010, 46-47) förespråkar. Det vill säga 

av Gavlegårdarnas cirka 15 000 hyresgäster svarar 150 på enkäten, av Mimers cirka 11 000 

hyresgäster svarar 110 på enkäten och av Faxeholmens cirka 3 200 hyresgäster har vi valt ett 

högre urval om 45 hyresgäster, då vi anser att 32 svar är ett icke generaliserbart antal.  

 

De svarsalternativ vi ger hyresgästerna bygger på en femgradig Likertskala (Trost, 2001, 

138), då det ger respondenterna möjlighet att förmedla sin åsikt utan att bli styrda. Detta gör 

att hyresgästerna kan välja att svara neutralt på frågor, eftersom det mittersta alternativet på 

den femgradiga skalan är neutralt (Bryman och Bell, 2005, 169). En studie av Wakita et. al, 

(2012) visar att en fyra- eller femgradig Likertskala, i stället för en sjugradig, är ett bättre val 

för tillförlitligheten, då antalet grader påverkar det psykologiska avståndet hos respondenten.  

 

Vi har valt att inleda enkäten med ett antal bakgrundsfrågor om kön, ålder och hur länge de 

har varit hyresgäst hos respektive hyresvärd. Vidare har vi valt att ställa frågor om hur de 

upplever sin hyresvärd. Till varje fråga finns det möjlighet för hyresgästerna att uttrycka med 

egna ord, varför och på vilket sätt de tycker som de gör. Det blir på det sättet enklare för oss 

att analysera svaren, då vi får reda på bakomliggande motiv för hyresgästernas val. Vi 

avslutar enkäten med en öppen fråga där hyresgästerna ges möjlighet att med tre ord beskriva 

vad de tänker och tycker om sin hyresvärd, vilket blir en lämplig avslutning på enkäten (Trost, 

2010, 91).  

 

Vi har delat ut enkäterna personligen i de olika bolagens bostadsområden och tillfrågat 

hyresgästerna om de velat dela med sig av egna erfarenheter av sina respektive hyresvärdar. 
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Vår tanke var från början att använda en webbenkät för att samla in data från hyresgäster, men 

i brist på mailadresser var detta alternativ inte möjligt.  

 

För vår operationalisering väljer vi att utgå från ordinalvariabler för att mäta hyresgästernas 

erfarenheter av bostadsbolagen. Vi har även använt normalvariabel samt intervallvariabel för 

att få en uppfattning om svarsgruppens demografi (Eliasson, 2010, 37-38). Resultatet från 

enkäterna har vi sammanställt i en medelvärdestabell som presenteras i emipriavsnittet, och 

som bilaga har vi sammanställt samtliga frågor i tydliga procentdiagram för att underlätta 

analysen och jämförelsen mellan de olika företagen.  

3.6	  Dataanalys	  

Vi har valt att analysera materialet utifrån vår teoretiska referensram. Dock har vi valt att 

bortse från Kapferers teori kring imageförändring över tiden, och i stället basera vår analys på 

Rindells teorier kring ”image-in-use” och ”image heritage”. Kapferers modell tar inte upp hur 

en gammal image inverkar på den nya imagen, som vår studie främst fokuserar på. Vi väljer 

trots det att nämna hans teorier i vårt teoriavsnitt för att ge läsaren en inblick att det finns fler 

sätt att tolka hur image förändras över tiden.     

 

I analysen av det insamlade intervjumaterialet har vi utgått från de inspelade och 

transkriberade intervjuerna. Det underlättade arbetet att skriva en tydlig empiri, utan att missa 

viktiga berörda områden (Bryman och Bell, 2005, 374-377). Sammanställningen av intervj-

uerna gav underlag till en skapad bild som kan analyseras (Frels och Onwuegbuzie, 2013) 

utifrån den valda teorin. 

 

Vi har valt att bygga upp vår analys i fyra huvudrubriker: en allmän om varumärke, en ur 

företagens perspektiv, en ur hyresgästernas perspektiv och en sammanfattande rubrik. Under 

företagens och hyresgästernas perspektiv har vi valt att dela upp informationen i ytterligare 

två underrubriker ”image heritage” och ”image-in-use” för att läsaren på ett tydligt sätt ska 

kunna förstå och se syftet med vår studie. I dessa texter har vi identifierat nyckelord från 

empirin som syftar till att ge en bakomliggande förståelse för hur företagen arbetar. Dessa 

nyckelord är: hyresgästundersökningar, utveckling, rykte, kommunikationskanaler, personal, 

den nya lagen, miljö, vakanser, kundupplevelse och rekommendationer. Den sammanfattande 

delen innehåller en bild över vår tolkning av bolagens image i dag.  
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Kundundersökningarna har vi sammanställt i medelvärdestabell i empirin med ett 

sammanfattande linjediagram för att få en bra överblick av vad hyresgästerna tycker, samt 

tydliga procentdiagram som bilaga för att hyresgästernas exakta svar ska framgå. Detta 

möjliggör en enkel jämförelse mellan de olika bostadsbolagen. I analysen kommer vi att ta 

hänsyn till det material vi fått från intervjuerna och stämma av det mot hyresgästernas 

uppfattning.  

3.6.1	  Källkritik	  

Den litteratur vi valt att använda oss av bygger främst på Rindells utvecklade begrepp ”image 

heritage” och ”image-in-use”, vilket har försvårat sökandet och spridningen av olika källor 

som behandlar de specifika uttrycken.  

   

Våra intervjuer känns lyckade. De chefer vi har varit i kontakt med har alla haft en god 

inblick både i företaget och i arbetet med varumärkesutvecklingen. Vi anser att 

respondenterna varit trovärdiga då informationen de berättat har stämt överens med företagets 

årsredovisningar och dylikt.   

 

En nackdel vi ser med de personligt utdelade enkäterna är att svaren ofta är kortfattade, då 

hyresgästerna inte har haft samma tid att sätta sig in i frågorna som de skulle ha haft om det 

vore en webbenkät där de kan svara när de själva känner att de har tid. I webbenkäter kan 

respondenten känna sig mer anonym än vid den personliga kontakten. Samtidigt har vi sett det 

som en möjlighet att komma ut och träffa hyresgästerna och få kortare diskussioner direkt 

med dem. 

3.7	  Metodkritik	  

Eventuella felkällor som kan uppstå vid den kvalitativa datainsamlingen är att de intervjuade 

personerna inte talar sanning eller förskönar verkligheten. Även vi som intervjupersoner kan 

ställa frågorna på olika sätt, trots en enhetlig frågemall, vilket kan ge felaktiga svar. Kritik 

mot de telefonintervjuer som genomförts är att respondenterna ej har haft möjlighet att iaktta 

den icke-verbala kommunikationen. Därmed är det ännu viktigare för oss att vara lyhörda och 

uppmärksamma, samt inte avbryta den som blir intervjuad (Bryman och Bell, 2005, 140-141). 

Vi var därför noga med att ge respondenterna det utrymme de behövde.  

 

Bryman och Bell (2005, 47-49) tar upp vissa bedömningskriterier som behövs för att bedöma 

kvaliteten av en kvantitativ studie inom det företagsekonomiska forskningsområdet. De tre 
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viktigaste kriterierna är; generaliserbarhet, reliabilitet och validitet. Vi anser att vald metod 

för kvantitativ datainsamling uppfyller dessa tre kriterier bra utifrån antalet respondenter och 

den geografiska spridningen med varierande åldrar och erfarenhet.   

 

Utöver den nämnda kritiken ovan nämner Trost (2001, 137) andra felkällor som kan påverka 

resultatet negativt i den valda enkätmetoden. Det är exempelvis om flera inte är intresserade 

av att göra enkäten, men fullföljer den ändå, finns det stor risk att resultaten ses som objektiva 

trots att de lider av svagheter i reliabiliteten och validiteten. Människors uppfattningar kan 

även förändras över tiden, men majoriteten bör ha samma åsikt som tidigare. 

 

Den insamlade data som fåtts med hjälp av valda metoder ger oss en bra överblick av 

hyresgästernas syn på deras hyresvärd både som varumärke och organisation. Detta resultat 

ger en tydlig avspegling på syftet med vårt arbete och passar väl in i kontexten. 
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Detta avsnitt avser att redovisa den empiriska delen av studien. Den har 
genomförts i form av intervjuer och enkätundersökningar. Frågorna är 
strukturerat utformade och grundade i teorin. 

4.	  	   Empirisk	  referensram	  
 

 

 

Den empiriska studien bygger på intervjuer med de tre kommunala bostadsbolagen: 

Gavlegårdarna AB, Bostads AB Mimer och Faxeholmen AB. Kompletterande intervjuer har 

gjorts med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Även kundundersökningar med hyres-

gästerna inom respektive bolag redovisas nedan.  

4.1	  Gavlegårdarna	  AB	  

Gavlegårdarna anser sig stå för en trygg fastighetsägare, en fastighetsägare att lita på, någon 

hyresgästerna känner respekt för, som är till allmän nytta och har något för alla. Bolaget är 

bland de 14 största allmännyttiga bostadsbolagen i landet och är Sveriges äldsta; fyller 96 år i 

år. Gavlegårdarna har en vision: ”Hem för Dig”, där de arbetar med att förvalta människors 

livsmiljöer genom att skapa ett boende för alla. Fokus de närmaste åren är människors sociala 

behov, en hållbar livsmiljö samt mångfald och förnyelse av stadsdelar och bostäder 

(Gavlegårdarna, 2013). Vd:n Holgersson nämner att företaget kommer satsa på att förbättra 

utemiljöerna utanför fastigheterna, de närmaste åren. 

 

Enligt Holgersson uppfattas Gavlegårdarna som ett mycket starkt varumärke lokalt. Inom 

regionen kan varumärket likställas med Ikea och Gevalia när det gäller igenkänning. Den gula 

färgen i varumärket ger enligt henne en känslosam och omhuldande känsla. Det visas också i 

varumärkesundersökningar, menar Holgersson, att den stora massan känner igen företaget.  

60 % av de som deltog i undersökningen säger att de ”älskar Gavlegårdarna”, vilket är väldigt 

högt. Därför behöver alltid de anställda tänka på att leva upp till varumärket och vårda det 

ömt varje dag. Det tar lång tid att bygga upp ett varumärke, men går snabbt att rasera, säger 

Holgersson.     

 

Gavlegårdarna gör årligen hyresgästundersökningar och de visar att 93,1 % av hyresgästerna 

tycker gott om dem (Gavlegårdarna – Årsmagasin, 2011). I jämförelse med andra allmän-

nyttiga bostadsbolag ”finns det inte någon kategori där vi inte ligger bland de 25 bästa och 

på de flesta delarna är vi bäst i landet”, säger Holgersson.  
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Gavlegårdarna arbetar med sin identitet utifrån ett brett samhällsperspektiv, vilket de vill ska 

avspeglas i varumärket. Fastighetsbeståndet består till stor del av miljonprogramsområden, 

där de vill att hyresgästerna ska känna delaktighet i förnyelsen av områden. Ett lyckat projekt 

är upprustningen av stadsdelen Öster, där hyresgästerna till stor del fick vara med och påverka 

utvecklingen (Gavlegårdarna – En stadsdel förnyas i Gävle, 2001).   

 

Grundstyrkorna i varumärket är förtroendet och tryggheten hyresgästerna känner till 

personalen och även deras allmänna inställning till bolaget. Ofta uppmärksammas den 

positiva kritiken i bland annat dagstidningar. Självklart finns det dock alltid hyresgäster som 

är missnöjda. Gavlegårdarna försöker möta dessa med uppriktighet och hitta lösningar i en 

situation där fel uppstått eller kommunikationen inte varit tillräcklig. Det är viktigt att möta 

hyresgästerna på ett personligt plan och inte enbart gå via media. En annan grundstryka är att 

bolaget har funnits länge och byggt upp ett starkt varumärke. Det finns hyresgäster som bott 

hela livet hos Gavlegårdarna. Holgersson menar att för nya aktörer finns stora möjligheter, 

men att det är oerhört tungt att komma in på den redan befintliga marknaden.  

 

När bolaget startades 1917, var betydelsen av ett varumärke mer att ha ett socialt uppdrag. 

Under den tiden fanns det många hemlösa familjer i Gävle, vilket gjorde att företaget startade 

det allmännyttiga bolaget. I dag har allmännyttan fortfarande ett ansvar för bostadsför-

sörjningen även om lagstiftningen trycker på affärsmässighet. Gavlegårdarna har redan innan 

den nya lagen trädde i kraft arbetat för att ha en god ekonomi och levererat resultat. Avkast-

ningen påverkas dels av Hyresgästföreningens krav och dels Fastighetsägarnas krav, och 

allmännyttan försöker möta deras intressen. Den stora förändringen är att de i dag inte får 

göra nedskrivningar på nybyggnationer, vilket medför högre hyror. Det finns krav på hur 

snabbt företaget behöver få lönsamhet i de nya projekten.  

 

Tio år tillbaka i tiden hade Gavlegårdarna stora vakanser, med 300 tomma lägenheter bara i 

Sätra. I dag är vakanserna näst intill obefintliga och Holgersson menar att de stora vakanserna 

förr, inte enbart berodde på varumärkets attraktivitet utan påverkades av hela Gävle som stad. 

Självklart är varumärkets attraktivitet viktig, då var tredje gävlebo bor hos Gavlegårdarna, 

menar Holgersson. Under de senaste sex-sju åren har bolaget sålt 1 500 lägenheter. Trots att 

försäljningen skapat flera konkurrenter finner inte Holgersson att detta har påverkat 

konkurrenssituationen. I dag har Gavlegårdarna totalt 15 200 lägenheter runt om i Gävle 

(Gavlegårdarna, 2013).   
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Gavlegårdarna arbetar med att personalen ska känna arbetsglädje och meningsfullhet i allt de 

gör, vilket bidrar till att stärka varumärkets identitet. Holgersson påpekar vikten av att alla 

medarbetare är trygga med de värden som symboliserar varumärket. I slutändan är det 

personalen som är varumärket. För att tydliggöra detta använder de aktivt intranätet, där alla 

har tillgång till aktuell information. Tidigare strävade de mot att höja sitt nöjd-kund-index, 

medan de i dag vill ha ett bredare perspektiv genom att även skapa trygga och välskötta 

livsmiljöer. Gavlegårdarna har ett stort samhällsengagemang och tar hänsyn till sociala och 

miljömässiga frågor med hjälp av begreppet Corporate Social Responsibility (CSR). De har 

som mål att vara klimatneutrala år 2015 (Gavlegårdarna, 2013).  

 

För att kommunicera ut identiteten till hyresgästerna, försöker Gavlegårdarna alltid anpassa 

sig och möta målgrupperna utifrån deras behov. Holgersson nämner kampanjen för projektet 

Tickselbo, som riktas mot målgruppen 70+, där de höll kvällsmöten för de blivande hyres-

gästerna. Mötena var till för att hyresgästerna skulle kunna ställa frågor direkt, då denna 

målgrupp inte använder internet i samma utsträckning som om målgruppen hade varit studen-

ter. Ett annat sätt att kommunicera ut identiteten är att de arbetar aktivt med affärs-planen, 

som sträcker sig över fem år och där ta fram strategier för hur de ska gå tillväga. Affärsplanen 

grundar på direktiv och styrdokument från kommunledningen som Gavlegårdarnas styrelse 

och ledning tittar på och bryter ner i delmål. Holgersson nämner att under våren 2013 kommer 

dessa diskuteras under arbetsplatsträffar och cafémöten med medarbetarna, för att all personal 

ska känna förståelse för den nya affärsplanen.  

 

Holgersson beskriver Gavlegårdarnas image som ”Vi vill kännas trygga och pålitliga, kännas 

som en varm värd, som bryr sig och det ska kännas tryggt att bo hos oss”. All trygghet består 

av många delar i boendet, både interiört och exteriört. Gavlegårdarna har varit befriade från 

större medieskandaler, som kunnat svärta ner varumärket. Organisationen har en stark 

tävlingsvilja bland personalen, som ständigt strävar efter att bli bättre. De arbetar utifrån ett 

kvalitetssystem, som de följer upp och försöker förbättra.  

 

Redan när Holgersson började som vd i bolaget, tog hon upp vikten av att varje individ 

funderar på vilken risk de utsätter bolaget och dess varumärke för. Om förtroendet raseras hos 

ägarna och de boende kan det leda till att inte bara varumärket skadas, utan att även individen 

själv riskerar att bli uthängd i media och få sitt rykte förstört. Vidare talar hon om att bolaget 
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genom kundundersökningarna tar hänsyn till hyresgästernas erfarenheter för att skapa 

strategier för varumärket.  

 

Resultatet från kundundersökningen bryts ner och bearbetas i förhållande till bolagets olika 

bostadsområden och tillsammans med fastighetsförvaltare och fastighetsskötare arbetar de 

fram förbättringsåtgärder. Holgersson betonar att hyresgästerna är grunden för deras 

verksamhetsplanering och strategiska arbete, både på kort och lång sikt. Hyresgästerna kan 

följa strategierna genom årsredovisningen och genom ett årsmagasin som skickas ut till alla 

hyresgäster. Övrig information skickas ut via infoblad för varje stadsdel, via hemsidan och 

hyresgästernas egen inloggning och även till viss del via Facebook. Holgersson anser att 

envar behöver vara försiktig med att använda Facebook som informationskanal, då det är 

svårt att kontrollera vad som skrivs där. Nyligen startade Gavlegårdarna en uppskattad 

chattfunktion via hemsidan där hyresgästerna snabbt får svar på enkla frågor de har till 

förvaltarna. Främst yngre och studenter använder chatten i dag, medan de äldre fortfarande i 

stor utsträckning väljer att ringa till kundcentrum.  

4.1.1	  Resultat	  av	  enkätundersökning	  

Den hyresgästundersökning vi genomförde har vi sammanställt i Figur 5. Vi frågade 150 

hyresgäster i åldrarna 18 – 63+, som bor i olika områden i Gävle, om vad de tycker om 

Gavlegårdarna och om deras åsikt har förändrats över tiden. Enligt flera av hyresgästerna tog 

Gavlegårdarna bättre hand om saker för tio år sedan än vad de gör i dag. De upplever att de  

i dag får vänta längre på åtgärd efter felanmälan gjorts, och är osäkra på om Gavlegårdarna 

ens tagit del av den. Men överlag är hyresgästerna mycket nöjda med Gavlegårdarna. En 

tydlig faktor är att hela 79 % av de tillfrågade skulle rekommendera Gavlegårdarna som 

hyresvärd till sina vänner.    

 

Diagrammet i Figur 5 visar medelvärdet för hyresgästernas svar på enkäten. Skalan går från 

ett till fem, där fem står för mycket bra och ett står för dåligt.   
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Hur upplever du Gavlegårdarna som hyresvärd? 3,67 
 
Hur upplevde du Gavlegårdarna för 10 år sedan? 3,92 
 
Hur upplever du kontakten med hyresvärden Gavlegårdarna? 3,39 
 
Hur tycker du att Gavlegårdarnas hemsida är att använda? 3,90 
 
Hur upplever du Gavlegårdarnas allmänna rykte? 3,69 
 
Hur anser du att Gavlegårdarna lever upp till dina förväntningar? 3,58 

 
Skulle du rekommendera Gavlegårdarna som hyresvärd till dina  4,09 
vänner? 

 

Figur 5. Kundundersökning Gavlegårdarna. Källa: Fagerlund och Genberg, 2013-04-27.  

 

I vår avslutande fråga bad vi hyresgästerna uppge tre ord de tänker på när de hör 

Gavlegårdarna. Några kommentarer vi ofta fick på den frågan var: bra, hjälpsam, trevlig, 

trivs, Fullriggaren, snabb service, olika bostäder i varierande skick, gult, billigt, ingen 

reparation, enkelt att får boende, trygg, pålitlig och servicetänk.  

4.2	  Bostads	  AB	  Mimer	  

Bostads AB Mimer står för omtanke, nytänkande och engagemang, som kan förkortas ONE 

vilket också ligger i linje med deras vision från 2010 om att bli ”Sveriges bästa 

bostadsföretag”. Bolaget bildades 1920 och har i dag ett fastighetsbestånd på 11 165 

lägenheter runt om i Västerås. Mimer har ett kundlöfte om att ”En bra dag börjar hemma”, 

och strävar efter att ha ett utbud för alla (Mimer, 2013).  

 

Vd:n Törnqvist beskriver Mimer som innovativa och nytänkande; det kan handla om 

nybyggnation och utvecklande av nya system till appar eller hemsidan. De tio senaste åren har 

de arbetat aktivt med att utveckla varumärket. Enligt Mimers egen kundundersökning tycker 

81,7 % av hyresgästerna gott om företaget. Faktorer som jämförs är: ta kunden på allvar, 

trygghet, rent och snyggt, hjälp när det behövs. Rent och snyggt är den faktor som förbättrats 

mest de senaste åren. Mimers ambition är att bli bättre på allt, men skötselfrågorna är något de 

senaste kundundersökningarna visat att de behöver arbeta extra med. Törnqvist berättar att 

eftersom de köper i princip allt på entreprenad, har de lagt ned ett stort jobb på att hitta nya 
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upphandlingsmodeller samt sätt att följa upp kvaliteten. Förra årets enkät visade en uppgång i 

skötselfrågan, men Mimer kommer att arbeta vidare med frågan under 2013. 	   

 

År 1999 beslutade Mimer att göra en organisationsförändring och outsourca all 

fastighetsskötsel för att stärka kärnverksamheten och lägga fokus på människorna, berättar 

marknadschefen Favaro. Under denna period gjorde de även ett namnbyte från Byggnads AB 

Mimer till Bostads AB Mimer. Det här blev starten på en ny företagskultur. De övergick från 

relationsinriktad kultur till en prestationsinriktad kultur. Törnqvist tar upp att många 

ifrågasätter ”varför gör man en stor förändring när det går bra?” Det gjorde Mimer, vilket 

gav resultat: 2010 hade de Sveriges nöjdaste medarbetare. Törnqvist strävar alltid efter att 

våga göra det lilla extra. Mimer har drygt 100 anställda och köper in tjänster motsvarande 

cirka 400 anställda. Därför är det avgörande för resultatet att få ut maximalt av tjänsterna de 

köper in.  

 

Mimer har valt att decentralisera verksamheten till sex kontor i de olika bostadsområdena i 

Västerås, i stället för två kontor som de hade tidigare. För kunderna har de en egen 

kvartersvärd för varje område. Det är relationsskapande och ger trygghet; hyresgästen vet vem 

denne ska vända sig till oavsett om frågorna är stora eller små, berättar Favaro.  

 

Mimer arbetar effektivt med sin värdegrund och vill att medarbetarna ska veta vad företaget 

står för. De anordnar workshops där de diskuterar olika dilemman. Törnqvist anser att det är 

viktigt att förena allt som görs, till exempel lönesättningar, medarbetarsamtal och affärsplan, 

med värdegrunden så att den förstås i alla situationer och inte blir bortglömd. Utifrån nya 

ägardirektiv vart fjärde år, bygger de upp en affärsplan med tretton kommunala 

verksamhetsplaner. Fyra gånger per år har de även företagsgemensammaträffar, för att trycka 

på att alla medarbetare har fått samma budskap och känner delaktighet, som i sin tur bygger 

på ansvarskänsla. Mimer har även utbildningar för medarbetarna. Bland annat har 

kvartersvärdarna nyligen genomgått en säljutbildning, men de har även andra generella 

utbildningar. Törnqvist belyser att det är viktigt med kompetens, och att utnyttja den 

kompetens de har inom företaget. På ett individuellt plan har de medarbetarsamtal och 

försöker ha en utvecklingsplan för alla.  

 

Mimer har under de senaste tio åren haft obetydliga vakanser. Törnqvist berättar att deras 

ekonomiska utvinningsgrad ligger på 99,7 %, och kan inte vara 100 % eftersom att det alltid 
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finns någon lägenhet som står tom på grund av reparation eller kontraktsbyten. Då hade de 

cirka 15 lägenheter till förfogande vid varje månadsskift och totalt 60 tomma lägenheter, 

jämfört med i dag då de har cirka tio till förfogande varje månad och 40 – 45 tomma lägen-

heter. 

 

Mimer arbetar för att bli effektivare och bli ännu bättre i relation till kunderna. De senaste 

åren har Mimer jobbat med att utveckla hemsidan. Den är deras huvudsakliga och absolut 

största kommunikationskanal med cirka 30 000 besökare per vecka. Mimer har även arbetat 

med att förnya ”Mina sidor” för att förbättra kundernas interaktivitet på hemsidan. En annan 

internetbaseradtjänst de nyligen lanserat är GrannNet, som är en digital mötesplats för de 

boende i ett bostadsområde. År 2009 införde de en ”Tyck till”-knapp på hemsidan, som 

egentligen är en klagomålshantering, men här får de även tips och beröm. Även sociala 

medier som Facebook och Twitter använder de aktivt för att kunna vara öppna och våga 

bemöta kunderna i deras kanaler. Favaro tar upp vikten av att göra rätt från början och att vara 

transparenta. Mimer använder en mobilapp, som snart ger hyresgästerna möjlighet att, utöver 

att söka lägenhet, också kunna göra felanmälningar och boka tvättstuga via den. Andra 

informationskanaler är en tidning som Mimer ger ut fyra gånger per år och vd:n Törnqvists 

blogg. I tidningen ”Hemma hos” har varje nummer någon bostadspolitisk artikel, för att 

berätta om vad Mimer tycker är viktigt. Även vd-bloggen tar upp aktuella frågor där 

Törnqvist ges möjlighet att vara personlig samt väcka opinion. Annan informations kanal är 

också områdesnyheter, e-post och sms som de kommer arbeta mer med i framtiden.    

 

”Tidigare gjorde vi många bra saker, men i dag gör vi strategiskt bra saker och berättar om 

det”, säger Favaro. I de områden där de gör ombyggnationer har hyresgästerna en extra flik 

på ”Mina sidor”, där information finns per trapphus, om när och vad de kommer göra, men 

även till exempel ”välkommen på informationsträff”. De tänker inte särskilt på målgruppen 

utan mer på vilka bilder som attraherar olika åldrar beroende på vad de vill kommunicera ut. 

Den digitala mötesplatsen GrannNet skapade Mimer i förhoppning om att underlätta för 

hyresgästerna att skapa relationer mellan grannar. Utgångspunkten var att det kan vara lättare 

att träffas ute på gården och ta kontakt, om de först har träffats digitalt. Det har blivit ett 

socialt projekt som även branschorganisationen SABO har visat intresse av att följa. Om 

några år kommer jämförelse kunna göras med områden som har GrannNet och områden som 

inte har det, och hur det har påverkat trivseln.  
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Framtidslägenheten är ett projekt som startades 2011, där Mimer har byggt en lägenhet som 

har fokus femton år fram i tiden till 2026. Favaro beskriver att projektet omfattar boendet i 

stort och inte bara teknik, utan det är familjesituation, energifrågor, elnät, solceller, 

billaddning, källsortering, klädreturer och hur äldre tas om hand. Den innehåller smarta 

lösningar och vision om hur boendet kommer se ut om femton år. 

 

Mimer verkar för att vara västeråsbornas egna bostadsbolag. Detta avspeglas bland annat i 

media där 93 % av allt som skrivs antingen är neutralt eller positivt, vilket visas i diagrammet 

nedan. De har utformat riktlinjer för Public Relations, genom att ha medieträning och 

bevakning av införda artiklar (Törnqvist, Mimer).  
 

 
 

Figur 6. Mediavinkling. Källa: Törnqvist, 2013. 

 

Det har skett stora förändringar på Mimer de senaste tio åren, inte minst när det gäller 

allmänhetens uppfattning. Törnqvist berättar att Mimer i och med den nya lagstiftningen 

väljer att arbeta mer med CSR-frågor och har även vävt in ett CSR-bokslut i årsredovisningen. 

Miljöfrågorna är stora enligt tradition i företaget, men nu väljer de att även lägga större vikt 

vid sociala frågor. Varumärket ska synas i allt de gör, och vara något de arbetar med varje 

dag. Bland annat anordnar de aktiviteter i de olika stadsdelarna och arbetar med 

statsutveckling i miljonprojektsområdena. Vid olika event är alltid Mimers egna maskotar, 

Åge och pingvinerna, med och förmedlar ett budskap om att tänka på miljön. Ett annat 

miljöprojekt Mimer driver är satsning på förnyelsebar energi, där de har upphandlat egen 

vindkraft och räknar med lönsamhet i egen vindkraftsproduktion. I och med detta strävar de 

efter att sänka energiförbrukningen i fastigheterna (Mimer – Årsredovisning, 2012).  

  

Genom stadsdelsförnyelsen kommer Mimer kunna ta bättre betalt för hyrorna och hela 

Västerås får på så sätt högre kostnader vilket ger bolaget minskade risker. Det leder till 

minskat avkastningskrav samt ett högre fastighetsvärde genom attraktivare områden. ”Det är 

ju både för att vi ska få nöjdare kunder, bättre stadsdelar i Västerås, men också för att tjäna 
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mera pengar”, säger Törnqvist. Utvecklingen av stadsdelar anses ofta vara något som bara 

kostar pengar och tas från skattebetalarna, men han påpekar att om det görs på rätt sätt, 

behöver det inte finnas någon konflikt.    

 

Mimers resultat har utvecklats positivt de senaste tio åren, berättar Törnqvist. Det är svårt att 

säga att det beror på arbetet med varumärket, då det är många faktorer som spelar in på 

resultatutvecklingen. Favaro nämner att de satsar på utemiljöerna och har anställt en egen 

trädgårdsmästare. Favaro trycker på att det är allmänt känt att Mimer har hög kvalitet på 

lägenheterna.  

 

Mimer arbetar genomgående med trygghetsfrågor, grannsamverkan och tekniska åtgärder. 

Törnqvist beskriver att Mimer är offensiva i arbetet med varumärket och i jämförelse med ett 

privat bolag finns det ingen större skillnad. Grundsyftet med privata bolag är att tjäna pengar, 

men för att göra det krävs en bra verksamhet. I ett offentligt ägt bolag är huvudsyftet ägandet i 

sig och att skapa ett bra bostadsområde för att utveckla staden, och för att kunna göra det 

behöver företagen tjäna pengar.   

 

EU-projektet ”Jobbpunkt Väst” som Mimer driver sedan 2005 har gett 510 arbetslösa arbete. 

Dessa personer bor i stadsdelar med hög arbetslöshet och flera långtidsarbetslösa. Projektets 

målsättning är att 60 % av de arbetssökande ska få arbete, påbörja en utbildning eller starta 

eget företag (Mimer, 2013). Törnqvist berättar att det varit ett spännande och lyckat projekt 

som i tre omgångar fått EU-bidrag.   

 

Mimer gör regelbundet flera olika enkätundersökningar. En enkät är deras årliga 

kundundersökning, som de delar ut till varannan hyresgäst. Varje medarbetare ska ha som mål 

att under en dag dela ut enkäten personligen till minst fem personer. Detta arbete innebär 500 

kundkontaktytor under bara den dagen, vilket även ses som relationsskapande. Kundunder-

sökningen visar att Mimer står sig bra i förhållande till de stora bolagen och i Västerås 

beskrivs de som starka. Generellt visar enkäten nöjda kunder men det finns alltid de som inte 

är riktigt nöjda. För att bemöta dessa kunder lägger de stor vikt vid kommunikation, beskriver 

Favaro.  

 

Övriga enkäter Mimer använder är nyinflyttningsenkät och imageenkät. I nyinflyttnings-

enkäten belyses hela inflyttningsprocessen, för att optimera både för den som flyttar ut och 
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den som flyttar in. Favaro menar att Mimer vill överträffa kundens förväntningar. Det handlar 

bland annat om kommunikation, kvartersvärden och personliga besök. Imageenkäten 

lanserades första gången 2001, gjordes på nytt 2008 och nu görs den igen. Det är en 

varumärkesundersökning som vänder sig till hela Västerås och inte bara till hyresgästerna. 

Den handlar framförallt om hur de uppfattas i dag, jämfört med för tio år sedan, då de 

genomgått en förändring av varumärket. Alla dessa enkäter används som underlag då Mimer 

skapar nya strategier för varumärket.   

 

Den nya lagstiftningen har inte märkbart förändrat Mimers arbete, enligt Törnqvist. I många 

år har det varit viktigt för dem att driva verksamheten med affärsmässigt förtroende. Den enda 

skillnaden jämfört med förr är hyressättningen, där lägesfaktorn har fått större betydelse. Till 

exempel har de haft en lägesbaserad hyreshöjning vid de två senaste hyreshöjningarna, vilket 

gjort att de boende i attraktiva lägen har fått större höjning än de som bor i mindre attraktiva 

områden. Törnqvist tror att den lägesbaserade hyreshöjningen kommer att fortsätta och menar 

att det är något bra med att vara affärsmässig, att kunderna kommer att tjäna på det. ”Det är 

inte fult att tjäna pengar, det handlar om vad man gör av dem”, säger Törnqvist. 

4.2.1	  Resultat	  av	  enkätundersökning	  

Den hyresgästundersökning vi genomförde har vi sammanställt i Figur 7. Vi frågade 110 

hyresgäster i åldrarna 18 – 63+, som bor i olika områden i Västerås, om vad de tycker om 

Mimer och om deras åsikt har förändrats över tiden. Enligt vår undersökning tyckte 92,1 % av 

de tillfrågade gott om Mimer. Vi såg ingen markant skillnad i attityder i dag jämfört med för 

tio år sedan. Överlag är hyresgästerna nöjda med Mimer, men det finns alltid de som är 

mindre nöjda. En tydlig faktor är att 58 % av de tillfrågade skulle rekommendera Mimer som 

hyresvärd till sina vänner.     
 

Diagrammet i Figur 7 visar medelvärdet för hyresgästernas svar på enkäten. Skalan går från 

ett till fem, där fem står för mycket bra och ett står för dåligt.   
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Hur upplever du Mimer som hyresvärd? 3,67 
 
Hur upplevde du Mimer för 10 år sedan? 3,85 

 
Hur upplever du kontakten med hyresvärden Mimer? 3,44 

 
Hur tycker du att Mimers hemsida är att använda? 3,64 

 
Hur upplever du Mimers allmänna rykte? 3,25 

 
Hur anser du att Mimer lever upp till dina förväntningar? 3,12 

 
Skulle du rekommendera Mimer som hyresvärd till dina vänner? 3,68 
 
Figur 7. Kundundersökning Mimer. Källa: Fagerlund och Genberg, 2013-04-27.  

 

Några kommentarer vi ofta fick på den avslutande frågan där hyresgästerna fick uppge tre ord 

de tänker på när de hör Mimer var: bra kontakt, rejäl hyresvärd, fina lägenheter, dålig 

service, dyr hyra, tillgänglighet, nytänkande, populära, trygga, stabilt, ständigt reparationer, 

tar lång tid att få hjälp med eventuella problem, lång kötid, bra design på hemsidan, dålig 

utemiljö, bostadsgaranti och dåligt med de höjda hyrorna.  

4.3	  Faxeholmen	  AB	  

Faxeholmen står för något tryggt och stabilt, möjligheternas boende som ska passa de flesta. 

De har en vision som beskrivs ”Tillsammans gör vi framtiden möjlig”. Den stora 

grundstyrkan i Faxeholmens varumärke är att de är ett välkänt och etablerat varumärke i 

Söderhamn. Marknadschefen Nord berättar att Faxeholmen i år fyller 65 år, är marknads-

ledande och äger 70 % av hyresrätterna i kommunen. Faxeholmen var tidigare en stiftelse, 

men gick över till aktiebolag 1995. År 2012 hade de ett bostadsbestånd som omfattade 3 228 

lägenheter runt om i kommunen (Faxeholmen – Årsredovisning, 2012).  

 

Under 2012 påbörjade Faxeholmen ett omfattande värdegrundsarbete som är en fortsättning 

på den organisationsutveckling bolaget genomförde året innan. Bland annat arbetade företaget 

fram den nya visionen, men också tre värdeord: tillsammans, ärlig och modig (Faxeholmen – 

Årsredovisning, 2012). Betydelsen av visionen och värdeorden anses vara oerhört viktig och 

Nord berättar att de inom organisationen arbetar seriöst för att alla medarbetare ska känna 

delaktighet i det arbetet. De har därför olika gemensamma övningar och aktiviteter, ungefär 
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fyra gånger per år, där de diskuterar värdeorden och andra frågor i riktning mot de, så kallade, 

mjuka värdena.  

 

Larsson, ekonomichef hos Faxeholmen, berättar att bolaget har utbildningar och workshops 

för de anställda. Nyligen hade de en föreläsare som talade om värdskap; ”Vad är det för 

skillnad mellan att bara ge service och värdskap? Inte bara förmedla det som kunden 

efterfrågar, utan också se det som kunden inte vet att den behöver och kunna förmedla det”. 

Nord nämner även att de har rent kompetenshöjande utbildningar för medarbetarna, som ett 

steg i medarbetarnas utveckling. Vidare berättar hon att branschorganisationen, SABO, 

erbjuder många bra utbildningar. I slutet av maj kommer de även för första gången att 

genomföra en medarbetarenkät. ”Det känns jätteläskigt, men är bra”, säger Nord.  

 

En annan del i vision- och värdegrundsarbetet har varit att se över hur Faxeholmen gestaltats. 

Det har resulterat i en ny logotyp som ska ge en bild av bolagets kundperspektiv. Tanken är 

att man ser horisonten, havet och fågeln som lyfter. Logotypen ska symbolisera utsikten från 

ett fönster (Faxeholmen – Årsredovisning, 2012).  Bolaget har sett att varumärket har föränd-

rats över tiden, vilket har med fastigheterna i stort att göra. För tio år sedan hade bolaget en 

vakansgrad på 16,6 % som de lyckats sänka till 9,5 %, vilket fortfarande är en alldeles för hög 

vakansgrad. Larsson anser att en sund vakansgrad är omkring 2 %. Tidigare har de haft 

problem med statusen på fastigheterna, och Nord menar att det beror främst på att kommunen 

är krympande och tappar hyresgäster, vilket har medfört att den ekonomiska situationen har 

varit ostadig och att underhållet på fastigheterna därmed har blivit eftersatt. Genom att riva ett 

flertal byggnader, under det senaste seklet, har de fått cirka 900 färre lägenheter och på så sätt 

minskat vakanserna. ”Hyresrätterna är ju den boendeform som först påverkas när det sker 

förändringar i samhället”, säger Nord.  För att få hyresgästerna att förstå situationen har de 

arbetat med att vara ärliga och tydliga med att när ekonomin tillåter det genomför bolaget de 

förändringar som behövs. Det är viktigt att Faxeholmen förklarar hur ekonomi och underhåll 

hänger ihop och vågar ta de obehagliga diskussionerna, menar Nord.  

 

Den nya lagstiftningen om allmännyttans syn på vinst tror Nord inte har påverkat bolaget 

något särskilt, förutom att bolaget har fått börja betala en borgensavgift till kommunen, för att 

få ha lån hos dem. Larsson berättar att Faxeholmen tidigare haft det dåligt ställt, haft knappa 

resurser på en krympande marknad men trots detta har de alltid, så länge de varit aktiebolag, 

strävat mot att vara affärsdrivande och ett vinstkrav har alltid funnits där.  
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Faxeholmen arbetar regelbundet med att göra hyresgästundersökningar, vilket resulterar i ett 

nöjd-kund-index (NKI). År 2011 var det första gången Faxeholmen gjorde NKI-

undersökningen, berättar Larsson. Den senaste undersökningen, 2013, visade att 40 % av 

kunderna är helt nöjda kunder och att hyresgästerna generellt är positiva till att ha bolaget som 

hyresvärd. Nord berättar att ”de senaste två åren har vi dessutom höjt vårt NKI med nio 

enheter”, vilket är starkt, enligt undersökningsföretaget, där fem anses rimligt. NKI:n visar 

också att hyresgästerna upplever att det är lätt att få kontakt med bolaget, att de har ett bra 

bemötande och finns nära hyresgästerna. Larsson berättar att det även är NKI som utgör grund 

då de skapar verksamhetsplaner, och de kan ända ner på gatunivå se vad som behöver 

åtgärdas eller ändras.  

 

Hemsidan som nylanserades i början på mars 2013, är en av Faxeholmens stora kommuni-

kationskanaler i relation till hyresgästerna. De har även en egen tidning som för tillfället ges 

ut två gånger per år, men Nord berättar att de kommer utöka utgivningen till fyra gånger per 

år som de har haft tidigare. Annonsering och bostadsmöten i alla bostadsområden är också 

viktiga kommunikationskanaler. Hon nämner även att de personliga mötena och dialogerna 

som uppstår när förvaltarna är hemma hos hyresgästerna också är viktiga kanaler. ”Vi lämnar 

alltid lappar när vi har varit i någons lägenhet”, säger Nord. På så sätt kan de få återkoppling 

och feedback från hyresgästerna. Larsson nämner att de även anordnar olika aktiviteter, till 

exempel har de haft sportlovsdagar och valborgsfirande tillsammans med hyresgästerna.  

 

Ett annat verktyg de använder för att kommunicera med hyresgästerna är en tjänst på 

hemsidan som de har kallat för ”Tyck till”-knappen, där hyresgästerna direkt kan 

kommunicera och få svar. Även telefontiderna har nyligen utökats och Bobutiken har numera 

öppet varje vardag. I dag använder inte Faxeholmen några sociala medier, men har försiktigt 

börjat det arbetet med exempelvis ”Tyck till”-knappen och en mobilapp för hyresgästerna, där 

de kan se vilka lägenheter som är lediga och kan anmäla intresse. ”Vi tar det stegvis och vi är 

på väg”, berättar Nord.  

 

Under 2013 och åren framöver kommer Faxeholmen att fortsätta med varumärkesarbetet och 

fokus kommer att ligga på områdesförnyelse i nära samverkan med boende, föreningslivet och 

kommunala förvaltningar (Faxeholmen – Årsredovisning, 2012). Larsson berättar att de 

tidigare inte arbetat med varumärket, men att de i dag vill göra det både internt och externt. 
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Hon menar att det viktigaste är att få de anställda att förstå vikten av att vårda varumärket och 

kommunicera det på rätt sätt, eftersom det är personalen som är ansiktet utåt kunderna.  

 

”Alla vi som jobbar här tror ju på Faxeholmen, även om det inte alltid har varit så, och även 

tuffa dagar, så tror vi på oss själva”, menar Larsson. Faxeholmens varumärke har varit 

ordentligt nedstampat, och det märks en stor skillnad i dag jämfört med hur det var för tre år 

sedan. Larsson berättade att när hon började arbeta på Faxeholmen hösten 2010, var ryktet 

mycket negativt och den allmänna uppfattningen var att man inte skulle jobba hos dem och att 

det bara ansågs dåligt. I dag är Faxeholmen en plats där det händer saker, beskriver Larsson. I 

och med den nya vd:n, ledningsgruppen och nya synsätt har Faxeholmens rykte blivit allt mer 

positivt. Andra förändringar Faxeholmen gjort för att förbättra ryktet är felanmälan via 

webben, omfördelning av resurser på drift och underhåll, frigörande av pengar för större 

underhållssatsningar och annat som kunderna ser direkt, till exempel ommålning av hus-

fasader. 

4.3.1	  Resultat	  av	  enkätundersökning	  

Den hyresgästundersökning vi genomförde har vi sammanställt i Figur 8. Vi frågade 45 

hyresgäster i åldrarna 18 – 63+, som bor i olika områden i Söderhamn, om vad de tycker om 

Faxeholmen och om deras åsikt har förändrats över tiden. Enligt vår kundundersökning tycker 

50 % av hyresgästerna gott om bolaget. Faxeholmens allmänna rykte upplevs inte så bra än i 

dag, trots att företaget arbetar hårt med detta. Trots det är hyresgästerna relativt nöjda med 

Faxeholmen, men det finns områden de behöver arbeta mer med. 46 % av de tillfrågade skulle 

rekommendera Faxeholmen som hyresvärd till sina vänner, vilket indikerar på att 

hyresgästerna i slutändan är nöjda med hyresvärden.     

 

Diagrammet i Figur 8 visar medelvärdet för hyresgästernas svar på enkäten. Skalan går från 

ett till fem, där fem står för mycket bra och ett står för dåligt.   
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Hur upplever du Faxeholmen som hyresvärd?                   3,32 
 
Hur upplevde du Faxeholmen för 10 år sedan? 3,13 
 
Hur upplever du kontakten med hyresvärden Faxeholmen? 3,33 
 
Hur tycker du att Faxeholmens hemsida är att använda? 3,18 

 
Hur upplever du Faxeholmens allmänna rykte? 2,56 
 
Hur anser du att Faxeholmen lever upp till dina förväntningar? 2,79 
 
Skulle du rekommendera Faxeholmen som hyresvärd till dina  2,97 
vänner? 
 

Figur 8. Kundundersökning Faxeholmen. Källa: Fagerlund och Genberg, 2013-04-27.  

 

Några återkommande kommentarer vi fick på den avslutande frågan där hyresgästerna fick 

uppge tre ord de tänker på när de hör Faxeholmen var: bra boende, positivt, hjälpsamma, 

trevligt bemötande, slitet, slarviga reparationer, låg hyra, får vänta länge på hjälp, 

nonchalant, snåla, förändringar, äldre bostäder och frihet.  

4.4	  Hyresgästföreningen	  och	  Fastighetsägarna	  

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. I dag har de  

530 000 medlemmar och förhandlar om hyran och villkoren för boendet för ungefär  

1,5 miljon hyresgäster. Hyresgästföreningen arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad 

till en rimlig kostnad. Deras vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas 

(Hyresgästföreningen, 2013).  

 

Svanberg, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen, berättar att de både arbetar med juridisk 

verksamhet, där de hjälper hyresgäster i tvister med hyresvärden, och med bostadspolitiska 

frågor. De arbetar även med förhandling och lokalutveckling i bostadsområden. Hyresgäst-

föreningen är partipolitiskt obunden och styrs av medlemmarna. De arbetar med opinions-

bildning och påverkar beslutsfattare för att förbättra villkoren för hyresgäster samt hjälper 

dem att påverka sitt boende på egen hand (Hyresgästföreningen, 2013). 

 

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en välfungerande 

fastighetsmarknad. I dag har de drygt 17 000 medlemmar som är fördelade med majoritet på 

  5         4         3        2        1 
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hyresfastigheter med både bostäder och lokaler, övriga är bostadsrättsföreningar (Fastighets-

ägarna, 2013). Stavegård, kommunikatör hos Fastighetsägarna, berättar att Fastighetsägarnas 

verksamhet står på två ben. Det ena benet är stödverksamhet för medlemmarna, exempelvis 

fastighetsförvaltartjänster, hyresförhandlingar och övrig medlemsservice. Det andra benet 

handlar om näringspolitik och främst om hyrespåverkan och politiskpåverkan. Här kommer 

även hyressättningsmodeller, miljöfrågor och beskattningsfrågor in. ”Vi har ju ett speciellt 

monopol och jobbar med den typen av frågor”, säger Stavegård.    

  

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna anser båda att det var bra att det kom en ny 

lagstiftning 2011, eftersom att det var Fastighetsägarna som ifrågasatte systemet genom en 

anmälan till EU-kommissionen, berättar Stavegård. Den nya lagstiftningen balanserar de olika 

intressena som finns bland kommuner, hyresgäster, de kommunala bolagen och de privata 

aktörerna. Svanberg menar däremot att den nya lagstiftningen inte har inneburit några större 

förändringar för de kommunala bostadsbolagen, då förändringen mot affärsmässighet skedde 

redan 1990, i och med att en ny skattereform genomfördes. Skattereformen innebar att de 

kommunala bostadsbolagen blev beskattade på samma sätt som privata fastighetsägare (prop. 

1989/90:110 s. 707). I den meningen har de tvingats bli som vilka företag som helst med 

samma förutsättningar när det gäller den ekonomiska delen. 

 

En annan faktor Svanberg tror har bidragit till varför övergången till affärsmässighet inte blev 

lika dramatisk som de hade kunnat föreställa sig, var att flera av de kommunala bostads-

bolagen tillsatt nya vd:ar. De har drivit bostadsföretaget utifrån en affärsmässig syn och, 

enligt honom, kanske tonat ned det allmännyttiga syftet med verksamheten.   

 

Förändringar som skett på grund av den nya lagstiftningen är de borgensavgifter, vissa 

kommuner har tagit ut. Borgensavgiften är en avgift som kommunerna tar ut i de fall de går i 

borgen för de allmännyttiga bostadsbolagens lån. Detta för att kompensera den ekonomiska 

fördel som denna typ av lån ger. Följaktligen blir villkoren lika både för allmännyttan och de 

privata bolagen (SABO, 2013). Hyresgästföreningen anser att vissa kommuner tagit ut för 

höga borgensavgifter, berättar Svanberg. Han förstår att ett bostadsföretag, i egenskap av ett 

kommunalt bostadsbolag, har förmåner av dessa lån och anser att kommunerna naturligtvis 

ska få ta ut de borgensavgifter de behöver. Men oftast är det dåligt underbyggt omkring 

besluten om borgensavgift. Fastighetsägarna anser att borgensavgifterna på lång sikt innebär 

att det skapas en jämn marknad som främjar konkurrensen, säger Stavegård.  
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Svanberg berättar att en annan förändring är möjligheten till värdeöverföringar från bolagen 

till kommunen. Överstiger de allmännyttiga bolagens vinst en viss procent, ska de betala den 

överstigande delen till kommunen (Boverket, 2013). Hyresgästföreningen vill i första hand att 

pengarna ska stanna i bolagen och användas för att bygga nytt, bygga om och utveckla 

bolagets verksamhet. Stavegård menar att många bolag redan arbetat med affärsmässighet 

sedan tidigare, men för en del bolag innebär den nya lagstiftningen att framförallt 

hyresnivåerna behöver ses över. 

 

För hyresgästernas del märks ingen större skillnad, förutom förhöjda hyror menar Svanberg. 

Stavegård tror däremot att hyreshöjningarna kommer avspegla bättre vad hyresgästerna tycker 

och hur de värderar sitt boende. År 2012 var hyreshöjningen 2,45 % och i år blir höjningen 

1,94 % (SABO, 2013). Dessa höjningar är minimala med hänsyn till inflation och kostnads-

utveckling för bostadsbolagen. Hyresgästföreningen anser att bolagen hållit tillbaka. Svanberg 

menar ändå att bolagens syfte i slutändan inte bara är att generera vinst, utan de ska förvalta 

hyresrätter, stå för bostadsförsörjning, kunna ge hyresgästerna mer inflytande än vad de 

kanske kan ha hos en privat aktör. Samtidigt kan allmännyttan ställa samma inkomstkrav på 

hyresgästerna som de privata fastighetsbolagen. Privata aktörer har däremot vissa sub-

ventioner som inte allmännyttan har, vilket tvingar de allmännyttiga bostadsbolagen att se till 

att de har kapital till nyproduktion och ombyggnad. 

 

Stavegård anser att en del allmännyttiga bolag har arbetat intensivt med att stärka sitt 

varumärke och flera av de stora bolagen arbetar på liknande sätt som de privata. Han menar 

att det är viktigt att bolagen inte glömmer att även arbeta med helheten och erbjudandena mot 

hyresgästerna.   

4.5	  Sammanfattning	  enkätundersökning	  

Nedan i Figur 9 kommer en sammanställning av den enkätundersökning vi genomfört, för att 

på ett överskådligt sätt kunna jämföra de olika bolagen med varandra. Skalan går från ett till 

fem, där fem är mycket bra och ett står för dåligt.  
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som	  
hyresvärd	  

för	  10	  år	  
sedan	  

upplevd	  
kontakt	   hemsidan	   allmänt	  

rykte	  

lever	  upp	  
_ll	  förvänt	  -‐

ningar	  

rekomen-‐	  
dera	  _ll	  
vänner	  

Gavlegårdarna	   3,67	   3,92	   3,39	   3,90	   3,69	   3,58	   4,09	  

Mimer	   3,67	   3,85	   3,44	   3,64	   3,25	   3,12	   3,68	  

Faxeholmen	   3,32	   3,13	   3,33	   3,18	   2,56	   2,79	   2,97	  

2	  

2,5	  

3	  

3,5	  

4	  

4,5	  

Sammanställning	  av	  enkäter	  

 

Figur 9. Kundundersökning. Källa: Fagerlund och Genberg, 2013-04-27. 

 
Sammanställningen av samtliga enkätundersökningar visar att Gavlegårdarna är mycket 

omtyckta och att hyresgästerna i hög grad skulle välja att rekommendera Gavlegårdarna som 

hyresvärd till sina vänner. Inom flera punkter är Gavlegårdarna det mest omtyckta 

bostadsbolaget, av de tre undersökta. Mimer som arbetar aktivt mot kunderna har trots det inte 

uppnått samma nivå gällande allmänt rykte och att leva upp till förväntningar, enligt de 

hyresgäster vi pratat med. Faxeholmen har en lång väg kvar tills de förbättrat ryktet och 

uppnått samma nivåer i kundnöjdhet som Gavlegårdarna och Mimer.  

 

Utifrån de högsta och lägsta punkterna i diagrammet, kan vi utläsa de starkaste och svagaste 

sidorna hos bolagen. Gavlegårdarna har bra rekommendationer vilket är deras starkaste sida, 

däremot kontakten till bolaget uppfattar hyresgästerna är sämre. Mimers starka sida är upp-

levelsen av bolaget och deras svaga sida är hur de lever upp till hyresgästers förväntningar. 

Faxeholmen är bra på att upprätthålla kontakten med hyresgästerna och deras svaga sida är 

det allmänna ryktet.  

 

Generellt följer linjerna i diagrammet samma mönster. Det vi kan se skillnader i, är upp-

levelsen av bolagen i dag, vilken har försämrats för Gavlegårdarna och Mimer. Samtidigt har 

Faxeholmen förbättrat uppfattningen om sig själva de senaste tio åren.  
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I detta avsnitt redogör vi våra analyser vi kommit fram till med denna studie. 
Då vi studerat utvecklingen av den nya lagstiftningen från två håll, de 
allmännyttiga bostadsbolagens och hyresgästernas syn, har valt att dela upp 
analysen och diskussionen i underrubriker som hänger samman med vår 
teoridel i arbetet. Avslutningsvis gör vi en övergripande sammanfattning om 
hur de allmännyttiga bostadsbolagen arbetar med sitt varumärke i dag, med 
hänsyn till varumärkets traditionella bild. 

5.	  	   Analys	  och	  diskussion	   	  
 

 
 

 

 

Utifrån de erfarenheter som företag och kunder har av den förändring som sker inom 

allmännyttan utgår vi från följande områden i analysen: hyresgästundersökningar, utveckling, 

rykte, kommunikationskanaler, personal, den nya lagen, miljö, vakanser, kundupplevelse och 

rekommendationer, för att analysera det insamlade materialet och föra en diskussion nedan. 

Vi har haft forskningsfrågorna som utgångspunkt för vår analys och därefter delat upp 

analysen i fyra huvudrubriker: varumärket, företagens perspektiv, hyresgästernas perspektiv 

och sammanfattning analys.   

5.1	  Varumärket	  

Resultatet av intervjuerna med de allmännyttiga företagen visar att de arbetar hårt med sina 

varumärken och tar stor hänsyn till vad kunderna tycker under utvecklingsprocessen. Nedan 

redovisar vi kort hur respektive bolag arbetar för att bygga varumärkesstyrka, genom att utgå 

från bolagens egna beskrivningar och hur hyresgästerna uppfattar hyresvärdarna som varu-

märke. 

 

Gavlegårdarna, Mimer och Faxeholmen granskar resultat från de årliga kundundersök-

ningarna för att se vilka förbättringsåtgärder som är aktuella. Bolagen utgår från hyresgäster-

nas förslag och åsikter för planering av hela verksamheten samt det strategiska arbetet både på 

kort och lång sikt. Gonzalez och Chakraborty (2012) menar att det är viktigt att organisa-

tionens värderingar avspeglas i varumärket. Vi har fått förståelse av att Gavlegårdarna ser sig 

själva från ett brett samhällsperspektiv och vill avspegla den identiteten i varumärket. De vill 

att hyresgästerna ska känna delaktighet i förnyelser av olika områden för att få en personlig 

kontakt till företaget och skapa en tydlig bild av varumärket.  

 

Vi har sett att de tre bostadsbolagen anser att de utvecklats mycket under de tio senaste åren. 

Mimer har arbetat med att bevara kundrelationer och öka prestationsviljan hos medarbetarna 
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för att utveckla varumärket. Även Faxeholmen har under hela 2012 kämpat med att förbättra 

varumärket, vilket resulterat i utvecklingen av den nya logotypen, nya hemsidan och 

utvecklingen av de nya värdeorden (tillsammans, ärlig och modig), vilket Kaikati et. al (2003) 

ser som den främsta åtgärden vid varumärkesutveckling. Faxeholmen har under en längre tid 

haft problem med ett dåligt rykte, som de nu aktivt vill förändra. Enligt Fombrun et. al (2000) 

behöver chefer ägna stor uppmärksamhet åt att förvalta och vårda ryktet för att öka den 

ekonomiska avkastningen. Det kan vi se att bolagen gör, delvis på grund av den ändrade 

lagstiftningen men även sedan tidigare i och med den nya skattereformen, som Svanberg 

nämnde.  

 

För att vi från en utomståendes perspektiv ska kunna förstå företagens identitet, har vi utgått 

från Yu Xie’s och Boogs’ (2006) samt Lagergrens (2002, 19-27) modell ”Varumärkes-

grunden”. Samtliga undersökta bostadsbolag bygger på samma affärsidé: ”att vara till allmän 

nytta och ha något för alla samt vara möjligheternas boende som passar de flesta”. En annan 

gemensam faktor för bolagen är att alla har liknande positioner på respektive lokala 

marknader, med stora marknadsandelar. Bolagens kommunikationsstrategier korrelerar med 

varandra, genom hemsida, tidningar, brev och personliga möten. Företagskommunikationen 

handlar om hur företaget kommunicerar internt och externt, och skiljer till viss del mellan 

bolagen. Gavlegårdarna och Mimer står i framkant gällande det interna och moderna sättet att 

kommunicera, exempelvis via intranät, företagsträffar och Facebook, medan Faxeholmen inte 

har kommit lika långt i det arbetet. Vi tolkar det som att det mindre bolaget inte i samma 

utsträckning vågar satsa på de moderna kommunikationskanalerna, förrän de stora bolagen 

hittat ett system som verkligen fungerar. Det kan även ha att göra med att det mindre bolaget 

inte har lika stora resurser och väljer därför att rikta in sig på det klassiska förvaltnings- och 

administrativarbetet i första hand.   

5.1.1	  Identitet	  

Varumärket bygger på en stark identitet som skapas inifrån företaget. Det är medarbetarnas 

beteende och val att kommunicera som sätter grunden för identiteten (Appel-Meulenbroek  

et. al, 2010). Vi anser att samtliga studerade bostadsbolag uppfyller de fyra attribut som enligt 

Abratt och Kleyn (2012) behövs för att uttrycka sin identitet som en konkurrensfördel. Till 

exempel Gavlegårdarna, som är väletablerade och alltid försöker lösa konflikter omedelbart, i 

stället för att låta de rinna ut i sanden. Mimer, som arbetar innovativt med flera olika 

internetplattformar för att få kunderna att tänka miljömedvetet och kommunicera direkt med 

varandra. Faxeholmen satsar på tillval för kunden och därmed upplever vi att de blir en 
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attraktiv hyresvärd i förhållande till privata aktörer som inte har samma resurser. Dock borde 

de marknadsföra tillvalen mer.  

 

Maxwell och Knox (2009) anser att chefer behöver uppmärksamma och identifiera de mest 

attraktiva egenskaper företaget har. Vi har observerat att de studerade bolagen har arbetat 

enligt Maxwell’s och Knox’s teorier och lyckats bra i samband med de olika organisations-

förändringar de genomfört under senare år, då bland annat nya vd:ar med ny drivkraft tillsatts. 

Gavlegårdarnas vd menar att det är viktigt att varje individ som arbetar hos dem, tänker och 

lever i enlighet med varumärket. Behandlas inte ett varumärke på rätt sätt kan hela organisa-

tionen drabbas. Alla de studerade företagen är relativt stora, och vi kan utläsa att det är viktigt 

att de alltid tänker på hur de vill förmedla sig själva; det är en stor del av befolkningen på 

orterna som påverkas om något negativt inträffar.  

 

Intervjuerna har påvisat att företagen arbetar aktivt med att personalen ska känna delaktighet i 

arbetet med varumärkesutvecklingen. De har därför satsat på utbildningar och workshops för 

de anställda, inom olika områden som behandlar varumärkets kärnvärden. Dessa typer av 

kompetensutvecklingar anser Gonzalez och Chakraborty (2012) är betydelsefulla för att 

kunna kommunicera ut identiteten företagsledningen vill avspegla, samt leva upp till. Utifrån 

detta kan vi se att företagen lyckats kommunicera identiteten till hyresgästerna, då de i vår 

undersökning med fria ord många gånger uttryckte företagens vision.  

5.1.2	  Image	  

Imagen är svår för företagen att själva påverka, det är omvärldens subjektiva uppfattning om 

företaget (Lagergren, 2002, 24) och påverkas starkt av företagets rykte (Abratt och Kleyn, 

2012). Rindell och Strandvik (2010) menar att imagen skapas av konsumenters erfarenheter. 

Ett sätt företagen undersöker hurdan image de har är genom de vanliga hyresgäst-

undersökningarna. Ett av bolagen, Mimer, gör även en imageenkät som riktas till hela 

befolkningen på orten, vilket är ett bra sätt att gå tillväga för att nå en bred målgrupp och ta 

del av deras synpunkter. Faxeholmen har än så länge endast gjort hyresgästundersökningar 

vid två tillfällen. Från detta kan vi se att det är bra att även Faxeholmen, i egenskap av en 

mindre aktör, satsar på denna typ av varumärkesbyggande åtgärd.  

 

Walker (2010) sammanfattar ryktet som en övergripande utvärdering av ett företag över tiden. 

Framgångsrika kundrelationer bidrar till ett positivt rykte och kan stärka företagets lönsamhet 

(Abratt och Kleyn, 2012). Baserat på de intervjuer vi genomfört, kan vi utläsa att både 
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Gavlegårdarna och Mimer uppfattar att de har ett positivt rykte. Utifrån intervjuerna med 

Faxeholmen tolkar vi att deras allmänna rykte fortfarande inte upplevs lika positivt som de 

större bolagens, trots att företaget arbetat intensivt med varumärkesstärkande åtgärder.  

I jämförelse med vår enkätundersökning, tycker hyresgästerna likväl gott om dem som 

hyresvärd, vilket beror på att bostadsbolagen är bra på att ta hand om hyresgästerna och i 

relativt hög grad lever upp till hyresgästernas förväntningar. 

5.2	  Företagens	  perspektiv	  

5.2.1	  ”Image	  heritage”	  

”Image heritage” har rötter i etableringen av varumärket på marknaden (Rindell et. al, 2010). 

De allmännyttiga bostadsbolagen har snart en hundraårig historia bakom sig och den 

traditionella bilden av allmännyttan är att de ska stå för bostadsförsörjningen, förvalta 

hyresrätter och ha ett socialt ansvar. Varumärkets utveckling över åren har en stark betydelse 

för hur företagen uppfattas i dag (Rindell et. al, 2011).  

 

Gavlegårdarna, Mimer och Faxeholmen startades under 1900-talet, då stor bostadsbrist rådde i 

städerna. Under den tiden hade folk inte råd att köpa eget och bristen på byggnader ledde till 

att många sökte sig till kommunen för hjälp. De allmännyttiga bolagen fick ta ett stort socialt 

ansvar och erbjuda boende till de som behövde. Vi har fått insikt i att de förr inte tänkte på att 

varumärket hade en image och vilken betydelse denna egentligen har. De allmännyttiga 

bolagen var stora och erkända på orten, hade säkra hyresgäster och behövde inte tänka på vad 

de gjorde och hur de gjorde för att behålla ett gott rykte. De fortsatte i gamla mönster och 

gjorde som de alltid hade gjort, det hade ju fungerat tidigare. Det medförde att vissa av de 

allmännyttiga bolagen, oftast de på mindre orterna, fick ett negativt rykte som lever kvar än i 

dag, vilket vi kan se har skett i Söderhamn och för Faxeholmen.  

 

Hur den nya lagstiftningen som kom 2011 har påverkat kan varken de intervjuade 

allmännyttiga bostadsbolagen eller Hyresgästföreningen se. Fastighetsägarna tror däremot att 

lagstiftningen främjar konkurrensen och skapar en jämnare marknad på lång sikt. 

Bostadsbolagen anser att de redan innan lagstiftningen har arbetat utefter affärsmässiga 

principer. Hyresgästföreningen menar att övergången från enbart socialt ansvar till även 

marknadsmässiga förhållanden skedde i och med den nya skattereformen (prop. 1989/90:110 

s. 707) som kom 1990. Bolagen blev då satta under samma förutsättningar som privata 

bostadsbolag när det gäller den ekonomiska delen. Varumärke var något de privata aktörerna 
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arbetade med för att ha möjlighet att konkurrera med de stora kommunala bolagen (Falonius, 

2010, 20-21). Trots detta tolkar vi, utifrån intervjuerna, att bolagen under 90-talet inte såg 

fördelarna med att ha ett starkt varumärke och tänkte på hur dess image upplevdes.  

 

I Rindell och Strandviks (2010) ”Corporate brand evolution”-modell, Figur 3, beskrivs under 

varumärkesrenovering hur företagens varumärkesidentitet och image behöver förändras för att 

gå i linje med företagets vision efter strategiska förändringar eller vid ändrad konkurrens. Alla 

bostadsbolagen och framförallt Faxeholmen har fokuserat på hur de kan förbättra varumärket 

och imagen för att bli mer konkurrenskraftiga. Dessa förändringar är utmanande för företagen 

eftersom de har en viss planerad identitet samt en image hos hyresgästerna. Planen och 

uppfattningarna är inte lätt att ändra, eftersom de tidigare erfarenheterna kommer spela en stor 

roll i imagen. Vi uppfattar att Gavlegårdarna haft medgång genom åren och inte råkat ut för 

någon större negativ uppmärksamhet och allmänt alltid haft ett gott rykte, som ger dem en 

stabil grund att stå på. Även Mimer har haft ett relativt gott utgångsläge, men har fått kämpa 

för att nå den position på marknaden de har i dag. Faxeholmen har däremot haft en svårare 

utveckling med en avflyttande befolkning och hög arbetslöshet i kommunen.  

5.2.2	  ”Image-‐in-‐use”	  

”Image-in-use” beskriver hur ett företag kommunicerar varumärkesidentiteten och påverkar 

hur människor agerar och uppfattar ett varumärke (Rindell et. al, 2010). De allmännyttiga 

bostadsbolagen är marknadsledande inom hyresmarknaden och har fått en ökad konkurrens 

genom ändrade ekonomiska förutsättningar, på grund av den ändrade lagstiftningen. Från 

detta kan vi tyda att det är viktigt att bolagen i dag hittar nya sätt för att konkurrera med de 

privata aktörerna som är vana att arbeta aktivt med varumärket under hårdare ekonomiska för-

hållanden.   

 

Utifrån våra intervjuer har vi kommit fram till att företagen arbetar med att skapa 

medvetenhet hos personalen om varumärkets betydelse och att leva upp till detta. Alla tre 

företag har under senare år definierat värdeord tillsammans med de anställda för att på ett 

naturligare sätt förmedla ut företagens budskap. Vi kan förstå att det är lättare för de anställda 

att memorera orden om de själva fått vara med i utvecklingsprocessen. Schau et. al (2009) 

belyser även denna delaktighet och menar att värdeorden på så sätt blir enklare att nyttja i 

praktiken.  
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Modellen i Figur 3 ”Corporate brand evolution” av Rindell och Strandvik (2010) hjälper oss 

att definiera vem det är som kontrollerar varumärkets nuvarande image, som påverkas i hög 

grad av hur imagen har skapats. Vi ser att det till stor del är hyresgästerna som skapat imagen 

för de allmännyttiga bolagen. Bolagen har själva kunnat påverka imagen genom att alltid tagit 

hand om kunderna och lyssnat till deras behov. Företagen berättar att de kontrollerar detta 

genom egna hyresgästundersökningar och bemöter missnöjda kunder på bästa sätt för att 

motverka att negativa rykten skapas. Vi upplever att företagen är duktiga på att vårda 

kundrelationerna. Faxeholmen har under de senaste åren verkligen arbetat aktivt med att 

förbättra imagen på detta sätt. Modellen ”Corporate brand evolution” tar även upp den 

ständiga förändringen av image (Rindell och Strandvik, 2010). Vi anser att bolagen behöver 

vara vaksamma för att inte förlora kontrollen genom passivitet, då hela varumärket kan 

raseras nästan på en dag. Fastighetsägarna poängterar att i och med den ökade konkurrensen 

blir det allt viktigare för företagen att ha ett starkt varumärke som arbetas med varje dag.  

 

Schau et. al (2009) talar om att samhällsengagemang är en del i varumärkesbyggandet som 

stärker kundernas uppfattning och förtroende till företagen. I dag har de olika bostadsbolagen 

allt mer börjat arbeta med miljöfrågor. Bland annat har Gavlegårdarna som mål att vara 

klimatneutrala 2015 med hjälp av Corporate Social Responsibility (CSR). Mimers miljöarbete 

har en lång tradition, men väljer även de i dag att rikta in sig på sociala frågor genom CSR. 

Från detta kan vi se att företagens samhällsengagemang är något positivt, där speciellt Mimers 

maskotar i hög grad bidrar till att stärka företagets image. Även vindkraftsprojektet ser vi som 

något originellt och passande för ett kommunalt bostadsbolag som vill förstärka sin 

miljömedvetenhet. Vårt empiriska resultat visar att Faxeholmen inte har något specificerat 

miljöarbete.  

 

Vi kan se att Gavlegårdarnas vakanser i dag nästan är obefintliga, och är en förbättring 

jämfört med för tio år sedan, vilket har gått i linje med deras förbättrade image enligt bolagens 

egna kundundersökning. Mimer har de senaste tio åren haft oansenliga vakanser, och det är 

därför svårt för oss att göra en jämförelse. Faxeholmen däremot har gjort stora förbättringar 

genom rivningar, men har trots det fortfarande i dag höga vakanser. Vi utläser att detta främst 

beror på Söderhamns attraktivitet och söderhamnsbornas tidigare erfarenheter av bostads-

bolaget.  
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Abratt och Kleyn (2012) menar att utan kunders erfarenheter kan inte en stark image byggas. 

Faxeholmen har sett till vad kunderna efterfrågar och därför valt att förlänga telefontiderna 

och kontaktmöjligheterna med företaget. De andra bolagen vill också möta kunderna på deras 

villkor, till exempel genom kvällsmöten för att diskutera aktuella frågor. I stället för en 

internetbaserad debatt om de riktar sig till en målgrupp som inte använder internet i samma 

utsträckning, som den yngre generationen. I modellen ”Image and practice relationship 

dynamics”, Figur 2, (Rindell et. al, 2011) beskrivs det att ju bredare gruppen är med samma 

erfarenheter, desto starkare blir företagets varumärke. Därför är det viktigt att nå ut till en bred 

målgrupp. Vi bedömer att företagen kan bli ännu bättre på att leva upp till kundernas 

förväntningar och se varje dag som en ny möjlighet att träffa en nöjd kund, genom 

marknadsföring och tillgänglighet. De tre elementen utläser vi kan definiera ett objekt som 

fastighet, kunnig personal som en kompetens och kundservicen som en image.    

 

Resultatet från vår intervju med Gavlegårdarna visar vikten av att hyresgästen känner trygghet 

i sitt boende och med dem som hyresvärd, som en anledning till att hyresgästerna väljer just 

dem. Tryggheten bidrar till en stärkt image som Abratt och Kleyn (2012) menar fås av all 

upplevd kommunikation och koppling till företaget. Det är viktigt, anser vi, att företagen i dag 

informerar om hyresgästens rättigheter och skyldigheter, samt berättar hur hyresgästen ska gå 

tillväga om denne stöter på ett problem med boendet för att bygga upp denna grundtrygghet.  

5.3	  Hyresgästernas	  perspektiv	  

5.3.1	  ”Image	  heritage”	  

Resultatet från vår enkätundersökning har gett oss en tydlig bild av hur hyresgästernas 

uppfattning om respektive bostadsbolag har förändrats över tiden. Vi har undersökt vad 

hyresgästerna tyckte för tio år sedan jämfört med i dag. Tillfrågade hyresgäster anser att de 

större bolagen upplevdes bättre för tio år sedan. Det är inte fråga om någon drastisk skillnad, 

men det visar ändå en liten nedgång. Detta motsäger vad bolagen uttryckt enligt deras egna 

undersökningar, där hyresgästerna ser dem som en bättre hyresvärd i dag. I vår undersökning 

har endast det mindre bolagets allmänna upplevelse förbättrats under det senaste seklet. Vår 

tolkning är att de stora bolagen äger en stor del av marknaden, vilket kan ha inverkan på att 

kunderna i vissa fall kan känna att de inte har någon annan valmöjlighet än allmännyttan som 

hyresvärd. Tidigare var det vanligare med mindre aktörer, men i dag har flera blivit uppköpta 

av de allmännyttiga bolagen. Vi kan se att det även beror på att skillnaden mellan privata 

bolag och allmännyttan minskat och att hyrorna har höjts till marknadsmässiga priser enligt 
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den nya lagstiftningen. Det mindre bolaget har dock haft ett mycket negativt rykte som 

förbättrats under denna tid. Därav utläser vi att hyresgästerna uppfattar dem som en bättre 

hyresvärd i dag än vad de gjorde förr, vilket därmed stärkt imagen. Från detta kan vi dra 

slutsatsen att Faxeholmen fortfarande arbetar med att få kunderna att glömma ”image 

heritage” och i stället uppmärksamma deras nya ”image-in-use” (Rindell et. al, 2010).   

 

”Image heritage” påverkar hur ”image-in-use” upplevs i dag och därmed hur företagens rykte 

förändras över tid; något som alltid finns i kundernas medvetande (Rindell et. al, 2011). 

Bostadsbolagens allmänna rykte upplever hyresgästerna enligt vår undersökning olika för de 

olika bolagen. Gavlegårdarna upplevs ha det bästa ryktet, därefter kommer Mimer som har ett 

”okej” rykte med tonvikt mot ”bra”. Faxeholmen däremot har ett ”inte så bra” rykte men ändå 

”okej”, uttolkat att Faxeholmens gamla rykte fortfarande ligger kvar i minnet hos 

hyresgästerna. Vi kan se att dessa skillnader beror på att Gavlegårdarna har den största 

marknadspositionen och förvaltar den bra, på samma sätt som de alltid gjort, och vi upplever 

att de befinner sig kvar i ”image heritage”. Mimer kan vi se ligger i en innovationsfas och 

använder således aktivt ”image-in-use”, där hyresgästerna än så länge inte känner till allt de 

arbetar med inom företaget.  

5.3.2	  ”Image-‐in-‐use”	  

Andra faktorer vi sett spelar in på hyresgästernas uppfattningar är hur lättanvänd hemsidan är 

och hur de upplever kontakten med hyresvärden. Vår undersökning visar att alla tre bolagen 

är väldigt lika på dessa punkter. Enbart Faxeholmens hemsida har fått lite lägre betyg. 

Hyresgästerna tycker kontakten och hemsidan är bra i allmänhet och vi tolkar att det främst 

beror på att företagen satsar på dessa delar.  

 

En fråga vi anser vara avgörande för huruvida hyresgästerna upplever bostadsbolagen som 

bra, är om de skulle rekommendera hyresvärden till sina vänner. Resultatet på denna fråga är 

likt svaret på hur hyresgästerna upplever det allmänna ryktet, dock är svaren en skala 

positivare för varje bolag. Vi tolkar detta som att hyresgästerna är extra kritiska till de 

allmänna frågorna, men när denna raka och personliga fråga kommer svarar de ärligare om 

vad de egentligen tycker.    

5.4	  Sammanfattning	  analys	  

Vi kan se att Gavlegårdarna är en trygg hyresvärd som har en stark identitet inom bolaget och 

fortfarande arbetar som de gjort tidigare. De har märkt att sättet de arbetar på, är aktuellt och 
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går hem hos kunderna. Enligt vår tolkning arbetar bolaget efter tradition och bygger på en god 

”image heritage”. Bilden av dem har inte förändrats trots den nya lagstiftningen. Något de 

behöver utveckla mer är den direkta kontakten till hyresgästerna. De bör våga använda sociala 

medier som en bra källa för att direkt svara på hyresgästernas funderingar. Även fastighets-

skötarna kan mer aktivt ute i områdena tala med de boende och fråga om de har något som 

behöver åtgärdas. Detta skulle bidra till en ännu starkare image av bolaget och ett aktivt 

arbete med ”image-in-use”, vilket Rindell och Strandvik (2010) anser är av betydelse för att 

vara ett konkurrenskraftigt företag.   

 

Mimer verkar aktivt för att stärka varumärket och bli det ”bästa allmännyttiga bostadsbolaget 

i Sverige”. För att uppnå detta mål behöver de börja med kundundersökningar om vad 

hyresgästerna tycker om de olika entreprenörerna Mimer upphandlar, för att ta hand om 

fastighetsskötseln. Dessa påverkar i stor utsträckning hyresgästernas bild av företaget. Om 

Mimers entreprenörer är uppskattade, leder det till att Mimer får ett gott rykte. 

Entreprenörerna ansvarar för en övervägande del av den direkta kundkontakten. Vår tolkning 

är att företaget har utvecklats mycket över åren och nyttjar till fullo ”image-in-use” mot 

kunderna. De har ingen äldre ”image heritage” som påverkar varumärket i dag. Hyresgäst-

undersökningen visar att Mimer arbetar på ett bra sätt för att kommunicera identiteten till 

hyresgästerna, och de uppfattas således innovativa och som en god hyresvärd. Vi önskar att 

Mimer ska vara en förebild för alla allmännyttiga bostadsbolag. 

 

Faxeholmen är bra på att kommunicera sin identitet, eftersom de är oerhört öppna med hur de 

arbetar och vad de planerar att göra. Vi tolkar att bolaget står under utveckling och i 

inledningen till en ny image. De påverkas starkt av det gamla ryktet från ”image heritage”. Vi 

uppfattar att de behöver arbeta mer med att lyssna på vad hyresgästerna efterfrågar, men även 

satsa på utemiljöerna i bostadsområdena som bidrar till att öka hyresgästernas trygghet och 

trivsel. De kan även ta in miljömedvetenhet som en del i varumärkesbyggandet. Dessa 

åtgärder skulle bidra till att stärka företagets ”image-in-use”. Företaget har goda möjligheter 

och en enorm drivkraft att lyckas bli bättre. Vi vill tro att Faxeholmens rykte om tio år har 

möjlighet att vara lika starkt som Mimers är i dag. 

 

Sammanfattningsvis kommer vi visa positiva och negativa sidor av bostadsbolagen i tabellen 

på nästa sida. De negativa sidorna är punkter vi uppmärksammat att bolagen behöver arbeta 

aktivt med för att stärka imagen och varumärket. 
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Gavlegårdarna + Stark identitet och trygghet 
 -  Utveckla direkt kontakt med kunderna, till exempel genom  
    sociala medier 

Mimer + Innovativa med digitala plattformar 
 -  Öka antal kundundersökningar riktade mot entreprenörer 

Faxeholmen + Transparenta  
  -  Lyhördhet mot hyresgästerna 
  -  Satsa på utemiljöerna  
  -  Miljömedvetenhet 

 

Dessa punkter behöver bolagen arbeta med för att stärka sitt varumärke för att kunna hantera 

de förändringar som den nya lagstiftningen innebär. Vi tror att Faxeholmen kan dra flera 

fördelar av att betrakta Mimers positiva utvecklingsarbete, vilket även Gavlegårdarna kan 

göra för att bli ännu bättre. 

 

Vi vill sammanfatta vår bild av de tre bolagen med tre begrepp: tradition, innovation och 

under utveckling. Gavlegårdarna står för tradition och befinner sig enligt oss fortfarande i 

”image heritage” och vågar inte riskera varumärkets status med obeprövade kommunikations-

kanaler. Faxeholmen anser vi är under utveckling och försöker arbeta bort ”image heritage” 

för att enbart kommunicera ut en ny ”image-in-use”. De prövar olika kommunikationskanaler 

för att på bästa sätt nå ut till kundernas medvetande och skapa en ny uppfattning om bolaget 

för att inte förknippas med det gamla ryktet. Mimer har vi valt att placera under innovation, 

eftersom att de ligger i framkant när det gäller nya kommunikationssätt. Vi kan se att bolaget 

tidigare har genomgått en utveckling från ”image heritage” till ”image-in-use”, där de 

befinner sig i dag. 
 

 
Figur 10. Imagetolkning av bolagen. Källa: Fagerlund och Genberg, 2013-05-13. 
 



 	  
51	  

	  
	   	  

Detta avsnitt presenterar de slutsatser vi kommit fram till i denna studie. Vi 
väljer att lyfta upp slutsatserna till en generell nivå, med viss hänvisning till 
de undersökta företagen, samt avslutar med att presentera studiens kunskaps-
bidrag och förslag till fortsatta studier. 

6.	  	   Slutsats	  
 

	   	   	   	  

6.1	  Utvecklingen	  –	  från	  ”image	  heritage”	  till	  ”image-‐in-‐use”	  
Vi kan förstå att ”image heritage” alltid finns kvar i kundernas medvetande och är något som 

är svårt att förändra. Även om företag vill skapa en ny image och arbetar intensivt för att 

kommunicera ut denna nya ”image-in-use”, har vi sett att det är en lång process som kan ta 

flera år att etablera i kundernas medvetande. Vi har även fått förståelse för att kommunikation 

och hur företag väljer att förmedla budskap är en bidragande faktor i utvecklingen av image 

över tiden. Strategiskt valda kommunikationsalternativ av företag kan påskynda processen till 

en god ”image-in-use”. Detta kan vara: att alltid tänka på vad som sägs i media och hur 

personalen möter kunderna samt att använda effektiva kommunikationskanaler.  
 

 

Figur 11. Imageutveckling över tiden. Källa: Fagerlund och Genberg, 2013-04-18. 

Utifrån analysen har vi kommit fram till nya begrepp för ”image heritage” och ”image-in-

use”. Vi vill likställa ”image heritage” med tradition och ”image-in-use” med innovation. Ett 

annat ord för ”kommunikation” i figuren ovan, anser vi är: under utveckling. Företagen som 

är under utveckling arbetar med att etablera en ny image och påverkas starkt av den 

traditionella bilden. Företag i tradition arbetar enligt gamla mönster, och företag i innovation, 

är likt namnet säger, mycket innovativa i utvecklingen av image. Vi tycker att alla företag ska 

sträva mot att använda ”image-in-use” och komma bort från ”image heritage”, för att skapa 

bättre resultat och öka sina marknadsandelar genom en nutida image. 

 

De allmännyttiga bostadsbolagen har genomgått stora finansiella förändringar i och med den 

nya lagstiftningen, som även inneburit en ökad konkurrens på marknaden. De största för-
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ändringarna är de höjda hyrorna, som kommit till följd av att bolagen i dag kräver en viss 

avkastning på fastigheterna, och de borgensavgifter bolagen måste betala för att få lån hos 

kommunen. 

 

Den traditionella bilden av allmännyttan är ”ett bostadsbolag för alla” som tidigare varit 

förknippat med de utsatta i samhället. I dag vill de förändra den bilden och framstå som ett 

bolag för alla oavsett ekonomisk status. Detta leder till att bolagen behöver arbeta aktivt med 

”image-in-use” som starkt är påverkad av ”image heritage” (Rindell et. al, 2011). Bolagen 

försöker förändra imagen genom nya sätt att kommunicera på och genom att anpassa sig 

bättre till kundernas behov (Rindell och Strandvik, 2010).  Utifrån insamlad data är vår 

uppfattning att företagen har vissa delar de behöver förändra i arbetet med varumärket för att 

leva upp till samma nivå som privata bolag, som alltid har fokuserat på att ha ett starkt 

varumärke.  

 

Gavlegårdarna bygger på ”image heritage” och har i dag ett gott kundomdöme. Rindell och 

Strandvik (2010) menar om företagen stannar kvar och glömmer bort att utveckla ”image-in-

use” kommer företagen tappa marknadsandelar. Författarna nämner även att förflyttning är 

viktigt för företagen, då konkurrensen förändras på marknaden och nya strategiska lösningar 

krävs. Vi kan se att Mimer arbetar aktivt med ”image-in-use”, vilket Rindell och Strandvik 

(2010) anser är bra, då det är betydelsefullt att varumärkets aktiviteter är synliga i den 

moderna marknadens ständigt föränderliga miljöer. Faxeholmen övergår allt mer mot ”image-

in-use” och Rindell och Strandvik (2010) belyser det essentiella i att beakta vad konsumenten 

uppfattar. Företagen behöver alltid komma ihåg att konsumenterna ständigt använder ”image 

heritage” till hjälp för att tolka nya händelser, enligt Braun-La Tour et. al (2007).  

6.2	  Kunskapsbidraget	  med	  studien	  

Studien bidrar till det företagsekonomiska ämnet genom den djupa analysen av hur ett 

företags ”image heritage” inverkar på ”image-in-use” och hur kommunikation kan påverka 

kundens erfarenheter och dessutom förändra uppfattningarna om varumärket. Vi har genom 

att studera tre allmännyttiga bostadsbolag kunnat konstatera att kundens erfarenhet av 

varumärket är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till då en organisation arbetar med 

varumärkesutveckling.   
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Genom de tre elementen Rindell et. al (2011) använder i modellen ”Image and practice 

relationship dynamics” (Figur 2), för att analysera varumärkesstyrkan hos företagen, har vi 

valt att definiera fastigheterna i sig som ett objekt, kunnig personal som en kompetens och 

kundservicen som en image. Rindell et. al (2010) talar även om den betydelsefulla kommuni-

kationen som behövs för att konsumenterna ska få ”den rätta bilden” av företaget. Det kan 

företagen uppnå genom ärlighet, snabba svar och nya kommunikationskanaler.     

6.3	  Förslag	  till	  fortsatta	  studier	  

Det vi har upptäckt med vår studie är att det aldrig går att radera en uppfattad image hos 

kunderna, trots att företaget arbetar hårt för att kommunicera ut en ny bild av företaget. Vi kan 

ändå se att genom nya sätt att arbeta kan bolagen göra stegvisa förändringar.   

 

Förslag till fortsatta studier kan vara att inom samma område utföra samma studie, men med 

andra allmännyttiga bostadsbolag. Ett annat förslag är att undersöka hur klädbranschens 

image påverkas av bland annat barnarbete, pälstillverkning och klädkvalitet. Klädbranschen är 

intressant eftersom den påverkas i stor utsträckning av vad konsumenterna tycker och därför 

skulle samma teorier, som vi har använt, vara applicerbara på en sådan studie.   
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Bilagor	  

Intervjuguide	  

Frågor	  till	  bostadsbolagen	  
 
Bakgrund 

• Hur tror ni att hyresgästerna upplever er som hyresvärdar? 
• Vad vill ni att man ska tänka på när man hör ert företagsnamn? 
• Hur arbetar ni med ert varumärke jämfört med andra privata fastighetsbolag? 
• Vad ser ni för grundstyrkor i ert varumärke? 
• Har ert varumärke förändrats över tiden? 

- Har dessa förändringar påverkat ert resultat? 
- Hur har den nya lagstiftningen om allmännyttans syn på vinst påverkat ert 

arbete? 
• Vilken position har ni på marknaden? 

- Har den förändrats över tiden? Vad har påverkat detta? 

Identitet 
• Hur gör ni för att kommunicera ut det företaget står för till era hyresgäster och övriga 

samhället?  
- Har de anställda någon speciell roll i det här arbetet? 

• Hur arbetar ni inom företaget för att få alla medarbetare att sträva mot samma mål? 
• Har ni utbildningar för de anställda, där de lär sig att skapa mervärde för era kunder 

inom ert företag?  

Image  
• Hur uppfattar hyresgästerna er, tror ni? 
• Är det något speciellt som ni blir förknippade med?  

- Skulle ni vilja förändra detta? I så fall hur? 
• Om ni tidigare varit förknippade med något negativt, hur har ni gjort för att 

hyresgästerna och kommuninvånarna har fått en bättre syn av er?  
• På vilket sätt tar ni hänsyn till hyresgästernas erfarenheter då ni skapar strategier för 

ert varumärke?  
- Kan hyresgästerna följa era strategier? I så fall hur? 

• Hur skickar ni ut information till era hyresgäster? 
• Hur använder ni sociala medier för att nå ut till era kunder? 
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Frågor	  till	  Hyresgästföreningen	  
 

• Hur länge har du jobbat inom Hyresgästföreningen? 
• Hur många medlemmar har ni? 
• Vilka frågor jobbar ni främst med? 
• Hur ser Hyresgästföreningen på den nya lagstiftningen? 
• Vilka förändringar tror Hyresgästföreningen den nya lagstiftningen har inneburit?  
• Hur tror ni bostadsbolagens syn har förändrats? 
• Hur tror ni hyresgästernas syn har förändrats? 
• Ser du någon skillnad mellan det privata och allmännyttan? 

- Jobbar de olika med sina varumärken?   
- Har det förändrats något i och med den nya lagstiftningen? 
-‐ Har detta förändrats de 10 senaste åren? 

 

Frågor	  till	  Fastighetsägarna	  
 

• Hur länge har du jobbat inom Fastighetsägarna? 
• Hur många medlemmar har ni? 
• Vilka frågor jobbar ni främst med? 
• Hur ser Fastighetsägarna på den nya lagstiftningen? 
• Vilka förändringar tror Fastighetsägarna den nya lagstiftningen har inneburit? 
• Hur tror ni bostadsbolagens syn har förändrats? 
• Hur tror ni hyresgästernas syn har förändrats? 
• Ser du någon skillnad mellan det privata och allmännyttan? 

- Jobbar de olika med sina varumärken? 
- Hur påverkar lagstiftningen skillnaden? 
- Var skillnaden en annan för 10 år sedan? 
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Enkät	  
Nedan är den enkät vi använt oss av för att få en insyn i vad hyresgästerna tycker om de olika 
bostadsbolagen. I stället för XXX har vi haft bolagens namn då vi ställt frågorna. Vi har även 
haft tilläggsfrågor som ”Varför?” och ”På vilket sätt?” efter fråga 4-10 för att hyresgästerna 
själva har fått ge korta kommentarer eller motiveringar till deras svar.   
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Kundundersökning	  Gavlegårdarna	  

 
 

 
 

 
 

 
 

66%	  

34%	  

Kön	   Kvinna	  

Man	  

12%	  
8%	  

20%	  

20%	  

40%	  

Hur	  många	  år	  har	  du	  boS	  hos	  Gavlegårdarna?	  

mindre	  än	  ed	  år	  

1-‐2	  år	  

3-‐6	  år	  

7-‐16	  år	  

mer	  än	  16	  år	  

15,1	  

25	  

16,7	  

42,4	   41,7	  

27,8	  

36,4	  
33,3	  

38,9	  

6,1	  
0	  

16,7	  

0	   0	  
3	  

Hur	  upplever	  du	  
Gavlegårdarna	  som	  

hyresvärd?	  

Hur	  upplevde	  du	  
Gavlegårdarna	  för	  10	  år	  

sedan?	  

Hur	  upplever	  du	  kontakten	  
med	  Gavlegårdarna?	  

Mycket	  bra	   Bra	   Okej	   Inte	  så	  bra	   Dåligt	  

20,7	   20	  
15,1	  

48,3	  

37,1	   39,4	  

31	  
34,3	   33,3	  

0	  

8,6	  
12,1	  

0	   0	   0	  

Hur	  tycker	  du	  
Gavlegårdarnas	  hemsida	  är	  

ad	  använda?	  

Hur	  upplever	  du	  
Gavlegårarnas	  allmänna	  

rykte?	  

Hur	  anser	  du	  ad	  
Gavlegårdarna	  lever	  upp	  _ll	  

dina	  förväntningar?	  
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38%	  

41%	  

12%	  

9%	  

0%	  
Skulle	  du	  rekomendera	  Gavlegårdarna	  som	  hyresvärd	  Vll	  dina	  vänner?	  

Ja,	  absolut	  
Troligtvis	  
Osäker	  
Nej	  
Nej,	  verkligen	  inte	  

Nämn	  tre	  ord	  du	  tänker	  på	  när	  du	  hör	  Gavlegårdarna:	  bra,	  hjälpsam,	  
trevlig,	  trivs,	  sunkigt,	  stort	  mångfald,	  segregerad,	  gult,	  budget,	  Gävle,	  
många	  bostäder	  i	  varierande	  skick,	  Fullriggaren,	  köpoäng,	  stora,	  snabb	  
service,	  pålitlig,	  kommunal,	  trygg,	  valmöjligheter,	  säkert	  och	  lätt	  att	  få	  
lägenhet.	  	  
 

Övriga	  kommentarer	  vi	  fick:	  	  
-‐ Vissa	  ställen	  tar	  de	  hand	  om,	  andra	  inte.	  Förr	  tog	  de	  hand	  om	  

allt	  bättre.	  Tar	  flera	  dagar	  innan	  de	  kommer	  om	  man	  anmält	  
något	  fel,	  borde	  ange	  tid	  som	  de	  ska	  höra	  av	  sig.	  

-‐ Prioriterar	  ej	  rustning	  av	  lägenheterna.	  
-‐ Bättre	  städning	  av	  trapphusen	  
-‐ Finns	  inga	  andra	  alternativ,	  om	  man	  inte	  kan	  köpa	  eget.	  Förr	  

hade	  man	  HSB	  som	  valmöjlighet.	  	  
-‐ De	  är	  bra,	  finns	  fina	  områden!	  
-‐ Trevlig	  personal	  
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Kundundersökning	  Mimer	  

 
 

 
 

 
 

 

66%	  

34%	  

Kön	   Kvinna	  

Man	  

12%	  
8%	  

20%	  

20%	  

40%	  

Hur	  många	  år	  har	  du	  boS	  hos	  Mimer?	  

mindre	  än	  ed	  år	  

1-‐2	  år	  

3-‐6	  år	  

7-‐16	  år	  

mer	  än	  16	  år	  

15,7	  

33,3	  

16,7	  

49	  

33,3	  
27,8	  27,5	  

23,1	  

38,9	  

2	   5,1	  

16,7	  

5,9	   5,1	  
0	  

Hur	  upplever	  du	  Mimer	  
som	  hyresvärd?	  

Hur	  upplevde	  du	  Mimer	  för	  
10	  år	  sedan?	  

Hur	  upplever	  du	  kontakten	  
med	  Mimer?	  

Mycket	  bra	   Bra	   Okej	   Inte	  så	  bra	   Dåligt	  

16	  
11,5	   9,8	  

44	  

32,7	  

25,5	  
30	   30,8	   33,3	  

8	  

19,2	  

29,4	  

2	  
5,8	  

2	  

Hur	  tycker	  du	  Mimers	  
hemsida	  är	  ad	  använda?	  

Hur	  upplever	  du	  Mimers	  
allmänna	  rykte?	  

Hur	  anser	  du	  ad	  Mimer	  
lever	  upp	  _ll	  dina	  
förväntningar?	  
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32%	  

26%	  

28%	  

9%	  
6%	  

Skulle	  du	  rekomendera	  Mimer	  som	  hyresvärd	  Vll	  dina	  vänner?	  

Ja,	  absolut	  
Troligtvis	  
Osäker	  
Nej	  
Nej,	  verkligen	  inte	  

Nämn	  tre	  ord	  du	  tänker	  på	  när	  du	  hör	  Mimer:	  
Plusval,	  rejäl	  hyresvärd,	  dyrt,	  dåliga	  gårdar	  och	  parkeringar,	  bra,	  kan	  ej	  
leverera,	  bättre	  än	  andra	  hyresföreningar,	  lögner,	  smutsig,	  luriga,	  blå,	  
hantverkare,	  boende	  för	  alla,	  stabilt,	  säkert,	  trevligt,	  lång	  väntetid,	  
medelmåttigt,	  populära,	  ordentliga,	  trygga,	  billigt,	  nytänkande,	  snåla,	  
fint,	  gammalt,	  proffsigt,	  renoveringsbehov,	  garanti,	  fina	  lägenheter,	  
otrevliga,	  ohjälpsamma,	  dåligt	  med	  höjda	  hyror,	  bra	  kontakt,	  
kommunal,	  bra	  design	  på	  hemsidan	  och	  tillgänglighet.	  
 

Övriga	  kommentarer	  vi	  fick:	  	  
-‐ Tycker	  plusvals	  idén	  är	  helt	  åt	  skogen!	  
-‐ Krångligt	  rustasystem	  
-‐ Vi	  har	  bott	  i	  bostadsrätt	  i	  10	  år,	  Mimer	  är	  bättre!	  
-‐ Bygg	  mer	  åt	  ungdomarna	  så	  att	  de	  kan	  få	  eget	  boende	  
-‐ Mimer	  är	  till	  för	  rika	  som	  har	  råd	  att	  bo	  i	  nybyggen	  
-‐ Dröjer	  allt	  för	  länge	  med	  allt	  
-‐ Kösystem	  fungerar	  ej	  
-‐ Inte	  så	  glada	  kvartersvärdar	  

	  
	  
	  

 



 	  
68	  

	  
	   	  

Kundundersökning	  Faxeholmen	  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

72%	  

28%	  

Kön	   Kvinna	  

Man	  

14,7	  
8,3	  

15,2	  

29,4	  

37,5	   36,4	  38,3	  

25	   24,2	  

8,8	  

16,7	   15,2	  
8,8	  

12,5	  
9,1	  

Hur	  upplever	  du	  
Faxeholmen	  som	  

hyresvärd?	  

Hur	  upplevde	  du	  
Faxeholmen	  för	  10	  år	  

sedan?	  

Hur	  upplever	  du	  kontakten	  
med	  Faxeholmen?	  

Mycket	  bra	   Bra	   Okej	   Inte	  så	  bra	   Dåligt	  

5,9	  
0	  

9,1	  

35,3	  

17,6	  

27,3	  

38,2	  
35,3	  

21,2	  

11,8	  

32,4	  

18,2	  

8,8	  
14,7	  

24,2	  

Hur	  tycker	  du	  Faxeholmens	  
hemsida	  är	  ad	  använda?	  

Hur	  upplever	  du	  
Faxeholmens	  allmänna	  

rykte?	  

Hur	  anser	  du	  ad	  
Faxeholmen	  lever	  upp	  _ll	  

dina	  förväntningar?	  

12%	  

18%	  

28%	  

21%	  

21%	  

Hur	  många	  år	  har	  du	  boS	  hos	  Faxeholmen?	  

mindre	  än	  ed	  år	  

1-‐2	  år	  

3-‐6	  år	  

7-‐16	  år	  

mer	  än	  16	  år	  
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12%	  

34%	  

16%	  

13%	  

25%	  

Skulle	  du	  rekomendera	  Faxeholmen	  som	  hyresvärd	  Vll	  dina	  vänner?	  

Ja,	  absolut	  
Troligtvis	  
Osäker	  
Nej	  
Nej,	  verkligen	  inte	  

Nämn	  tre	  ord	  du	  tänker	  på	  när	  du	  hör	  Faxeholmen:	  charmigt,	  trevlig	  
personal,	  drivkraft,	  bra	  boende,	  äldre	  bostäder,	  slitet,	  slarviga	  
reparationer,	  prisvärt,	  trivsamt,	  tryggt,	  H&M,	  billigt,	  får	  vänta	  länge	  på	  
hjälp,	  nonchalant,	  snåla,	  dyra	  hyror,	  bra	  utbud,	  frihet	  och	  stor	  
arbetsgivare.	  	  
	  
 
Övriga	  kommentarer	  vi	  fick:	  	  

-‐ Det	  finns	  alltid	  saker	  och	  ting	  som	  kan	  göras	  bättre.	  Jag	  tycker	  
de	  försöker,	  men	  det	  kan	  inte	  vara	  det	  lättaste	  att	  göra	  alla	  
nöjda.	  Det	  är	  bra	  med	  tillvalet:	  tvättmaskin,	  torktumlare	  och	  
diskmaskin.	  De	  borde	  kanske	  marknadsföra	  det	  lite	  bättre.	  	  

-‐ Lekplatsen	  på	  vissa	  områden	  är	  dåliga.	  Blandningen	  av	  för	  
mycket	  ungdomar	  och	  gamla	  borde	  tänkas	  över.	  	  

-‐ Fattar	  inte	  vitsen	  med	  den	  nya	  ”profilen”,	  loggan	  är	  totalt	  
obegripbar.	  

-‐ Lägenheterna	  är	  inte	  alltid	  bästa	  skicket	  och	  tar	  väldigt	  lång	  tid	  
innan	  man	  får	  något	  fixat	  och	  rustat.	  	  
	  

 


