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Förord

Vi vill börja med att tacka Lars Keyser från HFAB och Ulf Eriksson från Akelius för att de 

tog sig tid och gav oss en god inblick i branschen och för den information de bidragit med till 

denna uppsats. Vi vill även tacka ovan nämnda för det trevliga bemötande vi fick vid de 

tillfällen vi träffade dem.



Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur två företag, som agerar på samma geografiska 

marknad, valt att arbeta mot sina kunder och uppföljning av densammes effekter för att sedan 

ställa upp riktlinjer för hur ett bostadsföretag bör arbeta i den förändrade marknadssituation 

som idag råder. 

Fastighetsbranschen har varit något av en trög bransch, trots en stark utveckling under hela 

1900-talet har arbetsmetoden varit densamma under större delen av seklets första halva. En 

expansiv ekonomi ställde högre krav på att tillgodose efterfrågan snarare än att förbättra 

relationen mellan förvaltare och de boende. Först på 80- och 90-talet började företagen inse 

att det krävdes åtgärder för att ta reda på varför flera lägenheter plötsligt stod tomma, 

marknaden hade utvecklats.

I teorin kunde flera röda trådar återfinnas, vi valde att konkretisera detta i fem olika teman. 

Dessa teman fångade in de aspekter som vi fann mest centrala i den kundorienterade 

fastighetsförvaltningen. Dessa fem teman är:

 Lojalitet

 Kundundersökning

 Kundnöjdhet och förväntningar

 Fastighetsskötsel och felavhjälpning

 Kunddriven fastighetsförvaltning och kundanpassning

Vi genomförde en kvalitativ undersökning där två förvaltningsansvariga fick svara på frågor 

med sin grund i ovanstående teman. Som respondenter valde vi Lars Keyser, förvaltningschef 

på HFAB, och Ulf Eriksson, ortschef på Akelius. Båda företagen är aktiva på Halmstads 

bostadsmarknad. Tack vare deras befattningar hade de en bred kunskap av alla ingående delar 

av en förvaltares arbetsområden. 

Vi har i slutsatsen kommit fram till att det mellan de undersökta företagen finns stora 

skillnader i hur man arbetar med kundfrågor. Den mest påtagliga skillnaden var den att det 



HFAB valt att lägga mycket stor vikt vid information och kundundersökningar med syfte att 

utreda kundernas upplevda nytta och att kunna följa upp missnöje. Detta ansåg man på HFAB 

vara ett mycket viktigt instrument i förvaltarens arbete och väldigt stor del av det framtida 

arbetet bygger på de slutsatser som kan dras från kundundersökningen. Akelius har valt att 

inte arbeta med egna kundundersökningar utan förlitar sig på den information man kan ta del 

av från Hyresgästföreningen. Vi jämförde hur företagen lever upp till de krav som teorin 

ställer på företag som vill agera ”spjutspetsar” i branschens utveckling. 

Båda företagen har inslag av det moderna förvaltningstänkandet, dock tror vi att marknaden i 

dagsläget inte ställer tillräckligt höga krav på kundarbete. Full uthyrning ger Akelius få 

incitament att öka sina kostnader genom ytterligare kundarbete. Till de riktlinjer vi ställt upp 

har HFAB till en större del anammat det vi valt att kalla ”det nya tänkandet”.

Det sista vi gjorde var att poängsätta företagen enligt en modell vi satte upp för att få en 

totalbild av företagens anpassning till den moderna förvaltningen. Totalpoängen enligt 

modellen var 10 poäng. HFAB fick enligt vår bedömning 7 poäng av maximala 10 och 

Akelius 4 poäng.
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1. INLEDNING

Inledningen börjar med att vi kort går igenom historiken inom det område som vi tänkte 

skriva om. Sedan följer en problemdiskussion som utmynnar i ett övergripande syfte för denna 

uppsats. 

1.1 Bakgrund

Fastighetsförvaltningsbranschen förändras snabbt. Trots att branschen haft en stark utveckling 

under hela 1900-talet så har den inte givits utrymme att utvecklas på allvar innan 1970-talet, 

med andra ord en ung bransch. Anledningen till den något stela utvecklingen innan denna 

tidpunkt är att fokus låg på att tillgodose en kraftigt expansiv ekonomi och de krav denna i sin 

tur ställde på bostadsmarknaden. Att möta efterfrågeöverskottet på bostäder åren efter andra 

världskriget hade högsta prioritet. Ekonomin krävde fler arbetare och dessa behövde bostäder, 

lösningen blev det s k ”miljonprogrammet” som innebar att under åren 1965-1975 skulle det 

byggas en miljon lägenheter i Sverige (Högberg, 2000). 

Tiden präglades av ett stort samhällsengagemang och branschen var mer inriktad på den 

kollektiva nyttan, vinsten ur det stora perspektivet snarare än att se till kunden som enskild 

individ. Efter denna enorma expansion, den största satsningen någonsin av ett land i 

förhållande till sin storlek, så uppstod det en mängd nya frågor. Indikationer på en förändrad 

fastighetsmarknad, i form av svårigheter att få nyproducerade boenden uthyrda, hade redan 

uppmärksammats i miljonprogrammets slutskede. Marknaden hade förändrats mitt framför 

näsan på branschen som i sin tur inte följt med. Det hade skett en förändring från 

bostadsbristbekämpning till en marknad med utbudsöverskott (Högberg, 2000). 

Denna marknad krävde en ny form av fastighetsförvaltning, men tack vare brist på rejäla 

incitament dröjde det innan företagen reagerade. Först på 80- och 90-talet började man på 

allvar inse att det krävdes åtgärder som annonsering och att kundundersökningar var ett 

måste. Det blev mycket viktigt att få reda på varför lägenheter inte blev uthyrda. Allt detta har 

lett fram till den bransch vi har idag, en bransch där flera företag arbetar aktivt med att öka 

kundernas upplevda nytta och anamma det ”nya” tänkandet men också en bransch där det 

fortfarande finns företag som inte hängt med i utvecklingen. Den kundorienterade 

fastighetsförvaltaren är ett framtidsbegrepp som blir allt mer aktuellt (Högberg, 2000).
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1.2 Problemdiskussion

I en ny bransch eller en bransch i stor förändring förekommer alltid pionjärer, ”spjutspetsar”, 

som utnyttjar de nya förutsättningarna och möter upp omvärldens förändrade krav. Risken 

finns dock att organisationer som länge arbetat enligt ett visst bestämt mönster, som kan 

härledas till den ”gamla” organisationen, inte hänger med i utvecklingen och förlorar 

marknadsandelar till följd av detta (Högberg, 2000). 

Uppsägningar av hyreskontrakt är den absolut sista åtgärden en hyresgäst företar sig, 

problemen har funnits och kunnat åtgärdas långt innan, men utan ett fungerande system för 

kommunikation parterna emellan så kommer dessa åsikter aldrig fram och kan därför ej följas 

upp på rätt sätt. Denna kommunikation är det centrala i kunddriven fastighetsförvaltning och 

något som måste anammas av branschens samtliga aktörer om man vill fortsätta uppvisa 

positiva resultat (Högberg, 2000).

Frågeställningen som utvecklar syftet är:

Finns det skillnader i kundarbete hos två företag som verkar på samma marknad? 

1.3 Syfte

Syftet med arbetet är att beskriva hur två företag, som agerar på samma geografiska marknad, 

valt att arbeta mot sina kunder och uppföljning av densammes effekter för att sedan ställa upp 

riktlinjer för hur ett bostadsföretag bör arbeta i den förändrad marknadssituation som idag 

råder. 

1.4 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 kommer vi att redogöra för den teori som ligger till grund för uppsatsen. Sedan 

följer kapitel 3 där vi motiverar de metodval vi valt efter att vi läst in oss på det aktuella 

området. Kapitel 4 innehåller den empiri som vi fått fram, och i kapitel 5 så gör vi en analys 

där vi jämför den teoretiska referensramen med vår empiri. Kapitel 6 består av de resultat vi 

kommit fram till och avslutas med att vi jämför företagen med varandra. 
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2. TEORI

I detta avsnitt så presenteras den teoretiska referensram som denna uppsats kommer att 

bygga på och som kommer att utgöra våra sekundärdata. 

2.1 Lojalitet

2.1.1 Definition av begreppet lojalitet

Ett begrepp som definierats på otaliga sätt och begreppet i sig är så brett att ett enda mått inte 

kan sammanfatta alla aspekter (Söderlund, 2001). En tydlig definition som passar väl in är 

den av Diller (2000). Diller menar att kundlojalitet avser både en positiv attityd till det 

aktuella objektet och att man har intentioner att fortsätta interagera med det.

2.1.2 Lojala kunder är lönsamma kunder

Det moderna informationssamhället ger människor stora möjligheter att utforska alternativa 

köp och detta återspeglas i företagskulturen, inte minst hos tjänsteföretag. Söderlund (2001) 

tar upp begreppet ”defensiv marknadsföring” som är ett tydligt tecken på de stora 

förändringar och de nya krav företag ställs inför. Att defensivt marknadsföra sig innebär att 

man riktar marknadsföringsaktiviteter mot redan befintliga kunder. Motsatsen till detta är ett 

koncept som man oftast kopplar samman med begreppet marknadsföring, ”offensiv 

marknadsföring”, att rikta åtgärder mot potentiella kunder för att vinna nya marknadsandelar.  

Söderlund (2001) tar också upp ett flertal anledningar till varför kundlojalitet blivit ett allt 

mer centralt begrepp. Detta förklaras bl.a. med en minskad befolkningstillväxt, en 

homogenisering av marknadens produkter (produkter blir allt mer lika varandra) samt en allt 

mer ökad konkurrens. Reklam dyker upp på allt fler ställen och kampen om de ”nya” 

kunderna är tuff och svår att vinna. Alla dessa faktorer i kombination leder till större 

satsningar på att skapa lojala och i längden lönsamma kunder. 

”Det grundläggande antagandet som ligger bakom de flesta satsningar på ökad kundlojalitet 

är att lojalitet leder till lönsamhet” (Söderlund, 2001)
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2.2 Kundundersökning

2.2.1 NKI-modeller/Fastighetsbarometern

NKI-modeller visar vad som ligger till grund för NKI, vilket står för Nöjd Kund Index. Det 

finns en mängd olika undersökningar som används för att mäta kundnöjdhet.  

Fastighetsbarometern är en undersökning som görs varje år där man mäter hur nöjda kunder 

är med sina hyresvärdar (Fastighetsbarometern Internet, 2007-03-28). Trots att denna 

undersökning endast görs på utvalda företag så ger den en bra bild av vad som påverkar 

kundens upplevelser, och vad en nöjd kundbas kan leda till. De frågor som man söker svar på 

i denna undersökning är:

- Är hyresgästerna nöjda eller missnöjda?

- Vad kan vi göra för att öka hyresgästernas nöjdhet, och därmed deras lojalitet och 

betalningsvilja?

Denna undersökning görs varje år av det stockholmsbaserade företaget CFI Group och 

omfattar några av de största aktörerna på den svenska bostadsmarknaden. CFI-group har 

sedan 90-talet ansvarat för denna undersökning, och de har arbetat fram följande analysmodell 

som visar vad som påverkar hur nöjda kunder är med sina hyresvärdar: 

Figur 1: analysmodell av CFI Group (http://www.fastighetsbarometern.com/nu.htm)
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2.3 Kundnöjdhet och förväntningar

2.3.1 Tjänstekvalitet

Tjänstekvalitet som den upplevs av kunderna har två dimensioner (Grönroos, 2002):

- Den tekniska dimensionen, vilket helt enkelt säger VAD kunden får. Detta är vad kunden 

har efter att samspelet med säljaren är avslutat, alltså den tekniska lösningen på hans problem. 

Inom företaget är det ofta denna del som anses som kvalitet. 

- Den funktionella dimensionen, som säger HUR tjänsten förmedlas. I och med att det finns 

ett antal tjänstekontakter mellan leverantör och kund, så blir inte den tekniska lösningen 

ensam avgörande för den upplevda kvalitetskänslan hos kunden, utan även samspelet med 

företaget. 

Kundens uppfattning om företagets kvalitet påverkas också av företagets image. Om kunderna 

har höga tankar om företaget så kommer de sannolikt ha lättare att förlåta smärre misstag. 

Företaget har alltså i detta fall en positiv image. Om företaget har en negativ image, så 

kommer upprepade misstag från deras sida att få en betydligt större effekt än det annars skulle 

bli (Grönroos, 2002). 

Det är inte bara upplevelserna av dessa faktorer som påverkar kundens upplevda kvalitet. 

Även de förväntningar kunden hade på företaget innan samspelet mellan dem började spelar 

en stor roll. Bra kvalitet består i att den upplevda kvaliteten motsvarar den förväntade. 

Om en tjänsteleverantör lovar för mycket blir kundernas förväntningar allt för höga och 

kunderna kommer således att tycka att de får dålig kvalitet (Grönroos, 2002). 
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Figur 2: Total upplevd kvalitet (Grönroos, C. (2002). Service management och marknadsföring – en CRM-ansats)
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5. Empati. Betyder att företaget förstår kundernas problem och handlar med deras bästa för 

ögonen samtidigt som man ger kunderna individuell uppmärksamhet och har bekväma 

öppettider. 

2.4 Fastighetsskötsel och felavhjälpning 

2.4.1 ”Hyresgästernas önskehyresvärd”

I slutet av 1990-talet genomförde företaget AktivBo, som är ett konsultföretag med 

verksamhet inom fastighets- och förvaltningsföretag, flera hundra intervjuer för att försöka få 

fram vad hyresgäster förväntar sig från sin värd och vad som är viktigast för att man ska vara 

nöjd med sitt boende och sin service. Av svaren de fick in så fick de en uppfattning om 

”hyresgästernas önskehyresvärd” (Högberg, 2000). 

Det som framgick vara det absolut viktigaste för hyresgästerna var att bli tagna på allvar:

 I kontakten med sitt fastighetsföretag ville man känna värden, förvaltaren, 

fastighetsskötaren och att personen i telefonväxeln skulle bry sig.

 I relationen med företaget ville man att löften skulle hållas

 Service skulle finnas att tillgå

 Att lokalen/bostaden fungerar för hyresgästens behov.

När hyresgästen konkretiserar sina önskemål på värden så handlar det om tydliga, mätbara 

egenskaper, t ex:

 Närvarande, synlig

 Med inställningen: ingenting är omöjligt!

 Snabb service när fel uppstår

 Uppföljning och snabba besked

 Anpassar produkten efter hyresgästernas behov när dessa förändras

 Tar egna initiativ till kontakt med kunderna och till utveckling av verksamheten inom 

en rad områden som är viktiga för hyresgästen
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Hyresgästerna vill se representanter för fastighetsföretaget i sina lokaler och i sitt 

bostadsområde, och att de arbetar för att ge hyresgästerna en bättre boendemiljö. 

När fel uppstår ska dessa avhjälpas snabbt. Kunden vill veta vem han/hon skall vända sig till, 

och vill inte bollas mellan olika instanser. Raka besked, återkoppling och trovärdighet 

uppskattas! 

Önskehyresvärden skall också vara proaktiv istället för reaktiv, han skall alltså arbeta för att 

förebygga fel istället för att ta hand om felen när de uppkommer. Exempel på sådant arbete 

kan vara att ständigt arbeta för att värme, kyla och ventilation ska fungera enligt enskilda 

kunders önskemål. 

2.5 Kunddriven fastighetsförvaltning och kundanpassning

2.5.1 Service management-/Tjänsteperspektivet

Att leda ett företag i en tjänstekonkurrens genom att strategiskt använda sig av 

tjänsteperspektivet, är vad vi kallar Service Management. 

Genom att arbeta med tjänsteperspektivet så kan man öka ett företags konkurrensfördelar. 

Detta perspektiv säger att oavsett hur bra ett företags kärnprodukt är, så räcker inte detta för 

att nå framgång på vissa marknader. Bestående konkurrensfördelar kan man få genom att 

utveckla kundrelationens alla delar till ett totalerbjudande som innehåller även s.k. dolda 

tjänster som inte är inkomstbringande, t ex hantering av klagomål och fakturering (Grönroos, 

2002). 

Tjänstekonkurrens är en konkurrenssituation där kärnerbjudandet är förutsättningen för 

framgång, men där hanteringen av ett antal tjänster tillsammans med kärnprodukten bildar ett 

Totalt Tjänsteerbjudande som avgör om företaget blir framgångsrikt eller inte (Grönroos, 

1990).

Med hänsyn till den förändrade konkurrenssituationen på marknaden blir det allt viktigare för 

fastighetsföretagen att värna om kunderna och på olika sätt öka servicemedvetenheten 
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(Ericson, 1992).  Ett boende i en fastighet innefattar inte enbart det fysiska, alltså lägenheten i 

sig, utan också det mänskliga samspelet och det upplevelsemässiga planet. Ett 

fastighetsföretag kan därför beskrivas som ett tjänsteföretag. En mängd tjänster innefattas 

dessutom i fastighetsföretagande, som t ex städning och reparationer.  

2.5.2 Den lojala kunden utvecklas

När man pratar om att arbeta mot redan befintliga kunder måste man komma ihåg att på 

samma sätt som företaget utvecklas och förändras, utvecklas och förändras även företagets 

kunder. Den lojala kunden kommer tillbaka men för varje besök ackumulerar kundens

erfarenhet av det aktuella erbjudandet (Söderlund, 2001). En process av lärande skapas redan 

från första återbesöket och i takt med att kunden bli mer kunnig ökar dennes krav och 

förväntningar.  Det framsynta företaget uppmärksammar och följer upp konsekvenserna av en 

framgångsrik lojalitetsföring för att undvika att deras positiva arbete med kundnytta slår

tillbaka på ett oförberett sätt.  En kund som utvecklat kunskap ändrar sitt beteende och får en 

förändra köpbeslutsprocess (Söderlund, 2001).  Information värderas annorlunda och större 

vikt fästs vid egna erfarenheter, kunskap förvärvad genom användning av produkten. 

”Andrahandskällor” (reklam, vad personal påstår, vad som står på förpackningen etc.) 

värderas lägre än den egna kunskapen.

2.5.3 Nöjd kund som inte är lojal

Nöjda kunder bör alltid vara ett företags främsta mål (åtminstone om det finns en önskan att 

fortsätta verka på marknaden) men det är ingen garanti för att kunden är lojal. Söderlund 

(2001) reder ut denna motsägelse genom att härleda händelsen till ett matchningsproblem 

mellan kund och företag. Kundens behov eller leverantörens erbjudande är inte längre i fas 

med varandra och denna obalans driver kunden till nya alternativ som bättre matchar dennes 

behov. Författaren definierar två övergripande uttryck:

 Förändrade behov – oförändrat erbjudande

 Oförändrade behov – förändrat erbjudande

Den förstnämnda situationen kan återfinnas i näringslivet i oräkneliga exempel men 

Söderlund (2001) nämner ett mycket centralt begrepp för fastighetsbranschen. I en långsiktig 
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relation kommer kundens privata sfär att förändras och kundens behov står i direkt relation till 

dennes livssituation. En förändring, ett inträde i en ny fas i livscykeln, gör att den nöjda 

kunden efterfrågar en helt annan produkt och värderar erbjudandet annorlunda. 

Den andra situationen beskrivs istället som en följd av det nya samhället och ekonomin, en 

värld i konstant utveckling. Företag kan känna sig pressade att hänga med i utvecklingen och 

förändrar sitt erbjudande trots att kunderna efterfrågar samma som tidigare. Eftersom den 

gamla varan fortfarande uppfyller kundens behov kan det skapas obalans mellan parterna.

(Söderlund, 2001)

2.5.4 Hur skapar företagen kundnytta? 

Söderlund (2001) tar i sin bok upp en modell av Bitner er al (1990) som syftar till att förklara 

vilka faktorer i interaktionen mellan kund och leverantör som skapar kundnöjdhet:

 Kreativ reaktion på fel som leverantören själv orsakar

 Tillmötesgående av kundens begäran om specialbehandling

 ”Det lilla extra”

Kreativ reaktion på fel som leverantören själv orsakar: En bred och viktig aspekt som 

sträcker sig från det mest grundläggande, att leverantören ber om ursäkt vid fel, till mer 

avancerade kompensationer, rabatter och annan ekonomisk ersättning.  Ett område där det 

snabba agerandet kräver att alla i organisation har möjlighet och utbildning att snabbt agera 

för att begränsa skadan.

Tillmötesgående av kundens begäran om specialbehandling: En väldigt aktuell punkt när man 

talar om fastigheter och då i synnerhet när det rör sig om uthyrning av lokaler. Det är sällan 

som nästa kund har planerat att bedriva samma verksamhet som kunden innan och behovet av 

anpassade lokaler är stort. Förutom att denna kategori handlar om att tillgodose kundens 

behov genom skräddarsydda tjänster och produkter så ingår även uppgiften att ta hand om 

kundens problem – även när kunden själv orsakat dem.

”Det lilla extra”: Effekten av ”det lilla extra” står i direkt relation till vad kunden förväntar 

sig. Allt som tillkommer utöver det som avtalats och som kunden inte kunnat förutse räknas 

till denna kategori.  Det kan vara allt från att man följer upp en avslutad affär med ett 

telefonsamtal för att försäkra sig om att kunden är nöjd till att man gratis erbjuder sig att 
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utföra små arbeten som annars skulle skapa kostnader för kunden. Små agerande som i 

längden kan leda till stor kundnöjdhet (Söderlund, 2001).

2.5.5 Belöna lojala kunder

Ett sätt att skapa mervärde för kunden och att skapa lojalitet gentemot företaget är med sådana 

kundlojalitets program som har ökat i omfattning under senare tid (Söderlund, 2001). 

Söderlund understryker dock att belöningssystem såsom rabatter vid frekventa köp eller köp 

av större volymer oftast inte får så stor effekt på kundens lojalitet om det ej kombineras med 

andra värdeskapande processer och attribut. Det kan inte ses som en absolut lojalitetskapare 

utan endast som ytterligare en aspekt som spelar sin roll i ett större värdeskapande 

helhetskoncept. (Söderlund, 2001)

2.5.6 Modernt förvaltningstänkande

Att arbeta med kunddriven fastighetsförvaltning innebär att företagsledningar och chefer 

arbetar för att utveckla sin fastighetsförvaltning - med ambition att maximera företagets 

bidrag till kundernas värdeskapande processer (Högberg, 2000).

Kunderna sätts i centrum, och man behöver ha stor kännedom om deras önskemål och behov. 

Förvaltningsföretaget måste utveckla sin kompetens och ta egna initiativ till att förändra sin 

produkt och sin service så att maximalt värde skapas för kunden. För att man inte ska behöva 

arbeta mot varje enskild kund, så kan förvaltningsorganisationen samarbeta med 

hyresgästföreningar och liknande. (Högberg, 2000)

Men hur gör då företagen för att uppnå maximal kundnytta?

Detta görs endera genom att man själva tar på sig att göra så mycket som möjligt åt kunden, 

eller att man ställer sina resurser och kunskaper till förfogande för kunden så att de själva kan 

göra det företaget annars skulle ha gjort.

Något man måste ha i baktanke är att olika kunder betraktar sitt boende på olika sätt, beroende 

på flera faktorer. Man gör följande distinktioner utifrån kundens förhållningssätt till bostaden:

 Bostaden som tak över huvudet

 Bostaden som bas för boende
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 Bostaden som livsmiljö

Tanken med denna uppdelning är att den kund som bara betraktar sitt boende som ett tak över 

huvudet inte kommer att ha samma krav på sin boendemiljö som de i de andra kategorierna, 

vilket skulle innebära att man skulle kunna ha olika produkterbjudanden till olika kunder. 

Inom kunddriven fastighetsförvaltning är detta inte tänkbart, där ska man tillhandahålla en 

livsmiljö till alla kunder, och det är sedan upp till var och en av dessa att själva bestämma i 

vilken grad de väljer att utnyttja de möjligheter som finns, att interagera med företaget och 

med andra kunder i denna livsmiljö. (Högberg, 2000)

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Lojalitet

I dagens samhälle så ställs företag inför förändringar och nya krav vilket innebär att de måste 

utveckla sig för att få lojalare kunder. Ett sätt att uppnå detta är genom s.k ”defensiv 

marknadsföring” dvs. marknadsföring mot redan befintliga kunder (Söderlund, 2001). Enligt 

Söderlund så är det grundläggande antagandet att satsningar på ökad kundlojalitet leder till 

ökad lönsamhet. 

Kundundersökning 

NKI-undersökningar genomförs för att få en bild av hur nöjda ett företags hyresgäster är. Hur 

kunden sen upplever kvaliteten på en tjänst beror på flera faktorer. En faktor som är ytterst 

viktig är vilka förväntningar man hade på hyresvärden innan man blev hyresgäst. Man kan 

alltså säga att bra kvalitet består i att den upplevda kvaliteten motsvara den förväntade!

Kundnöjdhet och förväntningar

I mitten av 1980-talet började man att studera vad som påverkar tjänstekvaliteten och hur 

kunderna bedömer kvaliteten hos tjänster (Grönroos, 2002). Man kom då fram till följande 

fem huvudfaktorer: materiella ting, tillförlitlighet, respons, garanti och empati.
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Fastighetsskötsel och felavhjälpning

I slutet av 1990-talet så genomförde företaget Aktivbo hundratals intervjuer för att försöka få 

fram en bild av ”hyresgästernas önskehyresvärd” (Högberg, 2000). Att bli tagen på allvar 

framgick som absolut viktigast för att en boende skulle vara nöjd. En proaktiv istället för 

reaktiv hyresvärd och att kunden inte blev bollad mellan olika instanser var viktigt.

Kunddriven fastighetsförvaltning och kundanpassning

En förändrad konkurrenssituation har gjort det allt viktigare för fastighetsföretagen att värna 

om kunderna (Ericson, 1992). Grönroos diskuterar kring uttrycket Tjänsteperspektivet vilket 

innebär att man kan vinna konkurrensfördelar genom att utveckla ett totalt tjänsteerbjudande 

som innehåller även icke inkomstbringande tjänster. 

Det kan uppkomma matchningsproblem som kan mellan kund och företag när kundens 

livssituation förändras under åren samtidigt som företagets erbjudande utvecklas. Om inte 

dessa två faktorer är i fas så kan en kund byta leverantör trots att man varit mycket nöjd 

tidigare (Söderlund, 2001).

Söderlund (2001) tar även upp en modell av Bitner er al (1990) som förklarar tre faktorer som 

skapar kundnöjdhet:

 Kreativ reaktion på fel som leverantören själv orsakar

 Tillmötesgående av kundens begäran av specialbehandling

 ”Det lilla extra”

Gemensam faktor för dessa tre är att överträffa kundens förväntningar och på det sättet skapa 

en positiv upplevelse av tjänsten.

2.7 Temadiskussion

Vi har valt dessa teman då vi vill täcka in alla de aspekter som vi anser vara betydande 

beståndsdelar i den kunddrivna fastighetsförvaltningen. Vi kommer att bygga intervjuer och 

sedan även vår analys på dessa teman för att vara säkra på att vi täckt in alla aspekter av 

ämnet.  
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3. METOD

I detta avsnitt kommer vi att redogöra och motivera de metodval vi gjort i de olika skedena av 
vår uppsats. Vi kommer även att redogöra för vår insamling av primär-/sekundärdata.

3.1 Metodval

Till att börja med kommer vi att motivera varför vi valt en intensiv utformning på vår uppsats 

och vad detta innebär, och även varför vi valt en kvalitativ ansats. 

3.1.1 Intensiv eller extensiv utformning

Det första valet inom metodansatsen var att välja en intensiv eller extensiv utformning. 

Med en intensiv utformning riktar man in sig på att få fram relevanta data. Informationen blir 

inte lösryckt från sitt sammanhang, undersökningen omfattar många detaljer och går på 

djupet. Den interna giltigheten är ofta stor (Jacobsen, D-I, 2002).

Jacobsen diskuterar vidare om intensiva utformningens svagheter. Det som talar mot en sådan 

undersökning är att resultatet är mycket svårt att generalisera. Att utifrån slutsatsen kunna 

uttala sig om en hel population blir mycket svårt då det endast är ett fåtal enheter som 

undersökts. 

Den extensiva ansatsens styrkor är att den ger goda möjligheter till generalisering för en större 

population. En risk är alltför få relevanta data, information blir lätt relativt ytlig och styrd av 

det som man valt att inkludera i frågeformulären och blir därför lösryckt från sin naturliga 

kontext (Jacobsen, D-I, 2002). 

Vi har valt en intensiv utformning då vi har få undersökningsenheter som vi vill utreda på 

djupet. Vårt mål är inte att göra en generalisering för branschen i stort utan enbart jämföra två 

enskilda företag på samma geografiska marknad. 

3.1.2 Kvalitativ eller kvantitativ ansats

Den kvalitativa metoden är ofta lämplig för att skapa större klarhet i ett oklart ämne och få 

fram en nyanserad beskrivning av det. Den kvalitativa metoden är också mest lämplig när 

man inte vet så mycket om det ämnet man valt att undersöka – problemställningen är oklar. 
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(Jacobsen, D-I, 2002). Ofta finns det ett starkt samband mellan intensiv 

undersökningsuppläggning och kvalitativa metoder. Några av fördelarna med en kvalitativ 

ansats kan vara att man sätter få begränsningar på de svar en uppgiftslämnare kan ge, metoden 

lägger vikt på detaljer, nyanser och det unika hos varje uppgiftslämnare. Nackdelar kan vara 

att metoden är resurskrävande och intervjuerna tar ofta lång tid. Om man har begränsade 

resurser får man nöja sig med få respondenter. (Jacobsen, D-I, 2002)

Kvantitativ datainsamling innebär enligt Jacobsen att empirin består av siffror, symboler och 

enheter. Respondenterna i en kvantitativ undersökning får svara på ett frågeformulär med 

givna svarsalternativ, till skillnad från den personliga intervju som man gör i en kvalitativ 

undersökning (Jacobsen, D-I, 2002). 

Den stora fördelen med en sådan ansats är att den information man samlat in blir lätt att 

behandla med hjälp av datorer, och den blir därför också mindre resurskrävande. Tack vare 

detta så kan fler personer svara på frågorna, och detta leder till att man i större grad kan 

generalisera resultaten till en större population. 

Den främsta nackdelen med den kvantitativa ansatsen är att undersökningen får en ytlig 

prägel. Då man ofta har väldigt många respondenter så kan inte undersökningen vara alltför 

komplex. Man får nöja sig med att mäta förhållandevis enkla förhållanden. (Jacobsen, D-I, 

2002)

Ofta finns det ett starkt samband mellan intensiv undersökningsuppläggning och kvalitativa 

metoder. Båda är intresserade av att gå på djupet och få fram nyanserade data. (Jacobsen, D-I, 

2002). Vi har därför valt en kvalitativ ansats. 

3.2 Datainsamling

Här redogörs för hur vi samlat in primär- och sekundärdata

3.2.1 Primärdata

Primärdata är information som samlas in för första gången från den primära 

informationskällan (Jacobsen, D-I, 2002). Datainsamlingen är speciellt utformad för den 

aktuella problemställningen. Vi har valt att samla in våra primärdata genom intervjuer. 
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3.2.2 Sekundärdata

När man samlar in sekundärdata tar man inte informationen direkt från källan utan man 

baserar sig på upplysningar som är insamlade av andra (Jacobsen, D-I, 2002). Det kan dock 

innebära att informationen har samlats in för ett annat ändamål vilket man måste beakta

(Jacobsen, D-I, 2002). Till den här uppsatsen har vi använt oss av både litteratur som 

behandlar kundarbete inom fastighetsbranschen specifikt samt litteratur som behandlar 

kundarbete i största allmänhet. För att hitta lämplig litteratur har vi sökt på olika databaser, 

framförallt Halmstad Högskolas bibliotekskatalog Hulda samt den nationella 

bibliotekskatalogen Libris. För att få lite lättare att hitta relevant litteratur har vi tittat på 

liknande forskning och fått lite tips. 

De sökord vi använt oss av har varit: 

Fastighetsförvaltning, fastigheter, service, servicemedvetenhet, lojalitet, service management, 

kundnöjdhet, NKI

3.3 Den empiriska studiens tillvägagångssätt 

Här preciserar vi hur vi samlat in vår primärdata

3.3.1 Val av företag

Vi har valt att arbeta med två företag som är verksamma på samma geografiska marknad. De 

företag som valdes var HFAB, det kommunala bostadsföretaget i Halmstad, samt Akelius, ett 

privat bostadsföretag även det verksamt i Halmstad.

3.3.2 Val av respondenter

Vi har valt att intervjua de ytterst ansvariga för förvaltningen på respektive företag. På HFAB 

har vi intervjuat förvaltningschefen Lars Keyser som vi bedömt vara den person som bäst kan 

besvara våra frågor. På Akelius intervjuade vi ortschefen Ulf Eriksson som även tidigare 

arbetat som förvaltare, och även han valde vi pga. hans arbetsuppgifter och erfarenhet.
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3.3.3 Tillvägagångssätt

Det finns flera olika metoder för att genomföra en intervju. Jacobsen tar upp alternativen

postenkäter, telefonintervju och ansikte-mot-ansikte. Vi har valt att göra en ansikte-mot-

ansikte intervju, då detta ger en mer personlig kontakt och möjlighet till att bedriva intervjun 

på ett öppnare sätt (Jacobsen, D-I, 2002). Man ges möjlighet att ta in fler intryck än bara 

språket. Kroppsspråk och ansiktsuttryck spelar också en viktig roll i kommunikationen

(Jacobsen, D-I, 2002). 

3.3.4 Intervjuguide

När vi bokade tid för intervju med våra respektive respondenter så berättade vi väldigt 

kortfattat vad vår uppsats skulle handla om, men vi skickade inga utdrag eller liknande. 

Vi uppgav för dem vad vår preliminära titel var på uppsatsen, och vad vi önskade få ut från 

intervjuerna. Detta gav respondenten möjlighet till att förbereda relevant information men gav 

ändå utrymme för en öppen intervju som inte låstes av våra frågor (Jacobsen, D-I, 2002). 

3.3.5 Metod för analys

I vår analys kommer vi att göra en jämförelse av den teori som vi går igenom och den empiri 

som vi får fram. Vår tanke med analysdelen är att vi ska kunna göra de två intervjuerna 

jämförbara. Detta kommer vi att uppnå genom att vi byggt intervjuerna enligt teman, och även 

analysdelen kommer vara uppdelad i dessa teman. Detta kommer ge oss en lättöverskådlig 

information, och framförallt lättjämförbar. 

Anledningen till att vi använder dessa teman i både teorin och analysen är att vi ska kunna se 

om den teori som vi läst in oss på i förarbetet är tillämpbart på företag i det verkliga livet. 

3.4 Källkritik
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Nedan följer kritiken som finns till de metoder vi valt att använda för att genomföra denna 

undersökning. Det som vi anser är det viktigaste ur denna synpunkt är hur hög 

validitet/reliabilitet våra resultat har. 

3.4.1 Validitet

Validiteten betecknar huruvida vi mäter det vi avser att mäta, alltså uppsatsens giltighet. 

(Jacobsen, D-I, 2002). Då vi valt en intensiv utformning så kommer vi att få fram relevanta 

data och att vi intervjuar personer med god kännedom om det aktuella ämnet kommer att leda 

till en hög intern giltighet enligt Jacobsen. Den externa giltigheten kommer i vår 

undersökning inte att bli särskilt hög, då våra slutsatser inte är generaliserbara för marknaden i 

stort utan endast en beskrivning av hur två företag har valt att sköta sin förvaltning. 

3.4.2 Reliabilitet

Med reliabiliteten avser man uppsatsens tillförlitlighet. 

Vi har i så stor utsträckning som möjligt agerat ”lyssnare” och försökt få respondenterna att 

själva berätta hur deras företag arbetar istället för att enbart besvara våra frågor. Anledningen 

till denna väldigt öppna intervju är att vi vill ge respondenten utrymme att själv lägga vikt på 

de aspekter som just de anser är viktiga, och inte styras av oss samt därmed få ökad 

reliabilitet. (Jacobsen, D-I, 2002)

Kontexteffekten har två dimensioner och rör det sammanhang då information insamlas, 

artificiellt/naturligt och planerat/överraskande. En artificiell kontext betyder att intervjun 

genomförs i sammanhang som är ovanliga för undersökningsobjektet (Jacobsen, D-I, 2002), 

och en naturlig som vi valt är det motsatta. Fördelen med den naturliga kontexten är att 

respondenten känner sig tryggare och inte anpassar sig efter omgivningen som är en av 

nackdelarna med den artificiella. En nackdel med den naturliga kontexten kan vara de 

störande moment som kan förekomma, t ex kollegor som kommer in på kontoret, telefoner 

som ringer osv. (Jacobsen, D-I, 2002)



- 22 -

Vi informerade våra intervjuobjekt när vi bokade möte om vad vår uppsats skulle handla om, 

och anledningen till att vi valde denna typ av planerad intervju var för att få mer genomtänkta 

svar.  Överraskande intervjuer passar sig bättre när man vill få fram spontana svar och åsikter. 

(Jacobsen, D-I, 2002)

Med intervjuareffekten så avser man att intervjuarpersonen skapar speciella resultat. Den som 

intervjuas påverkas av intervjuaren, hur denna ser ut, är klädd, talar, använder kroppsspråk 

etc. En intervjuare som verkar aggressiv och framfusig kan få fram helt andra resultat än den 

som verkar oengagerad (Jacobsen, D-I, 2002). I vår intervju kan det ha förkommit en viss 

effekt då vi redan i det första mailet talade om att vi studerade bygg- och fastighetsekonomi 

och ville arbeta med fastighetsförvaltning. Detta kan ha gjort att respondenterna svarat 

annorlunda för att vara uppmuntrande och på så sätt inte betonat eventuella negativa sidor 

tillräckligt.
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4. EMPIRI

Här presenterar vi först en kort introduktion om de båda företagen för att sedan redovisa den 

information vi fått in från intervjuerna. Informationen kommer sedan att ligga till grund för 

vår analys och slutsats. 

4.1 HFAB – ett kommunalt fastighetsföretag

HFAB, Halmstads Fastighetsaktiebolag, bildades 1942 efter ett beslut av stadsfullmäktige i 

Halmstad. Vid starten var uppgiften att förvalta bostadshus och att hyra ut eller sälja uppförda 

fastigheter, men efter ett senare beslut i statsfullmäktige började man även bygga i egen regi. 

Idag förvaltar man över 9500 hyresrätter, 300 lokaler och en mängd garage- och 

parkeringsplatser.

HFABs vision är att:

”Halmstads Fastighets AB skall vara Sveriges bästa bostadsbolag och det självklara valet för 

alla som vill bo i Halmstad.”

Affärsidén är att: 

”HFAB skall på ett affärsmässigt sätt utveckla och erbjuda ett attraktivt boende i hyresrätt.”

Organisationen HFAB är uppbyggd på följande sätt:

Högst upp sitter styrelsen, som är politiskt tillsatt då företaget är kommunalt. De utser en VD 

som under sig har fyra avdelningar: ekonomi, teknik, marknad och förvaltning. 

Förvaltningsavdelningen består av sju förvaltare och lika många förvaltningsassistenter, varav 

assistenterna är en stödfunktion till förvaltarna. Hela företagets fastighetsbestånd är uppdelat i 

14 olika förvaltningsområden (FO 1-14). Dessa områden är uppdelade på de olika förvaltarna 

och de har alla ansvar för NKI inom sina respektive områden, och dessutom ingår ansvar för:

 Juridiken

 Ekonomin

 Den tekniska biten

 Den sociala biten

Under sig har varje förvaltare fyra entreprenörer (E 1-E 4) som sköter den löpande driften. 
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E 1 sköter fastighetsskötseln, och det inkluderar t ex att laga trasiga dörrar osv. E 2 har 

vitvaror som sin uppgift, E 3 har städbiten och E 4 ansvarar för marken på områdena. Dessa 

underentreprenörer styrs helt och hållet av förvaltarna. 

Lars Keyser är förvaltningschef, och ytterst ansvarig för alla förvaltare/assistenter

(Figur 3: Organisationen HFAB)

4.1.0  Intervju med Lars Keyser – Förvaltningschef på HFAB

4.1.1 Lojalitet

Vi förklarar den tes som ligger till grund för arbetet, nämligen att långsiktiga kundrelationer 

ofta är mer lönsamma än kortsiktiga och att man därför bör arbeta med att skapa lojala 

kunder. Lars instämmer helt med tesen och förklarar att kundrelationer och förbättringen av 

densamma är något som man lägger stor vikt vid på HFAB.

4.1.2 Kundundersökningar

Styrelse

VD

Ek.avd Förv.avdMarkn.avdTek.avd

Förv.assFörvaltare

FO 1-14

E 2 E 3 E 4E 1
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Sedan 1997 samarbetar man med undersökningsföretaget Scandinfo och genomför 

kundundersökningar för att ta reda på vad kunderna anser om HFAB. I undersökningen ges 

respondenten ett stort antal påståenden att ta ställning till och värdera på en 10-gradig skala. 

Det kan röra sig om frågor som rör HFAB som helhet, bostadsområdet och lägenheten, man 

försöker täcka in alla nivåer. 

Lars berättar vidare att trots att skalan har 10 steg räknas endast betygen 8,9 och 10 som 

godkänt inom HFAB. Detta gör man för att kunna utläsa hur lojala kunderna faktiskt är. Det 

är bara de som är lojala som är beredda att lämna ett så högt betyg, det är till stor del en 

lojalitetsundersökning, fortsätter Lars. Man har tidigare arbetat med statistiska urval men skall 

för första gången i år genomföra undersökningen som en fullskalig undersökning, där 

samtliga hyresgäster är respondenter. En undersökning av en sådan storlek läggs utanför 

företaget då utformnings- men framförallt bearbetningsprocessen är mycket omfattande. Lars 

berättar dock att i år arbetar man med en lösning så att siffrorna även skall finnas tillgängliga 

för förvaltarna på HFAB så att de själva kan sortera och extrahera uppgifter. Tidigare har 

endast informationen lämnats på papper men nu skall även siffrorna lämnas som datafiler. 

Genom undersökningen kan Lars se hur nöjda kunderna är på flertalet nivåer och inom olika 

förvaltningsområden. De senaste åren har man dessutom gjort en prioriteringsplan där man 

redovisar vilka åtgärder som ger mest effekt ute hos kunderna och som i förlängningen gör att 

de lämnar högre betyg. 

För att hålla en hög nivå och ställa stora krav på kvalitetsnivån inom företaget har man valt att 

bedöma alla betyg från fem och nedåt i undersökningen som missnöjda kunder. Lars medger 

att även detta medför en viss problematik då betygen är högst subjektiva, en persons betyg 

fem kan skilja sig från vad en annan person lägger i samma betygsnivå. För många är säkert 

betyget fem likvärdigt med en okej produkt, godkänd men inte mer. Han hade gärna sett en 

ännu större detaljgrad där man även kunde utläsa hur många som lämnat varje betyg. Det 

finns en viss problematik med att få in svar från vissa bostadsområden, fortsätter Lars. Detta 

kan bero på flera olika anledningar, språket kan för många vara ett stort hinder, man kan 

uppleva en viss osäkerhet inför att fylla i blanketter osv. Detta leder till att en del problem 

inom vissa områden blir svårare att fånga upp. 
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Den här typen av preciserad information är mycket användbar när man sedan lägger upp 

planerna för den fortsatta förvaltningen. Prioriteringsplanerna kan då skräddarsys från 

fastighet till fastighet. Detaljnivån är mycket hög och inom vissa områden kan man inte bara 

arbeta med huskroppar utan t o m jämföra en trappuppgång med trappuppgången bredvid. 

Lars tror inte att det är många företag som arbetar med undersökningar med sådan precision. 

HFABs fastighetsbestånd är långt från homogent och bland hyresgästerna finns stora 

skillnader i livssituation, ekonomi, bakgrund osv. 

4.1.3 Kundnöjdhet och förväntningar

När det gäller kundernas förväntningar på tjänsten så är detta ett nytt arbetsområde som enligt 

Lars fortfarande kräver fortsatt utveckling. Detta har man även inom vissa områden och 

kundsegment kunnat utläsa av undersökningen. Han påpekar att man måste vara noggrann när 

man tolkar resultaten och tänka efter så att man inte misstolkar höga förväntningar från 

kundernas sida för låg kvalité på levererad produkt. Ett område där man på HFAB upplever 

att detta är särskilt tydligt är i deras studentboenden. I dessa områden skiljer sig resultatet 

markant från resten av fastighetsbeståndet trots att Lars inte anser att boendet på något sätt är 

underlägset andra områden. 

Studenter som kunder skiljer sig från våra andra kunder. Två anledningar som framhålls som 

viktiga under samtalet är att när det gäller studenter som hyresgäster så finns det ingen 

lojalitetsaspekt. Detta då studierna i sig är ett förutbestämt tillfälligt skede i kundens liv. Den 

andra stora anledningen att resultaten från undersökningen skiljer sig i studentområden är att 

för många är detta deras första egna boende. Detta skapar vad Lars kallar för en 

förväntningskonflikt som han dessutom illustrerar med ett passande citat:

”Fasen, det här var ju betydligt sämre än att bo hemma!”

Lars återgår för en stund till förväntningsproblematiken hos studenter och berättar att ett sätt 

att lösa problematiken är att man förbättrar bemötandet ur en informationssynpunkt. Förutom 

att studenten skall känna sig välkommen är det också viktigt att man talar om hur det är att bo 

hos HFAB och vad som kan förväntas. Detta för att ställa förväntningarna på rätt nivå och på 

det sättet få bättre resultat i framtida undersökningar. Detta är dock något som de redan satt i 
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system och Lars berättar att de redan nu har en person som arbetar med ett projekt som går ut 

på att arbeta med just studentfrågor.

Ett annat verktyg man använder sig av är ett positioneringsdiagram med axlarna, ”prisvärde” 

och ”leveranskvalité”. Prisvärde talar om vad kunderna anser om hyresnivån och 

leveranskvalité talar om vad kunderna anser om produkten i övrigt. I diagrammet finns olika 

områden placerade och utifrån detta kan man tydligt utläsa skillnader sinsemellan. Lars 

förklarar att skillnaderna ofta beror på kundens förväntningar men man måste också arbeta 

med att höja den upplevda kvalitén. Det är en balansgång där man måste skilja på människan 

som opportunist och de som faktiskt har belägg för sitt missnöje. 

Utöver undersökningen samarbetar man även mycket med hyresgästföreningen för att arbeta 

med frågor om missnöjdhet som kanaliserats genom dem. Även på områdena bildas det lokala 

”hyresgästföreningar” som man arbetar med. På HFAB jobbar man på helheten, direkt mot 

hyresgästföreningens centrala delar men även på lokal nivå, berättar Lars. 

Enligt undersökningen som Scandinfo gjort så har kunderna följande prioritering över vad de 

anser vara absolut viktigast för att de skall vara nöjda med sitt boende:

1. Service totalt

2. Service HFAB

3. Husets standard

4. Bemötande HFAB

5. Service (reparationer)

6. Hyra

7. Gemensamt inflytande

8. Kontakt HFAB

9. Enskilda inflytandet

10. Bemötande vid felanmälan

4.1.4 Fastighetsskötsel och felavhjälpning
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Samtalet går sedan vidare till fel och felanmälningar. De flesta klagomål som är konkreta fel 

kanaliseras i allmänhet direkt till HFABs felanmälan. Om felet är av sådan karaktär att det 

kan åtgärdas omgående utan utredning så avhjälps det direkt. Om inte förs anmälan vidare till 

förvaltaren som får avgöra om det är en relevant fråga eller inte. Handlar det endast om en 

enskild individs inom fastighetsbeståndet så måste man överväga om detta är något man bör 

fokusera på och man bör också ta reda på om problemet är aktuellt för fler inom samma 

område. Vid åtgärder är en viktig process, förutom att de blir utförde, hur de blir gjorda. För 

detta ändamål berättar Lars att HFAB har utvecklat en metod för att arbeta systematiskt med 

olika problem. Han ger också ett exempel på hur det i praktiken kan se ut när man arbetar 

enligt metoden:

HFAB får vetskap om ett problem och ärendet förs vidare till ansvarig förvaltare. Förvaltaren 

ser över vilka åtgärder som krävs för att åtgärda. Låt säga att förvaltaren kommer fram till 6 

idéer till åtgärder eller åtgärder som kompletterar varandra. Det är då inte säkert att man 

hinner, har råd eller möjlighet att genomföra alla dessa under året. Istället för att fatta beslut 

om hur åtgärderna skall prioriteras ger man de boende möjlighet att själva påverka hur man 

skall gå tillväga. Kunderna får prioritera vilka åtgärder de anser viktigast och vilka som skall 

utföras först. Efter informationen bearbetats görs ett utskick till de berörda kunderna där det 

framgår vad som prioriterats bland alla boende i området. Efter detta sker upphandling av de 

entreprenörer som krävs för att utföra arbetet. Efter arbetets utförande sker ytterligare en 

uppföljning där kunderna ges möjlighet att ge sin syn på det som skett samt om det fått 

önskvärd effekt.

När kunderna stöter på problem så vänder de sig till HFABs förvaltare, som också är 

områdesansvariga, dessa kallades förr för områdeschefer. På HFAB har dem alltså valt att 

använda benämningen förvaltare och det är de som är ansvariga och de fungerar även som 

företagets ansikte utåt. Det finns ju även en mer ”anonym klick” i företaget som består av de 

personer som sitter på kontoret och tar emot telefonsamtal mm. Dessa kommer självklart inte i 

kontakt med kunderna ansikte mot ansikte men även dessa har fått en mycket positiv respons. 

Överlag så är HFABs kunder väldigt nöjda med felanmälan!

4.1.5 Kunddriven fastighetsförvaltning och kundanpassningar
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Angående kunders förändrade livssituation så anser Lars att företaget är väldigt 

tillmötesgående, men att en grundläggande förutsättning för detta är att man direkt när man 

fått en lägenhet sätter upp sig på nytt i kösystemet, och ansvaret för kösystemet ligger på 

marknadsavdelningen. Detta kan vara en liten brist med tanke på att inte 

förvaltningsavdelningen har ett helhetsansvar som även inkluderade uthyrning, men HFAB 

försöker att samarbeta internt för at tillmötesgå olika personers behov. Kan man hjälpa folk att 

flytta inom företagets fastighetsbestånd så försöker man lösa detta, och det är väldigt många 

som gör just en sådan flytt. 

Det händer också att folk som bott i någon av företagets bostäder en längre tid som t ex 

pensionärer vill bli särbehandlade för deras ”långa och trogna tjänst” och få företräde i 

bostadskön och liknande. Alla människor har ett behov av att känna sig speciella och 

uppvaktade, och det är något som är signifikant för bra service, att folk känner sig utvalda!

HFAB försöker också att tillmötesgå kunderna genom olika tilläggstjänster. De har bl a jobbat 

mycket med olika tillvalsmöjligheter inne i lägenheterna, och vid inflyttning så kan man vid 

behov få hjälp med upphängning av tavlor etc. av fastighetsskötaren. Företaget arbetar också 

med något som kallas seniorvärdar, vilka hjälper äldre människor med saker som de inte 

klarar av på egen hand. Det arbetet kan t ex bestå av att hjälpa personer med begränsad 

rörlighet att byta lampor osv. Den sortens arbete ligger dock utanför företagets ordinarie 

förvaltning, och man försöker därför alltid höra med hyresgästerna om de har någon 

vän/släkting som kan hjälpa dem istället. HFAB tar ut en mindre avgift för ovanstående 

tjänster. 

För att få kunderna att känna sig tryggare så arbetar man mycket med belysning och liknande 

inom bostadsområdena. Ett område består ju inte bara av det kärnområde där HFAB verkar, 

utan omfattas av en större radie, och därför samarbetar man inom företaget med kommunen i 

olika samverkansprojekt för ökad trygghet bland hyresgästerna, bland annat genom 

trygghetsvandringar. Man går då tillsammans med någon ansvarig för kommunen genom det 

aktuella området för att se vad som behöver åtgärdas för att öka säkerhetskänslan bland de 

boende. 

Man insåg tidigare att det fanns personer inom fastighetsbeståndet som kände sig väldigt 

otrygga, och det var just i de områden som de bodde som man började med 

trygghetsvandringarna. Med sådana projekt måste man arbeta på lång sikt, och även om man 
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gör de åtgärder som är nödvändiga så kommer det att ta tid innan en persons uppfattning 

förändras. Trygghet är mer av en känsla än en effekt av att man faktiskt blivit utsatt för 

någonting, och kan ha sin grund i förutfattade meningar om ett område. Kundens upplevelser 

sätts i fokus och det är mot dessa man arbetar. I många fall är fysiska åtgärder som att klippa 

häckar, buskage och belysning bara det första steget i processen. 

4.2 Akelius – ett privat fastighetsföretag

Fastighetsbolaget, Akelius Fastigheter AB, bildades 1994 då Sverige just genomlevt den stora 

fastighetskrisen. Idag har man 26 000 lägenheter i 35 kommuner.

Akelius i Halmstad kommer ursprungligen från ett företag som hette Mandamus. Det var ett 

bolag som bildades av Föreningssparbanken på 90-talet. Allt som kom in i FSB slussades 

vidare till Mandamus som blev börsnoterat. 2003 köptes Mandamus upp av Akelius och 

Akelius i Halmstad var fött.

Koncernens affärsidé

”Familjeföretaget Akelius ska under detta århundrade tryggt äga, utveckla ett 

fastighetsbestånd, där avkastningen återinvesteras.”

Mål med verksamheten:

 Akelius ska vara attraktivt för hyresgäster, för kompetent personal

 Akelius ska klara en räntehöjning med fem procentenheter under fem år

 Effektiv avkastning ska på lång sikt i genomsnitt vara femton procent av justerat eget 

kapital.

På kontoret i Halmstad arbetar det endast en förvaltare och han har ansvar för samtliga 1200 

lägenheter. Ulfs arbete skiljer sig från den vanliga förvaltningsrollen. Han har ett mer 

övergripande ansvar för ekonomi och marknad. Det är även han som sköter förvaltning och 

uthyrning av kommersiella lokaler. Kommersiella lokaler tar för tillfället upp 20 % av Akelius 

fastighetsbestånd och detta är en siffra som ligger inom ramen för vad man strävar efter. Man 

vill vara bostadstunga, säger Ulf. 

4.2.0 Intervju med Ulf Eriksson – ortschef Akelius Halmstad
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4.2.1 Lojalitet

Även intervjun med Ulf inleds med att han får ta ställning till vårt grundantagande, att 

långvariga kunder ofta är lönsammare än kortsiktiga och att man därför bör arbeta aktivt för 

att maximera den upplevda kundnyttan. Han håller med men med en viss reservation, att 

långsiktiga relationer är lönsamma stämmer. Det är omflyttningarna som kostar och 

missnöjda kunder flyttar ofta, berättar Ulf. Detta motiverar arbete för att öka lojalitet men det 

handlar också om ett vågspel mellan förvaltare och kund. Man måste hitta en ”break-even” 

punkt där båda parter hittar en accepterbar nivå. ”Rätt nivå till rätt kund” som han själv 

uttrycker det.

4.2.2 Kundundersökningar 

Man har tidigare arbetat med NKI-undersökningar men det är inte längre något man gör. 

Akelius har inte heller något system för att följa upp de externa fastighetsskötarnas arbeten. 

Man är av uppfattningen att kunderna inte upplever bristen på uppföljning som något 

problem. Det förekommer dock en fortlöpande kontakt med lokala hyresgästföreningar på 

olika områden där man hoppas fånga upp de största frågorna.

4.2.3 Kundnöjdhet och förväntningar 

På Akelius är man av uppfattningen att hyran är det som deras hyresgäster lägger absolut mest 

vikt vid. Idag är det väldigt dyrt att bo i en hyreslägenhet, och det är den solklart dyraste 

boendeformen. Enligt Ulf så ligger man på en marknadsmässig nivå med sina hyror. 

Underhåll och renovering av lägenheter är en fråga som Akelius jobbar med efter avtal med 

hyresgästföreningen. Detta innebär att t.ex tapeter måste bytas inom ett 11 års intervall, golv 

inom 20 år osv. Skulle hyresgästen ändå vilja byta tapeter eller måla om innan tidsintervallens 

slut får de bekosta hela eller delar av förändringen själva. Varje situation är unika och löses 

därefter, berättar Ulf. Han tror även att Akelius kunder överlag är nöjda med ytskiktet på 

lägenheterna. 
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När man hyr ut lokaler så blir det en ny förhandling varje gång. Man kan hyra ut lokaler i vad 

man kallar ”råyta” dvs. lokalen hyrs ut som den är utan gjorda anpassningar till den tänkta 

verksamheten. Dessa anpassningar får då hyresgästen självbekosta eller så kan Akelius 

bekosta ändringarna med ett påslag på hyran, något man enligt Ulf försöker att undvika pga. 

att det då lätt blir för höga hyror. 

4.2.4 Fastighetsskötsel och felavhjälpning

Fastighetsskötseln har man valt att lägga externt och allt arbete ligger på företaget Crendo här 

i Halmstad. Att låta ett annat företag sköta skötseln av fastighetsbeståndet var länge unikt för 

Akelius i Halmstad, de andra avdelningarna inom Akelius hade fortfarande all skötsel internt 

inom företaget. Det senaste halvåret har det dock skett en förändring och nu har samtliga följt 

Halmstads exempel. Fördelarna med en extern skötsel är att organisationen blir betydligt mer 

flexibel vilket är väldigt aktuellt i dagsläget då Akelius arbetar mycket med att ombilda 

hyreslägenheterna till bostadsrättsföreningar. Flexibiliteten ligger i att när man köper eller 

säljer en fastighet så behöver man ej göra några förändringar i den egna personalstyrkan.

Mer ingående fungerar den externa skötseln som sådan att Akelius använder sig av två 

personer på Crendo som uteslutande arbetar med Akelius fastigheter. De tar emot 

felanmälningar och utför alla inre reparationer i lägenheterna. Kunderna kontaktar Crendo 

direkt men det går alltid en skriftlig kopia på ärendet omedelbart till Akelius. De två ansvariga 

på Crendo går i Akelius kläder, kör deras bilar mm. Allt för att kunden skall uppleva att det är 

Akelius egen personal som utför arbetena. Detta är något som Ulf tror är unikt för Akelius i 

Halmstad. Som tidigare nämnts så skapar detta en trygghet för företaget och en faktor som 

spelar en stor roll i detta är den att man har avtalat med Crendo att vid sjukdom skall annan 

personal träda in så att Akelius alltid har två personer till sitt förfogande. Många äldre kunder 

upplever enligt Ulf en trygghet i att personalen bär Akelius kläder och det skapar förtroende 

och ger kunden en känsla av trygghet. Vikten av rätt frontpersonal märks ännu tydligare när 

Ulf berättar att vissa hyresgäster t.o.m. kommer med önskemål om att en viss person skall 

utföra reparationen. Fastighetsskötarnas arbete leds av förvaltaren. 

Felanmälan har Akelius dygnet runt via telefon och detta sköts via en sambandscentral. 

Felanmälningarna faxas även till Akelius vid tre tillfällen under dagen. Är det något som är 
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akut dagtid så ringer man till fastighetsskötaren, annars får även de ett fax. Numera sköts dock 

denna kontakt via e-mail. Mailet går ut till de två killarna som är ansvariga på Crendo, för det 

är ju de som skall utföra arbetena och de behöver ingen särskild order för att påbörja arbetet. 

Det kan dock finnas tillfällen då en diskussion mellan Akelius och Crendo är nödvändig. 

Detta kan t ex vara när någon slagit sönder ett tvättställ eller liknande och man på Crendo vill 

veta vem som ska stå för reparationskostnaden. Men de ansvariga på Crendo lär sig relativt 

fort vilken syn Akelius har på sådana situationer. 

4.2.5 Kunddriven fastighetsförvaltning och kundanpassningar

Akelius arbetar inte specifikt med några yttre trygghetsåtgärder, som att förbättra belysning 

eller liknande. De åtgärder som utförs för att öka kundernas upplevda trygghet är kodlås på 

ytterdörrar och helt låst på kvällar (öppnas endast med nyckel). Man hyr även väktare två 

timmar per dygn som man kan styra om det är något särskilt område man vill bevaka, t ex en 

viss källare eller liknande. 

När man söker boende inom Akelius så kan man på Internet anmäla sig till en intressebank 

varifrån företaget hämtar intressenter. Vid flytt inom deras fastighetsbestånd så försöker man 

hjälpa till om man bott längre än två år i någon av deras bostäder. Innan dess hjälper man inte 

till alls. Man vill inte att folk ska ta en lägenhet bara för att få hjälp med att söka en annan, 

och det är anledningen till systemet med två år. Efter de två åren så är man behjälplig men det 

ger absolut ingen garanti till en ny bostad! 



- 34 -

5.  ANALYS

I detta kapitel kommer vi att jämföra vår teoretiska referensram med den empiri som vi fått 

fram. Vi kommer att utgå från de teman som följer genom hela uppsatsen. 

5.1 Lojalitet

I teorin har det tydligt framgått att en förändrad kund och marknad skapar nya förutsättningar 

som ett företag i sin tur måste anpassa sig efter. När det finns fler aktörer på marknaden och 

informationen är mer lättillgänglig för kunderna så måste man anstränga sig ytterligare för att 

skapa lojalitet som i sin tur leder till lönsamhet. (Söderlund, 2001)

Arbeten av denna karaktär läggs det stor vikt vid på HFAB och Lars Keyser berättade också 

att ständigt utvecklas och förbättra kundrelationer är ett viktigt arbete för en förvaltare och 

förvaltningsföretaget som helhet. 

Även Ulf Eriksson på Akelius håller med teorin men med en viss reservation. Omflyttningar 

kostar pengar och missnöjda kunder flyttar oftare än nöjda. Det måste dock finnas 

begränsningar och det är en svår balansgång att tillgodose kundernas behov samtidigt som 

man värnar om företagets intressen. Att hitta en ”break-even” punkt är mycket viktigt, en 

punkt där båda parter hittar en acceptabel nivå. Ulf sammanfattar det hela enkelt med:

”Rätt nivå till rätt kund”

I teorin kring ”hyresgästens önskeshyresvärd” gjordes en indelning av kundens 

förhållningssätt till sitt boende, kunden kan se det på tre olika sätt (Högberg, 2000).  

Alternativen var:

 Bostaden som tak över huvudet

 Bostaden som bas för boende

 Bostaden som livsmiljö

Att anpassa sitt erbjudande efter kundens krav är centralt och det finns klara likheter mellan 

Ulfs synsätt och teorin.  Men som vi tidigare nämnt så ska man om man jobbar med 

kunddriven fastighetsförvaltning inte göra skillnad på kunderna utan tillhandahålla en 
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livsmiljö till alla och det är sedan upp till var och en av kunderna att välja i vilken 

utsträckning man utnyttjar detta. (Högberg, 2000)

5.2 Kundundersökningar

Teorin redogör för kundundersökningsmodellen NKI som CFI-group genomför

(Fastighetsbarometerns hemsida). Med en NKI-undersökning försöker man att besvara frågor

som:

- Är hyresgästerna nöjda eller missnöjda?

- Vad kan vi göra för att öka hyresgästernas nöjdhet, och därmed deras lojalitet och 

betalningsvilja?

Detta återkommer i empirin på olika sätt hos de två undersökta företagen. HFAB arbetar 

väldigt aktivt med kundundersökningar och varje år genomförs en stor enkätundersökning där 

samtliga hyresgäster ges ett stort antal påståenden att värdera och ta ställning till. På så viss 

får hyresgästen chansen att framföra sina åsikter om boendet hos HFAB. Svaren lämnas på en 

10-gradig skala där bara 8,9 och 10 ses som godkänt av HFAB. Anledningen till detta synsätt 

är för att kunna utläsa hur lojala kunderna är och för att hålla en hög kvalitetsnivå inom 

företaget. Problematiken med att inte se alternativen 1-5 som godkänt är, enligt 

förvaltningschefen Lars, att en 5:a kan ha olika betydelse från person till person. 

Akelius har tidigare arbetat med NKI-undersökningar vilket man emellertid slutat med på 

senare år efter beslut av styrelsen. Istället arbetar de fortlöpande med att fånga upp synpunkter 

från lokala hyresgästföreningar för att på den vägen få fram vad hyresgästerna är nöjda eller 

missnöjda med.

Genom uppföljning av enkätundersökningen kan HFAB hela tiden se vad de bör göra för att 

ständigt öka hyresgästernas nöjdhet, lojalitet och betalningsvilja.

Enligt en NKI-modell i teorin redovisas saker som service, miljö, standard, trygghet, 

felanmälan mm som de viktigaste aspekterna för att hyresgästerna skall vara nöjda

(Fastighetsbarometerns hemsida). Detta är något som både HFAB och Akelius också ser vid 

sina olika kontakter med kunderna. Nöjda kunder skapar en bra image för företaget och man 

får även ett bra rykte om sig.
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5.3 Kundnöjdhet och förväntningar 

I teorin som vi gått igenom så framgick vad som låg till grund för att en kund skall vara nöjd 

med en viss tjänst. Förutom själva kärnan i tjänsten (i detta fall lokalen) så spelar det roll hur 

tjänsten förmedlats, vilken image företaget har och vilka förväntningar kunden hade på 

företaget (Grönroos, 2002). När det gäller kundernas förväntningar så är detta något som 

HFAB börjat arbeta med men som fortfarande kräver utveckling. Detta arbete kommer 

framförallt bli aktuellt när det gäller studenter där förväntningsproblematiken är särskilt 

tydlig. Anledningen till att det är så är som vi tidigare nämnt att studenter ofta kommer direkt 

från ett väldigt bekvämt boende hos sina föräldrar till en helt ny livssituation. Ett sätt att 

bemöta denna typ av konflikter är enligt Lars att informera inflyttande personer hur företagets 

tjänster ser ut och hur den dagliga driften sköts för att då ställa förväntningarna på rätt nivå. 

Detta kommer att leda till ett minskat gap mellan förväntningarna och den upplevda 

kvaliteten, och man kommer få en högre upplevd totalkvalitet. Desto bättre kunderna upplever 

kvaliteten desto bättre kommer de att prata om företaget vilket kommer att leda till en högre 

image. 

Då man på Akelius inte arbetar med kundundersökningar så har man inte på samma sätt 

kommit i kontakt med denna problematik. 

Under 80-talet så genomfördes undersökningar för att försöka bena ut vilka beståndsdelar som 

tjänstekvaliteten faktiskt består av. De fem huvudfaktorerna man kom fram till var materiella 

ting, tillförlitlighet, respons, garanti och empati (Grönroos, 2002). 

Dessa kan jämföras med den egna undersökning som HFAB låtit genomföra. Där framkom 

vad deras kunder uppfattade som viktigast för deras boende. Det som ansågs vara absolut 

viktigast var företagets service följt av husets standard. Dessa stämmer bra överens med den 

undersökning som gjordes på 80-talet. 

Ulf på Akelius var inte av samma uppfattning utan trodde att hyran var det som var absolut 

viktigast för att kunderna skulle vara nöjda med sitt boende. 

5.4 Fastighetsskötsel och felanmälan

Enligt en stor undersökning genomförd på 90-talet av företaget AktivBo framkom det att 

hyresgästens viktigaste krav för att trivas med sin hyresvärd var att han blev tagen på allvar

(Högberg, 2000). I kontakten med hyresvärden ville man gärna känna förvaltaren, 

fastighetsskötaren m.fl. Med andra ord ville man gärna ha ett ansikte på de olika personerna 
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vilket både HFAB och Akelius har förstått och anammat. På HFAB är det förvaltarna som är 

företagets ansikte utåt, det är genom dessa hyresgästernas felanmälningar och önskemål 

framförs och avhjälps. Eftersom företaget har sju förvaltare uppdelade på sju områden får 

hyresgäster med återkommande problem alltid träffa samma person vid första kontakten.

Akelius arbetar på ett liknande sätt, men till skillnad från HFAB så har man endast en 

förvaltare som ansvarar för alla anmälningar. Ytterligare en skillnad mellan företagen är 

sätten att bedriva fastighetsskötseln. Akelius har valt att lägga all skötsel externt på ett företag 

som heter Crendo medans HFAB har egna fastighetsskötare. Crendo har två personer som 

bara jobbar för Akelius. Det är dessa två som blir Akelius ansikte utåt vid all skötsel och 

underhåll. Genom att alltid använda samma personer, klädda i Akelius kläder, ger man 

hyresgästerna möjlighet att önska vem som skall utföra reparationen. 

Undersökningen visade även att önskeshyresvärden skall vara proaktiv istället för reaktiv

vilket innebär att han ska arbeta för att förebygga fel istället för att bara ta hand om felen när 

de uppkommer (Högberg, 2000)

Genom sin årliga enkät undersökning försöker HFAB hela tiden få fram vad hyresgästerna 

vill förändra och utveckla. När förvaltaren får in uppgifterna sammanställer han dem och man 

låter sedan hyresgästerna själva prioritera vad som skall utföras först. Genom att arbeta på 

detta sätt hoppas man på att ständigt ligga steget före vid framtida reparationer, underhåll 

samt förbättringar och skapa en bra bostadsmiljö för hyresgästerna. Akuta enskilda ärenden 

åtgärdas alltid omgående. 

I Akelius arbete mot de lokala hyresgästföreningarna försöker man på liknande sätt att fånga 

upp vad hyresgästerna ser som bra och dåligt i företaget och med sitt boende. Man har även 

ett avtal med hyresgästföreningen om löpande underhåll och renoveringar på fastigheten. 

Bortsett från detta har Akelius inget speciellt sätt att arbeta proaktivt utan man öppnar istället 

för möjligheten att flexibelt lösa varje enskilt ärende, vilket av många uppfattas som positivt 

då det sällan finns två exakt likadana situationer.

Även felanmälan framstod som viktigt när undersökningen konkretiserades. Hyresgästen ville 

att det skulle vara lätt att göra felanmälningar och man ville även ha snabb uppföljning. Alla 

felanmälningar till Akelius går via Crendos sambandscentral, som är öppen dygnet runt, och 

sedan direkt till de två personerna som uteslutande arbetar med Akelius fastigheter. På detta 

vis undviker man att anmälningarna ska gå onödigt lång väg innan de åtgärdas. Personalen på 
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Crendo kan istället utföra uppdragen direkt om inte förvaltaren på Akelius säger annat. Man 

får alltså en snabb uppföljning av felanmälningarna.

5.5 Kunddriven fastighetsförvaltning och kundanpassning

Ett företag konkurrerar inte endast med dess kärnprodukt utan även med s.k. dolda tjänster, 

tjänster som inte är inkomstbringande men fortfarande bidrar till en förbättrad kundrelation

(Grönroos, 2002). Kunden är ej en konstant, man måste ta i beräkning att han är i ständig 

utveckling. En lojal kund ackumulerar erfarenhet för varje besök hos företaget och denna nya 

kunskap förändrar kundens köpbeslutsprocess (Söderlund, 2001). 

Både företag och kunder är alltså i ständig utveckling och det är inte alltid dessa ligger i fas 

med varandra. Det kan uppstå matchningsproblem när endera parten ej hänger med i 

utvecklingen (Söderlund, 2001). Kunden som var nöjd med erbjudandet tidigare kan nu ställas 

inför en ny situation där andra faktorer ligger till grund för beslut. Företaget kan känna sig 

pressade att vara innovativa och ligga i täten när det kommer till att utveckla nya 

produkterbjudanden, detta kan ibland inträffa trots att kunden redan var nöjd med det 

ursprungliga erbjudandet (Söderlund, 2001). Två uttryck som definierar de två olika 

situationerna är:

 Förändrade behov – oförändrat erbjudande

 Oförändrade behov – förändrat erbjudande

Att tillmötesgå kunders önskemål om att flytta inom det egna fastighetsbeståndet är ett sätt för 

HFAB att arbeta med de dolda tjänsterna. Det är enligt Lars Keyser många som flyttar på just 

det här viset, inom HFABs egna fastighetsbestånd. Att försöka tillgodose deras behov är ett 

sätt att profilera sig som tillmötesgående och att hålla kunden nöjd. Han var dock noggrann 

med att förklara att något företräde i kösystemet hade man inte bara för att man bott länge i 

beståndet utan alla behandlades lika. Att få hjälp med t ex. upphängning av tavlor vid 

inflyttning är ytterligare ett exempel på en dold tjänst. 

Ett sätt för att arbeta med att utveckla erbjudandet just för den kund som efterfrågar 

utveckling är att arbeta med tillvalsmöjligheter, man ger kunden möjlighet att själv utveckla 

och förändra sitt boende genom t ex. omtapetsering, nytt golv osv. Detta går i linje med den 
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modell av Bitner som Söderlund (2001) tar upp i sin bok. I modellen tar man upp tre faktorer 

som skapar kundnöjdhet:

 Kreativ reaktion på fel som leverantören själv orsakar

 Tillmötesgående av kundens begäran om specialbehandling

 ”Det lilla extra”

Fler exempel som passar in på ovanstående modell återfinns hos HFAB. De äldre inom 

HFABs fastighetsbestånd har också möjlighet att få hjälp av företagets seniorvärdar. Personer 

anställda för att hjälpa till med sysslor som blivit för svåra pga. kundens höga ålder. Lars ger 

ett exempel med uppgiften att byta en glödlampa som för många äldre innebär en omöjlig 

uppgift eftersom man kanske endast har en begränsad rörelseförmåga.

På Akelius har man valt att sätta en gräns på två år när det gäller flytt inom 

fastighetsbeståndet, innan man bott två år i en av företagets lägenheter får man ingen hjälp 

med flytt inom Akelius. Detta är ett sätt att undvika att folk utnyttjar systemet genom att ta en 

lägenhet bara för att ha bättre chanser på en annan, berättar Ulf Eriksson. Efter två år är man 

behjälplig men det innebär inte någon som helst garanti.

Kärnerbjudandet är förutsättningen för ett företags framgång men hanteringen av ett antal 

tjänster som tillsammans bildar ett totalt tjänsteerbjudande är det som avgör om företaget blir 

framgångsrikt eller inte. Att ett boende består av många delar förutom det fysiska boendet har 

fastslagits i teorin och det innefattar även det mänskliga samspelet och det upplevelsemässiga 

planet (Grönroos, 2001).

På frågan om s.k. ”otrygga områden” (d.v.s. områden där kunden känner sig otrygg, befogat 

eller obefogat) så berättar Lars att man har samarbetat med kommunen i olika 

samverkansprojekt, där ett inslag varit trygghetsvandringar. Dessa innebär att man i samråd 

med någon ansvarig på kommunen går igenom området och ser över vilka förbättringar som 

skall göras för att öka känslan av trygghet. 

Att arbeta med några yttre trygghetsåtgärder är inte något man inom Akelius arbetar specifikt 

med, berättar Ulf Eriksson. Däremot arbetar man med fastighetens trygghet genom att ha 

kodlås på samtliga ytterdörrar, på kvällarna höjs säkerheten ytterligare och man kan endast 



- 40 -

med hjälp av nyckel ta sig in. Om det rapporterats om oroligheter i något område hyr man 

även in väktare två timmar per dygn för att bevaka det aktuella området. 
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6. SLUTSATS

I det här avsnittet knyter vi ihop våra resultat med det teoretiska avsnittet. Resultatet är tänkt 

att fungera som en riktlinje och inspiration för andra aktörer på marknaden.

Slutsatsen kommer att utmynna i en modell som visar hur väl företagen anpassat sig till den 

nya fastighetsförvaltningen. 

Bakom den kunddrivna fastighetsförvaltningen ligger påståendet att ”långvariga 

kundrelationer är lönsamma kundrelationer”. Vi fann en stor enighet kring detta påstående 

och våra respondenter ansåg att ett sådant tänkande är viktigt för ett företags framgång och 

resultat. Det fanns dock vissa skillnader mellan de båda, Lars Keyser på HFAB (i 

fortsättningen benämnd som L.K) berättade att HFAB arbetar för förbättring till samtliga 

kunder och ett ständigt pågående arbete med uppföljningar. Ulf Eriksson på Akelius i 

Halmstad (i fortsättningen benämnd som U.E) ansåg att man det snarare handlade om ”rätt 

nivå till rätt kund”. Detta anser vi vara ett mycket effektivt sätt att minimera ”onödiga” 

kostnader och maximera företagets profit. Ett frågetecken finns dock fortfarande kring hur 

man definierar ”rätt nivå”, med tanke på Akelius ringa uppföljningsarbete så blir det mycket 

svårt att veta om rätt nivå levererats. Risken kan vara stor att den kommunikation som sker 

från kundens sida först uppstår när kunden helt enkelt har tröttnat och vill yttra sitt slutliga 

missnöje och då i värsta fall flytta.

På HFAB arbetar man med omfattande kundundersökningar vilket ger möjlighet till en dialog 

mellan kunden och företaget. Möjligheten att agera proaktiv hyresvärd ökar och det är en 

målsättning vi anser att man bör ha om man vill titulera sig som ”modern” 

fastighetsförvaltare. Sett från ett teoretiskt perspektiv borde sämre kundkontakter leda till 

minskade förtjänster men då marknaden i dagsläget präglas av en enorm efterfrågan så är det 

snarare en ”säljarens marknad”. Full uthyrning ger få, om ens några, incitament för att utöka 

arbetet med kundundersökningar. Om marknaden förändras kan detta tänkas ha en effekt på 

Akelius lönsamhet då man inte är lika bra rustad för att möta upp en marknad där kunden 

ställer högre krav än läge och pris.

Ett av de svåraste ämnena som finns när det kommer till kundrelationer är förväntningar. Att 

ställa förväntningarna på rätt nivå för att på det sättet skapa en högre upplevd nytta av tjänsten 
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är något som i praktiken är mycket svårt att utföra. Ett förväntningsgap resulterar i att kunden 

värderar tjänsten lägre än vad den realistiskt, i jämförelse med andra tjänster, förtjänar. Vi tror 

att framtidens lönsamhet ligger även i att kunna reglera kundernas förväntningar innan de 

kommer in i fastighetsbeståndet. Detta framgick under samtal med L.K att man även funderat 

på inom HFAB, då främst med fokus på de studentområden man har då man där får ett sämre 

betyg av sina kunder än i övriga beståndet. Att uttala sig om vilka aspekter kunderna lägger 

störst vikt vid är något som L.K, med stöd i den omfattande undersökning som HFAB 

genomför, med enkelhet kunde göra och dessutom presentera siffror som visar relationen 

mellan olika åsikter och områden. U.E svarade att han trodde att hyror var det som 

hyresgästerna värderade högst men utan någon undersökning som på något sätt bekräftar detta 

så blir åsikten högst subjektiv och i värsta fall missvisande. Här ser vi en stor skillnad och en 

stor fördel mellan att genomföra ett gediget arbete med kundundersökningar och att inte göra 

det.

Att få kunden att känna sig viktig är ett enkelt sätt att skapa kundnöjdhet. Kunden skall känna 

att den prioriteras och tas på allvar. För att detta skall vara möjligt måste åtgärder vid fel ske 

så snabbt som möjligt. De båda företagen arbetar på två olika sätt med fastighetsskötsel, 

Akelius har valt att lägga en stor del externt medans HFAB sköter all sin skötsel internt. Att 

båda respondenterna insett vikten av att ha bekanta ansikten på företagets frontpersonal ser vi 

som mycket positivt. Om kunden känner igen sig i situationen och det tidigare fungerat bra så 

kommer det att kännas tryggare att låta någon komma in i hemmet och åtgärda eventuella fel. 

En extern fastighetsskötsel ger flexibilitet men kommunikationen mellan den externa aktören 

och fastighetsförvaltaren blir desto viktigare då det är hos fastighetsföretaget som den boende 

faktiskt är kund och det är mot denne som eventuellt missnöje kommer att riktas. 

En modern marknad där tillgången på information är större ställer högre krav på företagen att 

differentiera sig själv, att sticka ut på marknaden och särskilja sitt erbjudande från andra 

erbjudanden av likartad karaktär. En möjlighet att utveckla sitt erbjudande är att erbjuda dolda 

tjänster, ”det lilla extra”, det som kunden inte betalar för egentligen men ändå får dra nytta av. 

Detta innebär att man överträffar kundens förväntningar vilket är målsättningen när man 

arbetar med fokus på kunden och dennes upplevelse av tjänsten. Båda företagen skulle tjäna 

på att utveckla och konkretisera sina dolda tjänster och dessutom göra kunden medveten om 
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dessa. Ett bra boende till ett marknadsmässigt pris är grunden, det förväntar sig de flesta 

kunder. För att därefter vinna marknadsandelar måste man erbjuda något mer.

6.2 Modell av slutsats

Genom att strukturera upp all data inom våra fem teman kan vi också dra slutsatser om hur väl 

företagen lever upp teorins definition av en kunddriven fastighetsförvaltning, både inom varje 

delområde i sig samt även också presentera ett helhetsresultat. Metoden vi har valt för detta är 

en poängskala som är tänkt att demonstrera i vilken utsträckning man har anpassat sig efter 

det ”moderna” tänkandet. Poängskalan har tre olika nivåer, 0, 1 och 2 där 0=inte alls, 1=delvis 

och 2=helt. 

Det är vi författare som bedömer företagen och poängen blir därför subjektiv men bör ändå ge 

en bra totalbild. 

6.2.1 HFAB

Lojalitet

2 poäng

L.K har tagit till sig det långsiktiga lönsamhetstänkandet med lojala kunder och man arbetar 

även med kontinuerlig uppföljning av samtliga kunders upplevelser. 

Kundundersökningar

2 poäng

Tack vare det väldigt omfattande undersökningsarbete man genomför så har man gott och väl 

levt upp till de kriterier som vi anser berättigar ett toppbetyg. Den enorma detaljnivå man 

uppvisar ger också grund till ett högt betyg.

Kundnöjdhet och förväntningar

0 poäng

Detta är ett område som vi anser att man kan arbeta mer med på HFAB. L.K var förvisso 

mycket medveten om problematiken men vi bedömer inte detta tillräckligt för att ge något 

poäng. Att ställa förväntningar på rätt nivå är dock ett mycket svårt arbete då kontakten med 
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kunden, av förklarliga skäl, sker först då kunden redan är aktuell som hyresgäst. Ett område 

där man har möjlighet att fånga upp potentiella kunder och faktiskt arbeta mot 

förväntningarna är i HFABs mycket omfattande bostadskösystem. Här har man möjligheter 

som man inte utnyttjar. 

Fastighetsskötsel och felanmälan

2 poäng

Kunderna är överlag väldigt nöjda med fastighetsskötseln och felanmälan och överlag verkar 

deras system fungera väldigt snabbt och smidigt. Systemet där kunder får möjlighet att själva 

prioritera vilka åtgärder de finner viktigast är helt i linje med teorin där kunden skall känna 

sig prioriterad och få chans att själv påverka beslut. Att man dessutom följer upp effekten av 

åtgärderna gör att ett maxbetyg känns självklart.

Kunddriven fastighetsförvaltning och kundanpassning

1 poäng

 HFAB har till viss del anammat konceptet med tilläggs- och dolda tjänster, t ex. genom sina 

seniorvärdar och de tillvalsmöjligheter man kan utnyttja för att uppgradera sitt boende. Dock 

så anser vi inte att det är tillräckligt för att tydligt ge några konkurrensfördelar och positionera 

sig på marknaden.

6.2.2 Akelius

Lojalitet

1 poäng

Även U.E var medveten om kopplingen mellan lojalitet från kunder och lönsamhet. Det som 

talar emot ett toppbetyg är det faktum att man gör skillnad på kund och kund genom att 

bemöta kundens krav men endast till den nivå som krävs. ”Rätt nivå till rätt kund” är 

ekonomiskt sätt ett mycket försvarbart uttalande men stämmer inte med teorin inom det 

aktuella temat.

Kundundersökningar

0 poäng
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Akelius har tidigare arbetat med kundundersökningar men har valt att sluta med detta. Vi 

anser att detta är ett steg i fel riktning och går mot den utveckling som teorin förespråkar. 

Kundnöjdhet och förväntningar

0 poäng

En följd av det bristande kundundersökningsarbetet blir att man ej är medveten om vad 

kunderna förväntar sig eller vilka aspekter man anser viktiga för att öka den upplevda nyttan. 

U.E personliga uppfattning om att hyran är den aspekt som de boende anser vara viktigast kan 

mycket väl stämma på Akelius kunder men det finns tyvärr inga konkreta data som kan 

kontrollera detta om man skulle vilja bekräfta påståendet. 

Fastighetsskötsel och felanmälan

2 poäng

Det faktum att Akelius har felanmälan dygnet runt samt att alla felanmälningar går direkt till 

det externa förvaltningsföretaget där man på begäran kan få träffa samma person varje gång 

berättigar 2 poäng. Fördelen med extern förvaltning är att man får in expertisen. 

Kunddriven fastighetsförvaltning och kundanpassning

1 poäng

Precis som HFAB har Akelius insett vikten av att arbeta med tilläggstjänster då man erbjuder 

viss hjälp vid flytt inom det egna fastighetsbeståndet, men inte till så hög grad som man kunde 

gjort.
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6.2.3 Modell presentation

För att göra resultaten mer överskådliga och lättare att jämföra så har vi valt att presentera 

sammanställningen av slutsatsen både som modell och diagram.  

HFAB Akelius
Lojalitet 2 1
Kundundersökningar 2 0
Kundnöjdhet och förväntningar 0 0
Fastighetsskötsel och felanmälan 2 2
Kunddrivenfastighetsförvaltning och 
kundanpassningar 1 1
Total poäng av 10 möjliga 7 4

(Figur 4: Modell av slutsats)
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BILAGA 1

Intervjuguide

Vi börjar intervjun med att kort beskriva uppsatsen och de teorier vi kommit fram till. 

Vad tycker intervjuobjektet om våra tankar/idéer? 

Kan du förklara hur er organisation är uppbyggd och din egen position? (Arbetsuppgifter, 

arbetsdag, mål för dig och företaget).

Vilka är du direkt beroende av för att utföra dina arbetsuppgifter?

Hur definierar du kundnytta? Är det ett centralt begrepp som ni arbetar efter? 

Gör ni någon slags undersökning som för att jämföra kundernas förväntningar på företaget 

och den faktiska upplevelsen?

Hur går ni tillväga när klagomål inkommer?  Vem gör vad i processen? 

Finns det några nyckelpersoner ur kundens synvinkel? Har ni något unikt i jämförelse med era 

konkurrenter i ert arbete mot era kunder? 

Har ni något system för att följa upp åtgärder och för att se om de fått den önskade effekten?

Vad tror du att era kunder anser vara viktigast för att de ska vara nöjda med sitt boende och 

sin service?

I de teorier vi stött på har ett genomgående tema varit att lojala kunder är lönsamma kunder. 

Hur ställer du dig till detta påstående? 

Hur arbetar ni aktivt för att möta upp kunders förändrade livssituation? 
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Hur ser du på kringtjänster som en del av ett helhetskoncept för att öka kundnyttan för att 

därmed öka era konkurrensfördelar (med kringtjänster menar vi t ex vård av kringliggande 

områden, flytthjälp mm)? 

Hur arbetar ni för att tillgodose individers specifika önskemål som t ex golvläggning, 

omtapetsering, vitvaror etc. Arbetar ni även på liknande sätt mot individers önskemål om 

lokaler (bygga om så lokalerna passar den nya verksamheten eller verksamhetens nya 

inriktning)?

Samarbetar ni med t ex hyresgästsföreningar mm för att få deras samlade åsikter?


