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Sätts hyresgästen i fokus? 

Sammanfattning  

På grund av den bostadsbrist på som idag delvis råder på hyresrättsmarknaden, kan frågan 

ställas huruvida fastighetsföretagen har incitament till att arbeta kunddrivet för att därmed 

öka sin konkurrenskraft. Att allmännyttiga bostadsbolag ska drivas utifrån affärsmässiga 

principer bestäms genom en ny lag från 2011 - Lag (2010:879) om allmännyttiga kommuna-

la bostadsaktiebolag. Den nya lagstiftningen medför också ett nytt hyressättningssystem. 

Dessa förändringar kan komma att medföra nya spelregler på marknaden som innebär en 

ökad konkurrens bland fastighetsföretagen samt att kunden kan komma att ställa högre 

krav på sin hyresvärd. 

 

Studiens syfte är att kartlägga och jämföra huruvida fastighetsföretag sätter sina kunder i 

fokus samt att kartlägga hyresgästers upplevelser vad gäller trivsel i sitt boende och vad de 

anser vara en idealisk förvaltning. För att kunna besvara syftet har en kvantitativ enkätun-

dersökning med ett visst inslag av kvalitativa, öppna, frågor riktats mot hyresgäster från två 

fastighetsbolag, ett allmännyttigt och ett privatägt, och från två olika bostadsområden. Vi-

dare har direkta kvalitativa intervjuer skett med företrädare från de undersökta fastighets-

bolagen AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag samt Lundqvist Byggförvaltning AB. Dessa 

genomfördes för att få en insikt i och förståelse för hur kundorienterat bolagen arbetar. 

 

Litteraturen som studien har baserats på innefattar områdena fastighetsförvaltning, kund-

driven förvaltning och service management. Utifrån denna litteratur har sedan teorier legat 

till grund för inledande kunskapsinhämtning och frågeställningar. Senare har dessa teorier 

kopplats till empirin i studiens analysdel.  

 

Vad som framkommer i resultatet påvisar att hyresgäster endast i viss mån sätts i fokus av 

sin hyresvärd. Detta indikerar på att fastighetsföretagen inte till fullo arbetar kundoriente-

rat. Resultatet visar även på att både förvaltaren och fastighetens geografiska läge är av be-

tydelse för till vilken grad hyresgästen sätts i fokus. Vidare framkommer vilka faktorer som 

påverkar hyresgästernas trivsel samt att en summering av hur en idealisk förvaltning be-

drivs, enligt tillfrågade hyresgäster, redovisas. 
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Tenants in focus? 

Abstract 

The purpose of this examination is to study and analyze whether two different housing 

companies in Trollhättan, Sweden, put their tenants in focus or not. Literature based on 

facility management, with emphasis in customer orientation and service management, has 

been used to enhance the authors’ knowledge base. Interviews with the chosen housing 

companies and questionnaires targeted to tenants have been implemented to proceed and 

to answer the general question of this examination. A comparison between the housing 

companies will evaluate if there is any difference between a company for public utility, 

Eidar, and one whom is owned privately, Lundqvist. The results of the data shows, from 

some angles, a great variation in tenants’ opinions considering their experiences regarding 

having a safe home, being taken seriously by their housing company and the possibility to 

suit their apartment along with personal wishes and/or needs. The main question is if the 

tenant feels him being in focus by the housing company. The analysis illuminates and dis-

cusses the results, which will lead to a conclusion. According to this study housing compa-

nies only partly keep their tenants in focus and the utility company seems to be less focused 

on the customers than the private-owned one. 

 

Important keywords: Tenants in focus, Customer orientation, facility management, service 

management. 
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Förord 

I kursen Fastighetsfövaltningsteknik (FTB 350) vid Högskolan Väst fick vi kännedom om 

hur stora kostnaderna för en av- och omflyttning uppkommer till när en hyresgäst flyttar. 

Utifrån det väcktes vårt intresse om hur fastighetföretag arbetar för att i högre grad sätta 

kunden i fokus. Vi har insett att kunddriven fastighetsförvaltning är oerhört viktigt för att 

attrahera och behålla hyresgäster under en längre tid. På så sätt kan fastighetsföretagen även 

spara in stora kostnader som istället kan användas inom företaget och dess förvaltning för 

att vidare utveckla fastigheten. 

 

Tack till Lundqvist Byggförvaltning AB och AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag som har 

ställt upp på intervjuer och övriga frågor, samt bostadsföretagens hyresgäster som svarat på 

vår enkätundersökning. Utan er medverkan hade uppsatsen inte varit möjlig att genomföra. 

 

Till sist vill vi rikta ett stort tack till vår examinator Ulf Ernstson och handledare Håkan 

Jensen som har varit engagerade, ställt upp och hjälp till när det har behövts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Sofia Adolfsson Karin Lööf  Marie Ört Dahlén
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Nomenklatur 

A- och B-läge:  Fastighetskonsulten Newsec delar in städer, 

och däribland Trollhättan, i lägesområden. 

Detta görs utifrån marknadskännedom samt 

intervjuer med personal från kommunen, fas-

tighetsägare och ibland mäklare. De ritar kar-

tor och utifrån dessa delas kommunen sedan 

in i olika områden. (Källa: Andreas Björns-

son, analytiker vid Newsec.)  

 

Av- och omflyttningsgrad:  Antal omflyttningar i beståndet i förhållande 

till antal bostäder. Detta är ett mått på hur 

stor andel av bostäderna som bytt hyresgäster 

under året. 

(http://www.sssb.se/uploads/file/SSSB/SSS

B%20arsredovisning%202008.pdf) 

 

Fastighetsförvaltning: Fastighetsförvaltning är en process, där re-

surser i form av arbete, fastighetskapital, 

kunnande och information omvandlas till ut-

rymme och service. (Fastighetsägarna 2007, 

s.5)  

 

Hyresrätt: En enskild lägenhet som är uthyrd eller av-

sedd för uthyrning. (Fastighetsnomenklatur 

2011, s 582) 

 

Inre miljö:  Den inre miljön avser hyresgästens lägenhet 

och dess fasta tillbehör. (klargörande enligt 

författarna) 

 

Jordabalken: JB, avsnitt i lagboken med centrala regler i 

fastighetsrätten. 
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Kund i fokus:  Författarna har valt att göra ett klargörande 

angående begreppet ”kund i fokus” som, ef-

ter instudering av teorier, valts att samman-

fattas enligt följande; Att hyresgästen känner 

sig bli tagen på allvar av sin hyresvärd, att hy-

resgästen upplever sitt boende som tryggt 

samt att hyresgästens lägenhet kan kundan-

passas utifrån specifika behov och önskemål. 

 

Kunddriven fastighetsförvaltning:  Att maximera sitt bidrag till sina hyresgästers 

värdeskapandeprocesser för deras livskvalitet 

och att i all verksamhet utgå ifrån hur man 

bidrar till detta mål i den dagliga skötseln och 

ständigt utveckla kunderbjudandet. Befintliga 

kunder ska i alla lägen sättas i centrum samt 

att rollerna mellan kund, förvaltningsföretag 

och samarbets-partners utvecklas effektivt. 

(Högberg & Högberg 2000, s.98) 

 

Naturliga av- och omflyttningar:  Den avflyttning som sker på grund av natur-

liga grunder, såsom exempelvis ändrade fa-

miljeförhållanden. (enligt författarna) 

 

Vakansgrad: Outhyrd del i förhållande till uthyrbar del av 

en fastighet. Vakansgraden kan beräknas ba-

serat på areor alternativt hyror. (Fastighets-

nomenklaturen 2011, s.593) 

 

Yttre miljö:  Den yttre miljön avser allmänna utrymmen 

samt innergård. (klargörande enligt författar-

na) 
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1 Inledning 

Lever fastighetsföretagen upp till hyresgästernas förväntningar? Hur upplever hyres-

gästerna att fastighetsföretagen tar dem på allvar och tillgodoser deras önskemål och 

behov? Denna studie har för avsikt att kartlägga och jämföra huruvida två fastighets-

företag, ett allmännyttigt och ett privatägt, i Trollhättan sätter sina kunder i fokus. 

Studien ska vidare undersöka och förmedla vad hyresgästerna upplever vara de vikti-

gaste trivselfaktorerna i sitt boende samt vad de anser vara en idealisk förvaltning. 

1.1 Bakgrund 

Kulturen inom fastighetsföretagande har under senare årtionden förändrats. Från att 

ha varit en ren investeringsverksamhet och mestadels handlat om kapitalförvaltning, 

där företag kännetecknats av kunniga kapitalförvaltare med kunskap inom ekonomi 

och finansiering, till att på senare tid utvecklats mot en kunddriven fastighetsförvalt-

ning där relationen till den specifika kunden ligger i fokus. Fastighetsförvaltaren har 

därför en betydande roll vad gäller hyresgästernas kundnöjdhet. För en framgångsrik 

förvaltning gäller att förvaltaren maximerar värdet för den enskilde hyresgästen. 

(Fernström 1994, s. 49)  

 

Författarna till denna studie har främst tagit del av litteratur inom ämnet fastighetsdri-

ven förvaltning, och servicemedvetenhet i fastighetsföretag från 1990-talet, eftersom 

nyare litteratur inte finns tillgänglig.  Litteraturen belyser vikten av att inför 2000-talet 

förändra synen på fastighetsförvaltning från att tidigare sätta fastigheten i fokus till att 

bli mer kunddrivna. Framgångsrika förvaltare frångår mer och mer tanken om att 

byggnaden utgör resursen, i stället ses kunden som den viktigaste tillgången, se figur 

1.1. Det sedvanliga underhållet och den kontinuerliga driften sköts som förr, men 

rationaliseras och effektiviseras allt mer. Ett moment för att nå en framgångsrik för-

valtning är att attrahera, främst nuvarande hyresgäster, med hög kvalitet och god ser-

vice i förvaltningen. (Fernström 1994, s. 238)  

 

                            
Figur 1.1. Författarnas illustration/utveckling av figur som visar fastighetsförvaltningens utveckling. 
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Situationen för fastighetsförvaltare är idag inte den samma som den som rådde på 90-

talet, då det vid den tiden stod många tomma lägenheter runt om i landet. Detta bi-

drog till ett omfattande intäktsbortfall och därmed fanns betydande incitament för 

fastighetsföretag att arbeta utifrån ett mer kundfokuserat synsätt. Idag råder istället 

brist på hyresrätter på många håll, framför allt i de större och medelstora städerna. Då 

litteraturen inom ämnet fastighetsförvaltning med inriktning på kundorientering är 

från en tid då andra förutsättningar rådde på hyresmarknaden legitimeras den kom-

mande undersökningen. 

 

Från och med 1 januari 2011 lyder allmännyttan1 under en ny lagstiftning, Lag 

(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, vars huvudpunkt säger 

att allmännyttiga bostadsbolag skall drivas utifrån affärsmässiga principer. En följd av 

detta blir således ökade avkastningskrav i dessa bolag. Då allmännyttan är en stor ak-

tör på bostadsmarknaden kommer detta att medföra nya spelregler på hyresrätts-

marknaden som kan innebära ökad konkurrens och därmed likaså behov av ett ökat 

kundfokus. Sedan det blivit allt vanligare att ombilda hyresrätter till bostadsrätter an-

ses det råda en viss konkurrens mellan dessa boendeformer. Fastighetsföretag vill, likt 

alla andra företag maximera sin vinst. Vid en konkurrenssituation gäller det att i kun-

dens ögon vara duktigare än andra företag på att tillfredsställa efterfrågan, om inte 

riskerar företaget att förlora kunden till en konkurrent och hyresintäkter skulle då gå 

förlorade.  

 

Även ett förändrat hyressättningssystem från och med 2011, enligt JB 12 kap 55§, 

påverkar aktörerna på hyresbostadsmarknaden. Tidigare var enbart allmännyttan 

normerande vid hyressättning av bostäder.  Numera går bostadshyrorna mot en mer 

marknadsanpassad hyressättning, då hänsyn tas till hela beståndet när hyrorna för-

handlas fram.  Beroende på förändringar av hur bruksvärdeshyran bestäms blir kon-

kurrensen allt större mellan fastighetsföretagen och en högre omflyttningsgrad kan 

dessutom komma att bli ett faktum. Hyresgästen som kund kan framöver komma att 

ställa högre krav på sin hyresvärd beträffande både förvaltning och service. (Fastig-

hetsnomenklatur 2011, s. 528) 

                                                 
1 1 § Med allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag avses i denna lag ett aktiebolag som en 

kommun eller flera kommuner gemensamt har det bestämmande inflytandet över och som i 
allmännyttigt syfte 
1. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med 
hyresrätt, 
2. främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget, och 
3. erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.  
Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 
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1.2 Problembeskrivning 

Inom fastighetsmäklarbranschen är ”läget, läget och läget” ett vedertaget uttryck. En-

ligt etablerade värderingsprinciper är läget den avgörande faktorn för en fastighets 

värde. Emellertid är det för en fastighetsägare till ett flerbostadshus, med långsiktigt 

tänkande, av större prioritet att denne har lojala hyresgäster i byggnaden som trivs och 

vill bo kvar, än var fastigheten är belägen. En hög omflyttningsgrad drabbar inte bara 

fastighetsägaren, utan också de andra hyresgästerna i huset. För varje av- och omflytt-

ning som sker ökar fastighetsägarens kostnader, pengar som i stället hade kunnat an-

vändas till investeringar eller drift och underhåll av fastigheten. Dessutom påverkas 

hyresgästerna negativt vid hög omflyttning, då de på grund av detta upplever mindre 

trygghet i sitt boende. Detta skulle därmed kunna utmynna i ett minskat värde för 

hyresgästen. 

 

Långsiktighet är ett nyckelord inom fastighetsförvaltning, både vad gäller underhåll av 

fastigheter och kundrelationer. Att sätta kunden i fokus är en förutsättning för att 

skapa en god och långsiktig relation. Då bostadsbeståndet i stort sett är uthyrt sätts 

inte lika höga krav på att fastighetsföretaget alltid är kundorienterat, men den dag då 

konkurrens är ett faktum kommer det vara nödvändigt att fastighetsföretagen arbetar 

kundfokuserat för att attrahera de mest önskvärda hyresgästerna. 

 

I kursen Fastighetsförvaltningsteknik, FTB302 vid Högskolan Väst, har det framgått 

att förvaltare söker nya vägar och idéer för att utvecklas. Nya spelregler på marknaden 

skapar ökad konkurrens, vilket gör att fastighetsägarna ständigt måste utveckla fastig-

heten och relationen till kunden för att öka mervärdet för kunden. Hur skapar fastig-

hetsföretagen mervärde för sina kunder? Hur sätts egentligen kunden i fokus och hur 

arbetar fastighetsföretag kundorienterat i realiteten? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga och jämföra huruvida fastighetsföretagen sätter sina 

kunder i fokus samt att kartlägga hyresgästernas upplevelser vad gäller trivsel i sitt 

boende och vad de anser är en idealisk förvaltning. 
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1.4 Frågeställningar 

En övergripande frågeställning som driver arbetet är; 

 Sätts hyresgästen i fokus? 

 

Följande frågeställningar avser att ge svar på ovanstående övergripande frågeställning; 

 Hur arbetar tillfrågade fastighetsföretag proaktivt för att minska av- och om-

flyttningen?  

 Hur skiljer sig hyresgästernas uppfattningar åt, vad gäller att som kund sättas i 

fokus, beroende på var de bor och ifall de är boende i ett allmännyttigt eller 

privatägt fastighetsföretag?  

 Vilka faktorer, som härrör fastighetsförvaltningen, påverkar hyresgästens triv-

sel och vad anser fastighetsbolagen påverka hyresgästernas trivsel?  

 Skiljer sig kundernas uppfattningar åt beträffande om de blir tagna på allvar, 

beroende på var de bor och vilken förvaltare som är hyresvärd? 

 Skiljer sig kundernas uppfattningar åt beträffande om de upplever att de har 

ett tryggt boende, beroende på var de bor och vilken förvaltare som är hyres-

värd? 

 Skiljer sig kundernas uppfattningar åt beträffande om de upplever att en 

kundanpassning av lägenheten är möjlig, beroende på var de bor och vilken 

förvaltare som är hyresvärd? 

 Hur bedrivs enligt hyresgäster en idealisk förvaltning? 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas så till vida att undersökningens frågor endast kommer att beröra 

hyresgästers upplevelser kring den inre och yttre miljön med hänsyn tagen till fastig-

hetsförvaltningen samt relationen och servicen kring förvaltningen. Med inre miljö 

menas hyresgästens lägenhet och dess fasta tillbehör. Den yttre miljön avser allmänna 

utrymmen samt innergård. Endast bostadslägenheter i flerbostadshus ska beaktas. Två 

bostadsområden i Trollhättan kommer att studeras; centrum i A-läge och ett B-läge, 

Karlstorp. Intervjuer kommer att ske inom Trollhättans stad, med AB Eidar, som är 

stadens allmännyttiga fastighetsbolag, samt med en privat fastighetsägare, Lundqvist 

Byggförvaltning AB. Jämförelser kommer att ske mellan bostadsbolagen och de två 

bostadsområdena. 
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2 Metod 

2.1 Informationssökning 

Valet av litteratur har gjorts med utgångspunkt i kunddriven fastighetsförvaltning, där 

kunderna sätts i centrum som den viktigaste beståndsdelen i fastighetsförvaltningsor-

ganisationen. Informationssökning har skett via Google Scholar, Google, SOFIA, 

Libris, DiVA, Newsec, Nationalencyklopedin samt referenser i använda böcker. In-

formation från fastighetsägarna AB Eidar och Lundqvist Byggförvaltning AB har in-

hämtats. Fakta från hyresgästs- respektive fastighetsägarorganisationer har också sökts 

i mindre utsträckning. 

 

Använda sökord är bland många exempelvis; fastighetsförvaltning, förvaltning, kund-

orientering, kunddriven, kundnytta, kundfokus, nöjd kund, service, service manage-

ment, kvalitativ, kvantitativ, undersökning, induktiv, deduktiv, intervju, enkät, rap-

portskrivning och uppsats. 

2.2 Abstraktionsnivåer 

De tre olika abstraktionsnivåer som kan användas vid datainsamling till studien är 

induktion, deduktion och abduktion. 

2.2.1 Induktion 

Induktion innebär att studien startar i verkligheten där mönster försöker upptäckas, 

som sedan kan sammanfattas i modeller och teorier. En teori formuleras utifrån den 

empiri som samlats in, detta sker utan att någon inläsning av existerande teorier har 

gjorts. (Björklund & Paulsson 2003, s.62) Induktion är en slutledning i vilken man 

sluter sig till ett generellt samband från ett antal enskilda fall. Denna nivå bygger oftast 

på många observationer och långtgående generaliseringar. (Nationalencyklopedin 

2012)  

2.2.2 Deduktion 

Vid deduktion tar man först del av existerande teorier. Utifrån teorierna görs förutsä-

gelser om empirin, som därefter försöks få verifierade av insamlade fakta. Sedan görs 

slutsatser om separata företeelser utifrån den befintliga teorin. (Björklund & Paulsson 

2003, s.62) Deduktion är det vetenskapliga förfaringssättet att logiskt härleda satser ur 

allmänna lagar eller grundsanningar. Den deduktiva forskningsansatsen representerar 

den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och empiri i samhällsveten-

skapen. (Nationalencyklopedin 2012)  
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2.2.3 Abduktion 

Abduktion är när nivåvandringen sker fram och tillbaka mellan de olika abstraktions-

nivåerna. (Björklund & Paulsson 2003, s.62) Abduktion är en logisk slutledning som 

bygger på en översats som är sann och vars undersats och slutsats är mer eller mindre 

sannolik. (Nationalencyklopedin 2012)  

 

2.2.4 Val av abstraktionsnivå 

Studien börjar, genom att upprätta intervju- och enkätfrågor, med att bygga på befint-

liga teorier som prövas, vilket ses som en deduktiv abstraktionsnivå. Studien utvecklas 

sedan genom att sättet att utforska och arbeta ändras, då sökande processer sker. Det-

ta gör att abstraktionsnivån ändras till en induktiv ansats. 

2.3 Metoder för datainsamling 

2.3.1 Primärdata 

Primärdata är data som samlas in för första gången och är specificerad för den speci-

fika undersökningen i arbetet. För att få fram primärdata används olika typer av enkä-

ter och intervjuer samt i vissa fall kan även direkta observationer förekomma. (Lantz 

2011,s. 43) 

 

2.3.1.1 Enkät 

En enkät, kvantitativ metod, inleds med en kort introduktion till den aktuella under-

sökningen samt demografiska variabler av enkel fakta såsom kön och ålder. Därefter 

ställs de frågor som studien innefattar. När enkäten utformas är det viktigt att tänka 

på att frågorna är klara och tydligt ställda, att ledande frågor inte ställs, att känsliga 

frågor undviks samt att svarsalternativen är på grundligt sätt utformade så att de både 

är heltäckande och ömsesidigt uteslutande. Eftersom olika slag av variabler kan an-

vändas till olika typer av statistiska analyser är det viktigt att svarsalternativens varia-

belskala noggrant tänks igenom innan undersökningen. När enkäten är konstruerad 

bör den först testas, en så kallad pilotstudie genomförs. Fristående personer får besva-

ra enkäten och på så sätt kan enkäten förbättras, vilket leder till att undersökningen 

som helhet kan få högre validitet och/eller reliabilitet. Pilotstudien bör genomföras 

med personer som är liknande de respondenter som senare ska delta i den verkliga 

undersökningen. (Lantz 2011, s. 43-45) 

 

Distributionen av en enkät kan ske på olika sätt. En postenkät skickas vanligtvis ut till 

respondenterna via vanlig post eller e-post. Via denna distribution kan ett stort antal 

respondenter nås. Respondenterna har möjlighet att svara när de vill och påverkas inte 

av direkt interaktion med den som gjort enkäten. Dessutom är undersökningen billig 

att genomföra. (Lantz 2011, s. 45) 
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En datainsamlingsmetod som har blivit alltmer vanlig är webbenkäten. Enkäten finns 

tillgänglig på den webbplats där respondenterna surfar. Fördelarna med webbenkäten 

är att snabbt svar erhålls från många respondenter, som registreras direkt när enkäten 

är ifylld samt att det är en billig distributionskanal. Dock finns stor risk för bortfall, att 

enkäten ofta kräver teknisk kompetens och att urvalet av respondenter inte blir repre-

sentativt för det urvalsunderlag man vill undersöka. (Lantz 2011, s. 45) Besöksenkät är 

när respondenterna får fylla i enkäten direkt på plats. En högre svarsfrekvens fås och 

på så sätt undviks många bortfall som annars kan vara ett problem med enkätunder-

sökningar. (Lantz 2011, s. 46)  

 

2.3.1.2 Intervju 

En intervju, kvalitativ metod, grundas på personlig interaktion mellan en intervjuare 

och en respondent. Intervjuer brukar delas upp i två kategorier, besöksintervju och 

telefonintervju. Vid en besöksintervju uppsöker intervjuaren den utvalda responden-

ten på en plats som passar den sistnämnda, exempelvis på arbetsplatsen. Intervjun 

genomförs utifrån ett förberett frågeformulär. Här kan, med hjälp av den personliga 

interaktionen, mer komplicerade frågor ställas. Denna intervjumetod är mer kost-

samma och tidskrävande än en vanlig enkät, men kvaliteten på svaren är mycket högre 

med denna metod vilket är nödvändigt i vissa situationer. En viss risk för att respon-

denten påverkas av intervjuaren finns då tonfall och olika förklaringar av frågor kan 

variera under intervjun. Genom telefonintervju fås också en personlig interaktion mel-

lan intervjuare och respondent och är en betydligt billigare och snabbare metod. Stör-

re risk för bortfall finns och intervjuaren vet inte om respondenten befinner sig i en 

ostörd miljö. (Lantz 2011, s. 46-47)  

 

2.3.1.3 Direkta observationer 

Direkta observationer används när en undersökning av mänskliga beteenden ska gö-

ras. Genom denna metod kan tillförlitlig data på individnivå erhållas. (Lantz 2011, s. 

47) 

 

2.3.1.4 Val av primärdata 

Metoder för insamling av primärdata som har valts är besöksintervju och besöksenkät. 

För att företagen skulle ha en möjlighet att presentera sin organisation och för att få 

en personlig interaktion med respondenten valdes en besöksintervju. Då fanns möj-

lighet att ställa öppna och mer komplicerade frågor samt att få mer omfattande och 

nyanserade svar. Besöksenkäten till hyresgästerna valdes med utgångspunkt utifrån att 

få många svarande respondenter och att undvika bortfall. Besöksenkäten är till största 

del en kvantitativ undersökning med flervalsalternativfrågor. För att hyresgästerna 

skulle kunna uttrycka sina åsikter på ett mer fritt och utförligt sätt fanns även möjlig-

het till detta genom två öppna frågor, vilket kan öka undersökningens reliabilitet.  
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2.3.2 Sekundärdata 

Motsatsen till primärdata är sekundärdata, som även kallas för skrivbordsundersök-

ning. Här ingår data som samlats in tidigare för något annat syfte och är inte specifikt 

för den aktuella undersökningen. Det kan bland annat vara officiell statistik, facklitte-

ratur och databaser. Med sekundärdata sparas mycket tid då informationen redan 

finns tillgänglig. Nackdelen kan dock vara att de data som studeras inte är aktuell, vil-

ket kan påverka att ett framtida resultat kan komma att bli inaktuellt.  (Lantz 2011, s. 

48) 

 

2.3.2.1 Val av sekundärdata 

För att få teorier att jobba utifrån samt bra frågeställningar till enkäter och intervjuer 

har det varit nödvändigt att ta del av både facklitteratur, forskningsrapporter samt att 

söka i databaser. Författarna har även en kännedom om fastighetsförvaltning genom 

en kurs på 7,5hp inom ämnet. Den facklitteratur som har valts har gjorts med inrikt-

ning i fastighetsförvaltning och kundorientering. Denna inriktning valdes utifrån att 

studien i största del kommer att anknyta till detta. 

2.4 Undersökningsmetoder 

2.4.1 Kvalitativ undersökning 

En kvalitativ variabel visar ett värde genom subjektiv bedömning, åsikter eller värde-

ringar och variablerna saknar matematisk innebörd. (Lantz 2011, s. 32) Studierna byg-

ger på forskningsstrategi som är induktiv, tolkande och bygger således inte på tidigare 

teorier utan en egen teori genereras utifrån det praktiska forskningsresultatet. (Bryman 

2011, s. 340)  

 

2.4.2 Kvantitativ undersökning 

En kvantitativ variabel är något som kan mätas objektivt och som resulterar i ett värde 

som har en reell matematisk innebörd. (Lantz 2011, s. 31) Kvantitativ forskning, som 

är av ett deduktivt slag, innefattar en insamling av numeriska data och det finns en 

objektiv syn på verkligheten. Den kvantitativa undersökningen börjar med att man 

utgår från en teori som senare, efter andra viktiga delar i processen, sammanställs och 

slutligen formulerar resultat och slutsats. (Bryman 2011, s. 150) 

 

2.4.3 Val av undersökningsmetod 

Studien innefattar både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. Två kvali-

tativa undersökningar har gjorts i form av intervjuer med två fastighetsbolag. Via in-

tervjuer kunde mer öppna frågor ställas, som gav utförligare svar och ökad förståelse 

för hur företagen arbetar. Den kvantitativa undersökningen riktade sig till hyresgäster i 

de tidigare nämnda fastighetsbolagen som studien belyser, detta för att mäta det som 



Sätts hyresgästen i fokus?  

 9 

avses att mätas. För att kunna få tillräckligt många respondenters åsikter genomfördes 

en besöksenkät.  

2.5 En studies trovärdighet 

Reliabilitet, validitet och objektivitet kan ses som tre mått på en studies trovärdighet. 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet, det vill säga i vilken utsträck-

ning samma värde erhålls om undersökningen upprepas. Den har att göra med om 

slumpen har påverkat resultatet i studien så att det inte stämmer med verkligheten. 

Inom beteendevetenskapen är reliabiliteten ett mått på hur starkt eller pålitligt upp-

mätta värden i exempelvis ett test eller experiment är. Genom att använda kontrollfrå-

gor, enkäter och intervjuer kan studiens reliabilitet förbättras. (Björklund & Paulsson 

2003, s. 59-61) (Nationalencyklopedin 2012) 

2.5.2 Validitet 

Med validitet avses graden av giltighet i studien. Resultatet granskas för att se om nå-

got systematiskt fel i studien har gjorts av forskarna, exempelvis om mätningar har 

skett på fel sätt eller om orealistiska antaganden om verkligheten har gjorts i modellva-

len. (Lantz 2011, s.36-38) Validitet är ett mätinstrument där man mäter det som man 

avser att mäta. För att öka validiteten för en studie kan flera olika perspektiv använ-

das. (Björklund & Paulsson 2003, s. 59-61) 

2.5.3 Objektivitet 

Med objektivitet anses i vilken utsträckning värderingar påverkar studien, saklighet 

och opartiskhet ska gälla. Studiens objektivitet ökas genom att tydliggöra och motivera 

de olika val som görs i studien, vilket också ger läsaren möjlighet att själv ta ställning 

till studiens resultat. (Björklund & Paulsson 2003, s. 59-61) 

 

2.6 Urval, val av respondenter 

Då studien begränsas till tio veckor har urvalet av företag och hyresgäster valts med 

hänsyn till detta. Eftersom utgångspunkten för arbetet är Högskolan Västs lokaler har 

närheten till respondenterna påverkat både antalet tillfrågade samt valet av de platser 

där enkätundersökningen har skett. Det är viktigt att inte bara se en frågeställning eller 

ett problem ur en aspekt, utan att den bedöms ur flera synvinklar för att vid en under-

sökning få en så fyllig och allsidig bild som möjligt. (Thurén 2005, s. 88) 

 
Fastighetsföretagen, AB Eidar och Lundqvist Byggförvaltning AB, har valts ut utifrån 

att kunna göra en jämförelse mellan ett allmännyttigt och ett privat fastighetsföretag. 

Detta på grund av att det kan skilja sig åt hur förvaltningen bedrivs samt för att se 

skillnaden mellan hur kundorienterat företagen arbetar beroende på om företaget är 
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allmännyttigt eller privat. Företagen har även valts med hänsyn till att deras fastigheter 

är belägna på samma områden. Då jämförelse mellan två olika områden i Trollhättan 

kommer att ske har ett A-läge och ett B-läge valts.  

 

Intervjuer med representanterna från de båda företagen grundar sig i att få så tillförlit-

lig information som möjligt. I de fall intervjupersonen inte kunnat svara på en fråga 

har svar tillhandahållits från en annan kunnig inom företaget. Stefan Jansson som är 

fastighetschef, och dessutom ingår i ledningsgruppen, är företrädare för AB Eidar. 

För Lundqvist Byggförvaltning AB har intervju skett med Joakim Dahlenfors, kund-

ansvarig, samt med företagets VD Gert Karlsson. Vi anser att dessa tre respondenter 

är representativa och kunniga inom området fastighetsförvaltning vilket gör att reliabi-

liteten blir hög. 

 
Som respondenter har hyresgäster inom de två fastighetbolagen valts, detta för att få 

deras syn på fastighetsförvaltningen där de bor. De boendes synpunkter inom allmän-

nyttan och det privata fastighetsbolaget ska sedan jämföras, med hänsyn tagen till de 

två olika områdena. Detta medför att respondenterna finns i totalt fyra olika grupper, 

två inom A-läge och två inom B-läge. Spridningen av respondenter, beträffande ex-

empelvis ålder och kön, ökar reliabiliteten i undersökningen. Dessa respondenter har 

valts utifrån en urvalsundersökning, grundat på områden, på grund utav den begrän-

sade tiden. Denna undersökningsmetod går fortare, är inte så kostsam och ger ett mer 

aktuellt svar än vad en totalundersökning hade gjort. I undersökningen har medvetna 

selektiva urval av hyresgäster gjorts, just för att det är dessa hyresgäster inom de två 

utvalda områdena och fastighetsföretagen som är intressanta för undersökningen. 

2.7 Frågornas tillkomst 

2.7.1 Intervjufrågor 

Inför intervjuerna studerades olika teorier, främst om kunddriven fastighetsförvalt-

ning, för att få kunskap inom området. Många av frågorna var inriktade på av- och 

omflyttning då frågeställningen från början var inriktad mot det. En pilotstudie gjor-

des kort innan intervjuerna ägde rum. Pilotstudien genomförts med författarnas vän-

ner och föräldrar, detta för att se till att frågorna var utformade på ett förståeligt sätt 

och att ingen fråga skulle kunna misstolkas. 

 

2.7.2 Enkätfrågor 

Enkätfrågorna som har använts i studien har tillkommit efter att teorier har studerats. 

Vidare har uppgifter från SABO2 och deras avflyttningsenkät använts. Enkäten upp-

rättades efter att intervjuerna med fastighetsbolagen gjorts. För att ha så tydliga och 

                                                 
2 Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, bransch- och intresseorganisation för Sveriges allmännyttiga 
bostadsaktiebolag. 
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korrekta frågor som möjligt har pilotstudier genomförts på oberoende personer och 

främst med personer som är liknande de respondenter som ska svara på enkätfrågor-

na, det vill säga personer som för närvarande bor i en hyresrättslägenhet. Enkäten har 

även reviderats tre gånger, med hjälp av först närstående och sedan handledare och 

examinator, innan den var klar för genomförandet. 

2.8 Undersökningens genomförande 

2.8.1 Intervju 

Första intervjun, se Bilaga A, genomfördes med Lundqvist Byggförvaltning AB på 

deras huvudkontor. Representanter för företaget var VD:n Gert Karlsson och Joakim 

Dahlenfors som är kundansvarig. De hade i förväg fått ta del av intervjufrågorna för 

att kunna förbereda sig. Dessutom kompletterades intervjun med ett antal tilläggsfrå-

gor, se Bilaga B, som uppkommit dagarna innan intervjun. Samtalet pågick i drygt en 

och en halv timme och hela intervjun spelades in via röstmemon.  

Den sista av de två intervjuerna ägde rum i AB Eidars konferensrum på deras huvud-

kontor. Fastighetschefen Stefan Jansson intervjuades och hade, genom att ha tagit del 

av frågorna tidigare, fått hjälp med dessa av marknadsansvarig på kontoret. Samma 

förutsättningar som gällde vid intervjun med Lundqvist gäller även för Eidar. Inter-

vjun varade i drygt en timme. 

2.8.2 Enkätundersökning 

Inför genomförandet av enkätundersökningen sattes lappar upp i trappuppgångarna, 

se Bilaga E, för att de boende skulle veta om att undersökningen skulle äga rum under 

vecka 17. Detta gjordes för att de boende inte skulle vara oroliga när en främmande 

person knackar på dörren, vilket vi trodde skulle kunna höja svarsfrekvensen. 

Genomförandet av enkätundersökningen, se Bilaga C och D, skedde under tre heldagar, 

onsdag till fredag under vecka 17 och mellan tiderna 10-20. För att få så hög svarsfre-

kvens och ett så lågt bortfall som möjligt valde vi att genomföra undersökningen både 

under förmiddag, eftermiddag och kvällstid. De bostadslägenheter där de boende inte 

öppnade vid en första dörrknackning besöktes även en andra gång, detta för att öka 

svarsfrekvensen ytterligare samt att ge hyresgästerna en möjlighet att framföra sina 

åsikter. 
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2.9 Källkritik 

Källan är ursprunget till kunskapen och kan tillföras individer via olika distributions-

kanaler. Utifrån källkritiken värderas dessa källor och trovärdigheten bedöms. Källkri-

tik används alltså för att ta reda på vad som är sant eller vad som är sannolikt. (Thurén 

2005, s.9) Thurén (2007, s.17) anser att alla påståenden ska granskas kritiskt och att 

allt som anses vara ohållbart ska rensas bort. En noggrann bedömning av källornas 

kvalitet ska göras. Även val av respondenter ska granskas källkritiskt då de ska besitta 

tillräcklig kunskap och kompetens som krävs för att undersökningen ska ge en rättvi-

sande bild. 

 

Facklitteratur som har använts i studien har valts utifrån ett kundorienterat synsätt på 

fastighetsförvaltningen. Det som bör beaktas är att en större del av litteraturen inom 

förvaltning är från 1990-talet, vilket kan påverka litteraturens trovärdighet. Ju äldre 

litteraturen är, desto större risk är det att den är inaktuellt. Inom ämnet ”service ma-

nagement” är litteraturen mer tillförlitlig då den är skriven på senare år. Dessutom 

anses författarna till litteraturen, såsom exempelvis Grönroos, vara välkända och kun-

niga inom sina respektive områden.  

 

Fakta från internetsidor har inte eftersökts i stor utsträckning på grund av sämre till-

förlitlighet. De internetsidor som har använts är bland annat Nationalencyklopedin 

och SABO:s hemsida, vilka anses ha hög reliabilitet. 

 
För att undersöka intervjufrågornas begriplighet och korrekthet beträffande utfor-

mandet genomfördes en pilotstudie. Intervjun med fastighetsbolagen spelades in med 

två röstinspelare och under intervjun fördes även anteckningar. Ljudinspelningen har 

sedan i sin helhet transkriberats. Detta gjordes för att ordagrant återspegla det som 

respondenten sagt och att inga egna tillägg eller värderingar från intervjuaren har till-

kommit. 

 

De intervjuade respondenterna från Lundqvist Byggförvaltning AB har arbetat inom 

företaget under lång tid, den kundansvarige i 6 år och VD: n i 26 år. När de har varit 

anställda en längre tid i företaget blir trovärdigheten och tillförlitligheten högre. Hos 

AB Eidar genomfördes intervjun med deras fastighetschef, som har jobbat inom före-

taget sedan 2001. Vid en intervju med djupgående frågor är det av stor vikt att kom-

municera med den person inom företaget som har mest kunskap inom det berörda 

ämnet. I detta fall fanns en marknads- och personalchef, Eva Tjerneld, som skriftligen 

svarade på frågorna eftersom att hon hade bättre insyn och kännedom än fastighets-

chefen. Det hade varit än mer tillförlitligt om intervjun hade skett med Eva istället, 

vilket hade kunnat ge en djupare förståelse om hur AB Eidar jobbar ut mot kunderna. 
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Innan frågorna från enkäterna framförs till respondenterna gjordes en pilotundersök-

ning för att undersöka om frågorna var rätt utformade beträffande reliabilitet och 

validitet. 

 

För att få så hög reliabilitet som möjligt bör respondenterna i undersökningen vara så 

varierade som möjligt beträffande bland annat ålder och kön. De medverkande hyres-

gästerna i enkätundersökningen har varit i varierande ålder, dock har respondenterna i 

centrumområdet i övervägande del bestått av äldre människor, födda före 1947. 

Könsspridningen av de svarande respondenterna har varit nästintill jämnt fördelat 

mellan män och kvinnor.  
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3 Teori 

3.1 Vad är fastighetsförvaltning? 

”Fastighetsförvaltning är en process, där resurser i form av arbete, fastighetska-

pital, kunnande och information omvandlas till utrymme och service. Hyresgäs-

ten är villig att betala hyra för att disponera utrymmet och få den service som 

avtalats”. (Förvaltarstegen: kapitel 7: Ekonomi och finansiering 2007, s. 5) 

 
Enligt Högberg och Högberg (2000, s. 50, 52) kan fastighetsförvaltningen delas upp i 

fyra sammangripande funktioner. Dessa fyra är företagarfunktionen, marknadsfunk-

tionen, byggherrefunktionen och förvaltarfunktionen. Vidare är endast två av dessa, 

marknads- respektive förvaltarfunktionen, av intresse. Vad som ingår i marknadsfunk-

tionen är att bevaka förändringar på marknaden och behovet av att kunna anpassa sig 

till de förändringar i brukarkrav som sker. Denna roll kräver aktivt arbete kring PR 

och att skapa goda kundrelationer. Inom förvaltarfunktionen ingår drift, skötsel, repa-

rationer och underhåll av fastigheten. Även uthyrning och service till hyresgästerna 

utgör en del av förvaltarrollen. Det är också av stor prioritet att förvaltaren svarar för 

ständiga anpassningar till ändrade behov och brukarkrav som sker med tiden.  

3.1.1 Kunderbjudandet  

Inom service management fokuserar man på de tjänster som levereras och mindre på 

den produkt som erbjuds. Normann och Ramirez definierar begreppet kunderbjudan-

det enligt följande; ”Kunderbjudandet är det samlande begreppet för vad företaget 

totalt kan ge sin kund i form av kunnande, service och varor i kombination.” (Nor-

mann & Ramirez 1995 se Högberg & Högberg 2000, s. 84) 

 

Vad gäller förvaltningen som en tjänsteproduktion kan den delas in i tre olika typer av 

tjänster som levereras. Kärnverksamheten definieras utifrån att de boende erbjuds tak 

över huvudet. De tjänster som i övrigt krävs för att göra lägenheten beboelig benämns 

stödtjänster. Här menar de tjänster i samband med bland annat värme, vatten och el. 

Därutöver kan tilläggstjänster erbjudas. Dessa utgör tjänster som inte behövs ur be-

boelighetssynpunkt, men som företaget ändå kan erbjuda sina kunder för att öka hy-

resgästens mervärde. (Högberg & Högberg 2000, s. 50, 52) 
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3.1.2 Det utvecklade kunderbjudandet i fastighetsförvaltningen 

Fastighetsförvaltningsföretagens erbjudanden måste omskapas för att bättre kunna 

anpassa sig gentemot kompetenser inom företaget och kundernas värdeskapande akti-

viteter. Följande grundförutsättningar krävs för att en utveckling av kunderbjudandet 

kan ske; 

1. Man har långa relationer. Genomsnittliga boendetiden är ca fem år och i 

stabila områden uppemot tio år. 

2. I bostaden tillbringar man avsevärd tid. Den är avgörande för en mängd 

viktiga nätverk och relationer 

3. Hyreskostnaden är normalt den största enskilda påverkbara kostnaden för 

hushållet och dess nivå och den kvalitet man erhåller är mycket väsentlig 

för kunden.  

4. Fastighetsförvaltningsföretaget och hyresgästerna har samma mål, nämli-

gen en långvarig och positiv relation. 

5. Man vårdar en gemensam tillgång, fastigheten. Investeringar i den från fö-

retaget eller kunden påverkar värdet.  

(Normann & Ramirez 1995 se Högberg och Högberg 2000, s. 88-89) 

3.2 Kundorientering 

Vad som anses vara kundorientering tycks det inte finnas något klart svar på. De flesta 

tolkningar av begreppet anses innefatta att det handlar om att sätta kunden och den-

nes behov i centrum. Kundorientering utgörs av att företaget ständigt har en dialog 

med hyresgästen, tillfredsställer dennes behov och efterfrågan samt utifrån detta styr 

och bedriver verksamheten. Det går dock inte att i alla lägen låta kunderna styra, då de 

bland annat inte sätter sig in i företagets verksamhet när de efterfrågar något och 

ibland även har orimliga krav. Vid dessa företeelser, vad gäller erbjudandena, bör före-

taget istället ha en konstruktiv dialog med kunderna, vilket ofta leder till något bra 

som tillfredsställer alla inblandade parter. (Gerdemark 1997, s. 15) 

 

Gerdemark (1997, s. 15-16) beskriver vidare att de företag som vill gå med vinst be-

höver intäkter, intäkter som inbringas från kunder som efterfrågar företagets erbju-

dande. Då konkurrens råder är det av största prioritet att företaget levererar mer värde 

till kunden än vad övriga företag gör, annars går intäkterna förlorade. Det företag som 

i högst grad tillfredsställer det kunden efterfrågar står som vinnare. För ett företag är 

grunden i kundorienteringen att ta reda på vilka behov som föreligger och utifrån des-

sa bedöma om de kan tillfredsställa något av dem. En annan viktig grundläggande del 

är att företaget ska identifiera och ha kännedom om sitt erbjudande för att se om detta 

stämmer överens med det kunden efterfrågar. 

 



Sätts hyresgästen i fokus?  

 16 

För att kundens tillfredsställelse ska bli så hög som möjligt är det viktigt att företaget 

lägger ner kraft på ”rätt” saker. Då alla kunder har olika behov och efterfrågar olika 

typer av boende blir detta en svårighet. I ett företag som arbetar kundorienterat er-

bjuds differentierade produkter och tjänster som är anpassade till de olika kundgrup-

per som finns. I litteraturen förklaras fyra typer av förhållningssätt till bostaden och 

boendet. Denna indelning kan avspegla människans livscykel. Första förhållningssättet 

är ”Bostaden som en station” där bostaden inte har utvecklats till ett hem i någon 

större bemärkelse (ungkarlen). ”Hemmet som vardagslivets bas” beskrivs som en bo-

stad som ska fungera för familjelivet och behöver inte i någon större utsträckning 

framhäva de boendes identitet (barnfamiljen). Tredje kategorin benämns ”Bostaden 

som projekt” och är en ram för de boendes identitet och framtidsdrömmar. Här finns 

en ständig vilja att förnya hemmet (paret med de utflugna barnen). Sista förhållnings-

sättet ”Hemmet som livets arkiv” inrymmer boende som tillbringar en stor del av sin 

tid i hemmet. De är rädda för förändringar eftersom att boendet är deras identitet och 

ett stöd för minnet (gamla människor). (Gerdemark 1997, s. 16, 19-20) 

3.3 Kunddriven fastighetsförvaltning 

Högberg och Högberg (2000, s. 12) skriver att de med kunddriven fastighetsförvalt-

ning menar att de vill ”fokusera på hur förvaltningsorganisationer bidrar till kundernas 

värdeskapande processer och hur förvaltningsorganisationerna kan öka sina bidrag 

genom att målmedvetet arbeta med att maximera värdet för sina kunder.” 

Med kunddriven fastighetsförvaltning menar Högberg & Högberg (2000, s. 98) även; 

 Att man maximerar sitt bidrag till sina kunders/hyresgästers värdeskapande-

processer för deras livskvalitet. 

 Att man i all verksamhet utgår ifrån hur man bidrar till detta mål i den dagliga 

skötseln, men också genom en ständig utveckling av kunderbjudandet. 

 Att man sätter befintliga kunder i centrum i alla lägen. 

 Att rollerna mellan kund, förvaltningsföretag och samarbetspartners utvecklas 

effektivt. 

 

För ett serviceföretag måste målet vara att skapa mer värde för sina kunder än vad 

konkurrerande företag gör. Som förvaltningsföretag ska man medverka till att öka 

hyresgästernas livskvalitet. Kunderna ska sättas i centrum och det är viktigt att som 

företag ha kännedom om kundernas önskemål och behov. (Högberg och Högberg 

2000, s. 12) 

 

Högberg och Högberg (2000, s. 12-13) uttrycker följande jämförelse mellan kundori-

entering och deras egen syn på en kunddriven fastighetsförvaltning; ”Om kundorien-

tering innebär att man strävar efter att gå kunden till mötes, så innebär kunddriven 

fastighetsförvaltning att företaget utvecklar sin kompetens och tar egna initiativ till att 
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förändra sin produkt och service så att maximalt värde skapas för kunden.” För att 

skapa maximalt värde för hyresgästen ska förvaltningsorganisationen ställa upp för 

kunden och göra allt som är möjligt att göra. Om inte, ska de stå till kundens förfo-

gande och utifrån sin kunskap och sina resurser lära ut det som organisationen annars 

hade gjort. De företag som bedriver kunddriven fastighetsförvaltning är förberedda 

och mottagliga för att olika kunder, i olika hög grad och vid en och samma tidpunkt, 

vill påverka sin bostadssituation genom sina egna beslut.  

 

För att erhålla nöjda kunder krävs att fastighetsföretagen i allt kvalitetsarbete känner 

till kundernas förväntningar, uppfyller dem och gärna överträffar dem i viss grad. 

(Högberg & Högberg 2000, s. 15) 

 

Enligt Högberg och Högbergs teorier framkommer att det som enligt hyresgästerna 

anses vara viktigast är att de blir tagna på allvar. Mer detaljerat betyder detta att kun-

den känner att personalen bryr sig och håller sina löften, att service finns att tillgå 

samt att bostaden fungerar utifrån hyresgästens behov. (Ibid, s. 15) 

 
Högberg och Högberg (2000, s. 16-19) beskriver, utifrån deras teori, vad som anses 

vara en ”önskehyresvärd”. De mätbara önskemål som hyresgästerna har framhållit, 

angående vad som är deras önskemål på hyresvärden, är bland annat att värden ska 

vara närvarande, ge snabb fastighetsservice när fel uppstår, hjälpa sina nuvarande hy-

resgäster i första hand och har inställningen att ingenting är omöjligt. Vidare ska hy-

resvärden följa upp och komma snabbt tillbaka med besked samt ta egna initiativ till 

kontakt med hyresgästen och till utvecklingen av verksamheten inom en rad områden 

som är viktiga för hyresgästen. Att produkten, lägenheten och allmänna utrymmen, 

anpassas utefter kundens förändrade behov är också viktigt att förvaltningsföretaget 

ser till att göra. Önskehyresvärden ska vara initiativrik och arbeta proaktivt inom de 

områden som hyresgästerna anser vara betydelsefulla. Företaget ska ha ett långsiktigt 

engagemang i det som hyresgästerna värderar högst och se till att hyresgästerna har 

möjlighet att följa med i samhällsutvecklingen. I hyresgästens upplevelse av totalkvali-

tet vägs även parametrar såsom företagets image in. Utifrån denna image ska organisa-

tionens nuvarande samhällsvärderingar tydligt framgå.  

  

3.4 Hinder för att sätta hyresgästen i fokus 

Ericson (1992, s. 71-75) förklarar att det finns olika typer av hinder som påverkar fö-

retagets möjligheter att sätta hyresgästen i fokus. Hinder beroende på ekonomiska skäl 

kan vara att ett fastighetsföretag har haft höga bygg- och reparationskostnader som 

har bidragit till krympning av underhållet. Ett sämre underhåll medför en högre om- 

och avflyttning. Hon beskriver vidare om hinder av institutionell karaktär, vilket kan 

vara att ”ofrivilliga kunder” placeras inom hyresvärdens bestånd. Dessa kan vara till 
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exempel mentalt störda personer. En följd av detta kan exempelvis bli en olämplig 

sammansättning av familjer i ett flerfamiljshus. Även hinder av interaktiv karaktär kan 

uppkomma. Med det menar hon de svårigheter som kan uppstå i mellanmänskliga 

relationer, vilket gäller i samtliga konstellationer tjänsteproducenter och hyresgäster 

emellan. Hinder av kognitiv karaktär inbegriper att människor har olika synsätt, och 

därmed olika uppfattningar, vilket får till följd att allas önskemål inte kan uppfyllas. 

Den tidspress som tjänsteproducenter känner benämner Ericson som tidsrelaterade 

hinder. Hindrena kan ha sin grund i dålig planering eller brist på resurser. 

3.5 Ett värdeskapande förvaltningssystem – relationen till 
den specifike kunden ligger i fokus 

Ett kunddrivet företag har kunskap om sina hyresgäster och utvecklar sin produkt och 
tjänst tillsammans med dessa. En förutsättning för att företaget ska kunna arbeta 
kunddrivet är att alla verksamma i företaget har tillgänglighet till kunskap om kundens 
värdeskapande processer. (Högberg & Högberg 2000, s. 55) 
 
Det finns ett antal utmärkande drag vad gäller kundrelationer inom fastighetsförvalt-
ningen, som inte existerar i andra typer av tjänsteproduktion, vilka är följande;  

1. Kundrelationerna är oftast långvariga, mångåriga. 

2. Kunden är så länge relationen varar ”fånge hos (makt)företaget”. 

3. Marknadsmässiga förutsättningar råder inte för signaler på bristande service-

kvalitet.  

4. Förvaltningsverksamheten bygger på och förutsätter att kunden påpekar bris-

ter hos produkten. 

5. Service ingår i hyran på produkten 

6. Nya hyresgäster bedömer i första hand produkten.  

(Hirschman 1970 se Högberg & Högberg 2000, s. 56) 

 

Vad som är viktigast för hyresgästerna, enligt Högberg och Högbergs undersökningar, 
är innebörden i nedanstående fyra begrepp. Det är hyresgästen själv som avgör ifall 
dessa begrepp är uppfyllda. 

 Att bli tagen på allvar 

 Att ha ett tryggt boende 

 Att det är rent och snyggt, både ute och inne 

 Att få hjälp när det behövs 

(Högberg & Högberg 2000, s. 60-61) 
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Enligt Högberg och Högberg (2000, s. 63-78) bidrar följande beståndsdelar till att 
göra kunden nöjd;  

 

1. Att bli tagen på allvar: Det som hyresgäster främst efterfrågar är att hyresvär-

den ska gör allt som de kan göra för att bidra till kundens värdeskapande pro-

cess. Att bli sedda, bli lyssnade på, få svar på sina funderingar och bli informe-

rade om vad som händer är önskemål som hyresgästerna vidare framför. En-

ligt Högberg och Högberg handlar det om attityd och öppenhet. Kundens 

upplevelse angående att bli tagen på allvar har sin grund i interaktionen mellan 

kunden och frontpersonalen. Det är främst frontpersonalen som har kunskap 

om kunden och dennes värdeskapande process, information som är oerhört 

värdefull för företaget då de ska maximera sitt mervärde till kunden. 

 

2. Ett tryggt boende: Att undgå obehagliga överraskningar i boendet är viktigt 

för att hyresgästerna ska känna sig trygga. Grannar är det som främst nämns 

då hyresgäster framför sin viktigaste trygghetsaspekt. Dessutom ska det vara 

ordning i de gemensamma utrymmena. Då boendet upplevs som otryggt och 

när obehagliga överraskningar inträffar bidrar det till en minskad livskvalitet 

för hyresgästerna. Skulle det brista i någon trygghetsaspekt går det inte att ut-

ifrån någon annan dimension ersätta kundens mervärde som gått förlorad. 

 

3. Rent och snyggt – inne och ute: Trygghetsaspekten kan till viss del kopplas 

samman med hyresgästens upplevelse av att dennes boende är ”rent och 

snyggt”. Det är framförallt ansträngningen som fastighetsskötaren gör beträf-

fande skötseln som kunderna värdesätter högst. Högberg och Högberg skriver 

att det i snitt är 30 procent av hyresgästerna som någon gång har städat något 

gemensamt utrymme i fastigheten på grund av att de inte vill visa upp för när-

stående att de bor i ett ostädat hus. 

 

4. Hjälp när det behövs: Då akuta situationer uppstår är det oerhört viktigt att 

hyresgästen får snabb respons från sin hyresvärd. I Högberg och Högbergs 

undersökning framgår det att hyresgäster oftast är nöjda med personalens in-

satser då hjälp önskas. Vidare framkommer att hyresgäster gärna vill utveckla 

sitt boende. Det kan innebära allt ifrån att kunden vill renovera eller bygga om 

lägenheten, till att erhålla hjälp för att hitta nya alternativ till boenden då livssi-

tuationen med tiden förändrats. 
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3.6 Kundens omedvetenhet 

Blomqvist m.fl. (1999, s. 82) menar att kunden kan vara, och ofta är, omedveten om 

sina möjligheter och att ansvaret för att utveckla kundrelationer alltid ligger hos före-

taget. Han framhåller även att om kunden inte uttryckligen vill ha förändringar så be-

höver detta inte betyda att företaget inte kan se nya möjligheter till ökat mervärde för 

kunden. 

3.7 Kundernas förväntningar 

Förväntningar från kunderna ställs på företaget utifrån företagets image samt det som 
företaget säger sig erbjuda kunden. Förväntningarna som kunden har på företaget 
jämförs med det som upplevs. Om förväntningarna överträffas skapas kundnöjdhet, 
skulle företaget däremot inte leva upp till förväntningarna blir kunden missnöjd. 
(Högberg & Högberg 2000, s. 179) 
 
För att en medarbetare ska kunna överträffa förväntningar är det en förutsättning att 

personalen i fråga känner sig stolta över arbetet i företaget. En för företaget positiv 

image skapas utifrån nöjda kunders feedback till personalen. Detta bidrar också till 

ökad motivation bland de anställda. (Ericson 1992, s. 104) 

 

Grönroos (2008, s. 115) menar att ett företag kan, genom att överträffa kundens för-

väntningar, påverkar kunden till att bli mer lojal gentemot företaget. Detta kallas också 

för kundförtjusning. Om ett företag levererar bättre kvalitet än den kvalitet som kun-

den förväntat sig leder detta till en positiv word of mouth3, eftersom att en positivt 

överraskad kund gärna pratar om sin upplevelse. Något som dock är viktigt att beakta 

är att ett tjänsteföretag inte kan använda sig av små överraskningar ena stunden för att 

i nästa stund dra sig tillbaka och inte ge något utöver det vanliga. Då blir kunden i 

fråga missnöjd och en negativ spiral uppstår. Detta kan leda till ogynnsamma konse-

kvenser eftersom de negativa effekterna överträffas av de positiva. Om företaget ger 

sina kunder incitament till att ha höga förväntningar på deras tjänster och dessa inte 

uppfylls får företaget problem. 

3.8  Kundens upplevda kvalitet 

Helhetsintrycket på företagets skapas utifrån en konstellation av de faktorer som den 

specifika kunden prioriterar. Ett bra erbjudande för en hyresgäst alstras genom att 

varje liten del i förvaltningen utmynnar i en, ur kundens synvinkel, helhet. Minsta lilla 

negativ uppfattning kan göra att hela intrycket i stort blir negativt. Kvalitén måste 

dock anpassas utifrån hur mycket hyresgästen är villig att betala för den.  

                                                 
3 Word of mouth innebär att ett företags konsumenter pratar om företagets produkter i positiva orda-
lag. Detta inspirerar andra till köp. (Axelsson & Agndal 2012, s. 172)  
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Upplevelser och erfarenheter från förr och nutid ger företaget en image, vilket i sin tur 

skapar förväntningar som är utgångspunkten då kvaliteten bedöms av hyresgästerna. 

Faktorer som kan tänkas påverka upplevelsen av boendeerbjudandet är påföljande 

underrubriker. (Gerdemark 1997, s. 22-23) 

3.8.1 Den yttre och inre miljön 

Huset, lägenheten och gården runt omkring ska vara praktiskt användbar för den typ 

av hyresgäster som är boende i området. Vad benämningen ”praktiskt” innebär är 

olika för varje enskild individ och kan på så sätt vara väldigt svårt att förverkliga för 

alla hyresgäster. Även den estetiska utformningen påverkar trivseln hos hyresgäster, 

men är också svår att anpassa utefter allas önskemål. (Gerdemark 1997, s. 23) 

Hyresgästers prioritering vad gäller den omgivande närmiljön och bostadens läge, 

såsom skolor, kollektivtrafik, fritidsaktiviteter och natur är också väldigt olika beroen-

de på vilket stadie i livet de befinner sig i.  

För att trivas är det av stor vikt att hyresgästen har bra grannar som denne kan prata 

med och ha förtroende för. Oftast vill de boende ha grannar som är liksinnade, exem-

pelvis att man är i ungefär samma ålder och har samma etniska bakgrund. Även famil-

jeförhållandet spelar stor roll.(Gerdemark 1997, s. 24) 

3.8.2 Bemötande, förtroende och service 

Ett trevligt bemötande, vilket ofta upplevs olika av individer, anses vara väldigt viktigt. 

Det är hyresgästens bild av hur denne blir bemött av företagets anställda som påver-

kar helhetsintrycket av hyresvärden. Kontakten med de anställda, främst fältpersona-

len, är oftast viktigare för de äldre som bor i området. 

För fastighetsföretaget är det av stor vikt att kunderna har tillit till företaget. Hyresgäs-

terna ska kunna lita på det som sägs och få korrekt hjälp när så behövs. Förtroende är 

viktigt för alla typer av kundkategorier. (Gerdemark 1997, s. 24) 

3.9 Kvalitetskontroll 

Kunskap som framkommer vid en dialog med kunden behöver fyllas ut med den bild 

som hyresgästen har vad gäller företagets kunderbjudande. Kvalitén på den produkt 

och service som erbjuds kan variera mellan olika bostadsområden. För att få ett un-

derlag vid avstämning om företagets uppställda mål uppnåtts görs en kvalitetskontroll. 

Denna används vidare för att företaget ska kunna jämföra sig med andra liknande 

fastighetsförvaltande företag. När förvaltningen tillgodoser kundens uttalade och un-

derförstådda behov kan företaget klassificeras som att de har en kvalitetsorienterad 

förvaltning. Kvaliteten värderas utifrån vad hyresgästen bedömer. (Högberg & Hög-

berg 2000, s. 183)  

 

Hos fastighetsägare finns ofta attityden att kvalitet kostar och att det är omöjligt om 
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alla hyresgäster skulle vara nöjda, men Högberg och Högberg (2000, s. 184) menar att 

det går att göra alla nöjda och att det inte alls behöver kosta någonting. Detta kan 

exempelvis handla om bemötandet, att de anställda har en tilltalande attityd. 

 

Blomqvist (1999, s. 130) anser att de mest ärliga svaren om företagets svaga punkter 

erhålls från avflyttande hyresgäster. Med hjälp av avflyttningsenkäter kan företaget 

utvecklas i stort och dessutom få en inblick i kunders förväntningar. De företag som 

avstår från att göra kunduppföljningar försumma chansen att delges viktig informa-

tion från hyresgästerna.  

 

Numera har insamlingen av information effektiviserats. Företag kan nu använda sig av 

stora mängder information från kunderna. Svårigheten blir istället att konstruktivt 

använda informationen för at utvecklas. (Ibid, s. 81) För att som fastighetsförvaltare 

kunna samspråka med sina hyresgäster på ett kundorienterat vis krävs det att förvalta-

ren har tillgång till bakomliggande information om respektive hyresgäst. Detta kan 

organiseras i en kunddatabas. Denna databas kan vara viktig då medarbetare på fastig-

hetsföretaget svarar i telefon, möter kunderna över disk eller gör servicebesök. Ge-

nom information kan hyresgästen inges en känsla av att denne är en del av en relation. 

Samma information kan också vara till nytta då företaget exempelvis har en ledig lä-

genhet som skulle passa en befintlig hyresgäst i högre grad, enligt dennes önskemål. 

(Grönroos 2008, s. 46)  
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4 Resultat 

4.1 Företagspresentation Lundqvist 

Lundqvist Byggförvaltning AB grundades som en elfirma år 1948 som sedan utveck-

lades till byggverksamhet under 50–60-talen. De senaste 30 åren har företagets inrikt-

ning varit att bygga och förvärva fastigheter i centrala Trollhättan. Bolaget är sedan 

1999 ett helägt dotterbolag till Britta Lundqvist Stiftelse till stöd för äldre och behö-

vande i Trollhättans stad. I och med stiftelsen ges företaget en långsiktig trygghet och 

finansiell styrka. Enligt Lundqvists hemsida skrivs att företaget är lönsamt vilket ger 

dem en möjlighet att bedriva en gedigen förvaltning av fastightsbeståndet och att de 

har möjlighet att hjälpa äldre och behövande i staden.  

Företaget förvaltar runt 1100 lägenheter i Trollhättan och har idag drygt 20 anställda.   

 

Bild 4.2Urval av Lundqvists fastigheter på Storgatan respektive Karlstorpsvägen.  
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4.2 Företagspresentation Eidar 

AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebo-

lag. Företaget grundades 1947 för att skapa en jämn bostadsproduktion och en god 

tillgång på bostäder i Trollhättan. Målet var att alla människor skulle ha råd att bo i en 

bra bostad, hyresrätten.  

AB Eidar är helägt av Trollhättans Stad vilket betyder att det ägs av alla kommuninvå-

nare och ska därmed bidra till att det skapas goda och trygga livsmiljöer för alla. Enligt 

AB Eidars färska affärsplan framgår visionen; ”AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag 

är ett välkänt och populärt boende val i regionen.” Från och med 1 januari 2011 lyder 

allmännyttan under en ny lagstiftning vars huvudpunkt innebär att allmännyttan skall 

drivas utifrån affärsmässiga principer. Med anledning av den nya lagstiftningen har 

bolaget ett avkastningskrav på minst 7 %4 

Inom företaget arbetar omkring 75 personer och de har ett bostadsbestånd av ca 

5 500 lägenheter. Eidar är organiserat i två bovärdskontor som har totalansvar för 

servicen till hyresgästerna i sina områden.  

Bild 4.1Urval av Eidars fastigheter på Storgatan respektive Karlstorpsvägen.  

 

4.3 Intervju med fastighetsföretagen 

Fråga 1. Hur uppfattar ni att era hyresgäster trivs? Får ni någon feedback? Vad tror ni främst 

påverkar trivseln hos era hyresgäster? 

Lundqvist: (G. Karlsson) Ja feedback får vi, det får vi mycket och det får vi genom 

hyresgästerna och genom andra som träffar våra hyresgäster och vi har ett oerhört 

högt anseende och de har ett väldigt förtroende för oss. Det beror på historik. Jag har 

                                                 
4 Avkastningskrav på minst 7 % på det egna kapitalet, där resultatet definieras som resultat före skatt 
plus årets värdetillväxt i bolagets fastigheter. (Eidar bygger för framtiden, Affärsplan 2012-2015) 
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varit här i 26 år. Det beror på att vi tar hand om dem väldigt väl. Och så har vi en 

stiftelse knutet till bolaget här, ja, vi har två, där vi ger några miljoner varje år till äldre 

och behövande i Trollhättans stad. Sen stödjer vi en stiftelse som jobbar med hjärn-

forskning vid svenska universitetssjukhus. Och detta här är ju då så att säga tjänste-

mannastyrt. Det ägs av en stiftelse och en stiftelse är ju ingenting egentligen. Det är en 

papperskonstruktion. Vi ska vinstmaximera, givetvis. Vi ska leva i generationer. Men i 

och med att det är tjänstemannastyrt så är det ju ingen som sitter och plockar ut här 

och köper fastigheter nere på Rivieran och lever ett liv i sus och dus, utan vi sköter 

detta helt professionellt. Det blir mycket pengar över och det går ju tillbaks till troll-

hättebor och investeras då i befintliga fastigheter. Det köps ju även nya och byggs nya 

fastigheter. 

 

Det som främst påverkar trivseln hos våra hyresgäster är sammansättningen och ser-

vicegraden. Det är sammansättningen på respektive område.  

 

Eidar: (S. Jansson) Ja, vi uppfattar absolut att våra hyresgäster trivs. Sedan har vi, om 

jag inte är helt ute och cyklar nu, så har vi gått ner några procent och jag tror att det 

beror på att vi hade en stor organisationsförändring år 2009. Före det hade vi det här 

bovärdssystemet, att man har sin bovärd ute i området, som man ser nästan dagligen 

och den personen skulle ju vara en allt-i-allo som skötte allt från besiktningar till krav-

hantering, till ja, de sociala frågorna och projekt och underhåll och allting. Och det 

gick vi ju ifrån då 2009 när vi startade de här bovärdskontoren igen, där vi samlar all-

ihop på ett ställe och man fick mer specialkompetens på ett ställe. Då är det några 

som sitter med felanmälan, några som bara besiktigar lägenheter, några som bara job-

bar, ja, så som det var 2009, med den yttre miljön och några som jobbar med trygg-

hetsfrågor, de boendesociala frågorna då. 

 

Vi mäter service- och produktindex. Serviceindex är hur man upplever en felanmälan 

och hur servicen är. Innehållet på frågorna är hur vi tar kunden på allvar, hyresgästens 

trygghet, rent och snyggt och hjälp när det behövs. Produktindex är mer om hur man 

upplever sin lägenhet, allmänna utrymmen och utemiljö, de hårda bitarna om man nu 

säger. Serviceindex ligger på 81 % och produktindex på 75,9 %. Vårt mål är att ha ett 

serviceindex på minst 82 % nöjda hyresgäster och ett produktindex på minst 78 %. 

Dessa undersökningar genomförs vartannat år och då har vi mätt halva beståndet i 

alla fall. Vi tar ungefär hälften då, och den andra hälften nästa gång. 

 

I och med omorganisationen 2009 upplevde många hyresgäster att det blev mer ano-

nymt, men samtidigt så fick ju varje enskild person mer tid för att jobba med det man 

var bra på. Så jag tror att vi kommer komma tillbaka till målet, 82 % nöjda hyresgäs-

ter, när allt det här har satt sig lite mer. Det var många bovärdsområden där det fun-

gerade bra och de var jättenöjda och sedan hade vi bovärdsområden som inte funge-
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rade så bra och där var man ju väldigt missnöjd, så det är klart att många; ”ja, men 

Kalle, min bovärd, vart tog han vägen? Han som var så bra och varför skulle de göra 

så här då” medan andra tyckte att det var väldigt positivt att äntligen fick ordning på 

sitt område då, på grund av att de hade tyckt att det hade varit lite si och så med vissa 

bitar. 

 

Det som främst påverkar trivseln hos våra hyresgäster är trygghet, som är väldigt indi-

viduellt. Och det är ju mycket det, tror jag, som är väldigt viktigt i boendet.  

 

Fråga 2. Har ni någon strategi för att minska av- och omflyttningsgraden och hur jobbar ni proak-

tivt för att minska av- och omflyttningsgraden? 

Lundqvist: (J. Dahlenfors) Det är ju det att vi vill ha god tillgänglighet och hög service-

grad. Det är ju det egentligen. (G. Karlsson) Och att vi har boservice ute på område-

na. Vi har ju eget folk ute på områdena och det är ju jätteviktigt. De flesta leasar ju in 

sådant idag, det kommer olika folk jämt. De vet att här går ”Bengt Biggen” och de 

gamla ser till honom och han hjälper dem att byta en glödlampa och så vidare. Då 

bjuder de honom på kaffe och, liksom, det blir en trygghet för dem, att ha en och 

samma person år ut och år in. Det betyder väldigt mycket. Jag menar, de som bor hos 

oss känner ju till sin hantverkare i princip lika mycket som sin fastighetsskötare. “Det 

är ju Åke”, säger de. De kallar dem vid förnamn. De känner till alla familjeförhållan-

den och “jaha, då gick han hem tidigare idag. Då har han något att göra på gården...” 

(J. Dahlenfors) Ja, men det är lite så. De har ju jobbat i många år och så. (G. Karlsson) 

Ja, du vet att det har aldrig slutat någon här. Jag har jobbat här i 26 år och jag har an-

ställt alla som är här. Det har aldrig slutat någon. Det beror väl på mig antagligen. Jag 

är väl för dum. Det är viktigt att man får den kontinuiteten. Ja, det är jätteviktigt.  

 

Eidar: (S. Jansson) Det är viktigt att vid uthyrningstillfället stämma av med kunden så 

att det blir den produkt de efterfrågar, kan betala för och har behov av. Aktiviteter i 

områdena för att bygga gemenskap och trygghet. Men samtidigt, en strategi… Det är 

klart att det bygger ju på att hela tiden, inom rimlighetens gränser, se till att hyresgäs-

terna trivs och känner trygghet och känner att det här är ett bra ställe att bo på… Sen 

är det ju många saker man inte kan påverka naturligtvis, men det får man ju försöka 

låta bli att fokusera på. Det är ju, man får ju fokusera på det man kan påverka. Det 

man kan förändra och förbättra för alla. De ska känna sig nöjda och bo kvar då.  

Vi arbetar proaktivt genom att vi har ju en boinflytandekommitté, ett samarbete med 

hyresgästföreningen, och i de ställen där det finns en lokal hyresgästförening, där har 

man ju diskussioner och snack med dem om vad man tycker att man kan hitta på, 

men det är ju allt ifrån, ja ute på Granngården har vi ju haft allsång och vi har ju haft 

alla möjliga mindre aktiviteter på de här ställena. 
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Fråga 3. Har ni någon uppföljning vid avflyttning, ex. personligt samtal/ frågeformulär? Hur an-

vänder ni insamlad data för att utvecklas? 

 

Lundqvist: (G. Karlsson) Nej, vi får ju i regel det svaret av dem. (J. Dahlenfors) Alltså, 

vi har inget formellt papper som vi fyller i, men jag brukar ju ställa frågan när de skri-

ver under sin uppsägning här, orsaken till flytten, att det inte har varit något besvär 

eller så. Orsaken är oftast att de har köpt ett hus.  Jag vill nog hävda att 99 % är natur-

liga avflyttningar, inte för att låta självgod eller så. Det är ju lite så, att det ändrar sig. 

Man går vidare i livet och skaffar sig en annan bostad, faktiskt. (S. Adolfsson) Vad 

skulle den sista procenten kunna bero på? (J. Dahlenfors) Ja, det är klar att alla männi-

skor... Dels så kan det bero på mig och dels kan det vara så att för alla människor pas-

sar det ju inte att bo i en lägenhet. Så enkelt är det, och det kanske de inte upptäcker 

förrän efter ett tag, utan de ångrar sig. Det finns flera exempel. Det kan ju vara så att 

de flyttar ifrån ett hus till en lägenhet och känner att “näe” så köper de ett hus igen. 

(G. Karlsson) Eller ett radhus. (J. Dahlenfors) Ja, de vill ha något att påta med. Det 

kan vara sådana exempel.  

 

Informationen från kunderna är inget vi dokumenterar på papper, men det ingår ju i 

vårt tänk om att man förbättrar saker. (G. Karlsson) Vi träffas och har ett budgetmöte 

en gång per månad. Då kommer cheferna från underhållsavdelningen. (J. Dahlenfors) 

Då ventileras ju sådant. (G. Karlsson) Då går vi igenom varenda lägenhet som är upp-

sagd, varenda lägenhet som renoveras och noga penetrerar det och då kommer sådana 

här saker upp och det förs ju en diskussion om det här hela tiden. Vidare har vi kon-

takt med underhållsavdelningen många gånger om dagen, både per mail och telefon.     

 

Eidar: (S. Jansson) Vi har följt upp det periodvis och den data vi får in används som 

grund i t.ex. handlingsplaner. Jag tror att ofta blir det ju så att många säger själva var-

för de flyttar. Det blir nog så att de säger ”nu ska jag flytta ihop med min kille, så nu 

behöver jag en större lägenhet” eller att ”jag har fått ett jobb i Karlstad, så nu måste 

jag flytta dit” eller så. Så jag tror att många, ja, medvetet eller omedvetet, det vet jag 

inte, men många säger säkert varför man flyttar. Det är ju klart att tjejerna i uthyrning-

en har nog ganska bra koll på vilka som är de vanligaste orsakerna. Men det är nog 

oftast de här naturliga orsakerna. Är det så att vi har misskött oss på något sätt också, 

så lär vi ju få reda på det, om det är därför de flyttar. (K. Lööf) Har ni någon uppfatt-

ning om hur ofta det händer att hyresgäster flyttar på grund av andra orsaker än natur-

liga av- och omflyttningar? (S. Jansson) Det händer säkert. Jag kan inte ha någon upp-

fattning om hur ofta och på vilket sätt… Men tyvärr är det ju så att, eller ja, så är det 

ju här i livet, jag menar, man har olika uppfattning om saker och ting och vi kan ju 

som bolag ha en uppfattning om att vi tycker att vi har gjort enligt konstens alla regler 

och allt som står i vår makt för att kunna försöka tillgodose behoven då och göra den 

här hyresgästen nöjd, men det är ju inte alltid att personen vid andra sidan om bordet 

har samma uppfattning och det är får man ju, det får man ju acceptera. Sedan är ju det 

alltid ett nederlag på något sätt. Jag tror att det är oundvikligt. Det kommer alltid att 
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inträffa, jag menar, vi har ungefär 5800 lägenheter och man säger att vi har ungefär 

10 000 personer som bor hos oss så att det vore ju otroligt, det är ju som med nöjd 

kund index där, det vore ju otroligt om vi hade 100 %. Det är, då är det något annat 

som är fel i så fall. 

 

Fråga 4. Vad gör ni för att förbättra den inre och yttre miljön för hyresgästerna? 

 

Lundqvist: (G. Karlsson) Dels har vi ju underhållsplaner. Vi har en 1-årig, en 2-årig, en 

3-årig, en 4-årig och en 5-årig. De omfattar ju då tvättstugor, hissar, yttre miljö, lek-

platser och hela den biten. Sedan finns det något som heter MIB (miljöinventering i 

befintlig bebyggelse). Där var vi första företag i Sverige, på privatsidan, där vi tillsam-

mans med hyresgästföreningen samlar alla hyresgäster till ett stort möte. Då bjuder vi 

på kaffe och bullar eller tårta och sådär. Så talar vi om lite om oss själva. Med oss har 

vi en konsult från Stockholm, som styr detta, och så får alla skriva på ett papper, utan 

att skriva på vem det är, hur de uppfattar sin inre miljö. De skriver att det läcker eller 

lite om lukter eller så där. Sedan tar konsulten med sig detta och åker tillbaka till 

Stockholm. Efter ett par veckor kommer han tillbaka och talar då om de här sakerna 

och då kontaktar vi dem. Då tar vi reda på vem som har skrivit vad, och så åtgärdar vi 

det punkt för punkt. Sedan har vi ett uppföljningsmöte efter ett par månader för att 

höra om alla är nöjda med vad som är gjort, och då är de nöjda. Då har vi gjort något 

som kostar mycket pengar, men då har vi ju förebyggt en massa fel och skador som 

hade kunnat bli på grund av det var lite läckage där. “Hon hade inte fel där, Asta...” 

Annars hade vi kanske behövt bila upp hela golvet. Det har vi plockat område för 

område. (J. Dahlenfors) I Karlstorp ser vi en förändring tack vare detta. (G. Karlsson) 

Absolut. Så vi har låtit dem som är inne i lägenheten, som är i tvättstugorna, de har 

fått tala om hur de upplever sin vardag. Och så har vi en tredje part, en konsult, som 

bara åker runt och jobbar med det här. Han kommer med ett konkret förslag. “Hur 

ska vi hjälpa gamla Asta där?” “Jo, ni ska göra så och så och så.” och då får vi en ar-

betsbeskrivning där och då utför vi detta och sen får han tillbaka då att så här har vi 

gjort och sedan blir det en återkontakt igen. Och det är jättebra. Det kostar mycket 

pengar, men jag har sagt att vi kommer att spara mycket pengar på lång sikt. Och det 

här en sådan här sak som de andra inte har velat göra för att de kan inte tänka sig... De 

tänker att man bara kastar bort pengar, men vi är långsiktiga. Detta gör ju, om något, 

att folk trivs. 

 

Att hyresgästerna får säga vad de tycker är jätteviktigt. De är ju det viktigaste vi har. 

Slutar de att betala hyran så klara vi oss inte lång tid. Då blir det ebb i kassan och då 

står vi där. Så enkelt är det. Så vi är väldigt kundorienterade, kan man säga. (J. Dahlen-

fors) Det är ju så vi försöker jobba, men det är klart att man inte lyckas i alla fall. (G. 

Karlsson) Det finns ju olika sorters människor. Det finns besvärliga människor och 

det finns sjuka människor. De hör ljud och de känner lukter och sådant där det inte 

finns fakta för det. Då får vi försöka få dem under vård och ta deras problem på all-

var. Men när det inte finns något som står i vår makt får vi ju prata med dem, ”att ni 
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får nog söka hjälp nu”. Vi har haft flera sådana här exempel. Folk som känner ström 

och det kommer syror ner för väggarna om kvällarna. Då är det han över som sprutar 

ut någonting och de får svårt att andas och så där. (J. Dahlenfors) Blir man isolerad i 

en lägenhet, så blir detta vanligt. (G. Karlsson) Vi har haft väldigt många exempel på 

detta. (J. Dahlenfors) En del av mitt jobb är ju den sociala biten, att lyssna på och 

försöka göra någonting bra av det hela. (G. Karlsson) Ljud är någonting som är väl-

digt svårt och känsligt. (J. Dahlenfors) Eftersom vi inte är där på plats, måste vi då ha 

en tredje part (G. Karlsson) Annars blir vi ju bara en motpart. Då ringer vi runt och 

samlar listor. Är det problem med hyresgäster så säger jag alltid det; ta de i trappupp-

gången så att de får skriva på papper. Kommer man till Hyresnämnden så tror de ju 

inte på vad jag säger, eftersom att jag är motpart. Men om flera stycken i en trappupp-

gång, av varandra oberoende, har samma uppfattning, då får det en helt annan kraft. 

Jag säger då att: “jag pratar inte i egen sak, för mig, utan jag pratar för dem för de ska 

ju skyddas.” (J. Dahlenfors) Det är ju där det har blivit lättare med den nya lagstift-

ningen där om att så länge de hyresgästerna är på samma linje i trapphuset så har man 

en helt annan chans att påverka. (G. Karlsson) Ja, då får man en annan styrka. 

 

Eidar: (S. Jansson) Vi har ju faktiskt lagt ganska mycket fokus på att förändra och för-

bättra den yttre miljön nu och vi har lagt ganska mycket pengar på det också. Nästa 

steg i det är ju då de nya organisationstankarna egentligen, för att förändra fastighets-

skötarrollen något också och få dem som en egen enhet, fullt ut då, där man har ett 

större ansvar och förhoppningsvis ska känna att det ska bli något positivt utav det då. 

Men konkret, som sagt var, vi har mycket projekt kring yttre miljö, såsom belysning, 

lekplatser, asfaltering, ja allt som rör den yttre miljön egentligen. Sophantering är ju en 

sådan där sak också som vi har jobbat ganska mycket med, där man har haft problem 

på vissa områden, då. Där man försöker få en vettig och bra sophantering, som gör 

att, för jag menar det är ett problem, att människor, ja, de slänger skräpet både här 

och där och det… Då blir det ju mycket arbete, så där har vi också försökt att lägga 

mycket kraft.(K. Lööf) Är den yttre miljön något som har blivit viktigare för er under 

senare tid? (S. Jansson) Nae, det har väl alltid varit det, men så är det ju så, det går ju i 

cykler allt det där, och i och med att vi under en tid då var ganska sparsamma med 

våra investeringar och våra kostnader så var det ju svårt att göra det som man kanske, 

som enskild bovärd ute på områdena tyckte då; att ”här måste vi ju lägga en halv mil-

jon på att gräva bort de här buskarna och förändra”, men jag menar, när vi inte riktigt 

hade pengarna på det sättet och vi hade inte den långsiktigheten som vi kanske har nu 

när vi sitter och diskuterar det här, så är det ju. När vi sitter och lägger budget varje år, 

jag och Carina (verksamhetschef), tillsammans med områdeschefer och egentligen 

hela vägen ner i organisationen, då tar vi mycket hjälp av den här hyresgästundersök-

ningen. Ser man att man har ett område med många synpunkter på att ”här är det så 

dåligt med asfalteringen eller häckar” så är det klart att man försöker hitta de sakerna 

som gör att, ”vi lägger en halv miljon här och löser det problemet så att det kommer 

till nytta för hyresgästerna”. Jag tror att det kommer att vara ett exempel i vår nästa 

tidning, ”Entré”, här nu, för att jag vet att i kvarteret ”Polisen”, där har vi haft ett 
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jättenära hyresgästssamarbete där vi håller på med ett sådant projekt kring den yttre 

miljön. Det har varit jättepositivt. Men som sagt var, det är ju så att det gäller att hitta 

det som är till mest nytta, både för oss och för hyresgästen när vi gör de här invester-

ingarna och det är ju det som är svårigheten, för det är ju hur mycket som helst egent-

ligen, som man tycker skulle göras. 

 

Vi fick tag i en tjej, Karin Olsson, som är utbildad landskapsarkitekt och har jobbat 

som projektledare under många, många år och är även byggnadsingenjör. Hon brinner 

för det här med yttre miljö och de bitarna och har jobbat mycket, bl.a. har hon jobbat 

på Egna hems-bolaget och på White Arkitekter, så jobbade hon ju i Hjällbo, ett sådant 

miljonprogramsområde i Göteborg, där de jobbar väldigt mycket med förändring av 

den yttre miljön för att hyresgästerna ska känna trygghet och så. Det är ju det som är 

så positivt, när man får tag på en sådan person som besitter den kunskapen. Karin är 

ju den som driver de frågorna, både de som pågår ute på ”Humlan” och även kvarte-

tet ”Polisen” och hon har ju en väldigt hög kunskap vad gäller växtlighet och skötsel. 

Det är jättepositivt, som sagt, att vi har en tjej på vår avdelning som har lite annan 

blick för sådant där än vad, nu ska jag inte klanka ner på Gunnar, Jocke, Henrik och 

mig själv, men det är nog så att det är skillnad och det är jättevärdefullt för oss att vi 

har fått den kompetensen i företaget. 

 

Fråga 5. Hur jobbar ni med kundinflytande? I vilket avseende har hyresgästerna inflytande? Kund-

anpassar ni lägenheten för nya eller befintliga hyresgäster på begäran av dem? 

 

Lundqvist: (J. Dahlenfors) Det är viktigare att lyssna och förebygga än att pladdra på 

själv. Att individanpassa är ju en del. Den andra delen där vi försöker vara kundinrik-

tade är att kunden kan få önska och göra tillval i lägenheterna, tvättmaskin och disk-

maskin och så vidare, plus bostadsanpassningar och sådant där som kommunen är 

med i också då. (G. Karlsson) Om det sker förändringar av standarden blir det ett 

tillägg varje månad. Man kan välja bland fem olika tillval. När hyresgäster flyttar in i 

nyrenoverade lägenheter kan de välja tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin, om du vill 

ha en hällspis eller mikrovågsugn. (J. Dahlenfors) På det sättet kundanpassar vi, eller 

ja, det blir ju lite så. (G. Karlsson) Där har du ju en hel del alternativ. De bestämmer 

själva vilka standard och de får reda vad varje sak kostar per månad. Det ser de aldrig 

sedan, utan det bakas ju in i hyran och då vet de vad de får. (J. Dahlenfors) Vi jobbar 

ju inte så, som andra kanske gör, att man höjer hyran med 700 kronor för att man har 

valt att göra en standardhöjning i hela huset. (G. Karlsson) De får välja själva. (J. Dah-

lenfors) Då åker ju hälften av hyresgästerna, för de har ju inte råd då. (G. Karlsson) 

De som inte vill, slipper. 

 

Eidar: (S. Jansson) Ja, vi arbetar med Hyresgästföreningen i ett boinflytandeprojekt. Vi 

arbetar tillsammans, väldigt nära och planerar under året vad som ska ske och vad 

som ska hända och även skapa de här aktiviteterna. Det är ett värdefullt samarbete för 

oss också, just Hyresgästföreningen, att man kan ha det samarbetet med dem och 
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jobba ihop med dem då och där är det ju viktigt med bostadsmöten och de här möte-

na som är. Det är ju det man ibland saknar, det är ju på de områdena där man saknar 

en lokal hyresgästförening. Det är jättesvårt om man har ett bostadsområde på 250 

lägenheter och du ska kalla till ett möte och så finns det ingen som på något sätt för 

deras talan, utan ofta kanske det bara kommer 30-40 personer på mötet. Då vet man 

inte riktigt vad den allmänna uppfattningen är, så att jag tror att det är en väldigt bra 

kanal också för hyresgästerna, om de har en lokal hyresgästförening så att man kan 

driva både synpunkter och frågor den vägen också. 

 

Angående hyresgästanpassningar är det väl inte något som vi strikt säger nej till. Det 

beror naturligtvis på vilken nivå man väljer. Vi har ju, vad gäller typ köksrenovering, 

så har vi ju koncept där man kan välja lite luckor och bänkskivor så där, individuellt. 

Tidigare har Eidar haft tillvalsmöjligheter på alltifrån tvättmaskiner och mikrovågsug-

nar och allt möjligt sådant, men det har man gått ifrån. Vi håller på att titta på någon 

typ av tillvalskoncept där man ska kunna uppgradera sin lägenhet, men vi är inte rik-

tigt i hamn där. Sedan vet jag att i undantagsfall har vi gjort stora ombyggnader för 

hyresgäster. Då är det ju väldigt viktigt att hyresgästen vet om att det är ingenting som 

vi gör kostnadsfritt om man säger så, utan det får ju vara väldigt specifika saker. Att; 

”visst, det här är okej och vi kan göra detta, men på något sätt får vi ju se till att ta ut 

det på hyran” eller om hyresgästen bekostar renoveringen själv. Hyresrätten måste 

börja anpassa sig mer till att man, som hyresgäst, ska kunna ha lite mer möjligheter att 

välja på och de delarna. Det märks ju nu bara när vi bygger Fridhem här. Där har det 

varit diskussioner om standard och om vilken nivå vi ska ha det på. Det blir ju en hög 

hyra och så, men där är det tvättmaskin och torktumlare i varje lägenhet. Det blir ek-

parkett i nästan hela lägenheten, bortsett från klinkers i hallen. Det blir ju en högre 

nivå än vanliga standardköksluckor blir det också. Sedan håller vi på att titta på möj-

lighet till diskmaskin. För jag menar, vi slåss ju också med bostadsrättsmarknaden på 

något sätt. Hyresgästen har ju högre krav på vad vi tycker att det ska vara och hur det 

ska se ut också. Vi är inte emot att t.ex. slå ihop två lägenheter. Det skulle vara fullt 

möjligt, sen är det klart att den som vill göra det måste vara fullt medveten om vad det 

kommer att kosta.  

 

Man får ju tänka sig för, både en och två gånger, men vi är alltid öppna för förslag, 

tankar och idéer från hyresgästerna. (M. Ört Dahlén) Balkong verkar ju betyda väldigt 

mycket? (S. Jansson) Ja. Om man tar Storgatan som ett exempel. Nu har vi ju inte 

tagit den diskussionen så där jättedjupt, men det är ju mycket stadsplaneringen också. 

Det är klart, byggnadsnämnden och vad får vi bygglov för? Vi har haft mycket diskus-

sioner med byggnadsantikvarien på kommunen kring renoveringen av ”Järven”. Det 

har varit mycket diskussioner på hur det ska utföras och hur det ska göras. Så det är 

klart att vi har ett sätt att se på det och sedan har byggnadsantikvarien ett annat sätt, 

sedan har vi byggnadsnämnden och statsarkitekten som också har ett… Så det gäller 

ju att på något sätt få ihop det här, så att det blir bra för allihop. Det är klart att en 

sådan fastighet som Svan 8, där vill man ju inte förvanska fasaden alldeles för mycket, 
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även om man nu redan har hängt på balkonger på vissa delar av huset. Det är ju en 

gammal tegelfasad där och det huset är väl sedan av början av 1900-talet, kan jag tän-

ka mig. Så det är klart att, även om alla hyresgäster och vi vill, hade vi jättegärna hängt 

på balkonger där. Det är klart att det hade ökat värdet och attraktiveten på de lägenhe-

terna ganska mycket. Balkong tror jag är ganska viktigt.  

 

Fråga 6. Har ni något belöningssystem för hyresgäster som kommer med bra idéer/klagomål?  

 

Lundqvist: (J. Dahlenfors) Nej, det har vi inte på det sättet. (G. Karlsson) Nej, det har 

vi inte. (M. Ört Dahlén) Eller från personalen över huvud taget? Om nytänkande och 

sådant? (J. Dahlenfors) Nej, vi förutsätter att alla gör det ändå.   

 

Eidar: (S. Jansson) Nej, har Eva skrivit här. Det finns det inte. (M. Ört Dahlén) Har ni 

någon förslagslåda eller något, där man kanske lottar ut någonting eller något? (S. 

Jansson) Nej, inte organiserat, det har vi inte. Men alla har ju rätt att komma med för-

slag, tankar och idéer och så. Det har varit på tapeten. Det har nog till och med varit 

uppe i styrelsen, när man har tyckt att vi kanske skulle ha något sådant. Det är ju alltid 

svårigheten där, att avgöra om någon kommer med förslag och ”det ingår ju faktiskt i 

dina vanliga arbetsuppgifter att tänka den tanken”. Så det är klart att det är det som är 

svårigheten, men, så det finns inte egentligen.  

 

Fråga 7. Om ni anser att ni har en kunddriven förvaltning – skiljer den sig då från ett allmännyt-

tigt/privat fastighetsbolag? 

 

Lundqvist: (G. Karlsson) Det finns en omedelbar tanke. Jag pratade med en i styrelsen 

på Eidar. Du kan inte gå dit och söka en lägenhet längre, utan det ska du göra på In-

ternet. Vad har vi gjort på vår internetsida? Jo, vi har skrivit att “ni får inte beställa på 

internet” för att vi vill se och träffa de som ska bli hyresgäster hos oss. Då får vi en 

personlig kontakt med en gång och sedan tar vi en upplysning på dem. Har de skött 

sina betalningar och allting? Detta gör man ju för att de som redan bor i trappupp-

gången, de vill ju att det kommer in bra folk, som sköter sig, för det hänger ofta ihop. 

Kan du inte betala så slarvar du med annat också. Stör grannar med hög musik och 

ungarna får springa fritt i trappuppgången och sådant där. Där är ju en väldigt, väldigt 

markant skillnad. Det blir ju mer personligt, bra när man träffar någon, annars kan det 

vi att de hamnar efter med hyran. Du sparar kanske in ett par tre tjänster, men vad får 

du i stället? Sedan har vi olika områden, vi har ju fem olika områden. Då har vi ju sagt 

att i ett visst område passar äldre personer och de är ju väldigt lika. Det ska vara unge-

fär lika i ålder och jag ska inte säga intresse, men alltså - det är folk som har slutat i 

arbetslivet. De vill ha lugn och ro och så vidare. Sedan i vissa områden är det barnfa-

miljer och då ska man inte sätta in äldre där för då retar de sig på att ungarna spelar 

boll på gräsmattan och sådana där saker. Att det står pulkor i trapphus och sådär. Det 

kan man ju aldrig klara av om du gör det på internet för man tappar ju hela den vikti-

gaste biten och det är ju att rätt människor kommer i respektive område. För är det 
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homogent där, då är det i regel bra. Det händer att vi gör misstag ibland om det 

kommer in en i ett sådant område då visar det sig ganska snart för då ringer de ju hit, 

då får man ju plocka ut personen. Det har ju ändrat sig så att hyresgästerna har ett 

mycket, mycket större lagligt skydd idag, än tidigare. Hade vi någon förr, det var lögn 

att få ut dem, men nu ser man på de som redan bor där. De ska vara skyddade och 

kunna bo kvar i sin miljö. Och därför var det så mycket lättare att flytta undan folk 

och det är ju bra. De är ju våra kunder. De som redan bor där ju alltid viktigast.  

 

(J. Dahlenfors) Förutom skillnaderna i kösystemen är det ju framför allt kanske 

snabbheten i hur vi kan agera. (G. Karlsson) Vi gör det som behövs till den som be-

höver det. Är vissa hyresgäster nöjda så tränger vi inte oss på. För de vill inte ha en 

hyreshöjning på 750-780 kronor mer i månaden. Vi tvingar dem inte. Vi gör det efter 

hand. De får bo kvar precis som de gör. Där är ju en markant skillnad. Där går de in 

och gör i ordning alla lägenheter. Det kanske egentligen bara är två stycken som vill 

och tolv vill inte. Vi är ju mycket snabbare till beslut. Vi har en väldigt professionell 

styrelse. Vi har två advokater och vi har en direktör från förbundet så att mer profes-

sionell styrelse än vad vi har, det har ingen. Men vi har ändå väldigt snabbt till beslut. 

(J. Dahlenfors) Det är ju en styrka mot det kommunala för de måste ju naturligtvis dra 

vissa saker i nämnder och så, och det kan röstas ned. Så jobbar inte vi. (G. Karlsson) 

Inom det allmänna kan man ju jobba med en grej i flera månader och sedan röstas det 

ner och man får slänga alltihop. Det är väldigt tungt att då börja med något nytt. Det 

är ju när man kommer på någonting som verkställs och ser resultatet, det är ju då man 

får tillfredsställelsen, givetvis. Och att man är med hela vägen och att det är man själv 

som har satt normerna. (G. Karlsson) Det är väl så att vi liknar mer det kommunala, 

men vi tar ett större ansvar. De introducerade ju det här med boservice, men de har 

aldrig praktiserat det. De sa upp sin personal och lejde in folk. Så gör inte vi. Jag har 

anställt nytt folk här i stället. Det är viktigt att det är samma personer som är på om-

rådena. Det var allmännyttan som introducerade detta, men de har som sagt aldrig 

praktiserat det. 

 

Vi värnar också om de svaga. Vi har ju Trollhättans handikappförening som bor hos 

oss och betalar nästan ingen hyra. Vi har också Brottsofferjouren, Diabetesföreningen 

och Godemansföreningen och Musslan. De får komma in och få lokaler och bo gra-

tis, för att de gör ju en insats. Det är vår policy. 

 

Eidar: (S. Jansson) Jag vet inte, det är ju lite sådär fluffigt. Nej, jag tror inte det egentli-

gen… Jag menar, eller ja, egentligen skulle jag säga ”ja”, för… Men det är ju svårt att 

veta hur de privata är, men det är ju ändå kunderna man lever på. Jag menar, det är ju 

dem man måste se till och behålla. Det är ju dem du måste se till att hålla så nöjda det 

går. Det är de som, om man nu hade varit privat, ska betala så ”hög” hyra som det 

går, så att du gör så stora vinster som möjligt. Så jag tror ju inte det… Det borde ju 

inte skilja sig, jag menar, är man seriös fastighetsägare och tänker långsiktigt, så måste 

man ju värna om kunden och se till att de bor kvar. En seriös fastighetsägare måste ju 
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absolut fokusera på att kunden, som ändå så betalar, ska vara nöjd, trivas och bo, för 

annars får du ju både av- och omflyttning och sådant som gör att det faller ihop. Hur 

det är i andra privata fastighetsbolag, det kan jag ju inte ha någon uppfattning om, 

men det är klart att… Det finns ju ett regelverk som säger hur vi ska jobba och vi har 

ju våra ägardirektiv och bolagsordning och allt vad det är… Men samtidigt så är det 

klart att, jag ska inte säga att vi är oflexibla, men det är klart att det är ju en process för 

att få genom ett beslut. Jag menar, Urban sitter ju på ett visst mandat för att kunna ta 

investeringsbeslut och så, men sedan är det ju dagordning i styrelsen och sedan har vi 

ju vårt moderbolag då, Trollhättans Stadshus, som är moderbolag till både Trollhät-

tans Energi, Trollhättans Tomt AB och oss då. Så det är klart under vissa, styrelsen 

har ju en nivå att ta beslut på, men exempelvis Fridhem eller när vi gör den renove-

ringen som vi gjorde på Sädesbingen, som kostade 80-85 miljoner, då är det ju till och 

med Trollhättans Stadshus som ska ta det investeringsbeslutet. Så det är klart att, det 

är ju en process för att ta vissa beslut. Men så är det ju, och det är, ah, jag tycker väl 

inte att det är någon nackdel egentligen så. Det är upp till oss tjänstemän att se till att 

ta fram bra beslutsunderlag och gå i rätt tid och så där, så att vi kan hålla den takten 

som vi ska göra. Sedan är det klart att, sitter man som enskild fastighetsägare och har 

ett fastighetsbolag och bara kan bestämma själv, så är det klart att det, det är väl smi-

digt, men jag tror inte, det kanske inte är det bästa. Jag vet inte.  

 

Fråga 8. Hur ser konkurrenssituationen ut? Har ni några konkurrenter i Trollhättan? 

 

Lundqvist: (G. Karlsson) Vi har inga konkurrenter. Vi har den högsta uthyrningsstati-

stiken i hela landet, sa vår revisor för ett tag sedan. 98,9 % i uthyrningsgrad och det är 

något så extremt. Man tar det som totala intäkter- hyresförluster/totala budgeterade 

intäkter, då får man fram det. Detta var ju Öhrlings och de är ju störst i Sverige, och 

han hade aldrig sett så bra siffror, sa han. 

 

Eidar: (S. Jansson) Ja, Lundqvist är väl en konkurrent. Det är väl de som är näst störst. 

Vi har väl 20 % av bostadsmarknaden totalt i Trollhättan och vi har cirka 50 % av alla 

hyresrätter, tror jag. Det är klart, i miljonprogramsområden, där har vi ju inga konkur-

renter om man säger, där ute… Det finns ingen som vill vara med och konkurrera på 

den marknaden där. Om det är en fördel eller en nackdel, det… Som det ser ut i dags-

läget är det ju bra, rent uthyrningsmässigt, för det är ju fullt och sådär, men jag menar; 

det är ju ofta i de områdena du börjar få vakanserna sen också… Så är det klart att 

man kan tycka att vi har en större risk eller vad man kan säga när vi har de områdena 

då, men. Sedan naturligtvis, i centrala staden och det, så får man väl ändå säga att 

Lundqvist är en konkurrent. Men nej, jag kan inte tycka att vi känner av det och det är 

klart att när uthyrningsläget är som det är nu så känner man ju inte av det, men det är 

ju möjligtvis sedan då. Ja, det är jättesvårt att svara på, så där. Jo, men det är ju det, det 

är ju där svårigheten kommer också, rent ekonomiskt, för det är ju en sak och ha öns-

kemål som hyresgäst, om saker och ting, men sedan att vi ska få den ekonomiska 

kalkylen att gå ihop för att kunna genomföra det också, det är ju det som är, det är där 
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balansgången. Vi kanske på vissa fastigheter måste lägga pengar på sådana saker som 

inte syns, vi ska byta taket som vi gör på Storgatan, men jag menar, det är ju inte så 

där jätteroligt för hyresgästen att det regnar in, men det ger ju inte något mervärde 

heller för att vi lagar taket. Vi måste ju lägga väldigt mycket pengar och resurser på de 

bitarna också. Så det är klart att det är ju svårt att uppfylla alla hyresgästers önskemål 

gällande hur man tycker att det ska vara i sin hyresrätt. Orsaken till att vi legat efter 

med underhållet tidigare är att vi hade 600-700 tomma lägenheter under 90-talet som 

åt upp i stort sett allt kapital. Det är till och med någon som har berättat att Eidar var 

ju nästan konkursmässiga, det var ju, man fick ju till och med ägartillskott, för att man 

skulle överleva. När vi köpte, när vi skulle köpa tomten här som vi bygger Fridhem 

på, då fick vi, då hade vi ju inte pengar till det på 90-talet, då fick kommunen gå in 

med ett ägartillskott då, för att vi skulle kunna köpa den tomten. Så det är klart att det 

har varit en tuff resa. När jag började här 2001, då gjorde vi ju inte speciellt mycket, 

men Lennart Svensson, vår förre VD, höll ju på att bygga upp en ekonomisk styrka 

egentligen, så att vi skulle kunna genomföra det vi gör nu. Även om man kan ha åsik-

ter som bovärd att ”herregud, vi måste göra någonting nu!”, så hade man ju inte riktigt 

helikopterperspektivet och förstod, men jag menar nu förstår man ju att han har ska-

pat möjligheterna för oss att agera på det sättet vi gör nu. Nu är det ju mycket mer 

fokus på att bygga om. I miljonprogramsområdena är det svårt, jag menar, de som är 

byggda 60–70-tal, där har vi många lägenheter (Kronogården, Granngården och 

Humlan). Det är klart att det är en utmaning att renovera det på ett energieffektivt 

och bra sätt och få den kalkylen att gå ihop. 

 

4.4 Enkätundersökningar, Eidar  

4.4.1 Karlstorp 

Av Eidars bestånd på Karlstorp uppgick antal bebodda lägenheter till 248 stycken. I 

området svarade 50 hyresgäster på enkäten och 15 (6 %) tackade nej till medverkan. 

Resterande av de boende öppnade inte. Svarsfrekvensen uppgick således till 20 %.  

 

Hälften av de svarande var män och hälften kvinnor. Den åldersmässiga fördelningen 

var stor.5 Flertalet av de boende har bott i nuvarande lägenheter i fler än 5 år och har 

även tidigare bott i hyresrätt. Övervägande del av de tillfrågade svarade att de skulle 

flytta till en ny hyresrätt om de skulle flytta i dag. På frågan om de skulle önska samma 

hyresvärd igen; blev svaret ”ingen betydelse”, det vanligaste.  

 

 

 

                                                 
5 Se bilaga 
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Diagram 4.1. visar att 22 av de tillfrågade hyresgästerna, alltså 44 %, inte upplever att 

de sätts i hyresvärdens fokus.  15 av respondenterna ( 30 %) svarade ”Vet ej på denna 

fråga. 

 

Diagram 4.1. Frågeställning: Upplever du att din hyresvärd sitter dig som kund i fokus? Källa: Sätts hyresgästen i 
fokus?, enkätundersökning. 

 

En av de öppna frågorna, där hyresgästen fritt kunde uttrycka sina åsikter, gällde triv-

seln och vad som är viktigast i respektive hyresgästs boende. I diagram 4.2. kan utläsas 

att den största trivselfaktorn är ”bra grannar” tätt följt av ”lugn och ro” samt områ-

det/omgivningen”. Resultatet av frågan påvisar att trivselfaktorerna är många och 

varierande. 

 
Diagram 4.2. Frågeställning: Vad är det som främst påverkar din trivsel i ditt boende? Källa: Sätts hyresgästen i fo-
kus?, enkätundersökning. 
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På frågorna 11-15 fick respondenterna gradera sitt svar; från 1 (låg grad) till 5 (hög 

grad). Diagram 4.3 visar vad hyresgästerna svarade på frågan hur de upplever hyres-

värdens servicegrad De flesta hade en uppfattning, endast en person svarade ”Vet ej”. 

Svaren gav medelvärdet 2,93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.3. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att din hyresvärd är serviceinriktad? Källa: Sätts hyresgästen i 
fokus?, enkätundersökning. 

 
Diagram 4.4 visar i vilken grad de tillfrågade anser sig bli tagna på allvar av sin hyres-
värd. Av de tillfrågade svarade 30 %, 15 personer, att de upplever att de ej blir tagna 
på allvar av sin hyresvärd. En person ansåg sig bli tagen på allvar i hög grad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4.4. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att din hyresvärd tar dig på allvar (att du blir sedd, lyssnad 
på, får svar och information)? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
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I diagram 4.5. framkommer vad de boende har för uppfattning beträffande tryggheten 

i sitt boende. 42 % det vill säga 21 personer, gav en 4:a. 8 personer vilket är 16 % av 

de tillfrågade gav betyget 5, ”Hög grad”, när det gäller trygghet i boendet. 20 % ansåg 

sig ha ett tryggt boende till ”Låg grad”. Det motsvarar 10 personer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4.5. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att du har ett tryggt boende? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, 
enkätundersökning. 
 
 
Diagram 4.6 visar om de boende anser sig få hjälp vid akuta situationer. 52 %, vilket 

är 26 av respondenterna, svarade 4 eller 5 på frågan om till vilken grad de får hjälp vid 

akuta situationer. 16 % svarade att de får hjälp till ”Låg grad”. Detta motsvarar 8 per-

soner. 

 

 
Diagram 4.6. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att du får hjälp vid akuta situationer, ex. vid felanmälan? 
Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
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Fråga 15 behandlar kundanpassning efter specifika behov eller önskemål. Diagram 4.7 

visar att 14 av de svarande hyresgästerna, 28 %, anser att deras lägenheter kan anpas-

sas till ”Låg grad”. 13 stycken svarar ”Vet ej”, vilket innebär 26 % av de tillfrågade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4.7. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att ditt boende kan anpassas efter dina specifika behov och 
önskemål, ex. annan standard så som balkong, nytt kök etc.? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
 

 
På fråga 16-19 graderas svaren 1-5, där 1 betyder ”Inte alls bra”, 2 ”Mindre bra”, 3 

”Bra”, 4 ”Bättre än bra” samt 5, ”Mycket bra”. 

 

Fråga 16 bemöter hyresgästers upplevelser kring skötseln av den yttre miljön, så som 

allmänna ytor och innergård. Här anser 34 % av de tillfrågade att skötseln av den yttre 

miljön är ”Bättre än bra”. Svaren på fråga 16 gav medelvärdet 3,22. 

Hur kunderna upplever städning och skötsel av tvättstuga samt trapphus belyses med 

hjälp av fråga 17. Här framkommer att merparten av de tillfrågade ansåg skötseln vara 

”Bra”. Medelvärdet av svaren blev 3,1. 
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Hyresgästers erfarenheter vad gäller bemötandet av Eidars kontorspersonal undersöks 

med fråga 18. Diagram 4.8 visar att 16 personer, vilket betyder 32 %, anser att bemö-

tandet är ”Bra”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4.8. Frågeställning: Hur upplever du bemötandet av AB Eidars kontorspersonal, ex. vid felanmälan? Källa: 
Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 

 
 
Beträffande hyresgästers uppfattning om bemötandet från Eidars fältpersonal svarade 

15 personer, 30 % av de tillfrågade, ”Bättre än bra”, vilket kan läsas av i diagram 4.9. 

28 %, vilket är 14 av hyresgästerna svarade ”Vet ej”. 

 

 
Diagram 4.9. Frågeställning: Hur upplever du bemötandet av AB Eidars fältpersonal, ex. bovärdar och fastighetssköta-
re? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
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4.4.2 Centrum 

Den totala svarsfrekvensen i området Storgatan i Centrum utföll till knappt 57 %, 

exklusive tre respondenter som avstod från att svara på enkäten. Av de svarande var 

tolv kvinnor och nio män. Cirka 62 % av de svarande är 65 år eller äldre och 19 % var 

i åldrarna 46-65 år. Resterande respondenter var jämt fördelade över de andra ålders-

grupperna. De flesta, 38 %, hade bott i sina respektive lägenheter längre än 5 år. 

 

57 % av respondenterna hade bott i hyresrätt tidigare. Orsakerna till flytt från tidigare 

bostad var bland annat på grund av bättre läge och lägre hyra. Därefter kom orsaker 

såsom att större bostad önskades och att hyresgästen upplevt otrygghet i det tidigare 

bostadsområdet. 

 

57 % av de svarande bodde även tidigare i hyresrätt, resterande bodde således i någon 

annan typ av boendeform. 

 

På frågan som löd; Om du skulle flytta, skulle du välja att flytta till en hyresrätt igen? 

Svarade 14 personer ”Ja”, tre personer ”Nej” och resterande fyra svarade att de inte 

vet. 
 

Av den andel som svarade ”Ja” i föregående fråga anser knappt 43 % att valet av hy-

resvärd inte är av betydelse. Drygt 21 % skulle inte välja Eidar som hyresvärd vid en 

ny flytt och återstående 36 % skulle önska Eidar som hyresvärd även till det nya bo-

endet. 

 

Diagram 4.10 visar att tio personer, eller 47 % av de tillfrågade, anser sig vara i sin 

hyresvärds fokus. Knappt 10 %, det vill säga 2 stycken, svarade motsatsen och cirka 

43 %, eller 9 personer, svarade ”Vet ej” på frågan. 
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Diagram 4.10. Frågeställning: Upplever du att din hyresvärd sätter dig som kund i fokus? Källa: Sätts hyresgästen i 
fokus?, enkätundersökning. 

 

 

Beträffande flervalsfrågan som gäller hyresgästernas trivselfaktorer i sitt boende är 

”Läget” det mest dominerande svaret enligt diagram 4.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4.11. Frågeställning: Vad är det som främst påverkar din trivsel i ditt boende? Källa: Sätts hyresgästen i 
fokus?, enkätundersökning. 
 

På frågorna 11-15 fick respondenterna gradera sitt svar; från 1 (Låg grad) till 5 (Hög 

grad). 

 

Diagram 4.12 visar de boendes uppfattning om hyresvärdens servicegrad. 57 % av 

Eidars hyresgäster i centrum svarade 3 eller 4 på frågan som behandlar hyresvärdens 

serviceinriktning. Cirka 14 % gav betyget 5 och knappt 10 % svarade 1. Två av de 

tillfrågade ansåg sig inte veta. Medelbetyget på frågan utföll till 3,42. 
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Diagram 4.12. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att din hyresvärd är serviceinriktad? Källa: Sätts hyresgästen 
i fokus?, enkätundersökning.  

 
Diagram 4.13. visar att 57 %, eller 12 personer av de tillfrågade i centrum svarade 4 på 
frågan som berör om hyresgästen upplever sig bli tagen på allvar av sin hyresvärd. 
Medelvärdet på denna fråga är 4,15. 
 

 
Diagram 4.13. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att din hyresvärd tar dig på allvar (att du blir sedd, lyssnad 
på, får svar och information)? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
 
 

Ur diagram 4.14 kan utläsas att 100 % av de tillfrågade svarade 4 eller 5 på frågan som 

gäller om hyresgästen upplever sitt boende som tryggt.  Här var det tolv personer som 

gav betyget 5, och nio personer som gav det näst högsta betyget, en 4:a. 

 



Sätts hyresgästen i fokus?  

 44 

 
Diagram 4.14. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att din hyresvärd tar dig på allvar (att du blir sedd, lyssnad 
på, får svar och information)? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 

 

På frågan som gäller hyresgästernas upplevelser kring hjälp vid akuta situationer blev 

medelvärdet 4,10. Hur svaren fördelar sig kan utläsas i diagram 4.15. 

 

 
Diagram 4.15. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att du får hjälp vid akuta situationer, ex. vid felanmälan? 
Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
 

 

Diagram 4.16 visar svaren på fråga 15 som behandlar huruvida hyresgästerna upplever 

att deras boende kan anpassas efter deras specifika behov och önskemål. 38 % av de 

tillfrågade svarade 1 eller 2 och 9,5 % svarade ”Vet ej”. Medelbetyget på frågan utföll 

till 3. 
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Diagram 4.16. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att ditt boende kan anpassas efter dina specifika behov och 
önskemål, ex. annan standard såsom balkong, nytt kök etc.? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
 
 

På fråga 16-19 graderas svaren 1-5, där 1 betyder ”Inte alls bra”, 2 ”Mindre bra”, 3 
”Bra”, 4 ”Bättre än bra” samt 5, ”Mycket bra”. 
 
Angående hyresgästernas upplevelser kring skötseln av den yttre miljön, så som all-

männa ytor och innergård, blev medelvärdet 3,77. 

 

Hur hyresgästerna upplever städning och skötsel av tvättstuga samt trapphus belyses 

med hjälp av fråga 17. Här framkom att merparten av de tillfrågade ansåg skötseln 

vara ”Mycket bra”. Medelvärdet av svaren blev 3,62. 

 
I diagram 4.17 kan avläsas vad de tillfrågade tycker om bemötandet från Eidars kon-

torspersonal. Två av hyresgästerna på Storgatan anser bemötandet av Eidars kontors-

personal vara ”Mindre bra”. Resten av respondenterna svarade ”Bra”, ”Bättre än bra” 

eller ”Mycket bra”.  

 



Sätts hyresgästen i fokus?  

 46 

 
Diagram 4.17. Frågeställning: Hur upplever du bemötandet av Eidars kontorspersonal, ex. vid felanmälan? 
Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
 
 

Beträffande hyresgästers upplevelser kring bemötandet av Eidars fältpersonal svarade 

knappt 43 % eller 9 personer av de tillfrågade ”Bättre än bra” och 8 personer ”Mycket 

Bra”, vilket kan ses i diagram 4.18. Tre personer svarade ”Vet ej”. Medelbetyget på 

denna fråga blev 4,38. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4.18. Frågeställning: Hur upplever du bemötandet av Eidars fältpersonal, ex. bovärdar och fastighetsskötare? 
Hur upplever du bemötandet av Eidars fältpersonal, ex. bovärdar och fastighetsskötare? Källa: Sätts hyresgästen i fo-
kus?, enkätundersökning. 
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4.5 Enkätundersökningar, Lundqvist 

4.5.1 Karlstorp 

Lundqvists bostadsbestånd på Karlstorpsvägen var vid genomförandet av undersök-

ningen 96 lägenheter. 29 hyresgäster besvarade enkäten och tre tackade nej till med-

verkan. Det ger en svarsfrekvens på 30,2 %.  

Åldersspridningen på respondenterna i detta område var stort. Åtta män och 19 kvin-

nor som svarade på enkäten. 

55 % av de tillfrågade hade tidigare bott i hyresrätt och resterande, 45 %, hade bott i 

någon annan typ av boende.  

Knappt 69 % skulle, vid en flytt, välja att bo i hyresrätt igen och 100 % av dessa skulle 

då önska sin nuvarande hyresvärd till det nya boendet.  

 
 

Diagram 4.19 visar att drygt 79 %, eller 23 stycken av de tillfrågade anser sig vara i sin 

hyresvärds fokus. Fem hyresgäster tycker sig inte veta om de är det och en respondent 

bedömer sig inte vara i Lundqvists fokus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4.19. Frågeställning: Upplever du att din hyresvärd sätter dig som kund i fokus? Källa: Sätts hyresgästen i 
fokus?, enkätundersökning. 
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Bland hyresgästerna på Karlstorp är ”Omgivning/miljö”, ”Närhet” samt ”Lugn och 

ro” de viktigaste faktorerna som påverkar trivseln hos dessa. Därefter följer ”Gran-

nar” och ”Service”. Detta kan utläsas i diagram 4.20. 

 

 
Diagram 4.20. Frågeställning: Vad är det som främst påverkar trivseln i ditt boende? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, 
enkätundersökning. 
 

 
På frågorna 11-15 fick respondenterna gradera sitt svar; från 1 (låg grad) till 5 (hög 

grad). 

 

Fråga 11 belyste huruvida tillfrågade hyresgäster upplever att deras hyresvärd är servi-

ceinriktad. Svaren visas i diagram 4.21. Drygt 41 %, eller 12 stycken, svarade ”I hög 

grad” och lika många gav betyget 4. Tre av de svarande anser att betyget 3 stämmer 

bättre in och två hyresgäster anser sig inte veta om dennes hyresvärd är serviceinrik-

tad. 
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Diagram 4.21. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att din hyresvärd är serviceinriktad? Källa: Sätts hyresgästen 
i fokus?, enkätundersökning. 
 
 

16 av de tillfrågade hyresgästerna på Karlstorpsvägen, eller 55 %, anser att de ”I hög 

grad” blir tagna på allvar av sin hyresvärd och detta kan utläsas i diagram 4.22. Vidare 

ger elva personer, eller 37 %, betyget 4. En respondent svarade en 3:a och en hyres-

gäst anser sig inte veta. Dessa svar resulterade i ett medelvärde på 4,53. 

 

 
Diagram 4.22. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att din hyresvärd tar dig på allvar (att du blir sedd, lyssnad 
på, får svar och information)? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
 

 



Sätts hyresgästen i fokus?  

 50 

Diagram 4.23 visar att 26 stycken, vilket motsvarar knappt 90 % av hyresgästerna, ger 

tryggheten i boendet en 4:a eller en 5:a. Två respondenter gav betyget 3 och en svara-

de ”Vet ej”.  

 

 
Diagram 4.23. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att du har ett tryggt boende? Källa: Sätts hyresgästen i 
fokus?, enkätundersökning. 
 

 
Fråga 14 behandlar hyresgästers upplevelser kring hjälpen de får vid akuta situationer. 

Diagram 4.24 visar svaren på denna fråga. 48 % svarade ”I hög grad” och 24 % sva-

rade ”Vet ej”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 

Diagram 4.24. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att du får hjälp vid akuta situationer, ex. vid felanmälan? 
Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
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Angående till vilken grad hyresgästerna upplever att deras boende kan anpassas efter 

deras behov eller önskemål resulterade i medelvärdet 3,82. Svaren på denna fråga kan 

utläsas ur diagram 4.25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4.25. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att ditt boende kan anpassas efter dina specifika behov och 
önskemål, ex. annan standard så som balkong, nytt kök etc.? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
 

 

På fråga 16-19 graderas svaren 1-5, där 1 betyder ”Inte alls bra”, 2 ”Mindre bra”, 3 

”Bra”, 4 ”Bättre än bra” samt 5, ”Mycket bra”. 

 

Angående hyresgästernas upplevelser kring skötseln av den yttre miljön, så som all-

männa ytor och innergård, blev medelvärdet 4,82. 

 
Hur kunderna upplever städning och skötsel av tvättstuga samt trapphus belyses med 

hjälp av fråga 17. Medelvärdet av svaren blev 4,03. 

 

I diagram 4.26 kan utläsas hyresgästernas upplevelser kring bemötandet av Lundqvists 

kontorspersonal. Där svarade knappt 65 %, eller 19 stycken av de tillfrågade att de 

upplever bemötandet som ”Mycket bra”. Ca 14 % svarade ”Vet ej” och resterande 

svar är utspridda mellan ”Mindre bra” till ”Bättre än bra”. Medelvärdet blev följaktli-

gen 4,6. 
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 Diagram 4.26. Frågeställning: Hur upplever du bemötandet av Lundqvists kontorspersonal, ex. vid felanmälan? Källa: 
Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
 
 
Hyresgästers upplevelser vad gäller Lundqvists fältpersonals bemötande besvarades 
med hjälp av fråga 19. Hur de boende svarade kan utläsas ur diagram 4.27. Drygt 72 
% av de svarande betygsatte bemötandet till ”Mycket bra” och knappt 21 % svarade 
”Bra” eller ”Bättre än bra”. Två respondenter svarade ”Vet ej”. Dessa resultat gav 
medelvärdet 4,7. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 4.27. Frågeställning: Hur upplever du bemötandet av Lundqvists fältpersonal, ex. bovärdar och fastighetsskö-
tare? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
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4.5.2 Centrum 

Antalet lägenheter uppgår på Storgatan till 35 stycken, varav 21 svarade på enkäten 

och sex avböjde medverkan. Detta gav en svarsfrekvens på 77 %. Fördelningen på 

respondenterna var elva kvinnor och tolv män. Drygt 66 % av de svarande är 65 år 

eller äldre och 52 % av respondenterna har bott längre än fem år i lägenheten. De 

flesta (57 %) har inte bott i hyresrätt tidigare. 71 % skulle, vid en ny flytt, välja hyres-

rätt återigen och knappt 87 % av dessa skulle då önska sin nuvarande hyresvärd än en 

gång. 

 

Diagram 4.28 visar hyresgästernas uppfattning om de anser sig satta i fokus av sin 

hyresvärd. Närmare 81 % anser sig vara i sin hyresvärds fokus. Övriga 19 % svarade 

”Vet ej”. 

 

Diagram 4.28. Frågeställning: Upplever du att din hyresvärd sätter dig som kund i fokus? Källa: Sätts hyresgästen i 
fokus?, enkätundersökning.  
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Fråga nummer 10 är av öppen karaktär och diagram 4.29 visar svaren. Här framgår att 

”Service”, ”Läge” och ”Standard” är de trivselfaktorer som är av störst betydelse för 

dessa hyresgäster. Dessutom ansågs ”Lugn och ro” samt ”Utformning” påverka triv-

seln hos flera boende. Även här återfinns många olika svar beträffande trivseln. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Diagram 4.29. Frågeställning: Vad är det som främst påverkar din trivsel i ditt boende? Källa: Sätts hyresgästen i 
fokus?, enkätundersökning.  

 

 
På frågorna 11-15 fick respondenterna gradera sitt svar; från 1 (låg grad) till 5 (hög 

grad). 

 

Fråga 11 belyste huruvida tillfrågade hyresgäster upplever att dennes hyresvärd är ser-

viceinriktad. Diagram 4.30 visar att knappt 48 % av de tillfrågade, eller10 stycken av 

de tillfrågade gav omdömet 5, ”Hög grad”. Vidare svarade 38 % 3:a eller 4:a. Reste-

rande 14 % ansåg sig inte veta. Medelvärdet blev på denna fråga totalt 4,44. 
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Diagram 4.30. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att din hyresvärd är serviceinriktad? Källa: Sätts hyresgästen 
i fokus?, enkätundersökning. 
 

 
Antalet hyresgäster som upplever att de blir tagna på allvar av sin hyresvärd ” I hög 

grad”, uppgår till knappt 67 %, eller 14 stycken. Detta kan läsas i diagram 4.31. En av 

respondenterna känner sig bli tagen på allvar till ”Låg grad” och två personer ”Vet ej”. 

 

 
Diagram 4.31. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att din hyresvärd tar dig på allvar (att du blir sedd, lyssnad 
på, får svar och information) Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
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Diagram 4.32 visar hyresgästernas uppfattning om deras boende är tryggt. Av de till-
frågade hyresgästerna svarade drygt 71 % att de upplever sitt boende som  
tryggt ”I hög grad”. Det lägsta betyget som delades ut var en 3:a och medelvärdet för 

denna fråga beräknades till 4,66. 

 

 
Diagram 4.32. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att du har ett tryggt boende? Källa: Sätts hyresgästen i 
fokus?, enkätundersökning. 
 

 
 
På fråga 14 svarade 15 personer eller cirka 71 % att de vid akuta situationer får hjälp 

”I hög grad”, vilket går att utläsa i diagram 4.33. En respondent svarade ”Vet ej” och 

resterande hyresgäster gav betyget 4. 

 

 
Diagram 4.33. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att du får hjälpa vid akuta situationer, ex. vid felanmälan? 
Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
 

 
 



Sätts hyresgästen i fokus?  

 57 

Rörande hyresgästers upplevelser kring anpassning av sin lägenhet svarade knappt 43 

% av Lundqvists hyresgäster på Storgatan att deras boende kan anpassas efter behov 

eller önskemål ”I hög grad”. Detta kan utläsas i diagram 4.34. Cirka 28 % gav svaret 

”Vet ej”. 

 

  
Diagram 4.34. Frågeställning: Till vilken grad upplever du att ditt boende kan anpassas efter dina specifika behov och 
önskemål, ex. annan standard så som balkong, nytt kök etc.? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
 

 
 
På fråga 16-19 graderas svaren 1-5, där 1 betyder ”Inte alls bra”, 2 ”Mindre bra”, 3 

”Bra”, 4 ”Bättre än bra” samt 5, ”Mycket bra”. 

 

Angående hyresgästernas upplevelser kring skötseln av den yttre miljön, så som all-

männa ytor och innergård, blev medelvärdet 4,47. 

 

Hur hyresgästerna upplever städning och skötsel av tvättstuga samt trapphus belyses 

med hjälp av fråga 17. Här framkom att merparten av de tillfrågade ansåg skötseln 

vara ”Mycket bra”. Medelvärdet av svaren blev 4,14. 
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Merparten, 71 % av hyresgästerna på Storgatan anser bemötandet av Lundqvists kon-

torspersonal vara ”Mycket bra” och det kan utläsas ur diagram 4.35. Tre personer eller 

cirka 14 %, svarade ”Vet ej” och resterande svar visas i diagrammet nedan. 

 

 
Diagram 4.35. Frågeställning: Hur upplever du bemötandet av Lundqvists kontorspersonal, ex. vid felanmälan? Källa: 
Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
 

 
Diagram 4.36 visar hyresgästernas uppfattning av bemötandet från Lundqvists fältper-

sonal. Cirka 81 % av hyresgästerna upplever fältpersonalens bemötande som ”Mycket 

bra”. Två respondenter gav svaret ”Vet ej”. Svaren gav ett medelvärde på 4,8. 

 
Diagram 4.36. Frågeställning: Hur upplever du bemötandet av Lundqvists fältpersonal, ex. bovärdar och fastighetsskö-
tare? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
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4.6 Idealisk förvaltning enligt hyresgäster 

Nedan visas vad de tillfrågade hyresgästerna anser är en idealisk förvaltning. Svaren är 

uppdelade på de fyra områdena där enkätundersökningen har ägt rum; 

Tabell 4.1: Frågeställning: Hur ser en idealisk förvaltning ut för dig? 

Eidar Karlstorp Lundqvist Karlstorp  

”Bra service”  ”Anställer bra folk”  

”Bra skötsel” ”Tillmötesgående”  

”Hjälper till vid störande grannar" ”Hjälper till direkt vid problem”  

"Ställer upp" ”Tillgodose behov”  

"Kommer fort vid behov" ”Lyssnar på hyresgästerna”  

"Trivsamt" ”Ger korrekta svar”  

"Bra grannar och område" ”Har ett trevligt bemötande”  

"Går bra att prata med dem" ”Tar hyresgäster på allvar”  

"Stora balkonger" ”Smidigt att nå hyresvärden”  

"Hel och fräsch lägenhet" ”Ha råd att hyra en bra lägenhet"  

"Kollar så att allt är okej"   

"Tryggt boende"   

"De lyssnar"   

Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
 

 
 
Tabell 4:2: Frågeställningen löd; Hur ser en idealisk förvaltning ut för dig? 

Eidar Centrum Lundqvist Centrum  

”Ofta renovering” ”Lyhörda”  

”Har husesyn för att kontrollera” ”Lyssnar på förslag”  

”Lyhörda” ”Kommer och hjälper till vid behov”  

"Tillmötesgå önskemål" ”Håller vad man lovar”  

"Serviceinriktade" ”Har höga krav på sina anställda”  

”Personligt bemötande” ”Trevligt bemötande”  

”Tillgängliga” ”Snabba svar”  

”Att man får vad man behöver”   

Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
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4.7 Förbättringsförslag enligt hyresgäster 

Då hyresgästerna fick svara på frågan om de har några förbättringsförslag framkom 

följande svar; 

Tabell 4.3: Frågeställning: Har du några förbättringsförslag till din hyresvärd? 

Eidar Karlstorp Lundqvist Karlstorp  

”Byta fönster” ”Bättre telefontider”  

”Förbättra ventilation” ”Röklukt kommer in underifrån”  

”Vara opartiska och ej särbehandla hyresgäster” ”Sisådär tvättstuga”  

”Förbättra fastighetsskötseln” ”Dusch istället för badkar”  

”Minska av-/omflyttning” ”Se till de äldres behov av att bo på 1 
våning” 

 

”Situationsanpassa mer” ”Barnvagnsförråd”  

”Förbättra tvättstugan” ”Fler p-platser & gästparkeringar”  

”Renovera” ”Krångligt med p-tillstånd”  

”Sätta högre standard” ”Lekplats”  

”Höja värmen” ”Ordna en plats för barnen att spela 
fotboll på” 

 

”Ge snabbare svar/respons vid felanmälan” ”Mer information”  

”Ta tillbaka bovärdarna på området - sämre vid om-
organisering” 

”Fler blommor och växter, växthus 
önskas” 

 

”Installera dusch istället för badkar” ”Förbättra badrum”  

”Förbättra respekten”   

”Hjälpa till vid störande grannar”   

”Ge förtur vid förändrade familjeförhållanden”   

”Vara schysstare mot hyresgäster”   

”Mer kundfokusering”   

”Hålla lägenheter i trim”   

”Installera hiss”   

”Plantera mer blommor vid entrén”   

”Lyssna mer på hyresgäster”   

”Ha en bovärd på området varje dag”   

”Förbättra trygghet och skötsel”   

”Genomgång vid inflyttning”   

”Ta bort mögel”   

”Åtgärda den dåliga vägen”   

”Förbättra telefontiden”   

”Ge mer information om renoveringar”   

”Skötselplan/underhållsplan”   

”Förbättra städningen”   

”Förbättra systemet i tvättstugan”   

”Ha tydligare regler”   

Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
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Tabell 4.4: Frågeställning: Har du några förbättringsförslag till din hyresvärd? 

Eidar Centrum Lundqvist Centrum  

”Renovera bättre” ”Trappstädning ska ingå i hyran”  

”Fler bomöten med hyresgäster” ”Byt nyckellås till dörrar, för att inte 
kunna låsa in nyckeln” 

 

”Mer service” ”Ge mer drivkraft för att kunna ut-
vecklas” 

 

"Mer kundinflytande" ”Önskar hällspis”  

"Information om ifall annan standard är möjlig" ”Ny tapet i sovrummet”  

”Anpassa efter åldershinder” ”Sisådär i tvättstugan”  

”Mer underhåll” ”Ta bort trösklar - anpassa”  

”Belysning i källaren” ”Jobbigt med halvtrappa upp”  

”Renare” ”Släppa gränser, ex. vid kalas eller fi-
rande” 

 

”Möjlighet till umgänge” ”Garage önskas”  

”Lyssna mer på hyresgäster” ”Sopnedkast till allt”  

”Ha en bovärd på området jämt” ”Renovera trappan på Storgatan 39”  

”Gör innergården finare”   

Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
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5 Analys 

5.1 Motivering till det som valts att analyseras 

Från enkätundersökningarna har vi valt att visa och analysera resultaten från frågorna 

”Kund i fokus”, ”Att bli tagen på allvar”, ”Tryggt boende” samt ”Kundanpassning 

utifrån behov och önskemål”. Dessa har valts för att bäst ta reda på om hyresgästerna 

anser att de sätts i fokus av sin hyresvärd. Att bli tagen på allvar och ha ett tryggt bo-

ende anger Högberg och Högberg (2000, s. 67) vara två av de viktigaste komponen-

terna som bidrar till att göra kunderna nöjda. Kundanpassning utifrån behov och öns-

kemål är enligt Gerdemark (1997, s. 15) en av kundorienteringens främsta punkter. 

Resultaten från de ovan nämnda frågorna analyseras därefter med empirin från inter-

vjuerna med fastighetsföretagen och kopplas till teorier. I syftet ingår att kartlägga 

hyresgästernas trivselfaktorer och deras syn på en idealisk förvaltning, därav kommer 

dessutom dessa frågor att analyseras. En sammanfattning görs av frågorna 11-15 och 

16-19, där medelvärden räknas fram för att få en helhetsbild av hyresgästernas upp-

fattningar angående sitt boende och för att kunna se skillnader mellan uppfattningarna 

bland de olika områdena och fastighetsföretagen. 

5.2 Incitament till att sätta kunden i fokus 

Eidar har ca 20 % av den totala bostadsmarknaden i Trollhättan och äger omkring 

hälften av alla hyresrätter. De uppger att de inte har några konkurrenter i stadens mil-

jonprogramsområden, på grund av att ingen vill vara med och konkurrera där. I cent-

rum nämner de att Lundqvist kan ses som en konkurrent men i övrigt känner de inte 

av någon konkurrens och i dagsläget har de en mycket låg vakans. Bostadsrättsmark-

naden anges också ha en viss betydelse ur konkurrenssynpunkt. 

 

Eidar har legat efter med fastighetsunderhållet sedan lång tid tillbaka, något som na-

turligtvis fortvarande ger stora efterverkningar på ekonomin. Det ser dock ljusare ut 

nu än under 90-talet då de hade 600-700 tomma lägenheter som i stort sett åt upp allt 

kapital. Idag är de ekonomiskt starkare än tidigare och har även fokus på att bygga om 

och att bygga nytt. Svåra problem kvarstår dock såsom med de många 60–70-

talslägenheterna i miljonprogramsområdena där den stora utmaningen ligger i att re-

novera och energieffektivisera och att samtidigt få kalkylen att gå ihop. Ekonomin är 

självklart ett hinder för Eidar att kunna tillgodose hyresgästernas önskemål.  

 
Eidar är ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag med där tillhörande samhällsan-

svar och ett större krav på sig att erbjuda lägenheter till alla kategorier av människor. 

Detta belyser även Ericson (1992, s. 71-75) då hon beskriver hinder av institutionell 

karaktär som exempelvis ”ofrivilliga kunder” som placeras inom hyresvärdens be-

stånd. Lundqvist har ett annat utgångsläge då de till stor del kan välja bort ”icke önsk-
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värda hyresgäster”. Lundqvists strategi, att handplocka sina hyresgäster genom att 

alltid träffa sina potentiella kunder vid ett personligt möte, ger dem möjlighet att välja 

hyresgäster med ”rätt” bakgrund och stabil ekonomi. 

 

Lundqvist menar att de inte har några konkurrenter. De har den högsta uthyrningssta-

tistiken i hela landet, 98,9 % i uthyrningsgrad6, enligt deras revisor. Vidare säger de sig 

ha 400-500 personer som står i kö till deras lägenheter. I och med stiftelsen ges före-

taget en långsiktig trygghet och en finansiell styrka. Företaget är lönsamt vilket ger 

dem möjlighet att bedriva en gedigen förvaltning av fastighetsbeståndet och även möj-

lighet att hjälpa äldre och behövande i Trollhättan. 

5.3 Analys av svaren kopplat till teori 

5.3.1 ”Kund i fokus” 

En jämförelse görs mellan vad hyresgästerna svarade hos Lundqvist, Karlstorp och 

Eidar, Karlstorp. 

 

Diagram 5.1 visar att 79 % av Lundqvists hyresgäster anser att de sätts i fokus av sin 

hyresvärd. Av de resterande svarade 17 % ”Vet ej” och 4 % att de inte sätts i fokus. 

Vad gäller svaren från Eidars hyresgäster är de mer jämt fördelade över de tre svarsal-

ternativen, vilket framgår i diagram 5.2. Där kan utläsas att 26 % svarade ”Ja”, 30 % 

”Vet ej” och 44 % svarade att de inte upplever att de som kunder sätts i fokus. Utifrån 

detta kan vi se att Lundqvists hyresgäster i högre grad anser sig vara i fokus än de bo-

ende hos Eidar.  

 
 Diagram 5.1.           Diagram 5.2.  

Frågeställning: Upplever du att din hyresvärd sätter dig som kund i fokus? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätun-

dersökning. 

 

 

                                                 
6 Uthyrningsgrad = intäkter minus hyresförluster dividerat med budgeterade intäkter. 
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En jämförelse görs mellan vad hyresgästerna svarade hos Lundqvist, Centrum respek-

tive Eidar, Centrum. 

 

Resultatet visar att 81 % av Lundqvist hyresgäster tycker att de sätts i fokus, resteran-

de 19 % svarade ”Vet ej”. Detta kan utläsas i diagram 5.3. Noteras ska, att ingen hy-

resgäst svarat ”Nej” på frågan. Av hyresgästerna hos Eidar svarade 48 % ”Ja”, 43 % 

”Vet ej” och 9 % av hyresgästerna upplever inte att de sätts i fokus. Detta kan utläsas i 

diagram 5.4. Även här kan vi se att Lundqvists hyresgäster anser sig i högre grad vara i 

fokus än Eidars kunder.  

 

 Diagram 5.3.         Diagram 5.4. 

Frågeställning: Upplever du att din hyresvärd sätter dig som kund i fokus? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätun-

dersökning. 

 

Vi noterar att antalet hyresgäster som har valt svarsalternativet ”Vet ej” är stort. Det 

kan bero på att de inte har någon uppfattning angående frågan, kanske har den sva-

rande inte haft någon kontakt med hyresvärden i stor utsträckning. Dessutom kan 

frågans innebörd vara svår att förstå. ”Vet ej” bör dock ses som ett misslyckande då 

hyresgästen inte omedelbart känner att de som kund sätts i fokus.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se en tendens till att Lundqvists hyresgäster både i Cent-

rum respektive på Karlstorp anser att de som kund sätts i fokus, totalt 80 %. Endast 2 

% har svarat ”Nej”. Vad gäller Eidars hyresgäster i Centrum och på Karlstorp skiljer 

sig svaren åt, då svaren indikerar på mer kundfokusering i Centrum. Läggs svaren 

ihop från Eidars båda områden visar det sig att svaren är jämt fördelade, ca 33 %, 

mellan de tre svarsalternativen.  

 

För att få en bild av Eidars och Lundqvists samtliga hyresgästers uppfattningar, om de 

anser sig vara i fokus av sin hyresvärd, räknas ett snitt fram som visar följande: 52 % 

svarade ”Ja”, 27 % ”Vet ej” och 21 % svarade ”Nej”. Dessa svar indikerar på att drygt 

hälften av hyresgästerna upplever sig satta i fokus, medan den andra hälften inte upp-

lever detta. För att företaget ska kännetecknas som kunddrivet ska kunden känna att 
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denne sätts i fokus. Då frågan är värderande och det är kunden själv som avgör om 

denne känner sig vara i förvaltarens fokus anser vi att fastighetsföretagen endast till 

viss del arbetar kunddrivet.  

5.3.2 ”Trivselfaktorer” 

I tabell 5.1 visas en sammanställning av de faktorer som påverkar hyresgästernas triv-

sel enligt enkätundersökningen. 

 
Tabell 5.1. Frågeställning: Vad är det som främst påverkar din trivsel i ditt boende? 

Antal Trivselfaktor Antal Trivselfaktor 

26 Läget 2 Hjälp vid reparationer 

22 Lugn & ro 2 Bra bovärdar som hjälper 

22 Området/omgivningen 2 Bekvämt 

21 Bra grannar 2 Hiss 

15 Skicket/standarden 1 Varmt, slippa frysa 

11 Service 1 Barnvänlighet 

7 Närhet till affär, service, kommunikation 1 Trygghet 

7 Utformning av lägenhet 1 Lättskött 

5 Balkong/uteplats 1 Aktiviteter 

4 Utrymme 1 Fräscht badrum 

4 Närhet 1 Frihet 

3 Garage 1 Bra hyra 

3 Utsikt 1 Trädgård på taket 

2 Lyhördhet 1 Köket 

2 Närhet till tvättstuga 1 Rent och snyggt 

Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 

 

Tabell 5.1. påvisar att den främsta faktorn som påverkar trivseln enligt hyresgästerna 

är läget. Läget, som även innefattar parametrarna ”närhet till affärer, service och 

kommunikationer”, är en faktor som inte kan påverkas av förvaltningen av fastigheten 

och kommer således inte vidare att analyseras, då den inte inkluderas i studien.  

 

Vidare framkom att hyresgäster framhäver att ”lugn och ro”, ”omgivningen/området” 

och ”bra grannar” påverkar deras trivsel i hög grad. ”Service”, ”skicket, standarden 

och utformningen av lägenheten” är också viktiga parametrar som inverkar på hyres-

gästernas trivsel. Det framfördes även att ”balkong/uteplats”, ”garage” samt ”lyhörd-

het och hjälp vid olika typer av situationer” värdesätts högt. 

 

Lundqvist anser att deras hyresgäster trivs, vilket de säger beror på att de tar väl hand 

om sina hyresgäster. Det som Lundqvist anser främst påverka trivseln hos sina hyres-

gäster är servicegraden och sammansättningen på respektive område. Med samman-

sättningen menas att de medvetet placerar nya hyresgäster på ett område där de tycks 

passa ihop med befintliga hyresgäster, exempelvis vad gäller ålder och familjeförhål-
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landen. Lundqvist framför vidare att en låg av- och omflyttningsgrad bidrar till trivsel. 

Enligt hyresgästundersökningen som genomförts framfördes att ”lugn & ro” samt 

”bra grannar” är mycket betydande för trivseln. Detta stämmer väl överrens med 

Lundqvists sätt att arbeta, då de handplockar nya hyresgäster för att de ska passa in i 

ett visst område.  

 

G. Karlsson nämner att de har en stiftelse knutet till bolaget, där de ger några miljoner 

varje år till äldre och behövande i Trollhättans stad. De har dessutom en stiftelse som 

jobbar med hjärnforskning. I och med att det är en stiftelse går vinsten tillbaka till 

Trollhättebor genom investeringar i befintliga och nyproducerade fastigheter. Detta 

kan vi koppla till hur kunder uppfattar företaget och dess image. Att ta ett samhällsan-

svar ligger i tiden och det har blivit allt viktigare med frågor knutna till etik och moral 

inom organisationer. Som hyresgäst har det utan tvivel en viss betydelse att företagets 

vinst stannar i bolaget i form av investeringar, något som bidrar till långsiktighet och 

kommer kunden till nytta. Då bidrag i form av stiftelsedonationer ges, till både behö-

vande i staden och betydelsefull forskning, anser vi att även detta kan vara värdeska-

pande för hyresgästen. 

 

Eidar upplever att deras hyresgäster trivs. De är dock medvetna om att de i de senaste 

kundundersökningarna, beträffande service- och produktindex som gjorts, har mins-

kat några procentenheter. Detta förklaras bero på att de hade en stor organisations-

förändring år 2009, vilket innebar att det tidigare bovärdssystemet, där hyresgästerna 

hade sin bovärd ute i området, plockades bort. Numera finns endast två bovärdskon-

tor med desto mer specialkompetens på respektive arbetsområde. Detta tror de på sikt 

ska kunna öka kundnöjdheten. Enligt oss kan specialkompetensen i kombination med 

ett ökat ansvarstagande dessutom öka motivationen hos de anställda, vilket kan ge 

nöjdare kunder framöver. Eidar framför att trygghet, som anses vara väldigt individu-

ellt, är det som främst påverkar hyresgästens trivsel. Jämförs detta med vad hyresgäs-

terna har sagt påverkar deras trivsel framkommer det att endast en av 71 hyresgäster 

anser att trygghet är en viktig trivselfaktor. Vi förmodar att det kan vara så att flertalet 

av de boende redan känner sig trygga, vilket visar sig i vår enkätundersökning, och att 

de därför inte nämner trygghet som en viktig trivselfaktor. 

 

Eidar har lagt fokus och pengar på att förändra och förbättra den yttre miljön. De har 

många projekt kring den yttre miljön, såsom belysning, lekplatser och asfaltering. 

Även sophantering är något de har jobbat med, framförallt i de områden där de har 

haft problem. De anser att den yttre miljön alltid har varit viktig. Under en tid, då de 

var sparsamma med investeringar och kostnader, hade bovärdarna svårt att genomfö-

ra det som de ville och behövde göra ute på områdena. De krafttag som har tagits 

kring den yttre miljön anser vi kan bidra till ökad trivsel och därmed ökad kundnöjd-

het. Vi inser att ekonomin är ett hinder för att fullt ut sätta kunden i fokus.  Vad som 

bör prioriteras är det som gagnar många hyresgäster. Vid enkätundersökningen i 
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Karlstorp upplevde vi att hyresgäster uttryckte sin missnöjdhet angående prioritering-

en nybyggnation före renovering av befintligt bestånd.  

 

Det viktigaste, ur trivselsynpunkt, är att lägenheten, huset och gården runt omkring är 

praktisk och tilltalande för den specifike hyresgästen. Vikten av att ha bra grannar och 

ett liknande familjeförhållande skapar också trygghet och trivsel. (Gerdemark 1997, s. 

23-24) Gerdemarks tankar kring sammansättningen av grannar avspeglas i Lundqvists 

strategi, då de handplockar sina hyresgäster. Vid enkätundersökningarna, som de bo-

ende har svarat på, framkommer det att det som sägs i teorin stämmer överrens med 

hyresgästernas åsikter. Det är främst läget som påverkar trivseln, men även grannar, 

omgivningen, service och lägenhetens standard är högt rankat vad gäller trivselfakto-

rer i boendet.  

5.3.3 ”Tagen på allvar” 

Jämförelse mellan vad hyresgästerna svarade hos Lundqvist, Karlstorp och Eidar, 

Karlstorp. 

 

Totalt sett anser Lundqvists hyresgäster att de i ”Hög grad” blir tagna på allvar av 

deras hyresvärd. Diagram 5.5 visar att hela 93 % av hyresgästerna gav betyget 4 eller 5. 

Motsvarande betyg, 4 eller 5, gav 26 % av Eidars hyresgäster, vilket kan utläsas ur 

diagram 5.6. Resultatet visar på spridda uppfattningar från hyresgästerna angående om 

de blir tagna på allvar. Största delen, nästan en tredjedel av de tillfrågade av Eidars 

kunder, upplever att de i ”Låg grad” blir tagna på allvar av sin hyresvärd.  

 

Diagram 5.5.          Diagram 5.6.   

Frågeställning: Till vilken grad upplever du att du blir tagen på allvar (att du som hyresgäst blir sedd, lyssnad på, får 

svar och information)? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
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Jämförelse mellan vad hyresgästerna svarade hos Lundqvist, Centrum och Eidar, 

Centrum. 

 

Diagram 5.7 och 5.8 visar att 85 % av Lundqvists hyresgäster och 86 % av de boende 

hos Eidar gav omdömet 4 eller 5. Hos Lundqvist svarade en respondent, vilket mot-

svarar 5 % av de tillfrågade, att denne inte anser sig bli tagen på allvar. 

Diagram 5.7.           Diagram 5.8. 

Frågeställning: Till vilken grad upplever du att du blir tagen på allvar (att du som hyresgäst blir sedd, lyssnad på, får 

svar och information)? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 

 

Vid jämförelse mellan Lundqvists två områden är skillnaden mellan hyresgästernas 

svar relativt liten. Däremot framkommer stora skillnader mellan Eidars hyresgäster i 

Karlstorp och Centrum. Jämförs Karlstorps 26 % och Centrums 86 %, som angivit 

betyget 4 eller 5, ses en uppenbar skillnad mellan de två områdena som är anmärk-

ningsvärd. Vidare kan påpekas att i Karlstorp anger den största delen av hyresgäster-

na, 30 %, att de i ”Låg grad” blir tagna på allvar, medan ingen av de boende i Centrum 

ger betyget 1. 

 

Hos Eidar genomförs en mätning av service- och produktindex vartannat år och där 

är målet att 82 % av hyresgästerna ska vara nöjda med servicen av hyresvärden. Det är 

värdefullt att genomföra dessa typer av undersökningar eftersom företaget då lättare 

kan hålla sig à jour med kundernas uppfattningar beträffande servicen och eventuella 

förändringar kring dessa. Kvalitetskontroll ger också underlag till att utvärdera om 

företaget nått sina formulerade mål. Därtill kan företaget jämföra sig med andra lik-

nande företag som också utför denna typ av kontroll. (Högberg & Högberg 2000, s. 

183) Vi finner det positivt att Eidar mäter och följer upp kundernas synpunkter.  

 

Eidar framhäver i sitt mål, och även vid intervjun, att de inte räknar med 100 % nöjda 

kunder. Högberg och Högberg (2000, s. 184) hävdar att kvalitet är gratis. De menar 

också att ”det går att göra alla kunder nöjda”, ”det behöver inte kosta” och ”i vissa fall 

har man inte råd att låta bli att försöka”. Bland det som är gratis räknas bemötandet. 

Nästan en tredjedel av respondenterna på Karlstorp gav betyget 1, ”Låg grad”, vad 

gäller att bli tagna på allvar av Eidars personal. Vi anser detta vara ett anmärkningsvärt 
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resultat. När kunden anser att denne inte blir tagen på allvar kan det kopplas till att det 

saknas interaktion mellan hyresgästen och frontpersonalen. För en hyresgäst är det 

viktigt att denne får information, blir sedd och lyssnad på samt att rätt attityd och 

öppenhet visas från hyresvärdens sida. (Ibid, s. 63) Totalt 24 % av respondenterna 

boende hos Eidar har gett betyget 5 angående fältpersonalens bemötande. Detta kan 

jämföras med Lundqvists 76 %.  

 

S. Jansson förklarade vidare att det vore otroligt om Eidar hade 100 % nöjda kunder, 

med tanke på att de förvaltar 5 800 lägenheter och har omkring 10 000 hyresgäster. 

Enligt Grönroos (2008, s. 115) kan sådana kommentarer tyda på att företaget anser 

sina tjänster komplexa till den grad att det blir omöjligt att leverera kvalitet till 100 %. 

Han menar dessutom att en sådan inställning endast ger upphov till att en rejäl an-

strängning inte blir nödvändig. 

 

Högberg och Högberg (2000, s. 63) framhäver, som tidigare nämnts, att hyresgäster 

tycker att det är viktigt att bli sedda, lyssnade på och att de får svar på sina frågor samt 

att de blir informerade om vad som händer i deras boende. Dessutom bör personalen 

göra allt som står i dennes makt för att skapa mervärde och bidra till hyresgästens 

värdeskapande process. I tre av de fyra undersökta områdena, Lundqvist Centrum, 

Eidar Centrum och Lundqvist Karlstorp, visar svaren att hyresgästerna i stort anser 

sig bli tagna på allvar. Dock avviker det fjärde området, Eidar Karlstorp, från de övri-

ga. Här svarar endast en person att den blir tagen på allvar i ”Hög grad”. Att som hy-

resgäst bli tagen på allvar framhävs i litteraturen vara oerhört väsentligt för att kunden 

ska känna sig nöjd. Vi finner detta resultat mycket anmärkningsvärt. Eidar är ett all-

männyttigt fastighetsföretag och i sin affärsplan för 2012-2015 (se bilaga F), vad gäller 

kunden som byggsten, understryker de att de tar sitt samhällsansvar och utformar 

boendet för livets alla skeden samt att de är lyhörda för kundens önskemål, visar re-

spekt och kommunicerar på ett trevligt, varmt och förtroendegivande sätt. Inom kvali-

tetsmätningsområdet ”Ta kunden på allvar” är företagets mål att minst 86 % av de 

boende ska känna att de blir tagna på allvar. Detta är långt ifrån det som framkommer 

i vår enkätundersökning gällande Eidars bostadsområde i Karlstorp (se diagram 5.3.). Vi 

ser att det finns stor förbättringspotential vad gäller denna punkt. 

 

J. Dahlenfors belyser att en stor del av hans roll som kundansvarig är att vara social, 

lyssna på hyresgästerna och försöka göra någonting åt problem som uppkommer, 

oavsett vad det gäller. Om hyresgäster upplever att de har störande grannar eller om 

någon exempelvis drabbas av svåra psykiska besvär är företaget mån om att ställa upp 

för sina hyresgäster. Detta vittnar enligt oss att de arbetar som ett kundnära företag 

och siffrorna som framkommer i enkätundersökningen, beträffande ”att bli tagen på 

allvar”, talar för detta. 

 

Lundqvist jobbar mycket med sina underhållsplaner, som omfattar allt från tvättstu-

gor, hissar, miljö till lekplatser, för att öka trivseln bland deras hyresgäster. Som första 
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företag i Sverige, på privatsidan, använder de sig av något som heter MIB (miljöinven-

tering i befintlig bebyggelse) där de anlitar en konsult för att ta till vara på kundernas 

erfarenheter och upplevelser i deras lägenheter och de allmänna utrymmena i fastighe-

ten. Uppfattningarna från kunderna förmedlas via anonyma enkäter som sedan bear-

betas av konsulten. Svaren ligger sedan till grund för uppföljning av vad som behöver 

åtgärdas i fastigheten. G. Karlsson framhåller vikten av att låta de som bor i fastighe-

ten tala om hur de upplever sin vardag och av att dra nytta av kundernas erfarenheter, 

det är ju trots allt de som bor där. Det är stora kostnader i samband med MIB, men 

G. Karlsson är övertygad om att konsulthjälpen sparar mycket pengar på lång sikt, 

eftersom fel kan upptäckas på ett tidigt stadium och fastigheterna kan underhållas 

kontinuerligt på bästa sätt. Att hyresgästerna dessutom har en möjlighet att säga vad 

de tycker är mycket viktigt enligt honom. Genom Lundqvists sätt att ta tillvara på 

kundernas erfarenheter och upplevelser i sitt boende anser vi att de ligger i framkant 

både vad gäller kundinflytandeaspekten och långsiktigt förvaltande av sina fastigheter 

och kundrelationer. 

5.3.4 ”Tryggt boende” 

Jämförelse mellan vad hyresgästerna svarade hos Lundqvist, Karlstorp och Eidar, 

Karlstorp. 

 

De flesta, 90 %, av Lundqvists hyresgäster svarar att de känner sig trygga genom att 

betygsätta tryggheten i boendet till 4 eller 5. Detta kan utläsas i diagram 5.9. I Eidars 

fall är detta 58 %, vilket syns i diagram 5.10. Ingen hos Lundqvist har svarat att de 

känner sig trygga i ”Låg grad”. Däremot svarar en femtedel av Eidars hyresgäster i 

Karlstorp att de inte har ett tryggt boende. 

Diagram 5.9.              Diagram 5.10. 
Frågeställning: Till vilken grad upplever du att du har ett tryggt boende? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätunder-
sökning. 
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Jämförelse mellan vad hyresgästerna svarade hos Lundqvist, Centrum och Eidar, 

Centrum.  

 

Svaren i diagram 5.11 respektive 5.12 visar att både Lundqvists och Eidars hyresgäster 

i Centrum känner att de har ett tryggt boende. Svaren visar att hyresgästerna hos Ei-

dar anser sig vara något mer tryggare i sitt boende än hyresgästerna hos Lundqvist.  

 
 

Diagram 5.11.         Diagram 5.12.  

 Frågeställningen löd; Till vilken grad upplever du att du har ett tryggt boende? Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkät-

undersökning. 

 

Även i frågan om tryggt boende framkom att skillnaden mellan Lundqvists två områ-

den är relativt liten. Däremot visar resultatet från Eidars hyresgäster på mycket skilda 

uppfattningar angående tryggheten i boendet. 100 % av de boende i Centrum ansåg 

sig ha ett tryggt boende, medan motsvarande siffra i Karlstorp är 58 %. 

 

Enligt S. Jansson på Eidar är huvudfokuset att det ska vara rent och snyggt samt att 

hyresgästerna ska känna trygghet. Trygghet är också den viktigaste faktorn, enligt Ei-

dar, som bidrar till att en hyresgäst trivs. Alla hyresgäster i Centrum upplever sitt bo-

ende som tryggt. I detta fall kan det förklaras med att Eidar tidigare tagit krafttag kring 

tryggheten. Dock framkommer det att ett tryggt boende inte är lika självklart för de 

boende på Karlstorp7. Anledningen till att hyresgästerna i mycket mindre omfattning 

känner sig trygga på Karlstorp än i Centrum kan enligt oss ha flera orsaker. Då ge-

nomförandet av undersökningen ägde rum observerade vi en avsaknad av portkod, 

sämre belysning samt att trappuppgångarna gav ett smutsigt och illaluktande intryck. 

Högberg och Högberg (2000, s. 73) nämner att en aspekt för att hyresgästen ska kän-

na trygghet är att det är rent och snyggt.  

 

                                                 
7 58 % av hyresgästerna på Karlstorp och 100 % i Centrum betygsatte tryggheten i sitt boende till 4 
eller 5. Se under rubrik 5.5 ”Tryggt boende”. 
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På de båda bovärdskontoren finns i dag två stycken medarbetare som enbart arbetar 

med de boendes trygghet och de sociala frågorna kring boendet. Eidar har, då de an-

ordnar aktiviter, avsikten att stärka gemenskapen och utveckla tryggheten bland de 

boende. De har även rutiner vid situationer då grannar uppfattas som störande. Via 

vår kontakt med de boende framkom att otryggheten hos vissa av de svarande kan 

bero på att de inte känner till sina grannar. Vidare uttryckte de en oro som grundar sig 

i att de upplever en hög grad av in- och utflyttande. Högberg och Högberg (2000, s. 

67) menar att grannar är en av de viktigaste faktorerna för att man som hyresgäst ska 

känna att man bor bra och känner sig trygg. De menar vidare att störningar i grann-

sämjan orsakar påfrestningar för alla berörda, hos både de boende, frontpersonalen 

och företaget i stort. Om boendet på något vis upplevs som otryggt och innehåller 

obehagliga överraskningar kan denna brist inte åtgärdas med hjälp av mervärde ens i 

någon annan dimension. (Ibid, s. 71)  

 
Lundqvist poängterar vikten av kontinuitet för hyresgästernas trygghet. De har boser-

vice ute på områdena med egen personal och det anser Lundqvist vara jätteviktigt. De 

menar att kunderna värdesätter detta i högsta grad, då de får en helt annan relation till 

bovärdarna än om det kommer nytt folk hela tiden. Dessa långvariga relationer, där 

kunden lär känna personalen, ger upphov till ett mer familjärt förhållande där bovär-

den gärna ger det ”lilla extra” till kunden, exempelvis som att byta en glödlampa hos 

den äldre damen. För att en medarbetare ska kunna överträffa förväntningar är det en 

förutsättning att personalen i fråga känner sig nöjda och stolta över arbetet i företaget. 

Nöjda medarbetare bidrar till nöjda kunder och vice versa. Motivation och en för fö-

retaget positiv image skapas utifrån nöjda kunders feedback till personalen. Detta bi-

drar också till ökad motivation bland de anställda. (Ericson 1992, s. 104) Genom att 

överträffa kundens förväntningar hävdar Grönroos (2008, s. 115) att ett företag kan 

påverka kunden till att bli mer lojal gentemot organisationen. Då ett företag levererar 

bättre kvalitet än den kunden förväntat sig leder det till en positiv word of mouth, 

eftersom att en positivt överraskad kund gärna talar om sin upplevelse.  

 
Enligt kundundersökningen bland Lundqvist hyresgäster anser 76 % av dessa att be-

mötandet av Lundqvist fältpersonal (bovärdar och fastighetsskötare) är ”Mycket bra”. 

(Jämför med Eidar där motsvarande siffra är 24 %) Vi anser att detta kan bero på de i 

områdena omtyckta bovärdarna Håkan och Bengt. Uppskattning och lovord från 

många av Lundqvists hyresgäster framkom spontant då vi genomförde enkätunder-

sökningen.  

5.3.5 ”Kundanpassning utifrån behov och önskemål” 

Jämförelse mellan vad hyresgästerna svarade hos Lundqvist, Karlstorp och Eidar, 

Karlstorp. 

 

Diagram 5.13 visar att 55 % av hyresgästerna hos Lundqvist anser att deras boende 

kan anpassas efter deras specifika behov och önskemål till ”Hög grad”, betyg 4 eller 5. 
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Vad gäller Eidars hyresgäster uppkommer det endast till 14 % vilket framgår av dia-

gram 5.14. Vidare framkommer att hos Lundqvist är det 21 % som inte vet ifall de 

kan anpassa sin lägenhet. Motsvarande siffra för Eidar är 26 %. Majoriteten, 28 %, av 

de boende hos Eidar på Karlstorp anser att deras boende till ”Låg grad” kan anpassas 

efter behov och önskemål. 

 

Diagram 5.13. 
 
            

Diagram 5.14.  

Frågeställning: Till 
vilken grad upplever du 
att ditt boende kan 
anpassas efter dina 
specifika behov och 
önskemål? Källa: Sätts 
hyresgästen i fokus?, 
enkätundersökning. 

 
Jämförelse mellan vad hyresgästerna svarade hos Lundqvist, Centrum och Eidar, 

Centrum. 

 

52 % av Lundqvists hyresgäster anser att de till ”Hög grad” kan anpassa sitt boende 

genom att de svarat 4 eller 5, vilket kan avläsas i diagram 5.15. I diagram 5.16 syns att 

hos Eidar är denna siffra 32 %. Hela 29 % av de boende hos Lundqvist vet inte ifall 

de kan anpassa sin lägenhet utefter sina behov och önskemål. Vad gäller Eidar svarade 

9 % detta svarsalternativ. Det framkommer att 41 % av Eidars hyresgäster i centrum 

anser att de till ”Låg grad” kan anpassa sin lägenhet, då de angivit svarsalternativen 1 

eller 2. Hos Lundqvist är motsvarande siffra 5 %. 

 

Diagram 5.15.                  Diagram 5.16.  
Frågeställning: Till vilken grad upplever du att ditt boende kan anpassas efter dina specifika behov och önskemål? Källa: 
Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 
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Resultaten visar att flera av Lundqvists hyresgäster (21 % respektive 29 %) i Centrum 

och Karlstorp svarade ”Vet ej”. 55 % respektive 52 % i de bägge områdena tycker att 

de kan anpassa sitt boende till ”Hög grad” genom att ha svarat 4 eller 5.  

Det är fler av Eidars hyresgäster i Centrum som anser att deras boende kan kundan-

passas än vad det är av Eidars hyresgäster i Karlstorp. En stor del, 50 % av hyresgäs-

terna i Centrum och 72 % av kunderna i Karlstorp, upplever att de i ”Låg grad” eller 

inte vet om deras boende kan kundanpassas. 

 

En anledning till att hyresgästerna svarar ”Vet ej” skulle, enligt oss, kunna vara att 

företaget inte framfört att detta är möjligt. Blomqvist m.fl.(1999,s. 82) menar att kun-

den kan vara, och ofta är, omedveten om sina möjligheter och att ansvaret för att ut-

veckla kundrelationer alltid ligger hos företaget. Han framhåller även att om kunden 

inte uttryckligen vill ha förändringar så behöver detta inte betyda att företaget inte kan 

se nya möjligheter till ökat mervärde för kunden. Vi ser det som en brist i företagets 

intention att vara kundfokuserat att inte informera hyresgästerna om möjligheterna att 

kunna anpassa sitt boende efter behov och önskemål. 

 

S. Jansson vid Eidar framförde att man inte strikt avvisar hyresgästers önskemål om 

anpassningar av lägenheter. Han förklarade också att Eidar tagit bort hyresgästens 

möjligheter till tillval i boendet. Vid renoveringar finns det dock fortfarande möjlighet 

att som hyresgäst önska exempelvis köksluckor eller bänkskivor. I undantagsfall har 

större renoveringar gjorts efter en specifik hyresgästs önskemål och då har kostnaden 

för detta tagits ut på hyran. 

 

Kundinflytande arbetar Eidar med på det viset att de har en boendeinflytande-

kommitté och kundinflytandeprojekt tillsammans med Hyresgästföreningen. Blom-

qvist m.fl. (1999, s.81) menade för drygt tio år sedan att det redan då var enkelt att 

samla in information om kunders upplevelser av varan eller tjänsten. Svårigheten är i 

stället att göra något konstruktivt av den information som tillhandahålls. S. Jansson 

anser att det är lättare för kunderna att få sina synpunkter och åsikter hörda om det 

finns en lokal hyresgästförening, eftersom att de då kan föra hyresgästernas talan. Då 

de kallat till bomöte har det hänt att frånvaron varit hög och det är då svårt för Eidar 

att uppfatta hyresgästernas synpunkter. Då det verkar vara dålig uppslutning och svårt 

att få hyresgästerna att engagera sig bör Eidar, enligt oss, möjligtvis se över sättet att 

kommunicera med sina kunder. Alla kunder är olika och för att jobba utefter ett mer 

kundorienterat synsätt bör företaget, förutom genom bomöten, också inrikta sig på 

individnivå för att få in synpunkter från hyresgäster. Det är viktigt att Eidar utgår från 

att de har olika kunder med olika slags behov. Hur Eidar gör sig tillgängliga för hyres-
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gäster kan vara en aspekt i kundsegmenteringen8. Ett kundsegment gör hellre felanmä-

lan via internet och ett annat öga mot öga. 

 

Kunden ska i största mån erbjudas det som denne efterfrågar. Alla hyresgäster önskar 

inte samma produkt och service, det gäller att fastighetsföretaget tänker på att variera 

sig och vara öppna för att anpassa bostaden utifrån kundens önskemål. (Gerdemark 

1997, s. 33) Ett företag bör alltid försöka komma så nära den specifike kunden som 

möjligt, antingen ansikte mot ansikte eller genom att ta hjälp av informationstekniken. 

För att underlätta för företaget kan en kunddatabas utvecklas, som då ska innehålla 

information om respektive hyresgäst. Denna information kan vara till hjälp vid olika 

situationer, såsom vid en felanmälan eller andra kundkontakter. (Grönroos 2008, s.46) 

 

Lundqvist framför att de försöker vara lyhörda för sina kunders önskemål och indi-

vidanpassar lägenheter till viss del.  J. Dahlenfors menar att de är kundinriktade ge-

nom att kunden kan få önska och göra tillval i sina lägenheter, exempelvis om de skul-

le vilja ha tvättmaskin och/eller diskmaskin. Om det sker förändringar i standarden 

blir det ett tillägg som bakas in i hyran varje månad.  G. Karlsson poängterar att det är 

viktigt att kunden själv får bestämma, utifrån sina egna förutsättningar, om vilken 

standard de vill ha och vad det får kosta extra varje månad.   

 

Högberg och Högberg (2000, s.180) belyser vikten av att en hyresvärd har god känne-

dom om respektive hyresgästs önskemål och behov. Med hänsyn tagen till samtliga 

svar i enkätundersökningen anser vi att det kan vara viktigt att som hyresvärd under-

söka kundens medvetenhet om möjligheten till anpassning samt hyresgästens inställ-

ning till en eventuell sådan.  

 

                                                 
8 (viss) kategori av kunder som ett företag e.d. (el. en säljkampanj) särsk. riktar sig till med en vara el. en 
tjänst. Källa: http://www.ne.se/sve/kundsegment?i_h_word=kundsegment  

http://www.ne.se/sve/kundsegment?i_h_word=kundsegment
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5.3.6 ”Idealisk förvaltning” 

Nedan i tabell 5.2, visas en sammanställning av vad hyresgästerna, enligt enkätunder-
sökningen, anser vara en idealisk förvaltning. 
 
Tabell 5.2. Frågeställning: Hur ser en idealisk förvaltning ut för dig? 

Sammanställning av vad hyresgästerna anser var en idealisk förvaltning: 

 Serviceinriktad  Tillgängliga  

 Bra skötsel  Har höga krav på sina anställda 

 Hjälper till vid störande grannar  Tillgodose behov 

 Ställer upp  Ger snabba, korrekta svar 

 Kommer fort vid behov  Tar hyresgästerna på allvar 

 Trivsamt  Smidigt att nå hyresvärden 

 Bra grannar och område  Ha råd att hyra en bra lägenhet 

 Går bra att prata med dem  Håller vad de lovar 

 Stora balkonger  Har husesyn för att kontrollera 

 Hel och fräsch lägenhet  Trevligt, personligt bemötande 

 Lyhörda  Tillmötesgående 

 Tryggt boende  Renovering sker ofta 
Källa: Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 

 

Av ovan redovisade svar framkom att berörda hyresgäster anser att en idealisk för-

valtning ska innefatta en mycket hög grad av service. Med detta inkluderas att hyres-

värden ställer upp, kommer fort när det behövs, tillgodoser behov, håller vad de lovar 

och har hög tillgänglighet. Vidare ska personalen vara lyhörda, tillmötesgående och ha 

ett trevligt, personligt bemötande. Fastighetsägaren ska även tillhandahålla ett tryggt 

boende, en hel och fräsch lägenhet som renoveras kontinuerligt samt ha god skötsel 

av den inre och yttre miljön. Vidare framkom att bra område och grannar värderas 

högt samt att hyresgästerna gärna ser att hyresvärden ingriper då grannar stör. 

 

Då vi genomförde vår besöksenkät hos Lundqvists hyresgäster förmedlades i vissa fall 

spontanta tankar om att de anser att Lundqvist är den idealiska förvaltaren. Många var 

nöjda med sitt boende och hade inga förbättringsförslag av större betydelse.  

 

Vad som anses vara en idealisk förvaltning enligt Högbergs och Högbergs (2000, s. 

15-17) tidigare undersökningar visar på likheter med vad som framkommit i enkätun-

dersökningen bland Eidars och Lundqvists hyresgäster. Av det som framkom i de 

båda undersökningarna kan nämnas att; hög tillgänglighet efterfrågas, hyresvärden 

hjälper till vid behov och håller det som lovats samt att hyresvärden ska vara lyhörd 

och tillmötesgående. 

 

Enligt Blomqvist m.fl. (1999, s. 130) är det vid uppföljning av lämnande kunder som 

hyresvärden i fråga kan få de ärligaste svaren om vilka svaga punkter som hyresvärden 

behöver utveckla. Därtill har det visat sig att om hyresvärden visar intresse för hyres-

gästen och dennes klagomål väljer hyresgästen oftare att stanna kvar som kund i före-
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taget. Eidar har periodvis, dock inte just nu, följt upp av- och omflyttningar med en-

käter eller samtal. Svaren som då uppenbarats har sedan använts för att utveckla deras 

handlingsplaner. Lundqvist har inte någon uppföljning vid av- och omflyttning. J. 

Dahlenfors menar att de som regel får svar från sina kunder vid uppsägning av lägen-

heten. Han brukar ta reda på orsaken till flytten för att försäkra sig om att inte något 

har varit till besvär.  

 

Blomqvist (1999, s. 135) framhäver det positiva i att kunders klagomål ger ledtrådar 

till vilka utvecklingssidor företaget kan tänkas ha. Vidare menar Blomqvist att många 

klagande kunder blir nonchalerade och misstänkliggjorda, något som möjligtvis kan 

skymtas i svaren från Eidars hyresgäster på Karlstorp (se diagram 5.2.). Den klagande 

hyresgästen borde i stället belönas för informationen som denne delger företaget. 

Emellertid har varken Eidar eller Lundqvist något belöningssystem för vare sig perso-

nal eller hyresgäster. 

 

5.3.7 Medelvärde på frågorna 11-15 

Här räknas ett medelvärde fram baserat på svaren från frågorna 11-15. Frågornas sva-

ralternativ graderas från ”Låg grad” till ”Hög grad”. Svarsalternativet ”Vet ej” ingår 

dock inte i denna sammanställning. 

Fråga 11. Till vilken grad upplever du att din hyresvärd är serviceinriktad? 

Fråga 12. Till vilken grad upplever du att din hyresvärd tar dig på allvar? 

Fråga 13. Till vilken grad upplever du att du har ett tryggt boende? 

Fråga 14. Till vilken grad upplever du att du får hjälp vid akuta situationer? 

Fråga 15. Till vilken grad upplever du att ditt boende kan anpassas efter dina specifika behov och 

önskemål? 
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Ur diagram 5.17 kan utläsas att sämst helhetsbetyg från sina hyresgäster får Eidar, 

Karlstorp med ett medelbetyg på 2,8. Därefter på snittbetyget 3,3, hamnar Eidar, 

Centrum. Lundqvists hyresgäster i Karlstorp ger ett medelvärde på 4,2 och bäst betyg 

får Lundqvist, Centrum som får ett högt snittvärde, 4,5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.17. Diagrammet visar medelvärdet på frågorna 11-15 i enkätundersökningen till hyresgästerna. Källa: Sätts 
hyresgästen i fokus?, enkätundersökning. 

 

Ovanstående frågor har utvecklats utifrån inläsning av främst teorier ur Högberg och 

Högbergs litteratur. Dessa frågor anses vara fundamentala utifrån kunddriven fastig-

hetsförvaltning. Vi anser att ett fastighetsföretag som sätter sin kund i fokus bör ha ett 

snittbetyg över 4. Därmed lever Eidar inte upp till de förväntningar som både teorier 

och kunder har.  

 

5.3.8 Medelvärde på frågorna 16-19 

Följande fyra frågor, som graderats på en skala mellan 1-5, från ”Inte alls bra” till 

”Mycket bra”, inryms i detta medelvärde. Svarsalternativet ”Vet ej” ingår dock inte i 

denna sammanställning. 

Fråga 16. Hur upplever du skötseln av den yttre miljön såsom allmänna ytor och innergård? 

Fråga 17. Hur upplever du städning och skötsel av tvättstugan och trapphuset? 

Fråga 18. Hur upplever du bemötandet av kontorspersonalen? 

Fråga 19. Hur upplever du bemötandet av fältpersonal, ex. bovärdar och fastighetsskötare? 
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Ur diagram 5.18 kan utläsas att lägsta betyg får Eidar, Karlstorp även här, med medel-

betyget 2,8. Eidar, Centrum hamnar på snittet 3,9. Lundqvists hyresgäster i Karlstorp 

gav betyget 4,4 och hyresgästerna i Centrum betygsatte dem snäppet högre, till 4,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5.18. Diagrammet visar medelvärdet på frågorna 11-15 i enkätundersökningen till hyresgästerna.  Källa: 
Sätts hyresgästen i fokus?, enkätundersökning.  

 

Utifrån SABO:s avflyttningsenkät har dessa fyra frågor utvecklats. Gränsen för att ett 

fastighetsföretag ska anses vara kunddrivet har vi även här satt till betyget 4. Samman-

ställningen visar på att Lundqvist, inom sina båda bostadsområden, bedriver en kund-

driven fastighetsförvaltning. Då Eidar i centrum nästintill når upp till betyget 4 bedö-

mer vi att hyresgästerna här har en kundorienterad hyresvärd. Däremot anser vi det 

motsatta för de boende på Karlstorp. 
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5.4 Sammanfattande analys 

Inledningsvis framkommer att konkurrens är ett starkt incitament för ett fastighetsfö-

retag att arbetar kundorienterat. Då tillfrågade fastighetsföretag inte anser sig ha kon-

kurrens i någon större omfattning kan detta ha inverkan på hur stort fokus som läggs 

på kunderna. Den gjorda kundundersökningen indikerar på att Lundqvist är mer 

kundfokuserade än Eidar, då Lundqvists hyresgäster upplever sig i högre grad vara i 

hyresvärdens fokus. I det stora hela visar även medelvärdena från enkätfrågorna 11-19 

att Lundqvists hyresgäster är genomgående nöjdare än de boende hos Eidar. Lund-

qvist ges ett snittbetyg på ca 4,5 av totalt 5 på båda sina områden. Eidar, Centrum ges 

totalt sett ett snitt på ca 3,5 och Eidar, Karlstorp når inte upp till snittbetyget 3 i något 

av medelvärdena, vilket enligt oss är förvånande. (Se tabell 5.3 samt 5.4) Utfallet från 

flertalet av de övriga enkätfrågorna påvisar även att resultaten från Eidars hyresgäster 

på Karlstorp avviker från de övriga. Utifrån detta ges en indikation att det har betydel-

se, beroende på var hyresgästen bor och vilken hyresvärd denne har, för i vilken grad 

en hyresgäst är nöjd med sitt boende. 

 

Företagets ekonomi kan antingen skapa möjligheter eller medföra hinder som påver-

kar hur kundfokuserat ett fastighetsföretag kan arbeta. Hur kunden sätts i fokus beror 

även på hur stort samhällsansvar fastighetsföretagen tar. Eidar har ett annat utgångs-

läge än Lundqvist vad gäller det ovan sagda då de är ett allmännyttigt fastighetsföre-

tag. Eidar har tidigare haft ekonomiska problem som än idag ger avspeglingar på för-

valtningen. Detta ger dem sämre förutsättningar för att kunna arbeta kundorienterat. 

Eidars samhällsansvar, att tillgodose boende till alla olika kategorier av människor, 

påverkar också till vilken grad företaget kan sätta sina kunder i fokus. Bland annat blir 

sammansättningen av hyresgästerna varierande, då de har kösystem, vilket gör att de 

inte kan påverka vilka hyresgäster som bor var. På så vis finns risken att hyresgäster 

som inte passar ihop blir grannar. Att ta ett större samhällsansvar har blivit allt vikti-

gare ur ett företagsperspektiv. Detta bör fastighetsföretagen ta till sig, exempelvis ge-

nom att ha en starkt definierad policy vad gäller samhällsansvar, vilket kan leda till en 

strategisk fördel för de företag som anammar detta.  

 

Vidare ges en sammanfattning på svar utifrån studiens frågeställningar för att tydliggö-
ra det som nedan framförs i studiens analysdel. 

Hur arbetar tillfrågade fastighetsföretag proaktivt för att minska av- och omflyttningen?  

Tillfrågade fastighetsföretag har enligt egna utsagor ingen specifik strategi för att 
minska av- och omflyttningsgraden. Lundqvist poängterar att de vill ha en god till-
gänglighet och en hög servicegrad, vilket påvisas stämma överens med resultaten från 
enkätundersökningen vad gäller kundernas uppfattningar om hur en idealisk förvalt-
ning bedrivs. De trycker på att det är mycket viktigt att ha boservice ute på varje om-
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råde och anser att kontinuitet och långsiktighet i förvaltningen är av stor betydelse. 
Eidar framhäver att det är av stor vikt, att vid uthyrningstillfället stämma av med kun-
den så att kunden får den produkt denne efterfrågar, kan betala för och har behov av. 
De försöker, inom rimlighetens gränser, att se till att deras hyresgäster trivs och kän-
ner trygghet i boendet. Eidar anser sig arbeta proaktivt genom en boinflytandekom-
mitté, ett samarbete med Hyresgästföreningen, där diskussioner mellan parterna förs 
och hyresgästerna har där en chans att göra sin röst hörd. Eidar har, till skillnad från 
Lundqvist, på grund av organisationsförändringar frångått tidigare bovärdssystem där 
hyresgästerna hade sin bovärd ute på området. De anser att deras nya arbetssätt på 
sikt kommer att främja hyresgästerna då specialkompetens i högre grad finns att tillgå. 
Vi ser även att detta kan vara en motivationsfaktor för de anställda, då de får ta större 
ansvar och vara verksamma inom deras kompetensområde.  

 

Skiljer sig hyresgästernas uppfattningar åt, vad gäller att som kund sättas i fokus, beroende på var 
de bor och ifall de är boende i ett allmännyttigt eller privatägt fastighetföretag?  

Svaren från kundundersökningen indikerar på att Lundqvists hyresgäster sätts i fokus i 
högre grad av sin hyresvärd än vad Eidars kunder gör. Totalt 80 % av Lundqvists 
hyresgäster upplever att de sätts i fokus, medan endast 37 % av Eidars hyresgäster 
upplever detsamma. Vad som är anmärkningsvärt i svaren från enkätundersökningen 
är att Eidars hyresgäster i Karlstorp synnerligen utmärker sig. Svaren tycks tyda på att 
kunderna i Karlstorp i mindre grad är i förvaltarens fokus än vad samma förvaltares 
hyresgäster i centrum är. 

 

Vilka faktorer, som härrör fastighetsförvaltningen, påverkar hyresgästens trivsel och vad anser fas-
tighetsbolagen påverka hyresgästernas trivsel?  

Det som framkom i kundundersökningen visar att ”lugn och ro”, ”service” och ”bra 
grannar” påverkar hyresgästernas trivsel i hög grad, vilket även framkommer i både 
Gerdemarks (1997) och Högberg och Högbergs (2000) litteratur. Det som hyresgäs-
terna uttryckt ovan går dessutom hand i hand med Lundqvists åsikter om vad som 
främst påverkar trivseln hos deras hyresgäster. De menar att det är servicegraden och 
sammansättningen i respektive område som är av stor betydelse. Lundqvist tycks, 
genom att handplocka sina hyresgäster, ha en tydlig strategi för att skapa trivsel för 
redan befintliga boende. Lundqvists sätt att arbeta, genom att eftersträva homogenitet 
bland hyresgästerna, tycks skapa den trivsel som hyresgästerna efterfrågar. Även ”om-
rådet/omgivningen” framkom som en mycket viktig trivselfaktor. Detta stämmer väl 
ihop med det som Eidar upplever bidrar till hyresgästers trivsel. De framhäver att de 
har lagt ner mycket pengar och fokus på att förbättra den yttre miljön. Eidar anser att 
den viktigaste faktorn som påverkar trivseln i boendet är trygghet. Utifrån svaren från 
enkätundersökningen visas att hyresgästerna hos Lundqvist Centrum, Lundvist Karls-
torp och Eidar Centrum känner sig trygga i sina hem. Dock avviker detta från hur 
Eidars hyresgäster på Karlstorp uppfattar sitt boende. Här indikerar svaren på att de 
boende i Karlstorp anser sig ha en lägre grad av trygghet, än de andra tillfrågade. Det-
ta påverkar hyresgästernas trivsel i boendet negativt. 
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Skiljer sig kundernas uppfattningar åt beträffande om de blir tagna på allvar, beroende på var de bor 
och vilken förvaltare som är hyresvärd? 

Av Eidars hyresgäster i centrum anser sig 86 % att de blir tagna på allvar. Motsvaran-
de betyg för Eidars hyresgäster i Karlstorp är 26 %. Det är hela 30 % av de boende 
hos Eidar, Karlstorp som angett betyget 1, att de blir tagna på allvar i ”Låg grad”. I de 
övriga tre områden är det totalt endast en person som har svarat betyget 1. Detta ty-
der på att det kan ha betydelse var man som hyresgäst bor då man har Eidar som hy-
resvärd. Liknande slutsatser kan dock inte dras vad gäller Lundqvists båda områden 
eftersom svaren från dessa ställen är relativt lika. Svaren är också lika då det gäller 
Lundqvist och Eidars hyresgäster i centrum. 85 % av hyresgästerna hos Lundqvist har 
svarat 4 eller 5 och motsvarade siffra för Eidar är 86 %. Detta resultat visar att den 
större delen av hyresgästerna i centrum blir tagna på allvar av sin hyresvärd och att det 
inte är av avgörande betydelse om hyresvärden är allmännyttig eller privat.  

 

Skiljer sig kundernas uppfattningar åt beträffande om de upplever att de har ett tryggt boende, bero-
ende på var de bor och vilken förvaltare som är hyresvärd? 

Vi har observerat att de två hyresvärdarnas bestånd på Karlstorp utseendemässigt är 
relativt lika beträffande fastigheternas estetiska utformning, ålder samt omgivning och 
miljö runtomkring fastigheterna. Svaren från hyresgästerna på Karlstorp avviker dock 
från varandra beroende på vilken hyresvärd som förvaltar fastigheten. Det visar sig att  
90 % av Lundqvists hyresgäster och 58 % av Eidars hyresgäster känner att de har ett 
tryggt boende. Här kan vi se en tendens att hyresvärdens förvaltning kan ha betydelse 
för hyresgästens uppfattning om trygghet i dennes boende. Av empirin framgår att 
Lundqvist har möjlighet att handplocka sina hyresgäster, vilket skapar en bra samman-
sättning med färre av- och omflyttningar som följd. Då Eidar är ett allmännyttigt bo-
stadsbolag och måste värna om allas rätt till en bostad har de inte samma förutsätt-
ningar som Lundqvist att välja hyresgäster. Vi tror att detta kan vara en orsak till att 
Eidars hyresgäster i Karlstorp känner sig mindre trygga än övriga hyresgäster. Vi note-
rade även en avsaknad av portkod och, i jämförelse med de andra byggnader vi be-
sökt, en sämre belysning i dessa. Detta kan också anses vara en bidragande orsak till 
att många av hyresgästerna i Karlstorp känner sig trygga i mindre utsträckning än hy-
resgäster i övriga områden. Vid genomförandet av undersökningen framkom det 
spontant från respondenter att dessa kände sig osäkra med att öppna dörren och vissa 
hyresgäster framförde en känsla av otrygghet i att inte känna till sina grannar. 

Vi finner det återigen anmärkningsvärt att svaren från Eidars båda områden markant 
skiljer sig från varandra. 30 % av hyresgästerna i Karlstorp har svarat 1, ”Låg grad”, på 
frågan som gäller trygghet i boendet, medan ingen av de tillfrågade i centrum gjort 
detsamma. Var hyresgästen bor verkar därför vara av betydelse för om denne upple-
ver sitt boende som tryggt eller inte.  
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Skiljer sig kundernas uppfattningar åt beträffande om de upplever att en kundanpassning av lägen-
heten är möjlig, beroende på var de bor och vilken förvaltare som är hyresvärd? 

Lundqvist framstår även utifrån svaren på denna fråga vara något mer kundfokusera-

de än Eidar. Drygt 50 % av Lundqvists hyresgäster anser att de kan få sin lägenhet 

anpassad efter behov eller önskemål och i snitt 21 % av Eidars hyresgäster svarade 

detsamma. Resultatet tyder på att fler av de boende hos Lundqvist än hos Eidar upp-

lever sig kunna anpassa sin lägenhet. Antal respondenter som svarat ”Vet ej” på denna 

fråga är många (mellan 9 -29 %) vilket vi anser kan tyda på att inget av företagen är 

kundfokuserade i den meningen att de upplyser sina kunder om möjligheten att kund-

anpassa lägenheten.  

 

Hur bedrivs enligt hyresgäster en idealisk förvaltning? 

Vad som framkommer i Högberg och Högbergs (2000) teori angående hyresgästernas 

”önskehyresvärd” är att en idealisk förvaltare ska ha hög tillgänglighet, att denne hjäl-

per till vid behov och håller det som lovats. Hyresvärden ska dessutom vara lyhörd 

och tillmötesgående. En liknande uppfattning om hur en idealisk förvaltning bedrivs 

framkom också i resultatet av vår enkätundersökning.  

Något som framkom vid genomförandet av besöksenkäten hos Lundqvist var att fler-

talet av hyresgästerna uttalade sig om att de var nöjda med sin fastighetsskötare och 

vissa gav dem även lovord. Att Lundqvist själva bedriver en idealisk förvaltning var 

något som vidare framfördes från vissa hyresgäster.  

5.5 Metodreflektion 

Studien inleddes med en deduktiv ansats. Studien utvecklades sedan mot en mer in-

duktiv ansats. Att i inledningen studera teorier och utifrån dessa utforma relevanta 

frågor för att uppnå syftet, anses vara väl motiverat. För att kunna uppnå studiens 

syfte förutsätts en inläsning om vad kund i fokus innebär, enligt vetenskapen. Detta 

kräver en deduktiv abstraktionsnivå. Därefter har det varit nödvändigt att eftersöka 

teorier för att bekräfta erhållen empiri. Vi anser metoden vara väl lämplig för syftet att 

kartlägga och jämföra huruvida fastighetsföretagen sätter sina hyresgäster i fokus. 

  

Vid enkätundersökningar är det svårt att få folk att vilja ta sig tid att svara på frågorna, 

därmed blir svarsfrekvensen lägre på vissa ställen. Under genomförandet märktes att 

ett problem var att de boende inte alltid ville eller vågade öppna dörren. I Karlstorp, 

både på Eidars och Lundqvists områden, var svarsfrekvensen under 50 % vilket ger 

undersökningen en lägre reliabilitet. Då svarsfrekvensen understiger 50 % kan inga 

tillförlitliga slutsaster dras, utan svaren indikerar istället på ett visst resultat. En ökad 

svarsfrekvens hade varit önskevärd för att kunna öka studiens tillförlitlighet. Den bäs-
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ta metoden för att erhålla hög svarsfrekvens och snabba svar är att använda sig av en 

besöksenkät Vi anser att en högre svarsfrekvens inte hade kunnat uppnås på annat 

sätt.  

 

En kvalitativ undersökningsmetod genomfördes för att kunna ställa mer komplicerade 

frågor och ställa följdfrågor. Därmed kunde vi erhålla en djupare förståelse kring sva-

ren. En ändring av studiens frågeställningar skedde efter genomförandet av intervju-

erna. För en högre validitet borde en del av intervjufrågorna följaktligen varit utfor-

made på annat vis. Hinder för att justering av frågorna inte skedde berodde på tids-

brist.  

 

För att kunna göra jämförelser krävs mätbara resultat, vilket fordrar en kvantitativ 

undersökningsmetod. Då studiens syfte är att kartlägga och jämföra resultat anser vi 

vårt metodval vara bra.  
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6 Slutsats 

Syftet med studien är att kartlägga och jämföra huruvida fastighetsföretagen sätter sina 

kunder i fokus samt att kartlägga hyresgästernas upplevelser vad gäller trivsel i sitt 

boende och vad de anser är en idealisk förvaltning. 

 

Vår studie visar att de medverkande hyresgästerna endast i viss utsträckning sätts i 

fokus av sin hyresvärd. Studien visar vidare att det privata fastighetsföretaget Lund-

qvist i större utsträckning är mer kunddrivet än vad det allmännyttiga bostadsbolaget 

Eidar är.  

 

Vår bedömning är att såväl förvaltarens som fastighetens geografiska läge är av bety-

delse för att avgöra i vilken omfattning hyresgästen sätts i fokus. Det är enligt vårt 

förmenande förvånande att uppfattningarna skiljer sig markant åt bland de boende, 

beroende på i vilket bostadsområde frågorna ställs.  

 

Undersökningen visar att teorier kring trivselfaktorer, såsom exempelvis Högberg och 

Högbergs, stämmer väl överens med det som hyresgästerna ger uttryck för i vår un-

dersökning. De viktigaste faktorerna som bidrar till hyresgästernas trivsel är att de får 

bo i en lugn miljö tillsammans med skötsamma grannar och samtidigt ha tillgång till 

en hög grad av service från sin hyresvärd.  

 

Vad gäller hyresgästernas åsikter om vad de anser vara en idealisk förvaltning, har vi 

kartlagt svaren och ser att det stämmer väl överens med Högberg och Högbergs teori-

er. Vi kan dra slutsatsen att många faktorer inverkar på företagens möjlighet att sätta 

kunden i fokus och vara den idealiska förvaltaren. Vi ser att Lundqvists och Eidars 

intention är att vara kunddrivna. Genom studien har vi fått en inblick i hur fastighets-

företagen på olika sätt arbetar kundorienterat. En fullständig bild av företagens kund-

fokusering har inte funnits möjlighet att få. En mer djupgående studie av företagen 

skulle krävas för att uppnå detta. 

 

Vår kartläggning av hyresgästernas uppfattning om vad de anser vara en idealisk för-

valtning stämmer väl överensstämmer med Högberg och Högbergs teorier, det vill 

säga att hyresgästerna efterfrågar hög tillgänglighet, att hyresvärden hjälper till vid 

behov och håller det som lovats. Hyresvärden ska dessutom vara lyhörd och tillmö-

tesgående. Ytterligare en slutsats är att en stor mängd faktorer, såsom ekonomi, kon-

kurrenssituation och graden av samhällsansvar, inverkar på företagens möjlighet att 

sätta kunden i fokus och förbättra sin förvaltning i sådan utsträckning att det motsva-

rar en ideal bild av förvaltningen. Genom vår studie har vi erfarit att både Lundqvists 
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och Eidar har en ambition att vara kunddrivna och att detta kommer till uttryck på 

olika sätt i respektive bolag. Det har emellertid inte varit möjligt, inom ramen för den-

na uppsats, att få en mer komplett bild av företagens kundfokusering eftersom det 

skulle kräva en mer djuplodande studie. 

Studien avsåg att kartlägga och jämföra huruvida två fastighetsföretag, ett allmännyt-

tigt och ett privatägt, i Trollhättan sätter sina kunder i fokus. För att resultatet ska vara 

överförbart krävs snarlika förhållanden mellan studieobjektet och det objekt man vill 

generalisera resultatet till. Varje förhållande på bostadsmarknaden är unikt, likaså alla 

fastighetsförvaltare och hyresgäster. Trots detta anser vi att resultatet, att hyresgästen 

endast sätts i fokus i viss mån, är möjlig att applicera på andra orter med liknande 

förhållanden. Med liknande förhållanden menar vi samma typ av ägandeform, bo-

stadsmarknad och arbetsmarknad samt en ort med likvärdigt invånarantal, samman-

sättning och dynamik. 
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7 Avslutande reflektion 

Från vår analys vill vi fästa läsarens uppmärksamhet på frågan ”att bli tagen på allvar”. 

De hyresgäster som bor i området Karlstorp, och som förvaltas av Eidar, redovisar en 

helt annan bild än den som framkommer i den av Eidar nyligen utgivna affärsplanen.  

 

Det går inte att bortse från den omständigheten att hyresgästernas uppfattningar spre-

tar beroende på om de är bosatta i ett ytterområde som Karlstop eller i centrala delar-

na av Trollhättan. Blir hyresgästerna medvetet eller omedvetet behandlade på olika 

sätt, beroende på var de är bosatta?  

 

Vidare synes vår studie ge uttryck för att hyresgästerna boende i centrala delar av 

Trollhättan vara mer nöjda än de som bor i ytterområdena, vilket var ett resultat som 

förvånade oss. Även om vår studie inte behandlat orsaken härtill, kan tänkbara orsa-

ker till detta vara ålder, social tillhörighet, ekonomisk förmåga samt andra faktorer 

som möjligen inverkar på hyresgästernas upplevelse av boendet.  

 

Den affärsplan och den värdegrund som kommer till uttryck i det allmännyttiga bo-

stadsbolaget Eidar synes inte överensstämma med de uppgifter som framkommer i 

vår studie. I syfte att stärka bolagets grad av nöjdhet hos hyresgästerna borde de pro-

blemområden som identifieras inom ramen för denna uppsats vara av visst värde för 

Eidar. Det är vår förhoppning att Eidar i egenskap av allmännyttigt bostadsbolag tar 

del av hyresgästernas förbättringsförslag, såsom redovisade under avsnittet 4.7, efter-

som de annars kan riskera att tappa anseende och möjlig lönsamhet. 

 

Lundqvists uppgivna ansvar för samhället, genom bidrag till äldre och behövande, kan 

enligt vår uppfattning stå i strid med det faktum att de väljer att handplocka sina hy-

resgäster. Genom detta förfarande skapas å ena sidan den homogenitet som enligt 

Lundqvists hyresgäster bidrar till trivsel, skapar det å andra sidan en ökad segregation. 

Lundqvist har såsom ovan anförts mycket nöjda hyresgäster, varför denna strategi 

förnuftigt använd kan vara en väg till framgångsrik fastighetsförvaltning. 
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Bilaga A:1 

A. Intervjuguide  

 
Kort presentation av företaget (med organisationsschema) och intervjupersonen önskas. 
 

1. Hur uppfattar ni att era hyresgäster trivs? 

– mäter ni NKI (nöjd kund index)? 

– vad tror ni främst påverkar trivseln hos era hyresgäster? 

2. Vad har ni för av- och omflyttningsgrad i Karlstorp(Karlstorpsvägen) resp. Cent-

rum (Storgatan)? 

– har ni ett mål gällande omflyttningsgraden, i så fall vad är det för mål? 

3. Vad uppgår kostnaden till för varje av- och omflyttning? Specificera.  

4. Har ni någon strategi för att minska av- och omflyttningsgraden? 

– hur jobbar ni proaktivt för att minska av- och omflyttningsgraden? 

5. Har ni någon uppföljning vid avflyttning? ex. personligt samtal/frågeformulär. Hur 

använder ni insamlad data för att utvecklas? 

6. Vad gör ni för att förbättra den inre och yttre miljön för hyresgästerna? 

7. Hur jobbar ni med kundinflytande? I vilket avseende har hyresgästerna inflytande?  

– kundanpassar ni lägenheten för nya eller befintliga hyresgäster på begäran av 

dem? 

8. Finns något belöningssystem för hyresgäster som kommer med bra idé-

er/klagomål? 

9. Om ni anser att ni har en kunddriven förvaltning9 - skiljer den sig då åt från ett pri-

vat fastighetsbolag? 

10. Vad anser ni är orsaken till att hyresgäster flyttar, med utgångspunkt ur fastighets-

förvaltningen? (ej naturliga avflyttningar, ex. ändrade familjeförhållanden) 

 

Har ni några frågor som ni vill ha svar på från era hyresgäster? 

                                                 
9 Högberg, Anna-Lena & Högberg Erik (2000). Kunddriven fastighetsförvaltning. Malmö: 
Liber Ekonomi. s. 12 

Kunddriven förvaltning = Fokus på hur förvaltningsorganisationer; 

 bidrar till kundernas värdeskapande processer 

 kan öka sina bidrag genom att målmedvetet arbeta för 

att maximera värdet för sina kunder 
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Bilaga B:1 

B. Tilläggsfrågor 

 

Tilläggsfrågor till fastighetsförvaltare i Trollhättan 
 

1. Hur definierar ni fastighetsförvaltning i er organisation? Vad består den av? 

2. Vad är kärnan i ert erbjudande till kunden? Produkt/tjänst/ service? 

3. Vad är omflyttningsgraden generellt i Trollhättan vad gäller bostäder. I övriga lan-

det? 

4. Lärande organisation? Hur tar ni till vara på ”frontpersonalens” kunskap och kon-

taktmöjligheter med era kunder? Hur förmedlas synpunkterna från den boende till 

chefer och ledning? Gör ni någon form av kvalitetskontroll? (Högberg & Högberg, 

s. 179-180) 

5. Hur mäts kundnöjdheten?  

6. Förändringar i organisationsstrukturen och företagskulturen för att lättare uppnå målen? 

(Högberg & Högberg, s. 31) 

7. Samarbetspartners i förvaltningen? Vilka krav ställer ni på dessa när det gäller kvali-

tet och service till kunderna? 

8. Sker omflyttning i högre grad idag än för 10-20 år sedan? Har ni någon uppfattning 

om trenden? 

Enligt Högberg och Högberg; Även i bostadsområden med problem och lediga lä-
genheter ligger genomsnittlig boendetid på ca fem år. I stabila områden tio år.(88) 

9. Värdeord och nyckelord? Vad betyder de? Hur lever ni upp till dessa? 

10. Kösystem för nya/befintliga kunder? Internkö? Lika behandlade? Nya ”passa in” 

bland befintliga hyresgäster? 

11. Lägenhetsunderhåll? Intervall? Särbehandlade? 

12. Har du någon uppfattning om hur den nya lagstiftningen kring bruksvärdessyste-

met (hyresprissättningen) kommer att påverka utvecklingen av er pro-

dukt/kunderbjudande? Hur ser konkurrenssituationen ut för er del? Tjänstekonkur-

rens i branschen? 
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Bilaga C:1 

C. Enkätundersökning till hyresgäster, Eidar 

Vi är tre studenter som studerar 3:e året på fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan Väst. Vi 
arbetar med vårt examensarbete som handlar om fastighetsförvaltning av hyresbostäder. Dina 
synpunkter är viktiga. Din medverkan kommer att vara anonym. 
 

1. Kön:  Kvinna    Man 

 

2. Född:  1994 – 1986            1985 – 1967            1966 – 1948            1947 → 

 

3. Hur länge har du bott här?   mindre än 1år          1-3år          3-5år          mer än 5år  

 

4. Bodde du i hyresrätt innan du flyttade hit?     JA            NEJ   

 

5. Om ja, varför flyttade du därifrån?  

Flytta ihop   Upplevt otrygghet i bostadsområdet  

Större bostad   Dålig service  

Separation   Dålig förvaltning och skick på lägenheten 

Mindre bostad   Lägre hyra 

Störande grannar  Bättre läge 

Arbete/utbildning på annan ort Annat:______________________________ 

 

6. Om du skulle flytta, skulle du då flytta till en hyresrätt igen?   JA           NEJ          Vet ej 

 

7. Om ja, skulle du i så fall önska samma hyresvärd?    JA         NEJ          Ingen betydelse 

 

8. Upplever du att din hyresvärd sätter dig som kund i fokus?     JA           NEJ          Vet ej  

 

9. Vad är det som främst påverkar din trivsel i ditt boende? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Mycket väl 

5 

 

 

 

 

 

 

Inte alls 

1 

Vet ej 

10. Hur väl tycker du att AB Ei-

dars värdeord, trivsel, trygg-

het, utveckling och tillväxt, 

stämmer in på ditt boende?  

5 4 3 2 1 x 
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Bilaga C:2 

 

Hög grad 

5    

Låg grad 

1 
Vet ej 

11. Till vilken grad upplever du 

att din hyresvärd är servicein-

riktad? 

5 4 3 2 1 x 

12. Till vilken grad upplever du 

att din hyresvärd tar dig på 

allvar (att du blir sedd, lyssnad 

på, får svar och information)?  

5 4 3 2 1 x 

13. Till vilken grad upplever du 

att du har ett tryggt boende?  
5 4 3 2 1 x 

14. Till vilken grad upplever du 

att du får hjälp vid akuta situa-

tioner, ex. vid felanmälan?  

5 4 3 2 1 x 

15. Till vilken grad upplever du 

att ditt boende kan anpassas 

efter dina specifika behov och 

önskemål, ex. annan standard 

såsom balkong, nytt kök etc.?  

5 4 3 2 1 x 

 

      

 

Mycket  

bra 

5 

Bättre 

än bra 

4 

 

Bra 

3 

Mindre 

bra 

2 

Inte alls 

bra 

1 

Vet ej 

16. Hur upplever du skötseln av 

den yttre miljön såsom all-

männa ytor och innergård? 

5 4 3 2 1 x 

17. Hur upplever du städning och 

skötsel av tvättstugan och 

trapphuset? 

5 4 3 2 1 x 

18. Hur upplever du bemötandet 

av AB Eidars kontors-

personal, ex. vid felanmälan?  

5 4 3 2 1 x 

19. Hur upplever du bemötandet 

av AB Eidars fältpersonal, ex. 

bovärdar och fastighetssköta-

re? 

5 4 3 2 1 x 
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Bilaga C:3 

 

20. Hur ser en idealisk förvaltning ut för dig? Har du några förbättringsförslag till din hyresvärd? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

      

 

Tack för din medverkan! 
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D. Enkätundersökning till hyresgäster, Lundqvist 

Vi är tre studenter som studerar 3:e året på fastighetsmäklarprogrammet vid Högskolan Väst. Vi 
arbetar med vårt examensarbete som handlar om fastighetsförvaltning av hyresbostäder. Dina 
synpunkter är viktiga. Din medverkan kommer att vara anonym. 
 

1. Kön:  Kvinna    Man 

 

2. Född:  1994 – 1986            1985 – 1967            1966 – 1948            1947 → 

 

3. Hur länge har du bott här?   mindre än 1år          1-3år          3-5år          mer än 5år  

 

4. Bodde du i hyresrätt innan du flyttade hit?     JA            NEJ   

 

5. Om ja, varför flyttade du därifrån?  

Flytta ihop   Upplevt otrygghet i bostadsområdet  

Större bostad   Dålig service  

Separation   Dålig förvaltning och skick på lägenheten 

Mindre bostad   Lägre hyra 

Störande grannar  Bättre läge 

Arbete/utbildning på annan ort Annat:______________________________ 

 

6. Om du skulle flytta, skulle du då flytta till en hyresrätt igen?   JA           NEJ          Vet ej 

 

7. Om ja, skulle du i så fall önska samma hyresvärd?    JA         NEJ          Ingen betydelse 

 

8. Upplever du att din hyresvärd sätter dig som kund i fokus?     JA           NEJ          Vet ej  

 

9. Vad är det som främst påverkar din trivsel i ditt boende? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Mycket väl 

5 

 

 

 

 

 

 

Inte alls 

1 

Vet ej 

10. Hur väl tycker du att Lund-

qvists värdeord, trygghet, när-

het och ömsesidigt förtroende, 

stämmer in på ditt boende?  

5 4 3 2 1 x 
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Hög grad 

5    

Låg grad 

1 
Vet ej 

11. Till vilken grad upplever du 

att din hyresvärd är servicein-

riktad? 

5 4 3 2 1 x 

12. Till vilken grad upplever du 

att din hyresvärd tar dig på 

allvar (att du blir sedd, lyssnad 

på, får svar och information)?  

5 4 3 2 1 x 

13. Till vilken grad upplever du 

att du har ett tryggt boende?  
5 4 3 2 1 x 

14. Till vilken grad upplever du 

att du får hjälp vid akuta situa-

tioner, ex. vid felanmälan?  

5 4 3 2 1 x 

15. Till vilken grad upplever du 

att ditt boende kan anpassas 

efter dina specifika behov och 

önskemål, ex. annan standard 

såsom balkong, nytt kök etc.?  

5 4 3 2 1 x 

 

      

 

Mycket  

bra 

5 

Bättre 

än bra 

4 

 

Bra 

3 

Mindre 

bra 

2 

Inte alls 

bra 

1 

Vet ej 

16. Hur upplever du skötseln av 

den yttre miljön såsom all-

männa ytor och innergård? 

5 4 3 2 1 x 

17. Hur upplever du städning och 

skötsel av tvättstugan och 

trapphuset? 

5 4 3 2 1 x 

18. Hur upplever du bemötandet 

av Lundqvists kontors-

personal, ex. vid felanmälan?  

5 4 3 2 1 x 

19. Hur upplever du bemötandet 

av Lundqvists fältpersonal,  

ex. bovärdar och fastighets-

skötare? 

5 4 3 2 1 x 
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Bilaga D:3 

 

 

20. Hur ser en idealisk förvaltning ut för dig? Har du några förbättringsförslag till din hyresvärd? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

      

 

Tack för din medverkan! 
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E. Informationsblad till trapphusen 

 

 
 
FÖRETAGSLOGOTYP 
 
 
 
 
 

 
 

ENKÄTUNDERSÖKNING - TYCK TILL OM DITT BOENDE 

 
 
 

 

Hej! 

 

Vi är tre studenter vid Högskolan Väst som just nu skriver vår C-uppsats. 

Uppsatsen handlar om förvaltning av hyresbostäder, de allmänna ytorna i hu-

set och innergården. 

 

Under vecka 17 kommer en enkätundersökning att äga rum. Vi ser det som 

mycket positivt om Ni vill medverka, då den belyser Era boendefrågor. Givet-

vis är deltagandet anonymt. 

 

Er hyresvärd kommer senare att ta del av det framkomna resultatet. 

 

Vi hoppas på Ert deltagande och ser fram emot att ta del av Era åsikter.  

 

 

Väl mött, 

 

Sofia Adolfsson, Marie Ört-Dahlén och Karin Lööf  

Högskolan Väst 
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F. Eidars affärsplan 2012 – 2015 


