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Problemformulering:

Hur kan chefer inom fastighetsförvaltning leda sina medarbetare för att
nå företagets mål?

Syfte:

Vårt syfte var att urskilja eventuella likheter och skillnader mellan olika
fastighetsförvaltande chefers sätt att leda sina medarbetare.

Teoretisk referensram: I vår undersökning har vi valt att utgå från fyra basteorier vilka vi fann
relevanta för ämnet efter att ha studerat litteratur inom ämnet ledarskap
och ledarskap inom fastighetsförvaltning. I den teoretiska referensramen
diskuteras teorier som praktiskt ledarskap, motivation och engagemang,
tjänstekvalitet och kommunikation vilka alla är viktiga komponenter för
att lyckas med ett effektivt ledarskap enligt O'Reilly, Caldwell, Chatman,
Lapiz & Self (2010).
Metod:

I metoden har vi genomfört en kvalitativ studie med en intensiv
utformning och deduktiv ansats. Empirin samlades in genom sex
personliga intervjuer där vi intervjuade tre fastighetsförvaltande chefer
samt en av respektive chefs anställda.

Resultat:

I vår undersökning har vi kommit fram till att alla responderande chefer
arbetar med att motivera sina anställda och kommunicera med dem för att
styra dem mot företagens mål. De gemensamma mål som alla tre företag
arbetar mot är finansiella mål och mål om nöjda kunder genom hög
tjänstekvalitet. Studien visar att hur chefer inom fastighetsförvaltning
leder sina medarbetare för att nå målen är ganska lika men skiljer sig på
några punkter såsom att cheferna har olika ledarstilar, deras sätt att arbeta
för att säkerställa god tjänstekvalitet skiljer sig samt att de har olika sätt att
förmedla företagets mål till sina anställda. Vi hoppas att vår studie ska
skapa en större förståelse mellan ledarskap och fastighetsförvaltning.
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Problem formulation:

How can managers within property management lead their employees to
achieve company goals?

Purpose:

Our purpose was to identify similarities and differences between different
property managers’ way to lead their employees.

Theoretical framework: In our study, we have chosen to use the four basic theories which we
found most relevant to the subject after studying literature in the field of
leadership and leadership within property management. In the theoretical
framework we discuss theories such as practical leadership, motivation
and commitment, service quality and communication which are all
important components for succeeding with an effective leadership
according to O'Reilly et al. (2010).
Methodology:

We have conducted a qualitative study with an intensive format and a
deductive approach. The empirical data were collected through six
interviews in which we interviewed three managers and a member of each
managers’ staff within property management companies.

Results:

In our research we have reached the conclusion that all our respondent
managers are working to motivate their employees and communicate with
them in order to guide them towards the company goals. The common
goals that all three companies are working towards are financial goals and
goals of customer satisfaction through high service quality. The study
shows that how property managers lead their employees to achieve the
goals are quite similar but differs in some ways such as the managers
different leadership styles, their way of working to ensure good service
quality and their way to communicate the company goals to their
employees. We hope our study will create a greater understanding
between leadership and property management.
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1. INLEDNING
I det inledande kapitlet förklaras fastighetsförvaltarens roll och bakgrunden till vårt problem. Vi
diskuterar problemet och formulerar en konkret problemställning. Vi kommer även sätta upp syftet
för uppsatsen och avgränsa området. Till sist tar vi upp centrala begrepp i syfte att skapa förståelse
för kommande text.

1.1 PROBLEMBAKGRUND
Fastighetsförvaltning är ett krävande och utmanande yrke (Baharum, Nawawi & Saat, 2009). I den
rådande lågkonjunkturen har yrket dessutom blivit ännu mer krävande, särskilt för förvaltare med
personalansvar. Hantering av medarbetare, kunder, entreprenörer och leverantörer ingår i ansvaret,
vilket kan vara en utmaning i sig (Dunlap, 2010). Arbetet handlar om att organisera ett effektivt
system för att leda, samordna och följa upp ovan nämnda personers arbeten (Baharum et al., 2009).
Dunlap (2010) framhåller att utmaningen är desto större i en svagare ekonomisk situation med
personalnedskärningar och ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal vilket även Schramm
(2010) stödjer. Nu mer än någonsin är det viktigt att cheferna fokuserar på att motivera personalen
och uppmuntrar lagarbete så att fastighetsförvaltande företag kan nå framgång trots nedgång.
Eftersom pressen är extra hög i lågkonjunktur är det viktigt att medarbetarna fungerar som ett lag,
där varje lagmedlem är en viktig resurs för lagets framgång (Dunlap, 2010; Brown, 2011).
Dunlap (2010) jämför företaget med ett sportlag där den personalansvarige förvaltaren kan betraktas
som en lagledare. Som lagledare krävs att du har förmågan att effektivt motivera och stödja dina
medarbetare i ett försök att nå det gemensamma målet - företagets mål (Dunlap, 2010). Kundnöjdhet
är ett viktigt mål som förvaltarföretagen har gemensamt då förvaltning är en servicetjänst där
företaget kan bli utbytt om det inte infriar de förväntningar som kunderna har på tjänsten (Grönroos,
1987). Ett sätt att mäta hur nöjd kunden är kan vara att undersöka hur kunderna upplever kvaliteten
på tjänsten (Baharum et al., 2009). Enligt Pekala (2011) är duktiga medarbetare i organisationen ett
bra sätt att behålla kunderna. För att behålla duktiga anställda är det viktigt med en öppen dialog,
vilket ger chefen en möjlighet att möta medarbetarnas krav och önskemål (Pekala, 2001).
Mintzberg (1973) anser att olika chefer i samma typ av företag kan ha helt olika bakgrund och
ledarskapsstilar, vilket gör att de troligtvis leder sina anställda på skilda sätt. Sättet att leda påverkar i
sin tur hur de anställda utför sitt arbete, direkt beroende på om chefen leder genom att ge order om
hur arbetet ska utföras eller om denne anser att de anställda kan ta ansvar för många av besluten
själva, efter endast riktlinjer om vilka målen är och vad som ska uppnås (Mintzberg, 1973;
Whitehorne, 2011). Papalexandris och Galanaki (2009) instämmer att en chefs ledarstil har stor
inverkan på de anställdas effektivitet, en ledarstil kan fungera hos en person men inte hos en annan.
Chefer i organisationer med ett modernt sätt att tänka utgår från att medarbetarna som är ute i
verksamheten har den bästa kunskapen inom just sitt område och därmed vet hur kunskapen på bästa
sätt tas tillvara (Högström, Bark, Bernstrup, Heide & Skoog, 1999). Enligt Fellinger (2007) är
medarbetarna en chefs bästa resurs och för att maximera medarbetarnas prestationer krävs att de är
motiverade på arbetet. Indirekt påverkar chefen hur bra de anställda trivs på arbetet och hur
motiverade de är, vilket i sin tur påverkar effektiviteten i deras arbete (Fellinger, 2007).
Enligt Högström et al. (1999) påverkar organisationens uppbyggnad chefens möjlighet till olika
ledarskap. I mindre organisationer kan alla exempelvis vara placerade på samma kontor och alla i
företaget arbetar med närhet till varandra. Det innebär att de kan gå över till varandras kontor eller
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träffas på kafferasten och där utbyta information (Högström et al., 1999). Dessa dagliga möten
inbjuder till en helt annan typ av dialog än vad som uppstår via tryckta eller elektroniska medier
(Högström et al., 1999; Mintzberg, 1973). Chefen har i en mindre organisation möjlighet till en nära
relation med sina anställda och är därmed mer upplyst om deras styrkor och svagheter (Högström et
al., 1999; Whitehorne, 2011). I större organisationer finns normalt inte den möjligheten. Med många
anställda och stora kontor, eller flera olika kontor, krävs annan typ av kommunikation (Högström et
al., 1999; Mintzberg, 1973). Organisationen är mer beroende av teknik och större planering,
exempelvis bestämda möten eller intranät för utbyte av information och tankar (Högström et al.,
1999; Jacobsen & Thorsvik, 2008). Distansen gör även att chefen inte har möjlighet att känna
individerna han eller hon leder i lika stor grad som i små organisationer, vilket kan vara en utmaning
med ledarskapet av stora grupper eller i stora organisationer (Högström et al., 1999; Granér, 1994).

1.2 PROBLEMDISKUSSION
I samband med tidigare studier i vår pågående utbildning har vi dragit erfarenheten att
fastighetsskötare i större organisationer ofta är placerade på annan plats än förvaltarna.
Fastighetsförvaltaren sitter på kontoret medan fastighetsskötarna är ute i fastigheterna eller på ett
annat kontor i anslutning till redskapen. Chefer som är placerade långt ifrån verksamheten har
betydligt svårare att skapa en nära relation till sina anställda och det kan vara svårt att bygga upp tillit
och förtroende om det inte blir naturligt att de träffas varje dag (Högström et al., 1999; Whitehorne,
2011; Smith, 2005). I de fall där chefen inte har daglig kontakt med sina anställda finns normalt en
gruppledare som fungerar som en typ av mellanchef. Kommunikationen med närmsta chef eller
arbetskamrater blir då den viktigaste för de anställda och vilket kan skapa ett glapp mellan
förvaltaren och fastighetsskötarna. Detta kan resultera i att förvaltaren inte får veta allt som pågår i
gruppen då viss information stannar på vägen (Högström et al., 1999). Clutterbuck och Hirst (2002)
menar att chefer som inte kommunicerar väl med sina medarbetare inte är en ledare då en ledare har
denna förmåga. En väl fungerande dialog är viktig för att en chef ska kunna motivera och engagera
sina medarbetare, allt som undgår förvaltaren gör det svårare att leda gruppen och att styra gruppen
mot företagets mål (Högström et al., 1999).
Olika företag och chefer har olika förhållande till sina anställda (Mintzberg, 1973). Enligt Högström
et al. (1999) föredrar en del chefer distans och ser förhållandet som rent professionellt, de pratar
arbete och inget annat. På så vis ödslar chefen ingen tid på onödigt småprat men kan riskera att viss
information stannar på vägen eller inte förmedlas alls (Whitehorne, 2011). Andra chefer anser att ju
närmre du är och ju mer väl du som chef känner dina anställda desto öppnare kommunikation får ni.
Öppen kommunikation leder till högre trivsel och färre missförstånd men även att mindre
information undgår chefen, samtidigt som mycket tid kan gå åt till annat prat än bara om arbetet
(Högström et al., 1999). En god kommunikation är ett sätt att få alla i laget att sträva åt samma håll.
För att nå en effektiv arbetsgrupp är en väl fungerande kommunikation en styrka då chefen kan
förmedla företagets vision och mål till gruppen (Recardo, 2011).
För att driva en effektiv organisation krävs en viktig ingrediens – chefens engagemang. Fortgående
deltagande från dig som chef är avgörande om det ska vara möjligt att förverkliga företagets vision
(Smith, 2005). Dunlap (2010) och Jeffersson (2010) anser att en chefs attityd och synsätt direkt
påverkar de anställda, därför är det viktigt att vara positiv även då pressen och arbetsbelastningen
ökar. Som fastighetsförvaltare, liksom en lagledare inom sporten, är du oftast inte ute på planen utan
står vid sidan av med riktlinjer och råd till ditt team. Lagledarens uppgift är då inte att utföra arbetet
utan att leda laget gemensamt mot målet och se till att arbetet blir rätt utfört (Dunlap, 2010).

1.3 PROBLEMFORMULERING
Hur kan chefer inom fastighetsförvaltning leda sina medarbetare för att nå företagets mål?
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1.4 SYFTE
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för ledarskapet inom fastighetsförvaltning och att
urskilja eventuella likheter och skillnader mellan de olika chefernas sätt att leda. Vi vill beskriva hur
fastighetsförvaltare i tre olika större företag, som agerar på samma marknad, valt att leda sin
arbetsgrupp för att nå de mål som finns inom organisationen.

1.5 AVGRÄNSNINGAR
Företagen vi har valt är av större storlek, det vi kommer fram till i vår studie gäller därmed inte
företag som inte passar in på detta begrepp. Vi har också avgränsat oss till att endast undersöka
företag som i huvudsak sysslar med fastighetsförvaltning, företag som inte har detta som
huvudinriktning omfattas därmed inte av vår studie. Vi är intresserade av att studera ledarskapet av
gruppen fastighetsskötare. Slutsatserna vi drar gäller varken chefer eller fastighetsförvaltare i
allmänhet, utan endast fastighetsförvaltare med medarbetaransvar. De tre organisationer som vi valt
verkar alla i Halmstad och därför avgränsar vi studien till detta område. Vi kommer inte dra några
slutsatser om företag som verkar i andra städer.

1.6 CENTRALA BEGREPP
 Fastighetsförvaltning - ”Fastighetsförvaltare sköter förvaltningen av byggnader och tillhörande
markområden. De planerar underhåll till exempel reparationer av olika slag och kan även vara
ansvariga för fastighetens ekonomi. I arbetet ingår att ha kontakter med hyresgäster,
driftspersonal och entreprenörer” (Redaktionen för yrkesinformation, 2010, para. 1).
 Större företag - definitionen för större företag finns i 1 kap 3 § Årsredovisningslagen (ÅRL) (SFS
1995:1554) och ska uppfölja minst två av följande krav:
- medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren
uppgått till mer än 50,
- företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren
uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
- företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren
uppgått till mer än 80 miljoner kronor
 Chef- en person som formellt tilldelats en position med ansvar att driva en viss verksamhet
(O'Reilly et al., 2010)
 Ledare - en ledare är en informell position som du förvärvar. En ledare är en person som får
medarbetarna med sig, oavsett om han eller hon har en tillsatt position som chef eller inte
(Massboda, Peterson & Rönnholm, 2000).
 Ledarskap - ”Ledarskap är en process där en enskild individ påverkar en grupp av individer mot
ett gemensamt mål, exempelvis ett företags mål” (Northouse, 2000, s. 3).
 Effektivt ledarskap - enligt O’Reilly et al. (2010) kan effektivt ledarskap beskrivas som hur väl
chefen kan
- Upprätta ett praktiskt ledarskap som är i enlighet med den strategiska visionen
- Motivera och engagera andra
- Definiera klara och mätbara mål
- Styra medarbetarna i riktning mot dessa mål.
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2. TEORETISK REFERENSRAM
I den teoretiska referensramen fördjupar vi oss kring de begrepp som introducerades i inledningen.
Här presenteras de teorier som vi anser vara viktiga och ligger till grund för studien. Avsnitten i
detta kapitel ligger till grund för den empiriska undersökningen.

2.1 PRAKTISKT LEDARSKAP
Chefers sätt att leda grundar sig ofta på deras syn på vad ledarskap egentligen innebär vilket innebär
att synen på ledarskapet påverkar vilken ledarskapsstil de intar (Jönsson & Strannegård, 2009).

2.1.1 SYN PÅ LEDARSKAP
O’Reilly et al. (2010) menar att djupkunskap i princip är irrelevant om chefen inte besitter den
sociala kompetensen vilket även stöds av Maccoby (1982) som analyserade sex framgångsrika chefer
för att hitta de egenskaper som gör en effektiv chef. Han kom under sin studie fram till att den
sociala kompetensen var det viktigaste för en chef, snarare än de kunskaper inom arbetsområdet som
chefen hade. Washington, Sutton och Feild (2006) anser däremot att en chef måste visa både teknisk
och social kompetens för att uppfattas som duktig, trovärdig och pålitlig men håller med om att den
sociala kompetensen är oerhört viktig. Maccoby (1982) menar att i begreppet social kompetens ingår
förmågan att samspela med andra människor, respektera sina medarbetare, ha förmågan att ta folk
och vara villig att delegera makt. Att ha förmågan att ta folk är viktigt för en chef som leder många
olika typer av människor (Maccoby, 1982; Granér, 1994). Enligt Granér (1994) har varje enskild
medarbetare individuella behov, dessa kan vara sociala eller arbetsinriktade. En del mår bäst av att
arbeta i lag tillsammans med andra människor medan andra trivs bäst när de får göra sysslorna själva
i sitt eget tempo (Granér, 1994). Enligt Whitehorne (2011) kan en duktig chef även anpassa sin
ledarskapsstil efter vilken medarbetare han eller hon leder.
Bryman (1996) tar upp tre faser för hur synen på ledarskapet har utvecklats med tiden;
karaktärsmodellen, stilmodellen och situationsmodellen. För en sammanfattad modell, se bilaga 1.
Karaktärsmodellen är den första fasen och omfattar chefens egenskaper. Enligt karaktärsmodellen
föds människan med olika egenskaper vilket gör att vissa är bättre lämpade som chefer. De mest
betydande dragen är social förmåga, intelligens, självförtroende, beslutsamhet och integritet. Finns
egenskaperna där kan de utvecklas vidare, finns de inte där är möjligheten liten att alls utveckla dem
(Bryman, 1996). Cohn (2002) motsätter sig karaktärsmodellen och säger att "Den farligaste
ledarskapsmyten är att ledare är födda till det…” (Cohn, 2002, s.30). Enligt Cohn (2002) utvecklas
ledare snarare än föds.
Den andra fasen är stilmodellen. Här utvecklas karaktärsmodellen till att det inte bara är chefens
egenskaper som påverkar ledarskapets effektivitet utan också vad chefen har för beteende (Bryman,
1996). Stilmodellen betonar träning framför medfödda egenskaper och fokus ligger på hur en chef
agerar. Enligt stilmodellen går det lära sig att bli en god ledare (Bryman, 1996).
Den tredje fasen är situationsmodellen. Här sätts situationsfaktorerna i centrum för ett effektivt
ledarskap. Enligt situationsmodellen beror ledarskapets effektivitet på hur väl chefen kan anpassa sitt
beteende efter vilken situation han eller hon befinner sig i och därmed anta olika ledarskapsstilar
(Bryman, 1996). McCrea (2005) och Whitehorne (2011) anser att dagens mest effektiva ledare
skiljer sig från sina föregångare i deras förmåga att anpassa sig i ett omväxlande företagsklimat. Det
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innebär att de är bättre på att ta emot förändringar som något bra, istället för att hålla fast vid det
gamla (McCrea, 2005).
2.1.1.1 MEDVETENHET ÄR A OCH O

Om en chef är medveten om både sina egna och sina medarbetares kunskap och egenskaper och kan
upprätta goda och hållbara relationer till sina medarbetare kan han eller hon utnyttja företagets
gemensamma kompetens för att på ett effektivt sätt nå det önskade resultatet (Blake & McCanse,
1991; Jefferson, 2010). Washington, Sutton och Feild (2006) menar att framgångsrika ledare är de
som är duktiga empatiska lyssnare och som känner igen andra för deras speciella och unika
egenskaper. De chefer som inte kan hantera relationerna med medarbetarna på rätt sätt har betydligt
svårare att utnyttja kompetensen inom företaget. En chef som är medveten om sina egna brister kan
tydligare förstå konsekvenserna av dessa och därmed ta hjälp av goda medarbetare för att
kompensera upp dessa (Blake & McCanse, 1991).

2.1.2 LEDARSKAPSSTILAR
En fråga som Jönsson och Strannegård (2009) tar upp är hur och varför vissa chefer lyckas med att
utöva ett effektivt ledarskap och andra inte. Deras teori är att det går att finna orsaken till detta i
studier om ledarskapsstilar (Jönsson & Strannegård, 2009).
2.1.2.1 MACCOBYS EGENSKAPSINRIKTADE LEDARSKAPSMODELL

Maccobys (1976) forskning kring ledarskapsstilar beskriver fyra karaktäristiska typer av chefer i
förvaltning och storföretag baserad på studier av 250 tjänstemän. De fyra typerna är yrkesmannen,
djungelkrigaren, organisationsmannen och tävlingssökaren. Få chefer är renodlade exempel av
någon av typerna, istället är de flesta blandningar men med en viss typ som är dominerande.
Maccoby (1976) är noga med att betona att ingen ledartyp är mer effektiv än den andra utan att det
finns positiva och negativa sidor av alla fyra typer. En ledartyp har både positiva och negativa sidor
vilket gör att han eller hon är effektiv i vissa situationer och mindre effektiv i andra.
Typ

Nyckelord

Yrkesmannen

Kvalitet

Djungelkrigaren

Makt

Organisationsmannen Tjänande

Tävlingssökaren

Tävlan

Positiva drag
Självständig
Krävande
Tapper
Beskyddande
Lojal
Försiktig
Omtänksam
Djärv
Inspirerande
Opartisk
Flexibel

Negativa drag
Samarbetsovillig
Omedgörlig
Hänsynslös
Dominerande
Inställsam
Ängslig
Vek
Chanstagande
Förledande
Känslolös
Nyckfull

Figur 2.1 Maccobys modell över ledarskapsstilar, 1982, s. 16.
 Yrkesmannen beskrivs som den mest klassiska ledartypen som motiveras av att vara med och
skapa produkter/tjänster av hög kvalitet. Denna ledartyp drivs av sitt intresse för själva
arbetsprocessen. Yrkesmannen är självständig och krävande men kan bli ovillig att samarbeta och
har svårt att vara tillmötesgående om någon går emot honom. Denna typ av chef utövar sitt
ledarskap genom att ge order till de anställda att tillämpa det som enligt honom eller henne är den
bästa lösningen på ett problem (Maccoby, 1976).
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 Djungelkrigaren drivs av makt och upplever livet och arbetet som en kamp för existensen. Denna
typ av chef måste vinna till varje pris och är modig och beskyddande över sin egen grupp men kan
vara hänsynslös mot motståndare. Den dominerande attityden hos denna ledartyp kan enkelt driva
bort kreativa och självständiga anställda (Maccoby, 1976).
 Organisationsmannen är inställd på att tjäna och bygga upp organisationer. Han eller hon är
intresserad av människorna i organisationen men kan samtidigt vara väldigt kontrollerande över
de underordnade. När organisationsmannen utsätts för tryck kan han eller hon bli ängslig och
försiktig och saknar den djärvhet som kan behövas för att ta beslut i pressade situationer
(Maccoby, 1976).
 Tävlingssökaren tycker om att ta kalkylerade risker och är fascinerad av att upptäcka nya metoder.
Denna ledartyp gillar konkurrens och är en rättvis lagspelare. I bästa fall smittar chefens
entusiasm av sig på de anställda. Till skillnad från djungelkrigaren strävar tävlingssökaren inte
efter att bygga upp ett imperium utan att vinna berömmelse i ögonblicket. Svagheterna är att han
eller hon lätt kan förhasta sig och har en benägenhet att leva i en fantasivärld där lögner och
manipulation är en tillåten väg för att nå framgång (Maccoby, 1976).
2.1.2.2 GRIDMODELLEN – BEHAVIORISTISK LEDARSKAPSTEORI

Blake och McCanse (1991) anser att ledarskapets grundelement är; konfliktlösning, initiativförmåga,
lyhördhet, tydlighet, beslutsfattande och konstruktiv kritik. Ur dessa element har Grid-modellen
utvecklats. Grid-modellen är skapad för att förstå ledarskapsstilar och utgår från i vilken grad en chef
är inriktad mot produktion eller relationer till medarbetarna. Grid-modellen har två axlar där den
vertikala påvisar hur relationsinriktad chefen är medan den horisontella visar hur produktionsinriktad
chefen är. På kort sikt kan du nå effektivitet genom att rikta in dig på endast produktion, men i det
långa loppet fungerar inte detta samtidig som du inte kan fokusera endast på relationer då
effektiviteten minskar om kraven är för låga (Blake & McCanse, 1991). I modellen belyses fem
Grid-stilar där varje exempel i modellen är extremfall;

Figur 2.2 Gridmodellen av Blake och McCanse, 1991, s 35.
 Uppgivet ledarskap 1,1- Arbetet utförs utan något engagemang och ingen större entusiasm.
Förändringar i organisationen ses med negativa ögon. Chefen hävdar att var och en bör sköta sitt
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på arbetsplatsen. Minsta möjliga ansträngning för att få erfordrat arbete utfört räcker för att få
stanna i organisationen (Blake & Mouton, 1964).
Gemytarledarskap 1,9- Här vill chefen skapa harmoni med behagligt arbetstempo och bra
relationer. Att berömma sin personal är chefen inom gemytarledarskapet bra på. Diskussion
förekommer men blir det konflikt så tystas den ner (Blake & Mouton, 1964).
Lydnadsledarskap 9,1- Framförallt så är det prestation och hög arbetsmoral som räknas i
lydnadsledarskap. Nackdelen med detta är risken för stress hos de anställda om de tror att det
finns en risk att bli avskedad om de inte arbetar tillräckligt bra i chefens ögon (Blake & Mouton,
1964). Lydnadsledarna vill att mänskliga faktorer ska störa så lite som möjligt (Blake &
McCanse, 1991).
Teamledarskap 9,9- Chefen inriktar sig både på resultatet och på människan i företaget. Enligt
studier som är gjorda av Blake och Mouton (1982) är Teamledarskap ”det optimala”. Att delegera
arbetet och att få medarbetarna att växa är något som teamledarskapet prioriterar. Det leder i sin
tur till goda arbetsrelationer som inger förtroende och respekt (Blake & McCanse, 1991).
Kompromissledarskap 5,5- Lagom är kompromissledarskapets ledord. Medarbetarna varken trivs
eller vantrivs. Här vill chefen gärna kompromissa när det gäller konflikter. Att vara försiktig är
chefens sätt att agera (Blake & Mouton, 1964). Här balanseras arbetskraven med människornas
behov av bra relationer (Blake & McCanse, 1991).

2.2 MOTIVATION OCH ENGAGEMANG
En av chefens viktigaste uppgifter är att motivera medarbetare att aktivt delta i de ansträngningar
som leder till att uppnå organisatoriska mål (Savage-Austin & Honeycutt, 2011). Enligt Brecher
(2006) är duktig och motiverad personal en gemensam nämnare för de flesta av dagens
framgångsrika chefer. Fastighetsförvaltaren ansvarar för att hålla kunden nöjd och chefer som
engagerar sin personal så att de förstår sin betydelse och det direkta sambandet mellan deras arbete
och kundnöjdheten har lättare att motivera sina medarbetare att sträva mot detta mål (Dunlap, 2010;
Jefferson, 2010). Chefer som tydligt visar att de värderar sin personal högt når högre engagemang
och effektivitet (Dunlap, 2010; Brown, 2011).
Medarbetarna är en chefs bästa resurs enligt Fellinger (2007) och för att maximera medarbetarnas
prestationer krävs att de är motiverade att utföra sitt arbete. Belöningar som pengar, pensionsavtal
eller bonusar räcker inte för att motivera. Samtidigt är sådana belöningar endast motiverande om de
följer ett visst beteende, kan medarbetarna inte påverka dem är de inte motiverande i arbetet. Det
innebär att bonusar eller löner som kommer oavsett prestation inte kan räknas som en
motivationsfaktor (Fellinger, 2007; Brown 2011). Att ge regelbunden feedback till sina anställda är
en strategi som har visat sig vara en bra faktor för att motivera de anställda och för att få dem att
stanna kvar på företaget (Phillips & Roper, 2009; Whitaker, 2010). Bekräftelse från människor gör
verkligen skillnad, speciellt om bekräftelsen kommer ifrån en person som den anställa ser upp till
och respekterar. Det finns inget bättre sätt att skapa lojalitet än att investera i medarbetarna (Wilken,
2009).
Pekala (2001) anser att det är viktigt att arbetsgivarna förstår att det inte enbart räcker med att
erbjuda medarbetarna en lönecheck, utan det är ofta annat som krävs för att få ökat engagemang.
Många anställda vill idag bli behandlade mer som partners än som anställda och arbeta i en miljö
som är fri från stela hierarkiska stilar (Pekala, 2001; Brown, 2011). Vad som motiverar en anställd
kan dock vara väldigt varierande (Brown, 2011; Whitaker, 2010). Pekala (2001) beskriver nio
grundläggande faktorer som är motiverande för en anställd vilka är; ekonomisk ersättning,
utbildningsmöjligheter, karriärvägar, företagets vision, delaktighet, chefens ledarstil, stimulerande
arbetsuppgifter, sociala band och att kombination av arbete/ privatliv är i balans (Pekala, 2001;
Gostick & Elton, 2007). Utöver dessa nio är beröm en viktig motivationsfaktor (Phillips & Roper,
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2009; Brown, 2011). För att motivera medarbetarna enskilt krävs att chefen känner dem och vet vad
som motiverar just dem. En chef som inte har nära kontakt kan ha svårare att motivera medarbetarna
individuellt än vad en chef som har daglig kontakt med dem har. Då gäller det att se till så att varje
interaktion med medarbetarna räknas. Att berömma för gott arbete och be om feedback ökar både
medarbetarnas motivation och ger en känsla av delaktighet (Jefferson, 2010; Brown, 2011).
En viktig del för företagets framgång är att öka delaktigheten hos de anställda (O’Rielly et al, 2010;
Forrester, 2000). Detta har visat sig vara mycket effektivt då det frigör medarbetarnas potential, ökar
deras motivation och tillåter dem att utvecklas (Forrester, 2000). För att chefen ska våga lämna
ansvar till sina medarbetare krävs att han eller hon anser att de är pålitliga och klarar av uppgiften
(Hakimi, Van Knippenberg & Giessner, 2010). Delegering är också det enklaste sättet för en chef att
skapa mer tid till annat (Pollock, 2011). Brecher (2006) har utvecklat sju sanningar om ledarskap
som handlar om delegering och delaktighet:
 Du kan inte agera på egen hand, din personal avgör din framgång. Som chef är du beroende av
dina medarbetare för att bli framgångsrik. Ett sätt att lyckas med detta är att placera rätt personer
på rätt plats och tilldela dem lämpliga uppgifter (Brecher, 2006; O’Reilly et al. 2010; Forrester,
2000).
 Längtan efter perfektion hindrar din framgång genom att blockera delegation. Ditt sätt att se på
saken behöver inte vara den enda rätta, dina medarbetare kanske inte löser problemet på precis
samma sätt som du men resultatet kan vara det samma ändå eller till och med bättre (Brecher,
2006).
 Samarbete ger bättre resultat. Involverar du dina medarbetare i frågor får ni ett samarbete och
flera olika möjliga lösningar som sedan kan vägas mot varandra för att finna den bästa lösningen.
Ett sätt att motivera till samarbete är att belöna grupprestationer (Brecher, 2006: O’Reilly et
al,.2010).
 Talanger varierar. Om chefen identifierar de anställdas olika styrkor kan han eller hon använda
dem till organisationens fördel. Chefen kan då sätta ihop individer med olika styrkor för att skapa
en grupp som har alla komponenter (Brecher, 2006; Blake & McCanse, 1991).
 Du är inte bäst på allt. Om du som chef inser dina egna styrkor och svagheter vet du i vilka lägen
det är bättre att ta hjälp av medarbetare och delegera ditt arbete till någon med starkare kompetens
(Brecher, 2006; Whitehorne, 2011; Blake & McCanse, 1991).
 Som chef har du inte alltid rätt. Om du erkänner när du har fel kan du använda det som en lärorik
erfarenhet istället för att sopa dina misstag under mattan. Medarbetare har också lättare att
respektera en chef som kan erkänna sina fel och blir inte själva lika rädda för att göra ett misstag
(Brecher, 2006).
 Engagemang föder ansvar. Om du involverar dina medarbetare i beslutstagandet kommer de
känna sig engagerade och delaktiga i resultatet vilket gör det att de känner att de har kontroll och
vill ha ansvar (Brecher, 2006; Brown, 2011).
För att skapa motivation menar O’Reilly et al. (2010) och Jefferson (2010) att det bästa en chef kan
göra är att föregå med gott exempel. Om chefen är motiverad smittas medarbetarna av detta
automatiskt och blir också motiverade att prestera bra och engagera sig i företaget. Ditlev-Simonsen
och Midttun (2010) kom i sin studie fram till att chefer till stor del motiverades av samma saker som
medarbetarna. Faktorer som cheferna prioriterade högt i motivationssyfte var; att skapa och
upprätthålla en konkurrenskraftig organisation och ett starkt varumärke, att få vara delaktig i att
skapa en produkt/tjänst som värderas högt av kunderna och goda relationer till medarbetare och
intressenter. Lönen hade låg prioritet bland det som motiverade cheferna (Ditlev-Simonsen &
Midttun, 2010).
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2.3 TJÄNSTEKVALITET
För att lyckas på en marknad med hård konkurrens krävs att tjänsten håller en hög kvalitet (Baharum
et al., 2009). Enligt O’Reilly et al. (2010) är det chefens ansvar att fatta beslut som gör att deras
organisation anpassar sig och lyckas i konkurrensutsatta miljöer. I tjänstesektorn, som
fastighetsförvaltning tillhör, är kvalitet och kundens upplevelse av kvaliteten viktig (Ericson, 1992;
Baharum et al., 2009; Ladhari, Pons, Bressolles & Zins, 2011). Enligt Fornell (2004, para. 2) är
nöjda kunder den enda vägen till lönsamhet på lång sikt, vilket gör att hög tjänstekvalitet och
ekonomisk lönsamhet går hand i hand. Enligt Baharum et al. (2009) kan upplevd tjänstekvalitet
definieras som skillnaden mellan kundens förväntningar på tjänsten och hur de slutligen uppfattar
den. Om tjänsten inte uppfyller förväntningarna kommer kunden bedöma kvaliteten som låg och om
den överträffar förväntningarna kommer de anse att tjänsten håller en hög kvalitet (Baharum et al.,
2009; Ladhari et al., 2011). Kravet på hög servicekvalitet i fastighetsförvaltningen har ökat genom
åren på grund av ett alltmer konkurrensutsatt företagsklimat (Dunlap, 2011). För att förbli
konkurrenskraftiga måste fastighetsförvaltaren vara lyhörd över kundens åsikter och önskemål och
sedan använda denna information för att förbättra sin service (Ericson, 1992; Baharum et al., 2009).
Chefen har därmed en betydande roll för att uppnå hög tjänstekvalitet (O’Rielly et al, 2010).
Tjänstekvaliteten är en avgörande faktor för företagens framgång och kan användas som en
barometer för verksamhetsresultatet (Baharum et al., 2009). Hur kunden upplever tjänsten beror till
stor del av hur de upplever bemötandet av personalen. Detta gör att personalen är en viktig resurs för
hur hög tjänstekvalitet företaget uppnår (Brown, 2011).

2.3.1 HÖG KVALITET- BESPARING AV KOSTNADER
En vanlig uppfattning är att hög kvalitet innebär högre kostnader. Detta stämmer inte, tvärtom är det
vanligt att förhållandet är det motsatta, att brist på kvalitet kostar pengar (Grönroos, 2008; Ladhari et
al., 2011). Enligt Grönroos (2008) lägger ett företag inom tjänstesektorn runt 35 % av sina
driftskostnader på att rätta till fel som de gjort. Hög kvalitet och noggrant arbete från början kan
istället spara på de kostnader som de upprepade arbetsmomenten och felkorrigeringarna innebär. Att
utbilda personalen leder till att företaget blir av med de onödiga kostnader som brist i kvaliteten
innebär. Det är dessutom rimligt att anta att hög kvalitet inte bara innebär att befintliga kunder
stannar, utan även att ryktet sprider sig och att företaget får fler kunder. På så vis har företaget inte
bara minskat kostnaderna, det har också ökat intäkterna (Ladhari et al., 2011; Grönroos, 2008).

2.3.2 NÖJD KUNDINDEX
För att mäta tjänstekvalitet använder många företag sig av Nöjd kundindex, senare förkortat NKI,
som är en kvalitetsmodell över hur kunden upplever den totala kvaliteten på den levererade tjänsten
(Cassel & Strand, 1999, s.1). I kvalitets- och utvecklingsarbetet är det nödvändigt att ha god kunskap
om hyresgästernas syn på sitt boende. Modellen används för att mäta hur kunderna värderar ett
företags verksamhet och ger en indikation över hur förvaltningsverksamheten sköts (Statistiska
Centralbyrån, 2010, para. 2). Undersökningen är uppbyggd av ett antal frågor som ställs till en grupp
av kunder och utger ett mått för hur en grupp av kunder upplever kvaliteten. Frågorna utformas
tillsammans med beställaren vilket ger en modell som är skräddarsydd just för företagets verksamhet
(Statistiska Centralbyrån, 2010, para. 3; Cassel & Strand, 1999, s.1). Frågorna utgör grunden för att
besvara tre huvudindikatorer; hur nöjda kunderna är med verksamheten som helhet, hur väl deras
förväntningar på tjänsten uppfylls och hur tjänsten upplevs jämfört med en ideal sådan. Frågorna har
normalt en tio-gradig skala där ett är det sämsta värdet och tio det bästa (Cassel & Strand, 1999, s.1).
Nöjd kundindex visar också vilka områden som företaget behöver förbättra och gör det möjligt för
företaget att jämföra kundnöjdheten mellan olika år (Statistiska Centralbyrån, 2010, para. 1).
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2.3.3 KUNDRELATIONENS LIVSCYKEL
Att hålla kunden nöjd genom hög tjänstekvalitet är absolut nödvändigt om företaget ska behålla sina
kunder och bevara en bra kundrelation (Söderlund, 2001). Grönroos (1987) beskriver
kundrelationens livscykel med tre olika steg; initialskede, köpprocess och konsumtionsprocess. I
initialskedet måste företaget fånga kundens intresse. I köpprocessen ger företaget kunden ett löfte om
vilka tjänster de kommer erbjuda kunden. Om löftet överensstämmer med det kunden letar efter finns
chansen att denne fattar beslutet att köpa tjänsten. I det tredje skedet konsumerar kunden tjänsten.
Det är här kunden upplever väl hur tjänsten motsvarar förväntningarna och löftet företaget gett
(Grönroos, 1987).

Figur 2.3 Kundrelationens livscykel av Grönroos, C, 1987, s 8.
Kunderna utvärderar tjänsten efter de förväntningar de har (Ericson, 1992; Baharum et al., 2009).
Det är därför mycket viktigt att de löften som företagen ger i köpprocessen stämmer överrens med
det verkliga resultatet, annars leder detta till missnöje över kvaliteten och kunden kommer därmed
inte stanna kvar. Om företaget infriar eller överträffar förväntningarna ökar chansen att kunden
behåller eller återköper tjänsten (Grönroos, 1987; Söderlund, 2001). I fastighetsbranschen där
kunderna har flera olika alternativ kommer de inte stanna kvar hos ett företag där tjänstekvaliteten
inte är tillfredsställande (Fornell, 2004, para. 2).

2.4 KOMMUNIKATION
För att få med sig medarbetarna och engagera dem i företagets strategi och mål krävs att chefen
förmedlar mål och visioner med mera till medarbetarna vilket sker genom ständig kommunikation
(O’Reilly et al., 2010). Genom kommunikation kan chefen förmedla företagets mål och visioner,
direktiv och krav, lösa konflikter med mera (O’Reilly et al. 2010; Fellinger, 2005; Schramm, 2010).
Att få ut företagets mål med mera till medarbetarna är oerhört viktigt för att engagera dem att arbeta
mot målen (O’,Reilly et al., 2010) Kommunikation kräver tid och engagemang från chefens sida då
kommunikationen ska gå åt bägge håll, lika viktigt som det är för en chef att vara tydlig i sin
kommunikation är förmågan att lyssna och läsa av sina medarbetare (Whitehorne, 2011; Fellinger,
2005). Kommunikation är så mycket mer än de ord som kommer ut ur vår mun. Kommunikation
består även i kroppsspråk, tonläge och också hur vi framställer oss själva med exempelvis klädsel
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och frisyr (Fellinger, 2005). Frekvent kommunikation mellan chefer och personal är ett sätt att
garantera att alla delar i organisationen arbetar mot samma mål (O’Reilly et al., 2010; Dunlap, 2010;
Schramm, 2010). För att detta ska ske krävs öppna och aktiva linjer för kommunikation (Smith,
2005).
En chef är beroende av att kommunikationen fungerar, speciellt när det kommer till fattande av
viktiga beslut. En del av en chefs styrka vid beslutsfattande är att han eller hon får all information till
sitt bord. Mycket av denna information fås muntligt och vid informella träffar. Att chefen har mer
information än vad medarbetarna har gör att han eller hon i många fall kan ta mer effektiva beslut än
vad de anställda kan (Mintzberg, 1973). Whitehorne (2011) undersökte vad högt uppsatta chefer på
framgångsrika företag tyckte var det viktigaste för att skapa en bra relation till medarbetarna och fick
svaret att kommunikation och tillit var viktigast, likaså en ömsesidig respekt. En chef kan inte vara
bästa vän med sina medarbetare men måste kunna tala öppet med medarbetarna om frågor som är
viktiga för att säkerställa att de kan åtgärda eventuella problem innan de växer till viktiga frågor
(Whitehorne, 2011). Effektiva ledare är också effektiva kommunikatörer och för att vara en ledare
och inte bara en chef krävs kommunikation. Att ha förmågan att kommunicera tydligt och
framgångsrikt samtidigt som du inger förtroende och respekt tyder på att du är en bra kommunikatör
(Clutterbuck & Hirst, 2002).

2.4.1 TYPER AV KOMMUNIKATION
En chef har fem grundläggande medier för kommunikation enligt Mintzberg (1973) vilka är:
 Brev, rapporter det vill säga dokumenterad information
 Telefonsamtal
 Det oplanerade mötet
 Det planerade mötet
 Besök på arbetsplatsen
I modern tid har ytterligare kommunikationsmöjligheter tillkommit genom framväxten av
elektroniskt baserade kommunikations- och informationskanaler. IT framväxten har gett oss nya
möjligheter till kommunikation såsom e-post, IM (instant messenger), gemensamma databaser,
intranät, nätmöten och video- och telefonkonferenser (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Ett intranät är ett
internetbaserat organisationsnätverk vilket är anpassat för att underlätta den interna
kommunikationen och utbytet av kunskap inom organisationen (Högström el al., 1999). En fördel
med intranät om det fungerar som det ska är att chefen kan få ut snabba meddelande till en stor
mängd medarbetare. Om företaget bygger upp en slinga där alla medarbetare inom en viss
projektgrupp ingår går det sända snabba uppdateringar som är enkla att tolka. På så vis har alla
möjlighet att ta del av denna information och företaget undviker felbeslut som tas på grund av
bristande information (McCrea, 2005).
Mintzberg (1973) beskriver de skillnader som finns mellan de olika typerna av kommunikation. Den
dokumenterade kommunikationen kräver en mer utvecklad utformning av språket för att vara säker
på att meddelandet tagits emot på rätt sätt och bör endast användas vid rutinärenden. All muntlig
kommunikation kan förutom själva informationen som ges i ord, även framföra ett budskap genom
tonläge och eventuella fördröjningar i reaktionen. Vid fysiska möten kan även budskap genom
ansiktsuttryck och kroppsspråk framföras. (Fellinger, 2005; Mintzberg, 1973; Whitehorne, 2011).
Telefonsamtal och informella möten används i första hand när båda parter känner varandra väl och
måste överföra information snabbt. De används också vid förfrågningar som behöver snabba svar,
exempelvis när medarbetarna stöter på ett oväntat problem och behöver ett snabbt beslut från chefen
(Whitehorne, 2011). Enligt en studie av Mintzberg (1973) föredrar de medarbetare som sitter på nära
avstånd till chefen de oplanerade mötena framför telefonsamtal. De planerade mötena används
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framför allt när chefen vill nå ut med mycket information och till en stor grupp medarbetare på en
gång. Besök ute i arbetsplatsen upptog enligt Mintzbergs (1973) studie en begränsad del av chefens
tid. Besöken ger chefen en möjlighet att observera verksamheten utan föregående överenskommelse.
Kontakten med medarbetarna är på så vis helt informell och möjligheten finns att upptäcka sådant
som undgår chefen om han eller hon inte visar sig ute i verksamheten då medarbetarna tenderar att
vara mer öppna vid personliga besök (Mintzberg, 1973). Enligt Whitehorne (2011) finns det inget
substitut för muntlig kommunikation, en muntlig kommunikation bjuder in till diskussioner och ger
en möjlighet att i tidigt skede kunna hantera eventuella nya frågor som diskussionen kan generera.

2.4.2 KOMMUNIKATIONSPROBLEM
Det är inte ovanligt med kommunikationsproblem i organisationer. Den vanligaste kritiken är att
ledningen inte lyssnar tillräckligt på personalens synpunkter eller inte informerar personalen om vad
som sker inom företaget. Resultatet av detta blir att vissa vet något som någon annan kan ha nytta av
i sitt arbete och när beslut ska tas om vad som ska göras. När information fattas finns en risk att
beslut tas på fel grunder (Jacobsen & Thorsvik, 2008).

2.5 SAMMANFATTNING- EFFEKTIVT LEDARSKAP
För att göra teorierna i vår studie klarare har vi sammanfattat dem i en modell. Vi har valt att ha
effektivt ledarskap som överrubrik då O’Reillys et al. (2010) beskriver effektivt ledarskap utifrån de
teorier vi valt att ha med i den teoretiska referensramen. Vi har utvecklat deras begrepp för mätbara mål
till tjänstekvalitet eftersom det är det mätbara mål som används av våra respondenter och styra mot målen
har i referensramen blivit kommunikation eftersom den litteratur vi studerat beskriver att du som chef
styr dina medarbetare mot målet genom olika typer av kommunikation. Ur varje del från den teoretiska
referensramen har vi sedan plockat ut de delar vi finner extra viktiga och relevanta för studien. Modellen
har även hjälpt oss i vår operationalisering och vi kommer använda modellen i senare skede som
underlag för att analysera det empiriska underlaget.

Figur 2.4 Modell inför operationalisering. Egen figur utarbetad utefter O’Reillys et al. (2010)
definition av effektivt ledarskap.
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3. METOD
I det här kapitlet kommer vårt val av metod att behandlas. Vi kommer även att beskriva
inhämtningen av data, urvalskriterier och tillvägagångssätt. I slutet av kapitlet kommer
metodkritiken att redovisas.

3.1 VAL AV METOD
För att samla in primärdata finns en mängd olika tillvägagångssätt (Jacobsen, 2002; Backman, 2008).
När en studie ska genomföras kan antingen en intensiv eller extensiv utformning väljas. Den stora
skillnaden mellan dessa två är vad som är i fokus för undersökningen och hur många enheter som är
tänkta att undersökas. En annan avgörande faktor för utformningen är avvägningen huruvida
informationen ska gå att generalisera till en större population eller om den ska ge relevans, det vill
säga innehålla mycket betydelsefull information men vara tillämplig för endast ett fåtal enheter
(Jacobsen, 2002).
I val av metod ingår även att välja mellan kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden
används när en undersökning syftar till att undersöka många enheter för att generalisera till en större
population (Holme & Solvang, 1997; Jacobsen, 2002; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). Enligt
Jacobsen (2002) används den kvalitativa vid undersökning av färre enheter och när syftet är att få en
djupare förståelse inom ämnet.
Enligt Reinecker och Jörgensen (2002) och Jacobsen (2002) finns det tre olika upplägg när en
vetenskaplig studie ska genomföras; induktion, deduktion och abduktion. Skillnaden på dessa är i
vilken ordning forskaren väljer att samla in primär- och sekundärdata..

3.1.1 INTENSIV ELLER EXTENSIV UTFORMNING
Den extensiva utformningen går på bredden och undersöker många enheter fast med få variabler.
Fördelen med en extensiv utformning är att den ger möjligheten att generalisera resultaten från ett
stickprov till en större population. Ju mer extensiv undersökningen är desto mer generell blir den, det
vill säga för ju fler företag gäller studien. Det negativa med extensiva utformningen är att
informationen blir ytlig och att den inte ger särskilt mycket relevant data (Jacobsen, 2002).
Enligt Jacobsen (2002) går den intensiva utformningen på djupet då många variabler och få enheter
undersöks. En intensiv utformning riktar in sig på att få fram relevant data. Detta gör det lättare att få
en helhetsbild samt att kunna urskilja skillnader och likheter mellan olika enheter. Den intensiva
utformningen ser på samspelet mellan en individ och ett speciellt sammanhang (Jacobsen, 2002).
Styrkan i denna utformning är att vi får fram relevant data och att den interna giltigheten ofta är stor.
Det negativa är att undersökningen kan bli för specifik och blir då inte lika lätt att generalisera. Den
intensiva utformningen kan bli kostnadskrävande då det tar lång tid att samla in data och att
informationen är så detaljerad att den kräver mycket analysarbete (Jacobsen, 2002).
I vår studie använder vi oss av den intensiva utformningen då vi har valt att studera få enheter och
vill gå till djupet i vår undersökning. De enheter vi har valt att studera är tre fastighetsförvaltarbolag
som verkar på samma geografiska marknad. Vi har intervjuat en medarbetaransvarig fastighetsförvaltare
och en av dennes anställda på respektive företag, vilket stämmer överens med Jacobsens (2002)
beskrivning av en intensiv utformning. Vi har dessutom valt att specificera vårt problem kring ett
ämne, effektivt ledarskap. Anledningen till att vi väljer den intensiva utformningen är att den ger oss
en möjlighet att se skillnader och likheter mellan företagen kring vårt ämne (Jacobsen, 2002). Vi har
13

heller inte för avsikt att göra en generalisering på hela branschen utan endast för stora
fastighetsförvaltarbolag i Halmstad vilket gör att den intensiva utformningen passar.

3.1.2 KVANTITATIV ELLER KVALITATIV ANSATS
En vetenskaplig studie kan genomföras med två metoder; kvantitativ metod eller kvalitativ metod.
Alvesson och Sköldberg (2008) menar att den kvantitativa metoden väljs när det som är mätbart
studeras med hjälp av siffror. Enligt Jacobsen (2002) sker undersökningen normalt i form av ett
frågeformulär eller enkät med givna svarsalternativ, antingen med naturliga mängdangivelser eller
med symboler för ord, exempelvis en skala mellan ett och sju där ett står för mycket missnöjd och
sju för mycket nöjd. Frågeformulären besvaras av ett större antal respondenter än vid kvalitativa
undersökningar. Siffrorna som fås fram genom frågeformulären analyseras med hjälp av olika
statistiska metoder (Jacobsen, 2002). Fördelarna med den kvantitativa metoden är att svaren är
lättbehandlad med hjälp av datorer och därmed också mindre resurskrävande än den kvalitativa
metoden. En annan fördel är att det går generalisera i en högre grad då en större mängd respondenter
besvarar frågorna (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). Det negativa med denna metod är att det
blir ett stort avstånd mellan de som utför undersökningen och respondenterna och att undersökningen
kan bli för ytlig (Jacobsen, 2002).
I den kvalitativa metoden där färre enheter undersöks och forskaren vill gå på djupet är närhet är en
viktig del för att skapa en förståelse över respondenternas uppfattning. Det finns ett antal sätt som
datainsamlingen kan införskaffas i en kvalitativ metod; observation, öppna individuella intervjuer
och gruppintervjuer (Jacobsen, 2002). Fördelarna med den kvalitativa metoden är att få
begränsningar finns, uppgiftslämnarna kan ge det svar som de anser är relevant och måste inte som
vid den kvantitativa metoden välja mellan ett antal förutbestämda alternativ. Den kvalitativa
intervjun är också mer flexibel och ger unika och mer detaljerade svar från varje uppgiftslämnare
(Backman, 2008). Nackdelen är att metoden är mycket resurskrävande då intervjuerna och
behandlingen av informationen tar lång tid i jämförelse med den kvantitativa metoden. I och med att
den är resurskrävande är antalet respondenter betydligt färre och generalisering blir svårare
(Jacobsen, 2002; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). Enligt Jacobsen (2002) är det
problemställningen som avgör vilken metod som ska väljas. Metoden beror även på vilket ämne och
problem som ska undersökas.
Enligt Backman (2008) bör beskrivande frågor besvaras med hjälp av den kvalitativa metoden. Vår
problemformulering börjar med hur och besvaras därför bäst med den kvalitativa metoden En annan
anledning till att vi valt att använda oss av en kvalitativ metod är att vi vill skapa oss en djupare
förståelse kring ämnet ledarskap vilket vi lättast gör genom den kvalitativa metoden (Backman,
2008). Vår frågeställning uppfyller Jacobsens (2002) krav på att den ska vara spännande, enkel och
fruktbar. Spännande är den eftersom vi inte på förhand kunde veta vad utfallet skulle bli, enkel då
frågan är överblicklig och inte alltför bred och fruktbar då den är möjlig att undersöka empiriskt och
tillför ny kunskap till ämnet. Enligt Jacobsen (2002) finns det ofta ett starkt samband mellan den
intensiva utformningen och den kvalitativa metoden vilket vi också anser. Anledningen till att vi har
valt den kvalitativa metoden är dels för att vi på förhand inte vet vad respondenterna kommer att
svara och därför inte kan sätta upp några möjliga svarsalternativ och dels för att vi vill gå på djupet
kring problemet och få fler detaljer än vad en kvantitativ metod kan ge. Att den kvalitativa metoden
är muntlig och mer flexibel gör att den lämpar sig för vår studie eftersom vi inte vet vad svaren
kommer bli (Jacobsen, 2002). En muntlig intervju ger oss möjlighet att ställa följdfrågor för att
utveckla det som kommer upp på intervjun och vi tycker är relevant för vårt ämne.
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3.1.3 INDUKTION, DEDUKTION ELLER ABDUKTION
Induktion innebär att forskaren går ut till ett antal valda enheter och samlar in empiri utan att på
förhand ha några förväntningar om vad respondenterna kommer att svara. Den teoretiska
referensramen formuleras efter det som fåtts fram av respondenterna (Alvesson & Sköldberg, 2008).
Vid det deduktiva angreppssättet börjar forskaren med att samla in de teorier han eller hon anser vara
viktiga för ämnet. Vid deduktion krävs att forskaren är insatt i ämnet och på förhand kan se vilka
teorier som bör tas med i den teoretiska referensramen. När empirin ska samlas in har forskaren vissa
förväntningar om resultatet. När den empiriska studien är klar kopplas den insamlade empirin ihop
med de på förhand utarbetade teorierna (Jacobsen, 2002). Abduktion är en kombination av de två
huvudansatserna (Alvesson & Sköldberg, 2008). Abduktion innebär att forskaren först samlar in data
genom litteratur och formar teorin för att sedan inhämta empiri och därefter anpassar teorin efter
informationen från empirin. I praktiken innebär detta att efter insamlingen av empirin går forskaren
tillbaka till teorin och omarbetar den, genom att antingen lägga till eller ta bort teorier, eller en
kombination av dessa, för att få en referensram som är relevant för studiens resultat (Alvesson &
Sköldberg, 2008). Eftersom vi hade en del förkunskaper inom ämnet kunde vi starta upp med att
samla in en del information och formulera den teoretiska referensramen och sedan ge oss ut och göra
intervjuerna. Efter intervjuerna kunde vi se om våra förväntningar stämde med verkligheten och
sedan forma om och ändra den teoretiska referensramen utefter informationen vi har samlat in från
våra intervjuer. Då vi inte tog bort eller la till någon hel teori utan utvecklade dem eller tog bort
sådant som inte var relevant så anser vi inte att det blir någon abduktion som kräver att du kommer
med helt nya teorier (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vår ansats överensstämmer mest med det
deduktiva tillvägagångssättet, men närmar sig lite det abduktiva.

Teoretisk
referenstram
Empiri

Analys

Slutsats
Figur 3.1 Modell över deduktion

3.2 URVALSMETOD
Val av bransch var i inledningen av uppsatsarbetet redan fastställd då det fanns krav på att uppsatsen
skulle ha en koppling till vår programinriktning, vilket är Bygg- och fastighetsekonomi. Detta gav
oss möjlighet att antingen studera byggbranschen eller fastighetsbranschen. Vi valde att studera
fastighetsförvaltarbolag då vi såg det som en chans att komma i kontakt med framtida arbetsgivare
och skapa oss en uppfattning om hur arbetet går till i verkligheten.
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Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) kan urvalet ske på två sätt, antingen genom att maximera eller
minimera skillnaderna mellan de som ska undersökas. I vårt urval har vi bestämt att minimera
skillnaderna mellan företagen eftersom vi vill studera hur chefer i liknande befattning leder sina
anställda. Vi vill kunna se skillnader och likheter mellan deras sätt att leda samt dra slutsatser om
det, vilket innebär att de blir lättast att göra detta genom att minimera skillnaderna (Alvesson &
Sköldberg, 2008).
Vi har valt de företag som vi anser ger en bra bild av enheten generellt, vilket är ett urval för att få
fram det typiska (Jacobsen, 2002). Som framgår av avgränsningen har vi två huvudkrav för våra
undersökningsobjekt: företaget ska vara av större storlek och huvudinriktningen ska vara förvaltning
av fastigheter. Anledningen till att vi valde företag av större storlek är att då vi valt att minimera
skillnaderna var vi tvungna att ta ett beslut om vi ville studera större eller mindre företag. Att det just
blev större företag beror på att vi kände till dessa företag vilket gjorde dem mer intressanta för oss att
studera. Av bekvämlighet och ekonomiska skäl gjorde vi även valet att undersöka
fastighetsförvaltarbolag i staden vi studerar, det vill säga Halmstad. Konsekvensen av detta val blev
att vi endast har kunnat generalisera studien på fastighetsförvaltarbolag i Halmstad. Det hade även
varit intressant att undersöka skillnader och likheter mellan små och stora förvaltarföretag men då vi
ansåg att vi inte skulle ha de resurser i form av tid som behövdes för att göra en sådan studie
trovärdig har vi valt att istället endast studera ledarskapet inom stora fastighetsförvaltarbolag och har
sedan föreslagit jämförelse mellan stora och små företag som utgångspunkt för en vidare forskning.
För att finna vilka fastighetsförvaltarbolag i Halmstad som kunde vara aktuella för vår studie började
vi med att dela in populationen i större och mindre företag utefter Holme och Solvangs (1997)
rekommendationer. Detta gjordes genom att över internet söka upp vilka fastighetsförvaltarbolag
som finns i Halmstad och sedan dela in dem i kategorierna stora eller små företag efter information
som fanns att tillgå på företagens hemsidor. Därefter valdes slumpmässigt HFAB, Crendo och
Riksbyggen ut, vilka alla tre är stora fastighetsförvaltarbolag som agerar på Halmstads
fastighetsmarknad. Konsekvensen av det slumpmässiga urvalet blev att vi fick ett kommunalägt, ett
privatägt samt ett kooperativt företag vilket framkom under förberedelserna till intervjuerna. Detta
anser inte vi ha påverkat studien då vi anser att dessa tre företag är relativt lika på marknaden i
Halmstad. Vi kontaktade företagen via telefon för att ta reda på om de var intresserade av att
medverka i studien.
Kvale (1997) rekommenderar att forskaren gör mellan fem och 25 intervjuer vid kvalitativa
undersökningar. Hur många forskaren sedan gör beror dels på studiens syfte och dels på vilka
resurser som finns att tillgå. Antalet intervjuer ska vara tillräckligt många så att informationen är
uttömmande, det vill säga att forskaren har fått reda på allt det finns att veta om ämnet. Vi valde att
studera tre företag och på varje företag göra två intervjuer. Den stora anledningen till att vi valde sex
intervjuer var brist på tid.
Respondenterna valdes ut efter förslag vi fått från företagen då vi varit i kontakt med dem. Vårt krav
på respondenterna var att den ena skulle vara fastighetsförvaltare med medarbetaransvar och den
andra skulle vara en av deras anställda, vilka vi varit i kontakt med i samtliga fall. Anledningen till
att vi valde att även intervjua en av chefernas medarbetare var för att förstärka det som cheferna sa
och få en annan synvinkel på ledarskapet. De medarbetaransvariga fastighetsförvaltarna kontaktades
via telefon under mars 2011 där det frivilliga deltagandet betonades. Under samtalet informerades
även respondenterna om studiens syfte. De medarbetaransvariga fastighetsförvaltarna pratade själv
med medarbetarna för att se om någon kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. I empirin har vi
valt att ange våra respondenter vid deras riktiga identitet samt uppge vilka företagen är. Detta gör vi,
då ingen av respondenterna hade någon önskan att vara anonym och då det ger mer trovärdighet åt
studien (Trost, 1997).
16

3.3 OPERATIONALISERING
Vår operationalisering visar hur vi har gått tillväga från den teoretiska referensramen till empirin.
Eftersom vi har valt effektivt ledarskap som grund för den teoretiska referensramen, har vi också valt
att placera det som grunden i vår operationalisering. För att täcka de olika delarna i effektivt
ledarskap har de fyra begreppen Praktiskt ledarskap, Motivera och engagera, Tjänstekvalitet och
Kommunikation presenterats i referensramen.
Studien har för avsikt att ta reda på hur medarbetaransvariga fastighetsförvaltare arbetar med dessa
fyra begrepp. Precis som vår teoretiska referensram är empirin därför indelad efter de fyra ovan
nämnda rubrikerna. Under rubrikerna har vi i vår figur över operationaliseringen tagit upp det som vi
anser är viktigast från varje kapitel. Enligt Gillham (2008) är det bra att dela in frågorna i
ämneskategorier, därför har vi utgått från de fyra huvudinriktningarna och dess viktigaste innehåll
när vi skapade vår intervjuguide. Gillham (2008) anser också att frågor av liknande karaktär ska
komma i anslutning till varandra då detta leder till att svaren utvecklas mer, därför har vi ställt
frågorna i den ordning som presenteras nedan.

Figur 3.2 Modell över operationalisering. Egen figur utarbetad med O’Reilly et al. (2010) definition
av effektivt ledarskap och utvecklad med frågor.
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3.4 DATAINSAMLING
När data ska samlas in finns två olika typer av data, den ena är primärdata och den andra är
sekundärdata. Primärdata innebär att forskaren samlar in information direkt från den primära
informationskällan. Denna information kan fås genom intervju, observation eller frågeformulär
(Jacobsen, 2002). I vårt fall kommer primärdatan från personliga intervjuer av chefer och anställda.
Sekundärdata är insamling av data som andra har samlat in.

3.4.1 PRIMÄRDATA
Jacobsen (2002) pratar om fyra olika insamlingsmetoder för primärdata inom kvalitativ forskning.
Dessa är; gruppintervju, observation, dokumenthantering och individuella, öppna intervjuer.
Gruppintervjuer innebär att forskaren sitter i grupp med flera respondenter och för en diskussion med
alla samtidigt, denna typ av datainsamling används främst när gruppens åsikter i sin helhet är mest
intressant och ämnet inte är alltför stort (Holme & Solvang, 1997). Vid observationer är forskaren
närvarande vid de situationer och de personer som omfattas av undersökningen, enligt Holme och
Solvang (1997) ges observatören en möjlighet att upptäcka sådant som respondenten inte berättar.
Dokumenthantering används i de fall då det inte finns tillgång till primärdata, exempelvis vid
historiska undersökningar (Jacobsen, 2002).
Vi har valt att använda oss av den individuella, öppna intervjun då den är mest lämpad när det gäller
kvalitativa undersökningar av relativt få enheter (Jacobsen, 2002; Eriksson och Wiedersheim-Paul,
2008). I en öppen individuell intervju får respondenten möjlighet att utveckla sina svar då frågorna är
uttömmande (Holme & Solvang, 1997; Jacobsen, 2002). Vi utformade vår intervjuguide i samband
med operationaliseringen vilket gjorde det lättare för oss att skapa frågor som var relevanta för vårt
ämne. Vi formulerade frågorna så att inte respondenterna skulle kunna svara ja eller nej utan det blev
ett mer vardagligt samtal där respondenterna kunde utveckla sina svar (Holme & Solvang, 1997). För
intervjuguiden, se bilaga 2. Enligt Jacobsen (2002) gör detta det möjligt att uppfatta svaren på en
bredare nivå. Den individuella öppna intervjun är anpassad efter vad den enskilda individen säger
eftersom den som intervjuar kan komma med följdfrågor efterhand.
Det finns flera olika metoder för att genomföra en intervju. Jacobsen (2002) tar upp telefonintervju
och ansikte-mot-ansikte. Vid huvudintervjun valde vi att göra en ansikte-mot-ansikte intervju
som ger en mer personlig kontakt och har färre begränsningar än vad telefonintervjun har (Jacobsen,
2002). Det blir samtidigt lättare för oss att observera hur respondenten uppträder och reagerar under
intervjun, en stor del av kommunikationen är kroppsspråk. Genom kroppsspråket finns möjlighet att
läsa av individen och se om något besvärar eller gör honom eller henne illa till mods, vilket gjorde
att vi kunde få ut mer information än vad som bara sades i ord (Holme & Solvang, 1997; Jacobsen,
2002). Under intervjuerna kunde vi märka på respondenternas kroppsspråk att de ansåg att vissa
ämnen var särskilt viktigt, då kunde be dem utveckla eller ställa fler frågor kring deras åsikter om
just den punkten. I andra fall märkte vi tveksamheter i deras svar vilket gjorde att vi kunde ställa
andra frågor för att komma runt problemet. Hade vi däremot valt en telefonintervju hade det varit
svårare att fånga upp sådana vibbar. Över telefon finns också risken att svaren blir striktare och inte
så utvecklade (Jacobsen, 2002).
När forskaren ska konstruera sin intervjuguide ska han eller hon välja grad av standardisering. Hög
standardisering innebär att alla respondenter får exakt samma frågor och i samma ordningsföljd
(Trost, 1997). Vid låg standardiseringsgrad väljer forskaren i stunden hur frågorna ska ställas och i
vilken ordningsföljd. Vi har standardiserat vårt intervjuförfarande till viss del då vi hade en
konstruerad intervjuguide med samma frågor till alla (Trost, 1997). Vid intervjuerna delade vi in
ansvarsområdet så att en av oss hade ansvar att ställa frågorna och föra intervjun enligt
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intervjuguiden, medan den andra uppmärksamt lyssnade för att kunna ställa relevanta följdfrågor och
säkerställa att vi inte missat nått. Under intervjun antecknade vi det som var speciellt intressant, detta
mest för att ge en signal till respondenten att vi var med och lyssnade och för att han eller hon skulle
få uppfattningen att det som sagts var intressant, vilket ofta uppmuntrar personer att prata mer kring
ämnet (Jacobsen, 2002; Repstad, 1999). Intervjuerna varade i 45-60 min och spelades in på band
efter godkännande av respondenten för att säkerställa att vi inte missade något som sagts. Nackdelen
med att spela in intervjuerna kan vara att respondenterna inte är lika öppna och håller inne på
information då de känner sig obekväma med att allt som sägs finns dokumenterat (Repstad, 1999).
För att de inte känna så var vi noga med att berätta att endast vi hade tillgång till inspelningarna och
att de skulle raderas så fort uppsatsen blivit godkänd.
Vi konstruerade vår intervjuguide med få och öppna huvudfrågor vilket gör att respondenten får en
chans att prata kring ämnet och möjlighet att utveckla samtalet. Enligt Ejvegård (2009) är
bandspelning av bra idé då det säkerställer att vi inte missar något. Kompletterade frågor vid senare
tillfälle än vid intervjuerna valde vi att ta antingen över telefon eller mejl, för enkelhetens skull. Vi
använde telefonen i de fall då vi hade frågor som enklast besvarades muntligt och mejl när vi
behövde något kompletterade dokument för att få förståelse, exempelvis organisationsschema.

3.4.2 SEKUNDÄRDATA
Det är viktigt att vi är kritiska till all sekundärdata då källorna kan vara svåra att lita på då det är
andra personer som samlat in den (Jacobsen, 2002). Forskaren bör också vara vaken för att
sekundärdata är insamlat i ett annat syfte och därmed kan vara missvisande (Holme & Solvang,
1997). Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är källan mindre värd ju äldre den är. Detta har vi tagit
hänsyn till då vi försökt använda så nya källor som möjligt. Har vi funnit en äldre källa är det ofta en
betydande och välkänd författare som passar in på just vår studie. Vi försöker dock komplettera med
information som är mer ny för att visa att det fortfarande gäller.
Utformningen av den teoretiska referensramen är baserad på den litteratur vi studerat. Efter att ha läst
artiklar och böcker inom ämnet ledarskap och ledarskap inom fastighetsförvaltning valde vi att
använda de fyra basteorierna Praktiskt ledarskap, Motivation och engagemang, Tjänstekvalitet och
Kommunikation. Vi har sedan sökt i litteratur efter teorier som kan förklara dessa fyra beståndsdelar.
Litteratur har vi funnit både genom böcker och vetenskapliga artiklar. För att komma åt relevant
litteratur har vi även tittat på liknande forskning och sett vad de använde för litteratur. Vi har använt
oss av Högskolan i Halmstads bibliotekskatalog Hulda för att finna bra böcker inom området
effektivt ledarskap och de teorier det innefattar. När vi sökte vetenskapliga artiklar har vi bland annat
använt oss av databaser som ABI Inform, Emerlad och Sage Journals Online. En viktig tidsskrift som
gett oss mycket information och tips på passande läsning är Journal of Property Managment. Ord
som vi har sökt på är; Effektivt ledarskap, fastighetsförvaltning, motivation, engagemang,
företagskultur, ledarskap, delaktighet, tjänstekvalitet. En problematik vi stötte på var att många
artiklar och böcker med relevant information refererade till andra källor, vilket gjorde att vi var
tvungna att söka upp ursprungskällan. Detta är anledning till att vår referenslista består till stor del av
böcker.

3.5 ANALYSMETOD
Då vi utförde en kvalitativ undersökning innebar detta att vi hade mycket insamlat material att arbeta
igenom. Jacobsen (2002) menar att ju mer material forskaren har desto svårare är det att tolka det
eftersom materialet blir nyansrikt och komplex. För att analysera insamlad data menar Kvale (1997)
att du kan använda någon eller några utav hans fem analysmetoder. Dessa fem är
meningskoncentrering, meningskategorisering, meningstolkning, narrativ strukturering samt ad hoc.
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Meningskoncentrering innebär att den insamlade datan koncentreras till korta meningar och
sammanfattas. Meningskategorisering går ut på att informationen från intervjupersonerna
kategoriseras genom att exempelvis sätta + eller – för att se hur ofta vissa fenomen förekommer.
Meningstolkning innebär att tolkningen i texten går djupare än det som bara sägs, forskaren tolkar
bland annat tonläge och kroppsspråk. Narrativ strukturering går ut på att den insamlade datan görs
till en sammanhängande berättelse, där forskaren tar upp det mest relevanta för studien och inte allt
som intervjupersonerna sagt Kvale (1997). Ad hoc blandar alla fyra metoderna ovan, då läser
forskaren först igenom materialet och redan då skaffar sig ett allmänt intryck (Kvale, 1997). Även
Jacobsen (2002) anser att detta bör göras. Materialet arbetas sedan igenom igen, där fördjupar sig
forskaren i vissa detaljer medan andra detaljer väljs bort eller förkortas (Kvale, 1997).
Vi har utgått från ad hoc och därmed använt oss utav alla fyra analysmetoderna. Precis som både
Kvale (1997) och Jacobsen (2002) anser började vi med att gå igenom hela materialet, renskriva
intervjuerna och kommentera vad intervjupersonerna sagt. Vi började med meningskoncentrering då
vi direkt efter varje intervju lyssnade igenom inspelningen noggrant och sammanfattade det som
sades. Enligt Kvales (1997) rekommendationer tog vi bort allt överflödigt prat och allt som inte var
relevant för arbetet. För att inte glömma bort något som vi tolkat genom kroppsspråk i samband med
något som sagts gjorde vi även i detta skede det som Kvale (1997) kallar för meningstolkning. Vi
antecknade det vi uppfattat genom deras kroppsspråk och tonläge, exempelvis då vi uppfattat att
något var speciellt viktigt för dem. När detta var klart strukturerade vi upp den insamlade empirin
efter huvudrubrikerna i den teoretiska referensramen. Detta för att vi lättare ska kunna jämföra
empirin med empirin och empirin med teorin (Kvale, 1997) och (Jacobsen, 2002) i analyskapitlet.
Vi har valt att skriva empirin enligt Kvales (1997) beskrivning av narrativ strukturering. Detta gjorde
vi för att vi ville göra empirin lättförståelig och skapa en intressant läsning istället för att återge exakt
vad som sagts av respondenterna vid olika frågor. Vi har även valt att strukturera upp empirin efter
samma huvudrubriker som i teorin, detta för att göra det enklare för läsarna att följa med när
strukturen är samma igenom hela arbetet.
Meningskategoriseringen gjorde vi till en sammanställning hur cheferna förhåller sig till de olika
teorierna, se bilaga 7. Här tog vi upp de fenomen som användes utav de olika företagen och cheferna,
för att få en lättöverskådlig bild över deras ledarskap, vad som skiljer sig och vad de har gemensamt.
Denna sammanställning har varit till hjälp för oss när vi sedan i analyskapitlet jämförde teorier och
empiri och även i slutsatsen när vi skulle besvara frågan.

3.6 RELIABILITET
Enligt Kvale (1997) och Rosengren och Arvidson (2002) står reliabiliteten för hur tillförlitlig en
mätning är. Anledningen till att forskaren bör ta hänsyn till reliabiliteten är att undvika att dra
felaktiga slutsatser av studien (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). För att en studie ska anses ha
hög reliabilitet skall undersökningen ge samma resultat om den skulle göras om på exakt samma sätt vid
en annan tidpunkt och av andra forskare. Vi skapade intervjuguiden efter operationalisering av teorin
vilket gör att forskare med samma bakgrund och teorier som vi har, troligtvis hade skapat liknande frågor
och på så vis fått fram samma resultat. Det som däremot hade kunna skilja sig åt är vad forskarna hade
valt att ställa för följdfrågor. Följdfrågorna leder in på nya vägar vilket kan ta andra forskare på helt andra
vägar och ge annan information än vad vi har fått. Detta är enligt Kvale (1997) ett av problemen med de
kvalitativa intervjuerna.
Vid undersökningar med kvalitativa intervjuer kan forskaren även påverka utfallet genom att frågor kan
vara ledande eller formuleras olika vilket i sin tur kan leda till olika svar. Detta påverkar hur tillförlitlig
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studien är (Jacobsen, 2002). Vi genomförde intervjuerna genom att samma person hela tiden ställde
frågorna enligt intervjuguiden. På så sätt påverkas inte respondentens svar av hur vi har ställt frågan
eftersom alla respondenter har fått frågan ställd på samma vis och av samma person. När det gäller att
ställa ledande frågor försökte vi undvika detta och gå runt ämnet istället för att få fram ett så
sanningsenligt svar som möjligt. Vårt kroppsspråk och tonfall kan också påverka hur respondenterna
svarar, för att inte påverka utfallet har vi försökt att gå in med en likvärdig inställning gentemot samtliga
respondenter.
Jacobsen (2002) tar upp att platsen för intervjun kan påverka resultatet. Vi har valt att intervjua alla
respondenterna på deras respektive arbetsplats. På så vis så får de vistas i en miljö som är deras
hemmaplan och som ger dem en trygghet. Risken som finns med detta är att de kan känna sig störda
av kollegor eller undanhåller saker de inte vill att andra ska höra. För att undvika att de ska känna så
har vi i samtliga fall föreslagit stängd dörr.
Vi anser att vår studie har en ganska hög reliabilitet för att vara en kvalitativ studie. Vid kvalitativa
studier påverkar forskaren resultatet mer än vad han eller hon gör vid kvantitativa där alla får samma
frågor och får svara på dem utan forskarens närvaro (Jacobsen, 2002). Vi har haft detta i åtanke och
försökt undvika att påverka respondenterna och har gett dem samma förutsättningar. Vi kan dock inte
helt bortse från att vi som forskare har påverkat utfallet vilket sänker reliabiliteten.

3.7 VALIDITET
Validitet står för giltighet och syftar till om vi faktiskt undersöker det som vi vill undersöka
(Jacobsen, 2002). Detta stärks genom Rosengren och Arvidson (2002) som säger att validiteten är
hur väl empirin och den teoretiska referensramen motsvarar varandra. Det betyder att det vi har
undersökt är väsentligt och att det som mäts hos några även gäller för flera (Rosengren & Arvidson,
2002; Jacobsen, 2002). Validitet kan delas in i intern och extern giltighet. Intern giltighet står för att
vi faktiskt undersöker det vi tror oss undersöka och om det som samlats in under undersökningen är
riktigt (Jacobsen, 2002; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). Jacobsen (2002) anser att val av
intervjupersoner påverkar validiteten mycket. Han menar på att validiteten höjs om
intervjupersonerna har den rätta informationen och om de berättar hela sanningen. Vi anser att vi har
fått tag på respondenter som har den information som vi har eftersökt vilket gör att vi har kunnat få
svar på de frågor vi har ställt. Vi tycker att respondenterna varit väldigt öppna i sina svar och berättat
även om sådant som inte nödvändigtvis är till fördel för dem vilket vi anser tyder på att de har varit
sanningsenliga. Att vi fick tag på öppna intervjupersoner med mycket kunskap inom de områden vi
har frågor på, bidrar att vi får en hög intern giltighet enligt Jacobsen (2002).
Extern giltighet innebär i vilken utsträckning utfallet också är giltiga i andra sammanhang än den vi
undersökt, exempelvis om den även gäller för andra organisationer (Jacobsen, 2002; Alvesson &
Sköldberg, 2008). Den externa giltigheten säger i vilken grad det går att generalisera utfallet för flera
företag utan att behöva ifrågasätta det (Jacobsen, 2002; Rosengren & Arvidson, 2002). Alla företag i
vår studie verkar på samma geografiska marknad vilket kan det vara svårt att generalisera den för
företag som har sitt säte utanför Halmstad då konkurrenssituationen på andra platser kan skilja sig
från den i Halmstad. Vi tror heller inte att det går att dra några slutsatser för
fastighetsförvaltarföretag generellt eftersom mindre företag har andra förutsättningar än de större.
Den generalisering vi kan göra är alltså för stora företag som agerar på Halmstads
fastighetsförvaltarmarknad.

3.8 METODKRITIK
Enligt Kvale (1997) är det en bra idé att, innan en forskare intervjuar sina respondenter, testa
intervjuguiden på någon i samma ställning. Anledningen till detta är att du som forskare på förhand
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vet om några frågor är oklart formulerade och behöver omformuleras och om testpersonen innehar
den information du är ute efter. Dessutom ger det forskaren en möjlighet att komma in i rollen som
intervjuare och på så vis få mer flyt i intervjun. Vi testade aldrig våra intervjufrågor på någon innan
vi gjorde våra intervjuer. Anledning till detta var främst brist på tid. Trots att vi inte genomförde
några testintervjuer anser vi att vi fått fram den information vi ville ha samtidigt som vi i efterhand
förstår varför en testintervju hade varit det optimala för att förbereda oss på den första intervjun.
Vi är medvetna om att ledarskap är ett brett ämne och att det finns mer att undersöka om ledarskap i
fastighetsförvaltning än just de teorier vi har valt med hjälp av litteraturen. Men vi anser att de teorier
som vi valt att ta med, är de som är mest relevanta och passande för vår studie. Detta på grund av att
efter studien gjorts har det även visat sig att dessa har stor prioritet i ledarskapet inom
fastighetsförvaltning.
Att våra responderande chefer själva valde ut sina medarbetare kan ha påverkat resultatet av empirin
eftersom de då kan ha valt en medarbetare som de tror pratar gott om dem och som överlag har
samma uppfattningar. Vi är medvetna om detta och inser att det kan påverka studiens resultat.
Risken finns alltid att respondenterna undanhåller saker som de inte vill att någon ska veta.
Medarbetarna kan vara rädda att säga vad de tycker om chefen får tillgång till materialet sedan. Vi
har dock upplevt att samtliga respondenter varit väldigt öppna och sagt även sådant som inte gynnar
dem själva vilket vi ser som ett tecken på ärlighet.
Vi är medvetna om att vi har gjort få intervjuer enligt Kvales (1997) rekommendationer att göra
mellan fem och 25 intervjuer. Vi tror att vi hade kunnat göra någon mer intervju för att vara helt
säker på att det inte finns något mer att tillägga, eftersom den sista intervjun med chefen på
Riksbyggen gav lite ny information om vi jämför med de två tidigare intervjuerna. Jacobsen (2002)
rekommenderar att intervjuer görs till dess att ingen mer information framkommer.
Konsekvensen av det slumpmässiga urvalet var att vi har studerat ett kommunalägt, ett privatägt
samt ett kooperativt företag. Följderna av detta kan vara att cheferna har olika prioriteringar i sitt
arbete och att det därmed inverkar på hur cheferna leder. Trots detta har cheferna haft många likheter
och företagen arbetar mot samma mål; finansiella mål och tjänstekvalitet. Därmed anser vi att
respondenterna har varit passande för studien.
Ett problem vi stött på är källor för våra metodval då vi inte har funnit någon annan källa än
Jacobsen (2002) vad gäller intensiv eller extensiv utformning. Att vi inte har någon mer källa där
anser vi dock inte påverkar resultatet av studien då beskrivningen vi hittat varit tillräckligt för att ge
oss förståelse av de olika utformningarna.
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4. EMPIRI
I empirin kommer vi inleda med att kort presentera våra företag och respondenter. Därefter kommer
vi dela in empirin i de ämnesområden vi har valt att ha i den teoretiska referensramen och
operationaliseringen.

4.1 BESKRIVNING AV FÖRETAGEN OCH RESPONDENTER
För att göra klart för läsaren vilka företagen är har vi valt att inleda empirin med en översiktlig
beskrivning av företagen och våra sex respondenter.
Företag:
Respondent:
Befattning:

HFAB

Göran Erlandsson
Medarbetaransvarig
fastighetsförvaltare
Personlig kommunikation:
30 mars 2011
Respondent:
Josefine Svensson
Befattning:
Husvärd
Personlig kommunikation:
30 mars 2011
Figur 4.1 Presentation av respondenterna

Crendo

Riksbyggen

Sten Andersson
Chef över
fastighetsskötarna
31 mars 2011
Anna-Karin Johansson
Fastighetsskötare
31 mars 2011

Magnus Wall
Fastighetsförvaltare och chef
över fastighetsskötarna
1 april 2011
Magnus Olausson-Kronholm
Fastighetsskötare
8 april 2011

4.1.1 HFAB
HFAB grundades 1942 och är ett kommunalt fastighetsförvaltningsbolag som ägs i sin helhet av
Halmstad kommun. HFAB förvaltar 9 800 hyresrätter, 300 lokaler samt fordonsplatser och garage
vilket gör företaget till den idag största och marknadsledande aktören på Halmstads
fastighetsmarknad. Tillsammans med en stabil ekonomi så är hyresgästernas nöjdhet HFABs
vikigaste mål. I hela organisationen finns totalt ca 100 anställda. Organisationen är indelad i fyra
distrikt som alla ansvarar för såväl löpande förvaltning som långsiktigt underhåll av fastigheterna i
respektive områden. I varje distrikt finns en distriktschef, fastighetsingenjör, fastighetsförvaltare och
ett antal fastighetsskötare. På HFAB kallas fastighetsskötarna för husvärdar och är placerade på
kontor i anslutning till de områden de arbetar i. För organisationsschema, se bilaga 3. De två
respondenter vi valt ut i HFABs organisation är Göran Erlandsson och hans medarbetare Josefine
Svensson.
Erlandsson arbetar som fastighetsförvaltare på ett av de fyra förvaltningsdistrikten. Han är ingen
formell chef men har av sin chef blivit delegerad ansvaret för husvärdarna, som kan jämföras med
fastighetsskötare, inom det distrikt han verkar. Erlandsson har arbetat som fastighetsförvaltare i 25 år
varav 15 år på HFAB och haft medarbetaransvar sedan ett år tillbaka. Han har inga tidigare
erfarenheter som chef. Han leder totalt nio medarbetare varav sex husvärdar och tre kundvärdar
uppdelade på två husvärdskontor, Linehed och Klackerup.
En av medarbetarna som Erlandsson leder är Svensson, hon är en av husvärdarna på kontoret i
Linehed. På Linehed arbetar 4 husvärdar och 2 kundvärdar som tillsammans ansvarar för ca 1680
lägenheter. Svensson har varit husvärd sedan snart två år tillbaka och arbetar ca hälften av
arbetstiden med enklare reparationer och den resterande hälften åt administrativt arbete och
kundkontakt.
23

4.1.2 CRENDO
Crendo grundades 2003 och är ett privatägt förvaltarbolag som utför förvaltningstjänster på
entreprenad. Crendo har inget tydligt nedskrivet mål men genom muntlig kommunikation har vi fått
veta att utöver finansiella mål är nöjda kunder ett viktigt mål för Crendo. Företaget äger inga egna
fastigheter, utan arbetar med att förvalta fastigheter åt olika fastighetsägare i områdena Halland,
Skåne, Västra Götaland och Östergötland. Crendos kunder består av privata fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar, industrier och kommunalägda bolag. I Halmstad finns ca 60 anställda i form
av förvaltare, fastighetsekonomer, administrationspersonal, drifttekniker samt fastighetsskötare.
Majoriteten av fastighetsskötarna sitter på huvudkontoret men sedan företaget växt har två mindre
kontor också tillkommit vilket har gjort att två grupper har fått placeras där istället. De två
respondenter vi valt ur Crendos organisation är Sten Andersson och Anna-Karin Johansson.
Andersson arbetar som personalchef på Crendo och var med som delägare när företaget startade
2003. Han har ansvar för fastighetsskötarna, elektrikerna, snickarna och den tekniska
driftspersonalen, sammanlagt ca 50 antal medarbetare. För organisationsschema, se bilaga 4.
Andersson kom från ett tidigare jobb på HFAB där han hade jobbat i 14 år först som
fastighetsförvaltare och sedan i nio år som förvaltare med ansvar över samordning av
entreprenörerna som resultat av HFABs outsourcing. Innan arbetet som fastighetsförvaltare arbetade
Andersson som fastighetsskötare.
Johansson är en av fastighetsskötarna som Andersson är chef över. Johansson har arbetat på Crendo i
tre år och arbetar inom området städ och trädgårdsanläggning tillsammans med nio andra
medarbetare. Johansson har ett visst samordningsansvar över de övriga medarbetarna i gruppen.
Johansson är placerad på huvudkontoret och sitter på skrivbordet bredvid Andersson.

4.1.3 RIKSBYGGEN
Riksbyggen grundades år 1940 och är ett kooperativt företag vilket innebär att det delvis ägs av sina
kunder, ca hälften av andelarna i bolaget ägs av bostadsrättsföreningar. Riksbyggen strävar mot
kvalitet, service och miljötänkande för att nå målet om attraktiva och trygga boendemiljöer för att nå
nöjda kunder. Företaget är indelat i två affärsområden; Bostad och Fastighetsförvaltning. Området
Bostad arbetar med att bygga nya bostäder medan Fastighetsförvaltning arbetar med att förvalta
fastigheter åt sina kunder. Riksbyggens kunder kan vara både bostadsrättsföreningar och
kommersiella och offentliga fastighetsägare. Affärsområdet Fastighetsförvaltning är indelat i sex
förvaltningsregioner där Halland tillhör region Sydväst. Området Fastighetsförvaltning är i sin tur
indelat i Energi och Fastighetsskötsel. För organisationsschema, se bilaga 5. De två respondenter vi
valt ur Riksbyggens organisation är Magnus Wall och Magnus Olausson-Kronholm.
Wall är fastighetsförvaltare och chef över fastighetsskötarna i Halmstad och Laholm. I Halmstad
leder han mellan 21-35 medarbetare, på sommaren den högre siffran på grund av det ökade behovet.
Wall, som vi i fortsättningen kommer benämna honom, är byggnadsingenjör i grunden. Han tog
examen från Högskolan i Halmstad 1996 och har sedan dess och fram till maj 2010 arbetat på olika
företag som säljare, bland annat av fastighetsledningssystem. Wall började på Riksbyggen som
fastighetsförvaltare med medarbetaransvar i maj 2010. Wall Har tidigare inte haft något
medarbetaransvar men arbetat mycket med kundrelationer. Wall har gått utbildningar inom
ledarskap.
Magnus Olausson-Kronholm är en av fastighetsskötarna i Halmstad. Han har även lagbasansvar över
gruppen vilket innebär att han sköter uppdelningen av uppgifter och därmed utöver sin funktion som
fastighetsskötare har en del administrativt arbete. Han är också närmast kontakt till Wall. Vi kommer
hädanefter referera till honom som Olausson-Kronholm. Olausson-Kronholm har arbetat på
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Riksbyggen sedan 2005, först som områdesvärd på uppdrag av HFAB och sedan ett år tillbaka på
den position han är idag. Gruppen Olausson-Kronholm är lagbas består av 9 fastighetsskötare
inklusive honom själv.

4.2 PRAKTISKT LEDARSKAP
4.2.1 HFAB
4.2.1.1 SYN PÅ LEDARSKAP

Erlandsson tror inte att en ledare föds till det utan huruvida en person blir en ledare beror på hur han
eller hon agerar. Han anser att en ledare har förmågan att samordna människor och olika arbeten,
entusiasmera medarbetarna och leda utan att peka med hela handen. Enligt Erlandsson måste en chef
ha en övergripande kompetens inom arbetsområdet men den sociala förmågan är mycket viktigare.
Erlandsson tycker även att en chef ska kunna anpassa sig efter olika situationer för att driva
organisationen framåt, men framhåller att chefen samtidigt inte få köra över någon utan finnas som
ett stöd för medarbetarna och även lyssna till deras åsikter. Han tycker däremot inte att en chef ska
anpassa ledarskapet efter olika personer utan förklarar på ett sätt som gör att vi förstår att han tycker
att det är väldigt viktigt att ha ett enhetligt sätt mot alla anställda.
4.2.1.2 LEDARSKAPSSTIL

Erlandsson är en fastighetsförvaltare med medarbetaransvar men är väldigt tydlig med att han inte
vill kalla sig själv för chef. Han anser sig vara på samma nivå som sina medarbetare och säger att den
enda skillnaden mellan dem och honom är att han har det övergripande ansvaret för
fastighetsskötseln. Han tar bara på sig positionen som chef när det är något som inte fungerar, då är
det Erlandsson som ordnar upp situationen enligt Svensson. Erlandsson tycker inte att hans uppgift är
att ge order utan ber hellre medarbetarna göra saker. Erlandssons arbete går ut på att samordna de
anställda och han delegerar mycket ansvar till medarbetarna vilket Svensson instämmer i, hon säger
att alla är självgående. Svensson tycker att relationen mellan anställd och chef är väldigt bra. Hon
håller med om att de är på samma nivå och säger på ett sätt som vi uppfattar som uppriktigt att ”man
pratar och skojar med Göran precis som man skojar med de andra husvärdarna” (Svensson,
personlig kommunikation, 30 mars, 2011). Enligt Erlandsson är det viktigt att ha en god relation till
medarbetarna, det skapar trivsel på företaget. När Erlandsson beskriver sig själv som chef tar han
upp att han är social, tar tag i saker direkt och är effektiv. Svensson anser att Erlandsson är lugn och
handlingskraftig och instämmer i att han tar tag i saker direkt.
Erlandsson anpassar sitt ledarskap efter vilken situation han befinner sig i, han menar att det är
viktigt att anpassa sig efter vilken fråga det gäller. Problem mellan personalen kräver ett annat
ledarskap än om det uppstår problem i arbetet. Att Erlandsson finns som stöd håller Svensson med
om.

4.2.2 CRENDO
4.2.2.1 SYN PÅ LEDARSKAP

Andersson anser att en ledare är en person som kan anpassa sin ledarstil efter situationer och efter
vem han eller hon leder. Att kunna delegera både ansvar och befogenheter ser Andersson som en
självklarhet för att lyckas som ledare. Han anser även att det är viktigt att chefen är med i
arbetsprocessen och har en överskådlig syn över arbetet och kan samordna snarare än
spetskompetens då den redan finns hos medarbetarna.
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Andersson anser att vissa människor är födda som ledare. Han jämför ledare med talangfulla
fotbollsspelare och menar att om vissa medfödda egenskaper finns är det lättare att bli bra. Han
påpekar dock att även om talang finns så måste du träna för att den ska utvecklas och att du inte
behöver vara en renodlad talang för att lyckas men att det då krävs mer träning, exempelvis
utbildningar och erfarenhet.
4.2.2.2 LEDARSKAPSTIL

Andersson försöker delegera så mycket som möjligt. Det är fastighetsskötarna som är ansiktet utåt
för kunden och dennes hyresgäster, därför ska de få så mycket eget ansvar och inblick i arbetet som
möjligt. Även om Andersson delegerar mycket släpper han inte uppgiften helt, tilldelas det en
arbetsuppgift till en medarbetare ser betonar han vikten av att alltid följa upp hur det gått och styra åt
rätt håll om han märker att det behövs.
Andersson nämner ofta att han har en slags helikoptersyn och menar då att han har en stor överblick
över hela företaget och sina medarbetare. Därför är det många som kommer till honom med frågor
och råd kring arbetet, för han vet oftast vad det handlar om vilket Johansson utan minsta tecken på
tvekan instämmer i, ”han har översiktlig syn på saker och ting och kan se en helhet som man själv
missar” (Johansson, personlig kommunikation, 31 mars, 2011). Andersson vill inte ta förhastade
beslut och menar att hans överblick hjälper honom i detta arbete genom att se vilka konsekvenser
som kommer av olika handlanden. Andersson är även bra på att lyssna på sina medarbetare enligt
Johansson.
Andersson är medveten om att människor är olika och att han måste hantera olika personligheter på
olika sätt och anpassar sitt ledarskap efter olika personligheter. Han menar att vissa är framåt och
drivande medan andra behöver pushas på mer och ger oss uppfattningen att detta är något han tycker
kan vara svårt ibland.

4.2.3 RIKSBYGGEN
4.2.3.1 SYN PÅ LEDARSKAP

Wall tror att ett fungerande ledarskap bygger på en ömsesidig respekt. Känner medarbetarna att du
respekterar dem har de lättare att acceptera dig som chef menar han och förklarar på ett övertygande
sätt att ”Det finns de företag som är uppbyggda på Managment by fear men det fungerar inte i
längden, inte för ett tjänsteföretag” (Wall, personlig kommunikation, 1 april, 2011). Ett
tjänsteföretag är beroende av duktig och trevlig personal, att personalen är positiv och glad är
viktigare än själva arbetet de utför när det kommer till hur kunden upplever företaget, enligt Wall.
Han anser även att en ledare är stark i sig själv, tror på det han eller hon gör och inte är rädd för vad
folk säger om honom eller henne. Förmågan att lyssna är också något en ledare bör ha vilket vi får
uppfattningen om att Wall tycker är av stor vikt. Spetskompetens är enligt Wall inte det väsentliga
för att lyckas som chef utan snarare en förståelse för arbetet och en förmåga att samordna
medarbetarna. Wall tror att det finns de som föds med bättre förutsättningar att bli en ledare och
därmed en bra chef, men att det ändå ofta krävs träning för att utvecklas. Egenskaper kan du födas
med, men hur du hanterar olika situationer är något som alla måste lära sig enligt Wall.
Wall har bara varit chef i drygt åtta månader och anser uppriktigt att han fortfarande har mycket att
lära. Han är väl medveten om att han har brister. Han tar själv upp att han har problem att ta tag i
konflikter mellan medarbetare i tid, det är något som han vill utveckla, på ett sätt som får oss att
uppfatta honom som öppen och sanningsenlig.
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4.2.3.2 LEDARSKAPSSTIL

Wall är enligt honom själv fortfarande inne i en typ av inledningsfas och anser att han fortfarande har
mycket kvar att lära. Han tror att olika personer behöver olika typ av ledarskap och att chef måste
anpassa sig för att få ut det mesta möjliga av medarbetarna. Vissa människor vill inte ha någon som
över huvud taget kontrollerar dem medan andra måste ha det för att de ska göra något.
Wall anser att han med tiden har blivit väldigt bra på att lyssna. Detta håller Olausson-Kronholm
med om och beskriver Wall som lättsam men bestämd och säger att han kan säga ifrån när det gäller.
Han är rak och talar om när något är fel samtidigt som han inte pekar med hela handen utan förklarar
på ett bra sätt och på så vis får medarbetarna med sig säger Olausson-Kronholm och ger intrycket om
han menar vad han säger. Wall menar att han försöker fokusera på bra egenskaper hos medarbetarna
och utveckla dessa och tror på att delegera ansvar leder medarbetarna framåt. Olausson-Kronholm
intygar utan tveksamhet att Wall är duktig på att utveckla medarbetarna och att han delegerar ansvar
till medarbetarna. Wall anser att på en marknad med en så pass hård konkurrens som det är på
Halmstads fastighetsmarknad måste du hela tiden utveckla organisationen och medarbetarna för att
vara konkurrenskraftig. Den hårda konkurrensen inspirerar Wall till att hela tiden försöka utvecklas.
Wall har tidigare strävat efter att bli omtyckt av alla men har nu insett att kompisledarskap inte
fungerar. Det är svårt att få igenom det resultat du vill och blir lätt överkörd om du är kompis då
kompisarna har svårt att acceptera att du gör något som inte i första hand gynnar dem enligt Wall.
Ibland måste du enligt Wall göra saker som inte är populärt bland medarbetarna. Just nu håller han
på med stora förändringar, slår ihop grupper och delar vissa grupper där det inte riktigt fungerar, där
gruppens mål och vision inte stämmer överens med företagets. Detta möts av viss motstridighet men
kan vara ett måste för att få upp effektiviteten enligt Wall som verkar orädd inför detta.

4.3 MOTIVERA OCH ENGAGERA
4.3.1 HFAB
Erlandsson anser att han främst motiveras av bra medarbetare som gör arbetet roligare. Lönen är en
annan viktig motivationsfaktor men inte som högsta prioritet. Han anser också att det är motiverande
med inflytande vilket han fått mer i och med medarbetaransvaret, exempelvis vid nyanställningar
vilket vi uppfattar som att han tycker är positivt.
HFAB motiverar sina anställda genom individuell lönesättning, vilket Erlandsson tror är särskilt
viktigt ”får alla samma så är lönen inte motiverande alls” (Erlandsson, personlig kommunikation,
30 mars, 2011). Utbildning är en annan motivationsfaktor som HFAB arbetar med. Enligt Erlandsson
att det är många som vill och får utbilda sig vilket tyder på att det är motiverande för medarbetarna
att ha den möjligheten. Utvecklingsmöjligheter över huvud taget tror Erlandsson är viktigt, han
erbjuder gärna nya karriärvägar om han ser sådana möjligheter. Personalresor och övriga aktiviteter
för att sammansvetsa gruppen och öka trivseln på företaget är alltid motiverande enligt Erlandsson.
Svensson anser att det är motiverande när hon får beröm för väl utfört arbete, vilket hon anser att hon
får från Erlandsson. Ansvar är det som Svensson finner allra mest motiverande ”här på kontoret är vi
alla väldigt självgående och det trivs jag med” (Svensson, personlig kommunikation, 30 mars,
2011). Detta jobbar Erlandsson enormt mycket med. Svensson motiveras mycket av själva arbetet i
sig och att hon har bra kollegor. Hon betonar vikten av ett stimulerande arbete med utmaningar och
variation. Flextid hade varit motiverande men det fungerar inte eftersom kontoret har de öppettider
det har, skulle alla flexa samma dag blir det problem. Det fungerar dock om det är viktiga saker,
exempelvis läkarbesök, hämta barnen på dagis tidigare eller liknande, då ställer de upp för varandra
enligt Svensson som ger uppfattningen om att flextid ändå är något hon saknar
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Erlandsson anser att motivation och arbetsglädje hos medarbetarna är oerhört viktigt för att företaget
ska lyckas. Utan motivation, görs bara det som måste göras och inget mer. Svensson är säker på att
motivationen påverkar arbetet. Hon tycker det syns att kollegorna arbetar bättre om de är motiverade.
Svensson tror att det finns ett samband mellan de anställdas motivation och företagets effektivitet
eftersom det är medarbetarna som utför arbetet. Att medarbetarna gör ett bättre jobb om de är
motiverade och tycker arbetet är roligt verkar hon väldigt säker på.

4.3.2 CRENDO
Andersson anser att han motiveras av ett roligt arbete och trevliga medarbetare men inte så mycket
av pengar, ”pengarna i sig har inte varit någon drivkraft men det gör ju inte saken sämre”
(Andersson, personlig kommunikation, 31 mars, 2011). Han lämnade sitt tidigare arbete för sitt
nuvarande där han fick mer inflytande. Arbetet på Crendo var väldigt osäkert i början och gav en
betydligt sämre inkomst, men han valde ändå att byta för att få mer inflytande eftersom det motiverar
Andersson mer än pengar säger han och ger oss intrycket av uppriktighet.
Andersson tror att det bästa sättet att motivera sina anställda är genom delegering som ger ansvar och
befogenheter. De ska få möjlighet att utveckla sig själva samtidigt som han finns som ett stöd.
Andersson tror att det motiverar medarbetarna att få vara med och ta en del beslut eftersom det
skapar delaktighet. Johansson håller med om att ansvar och delaktighet är oerhört viktigt för
motivationen. Hon anser också att det skapar en variation i arbetet som i sig är motiverande.
Crendo använder sig inte utav ett individuellt lönesystem. Andersson anser att kollektivavtalsenlig
lön inte är tillräckligt motiverande, därför har de på Crendo infört ett bonussystem som innebär att
företaget sätter upp ett finansiellt mål. När företaget gemensamt når målet delas bonusen ut.
Pengarna kan fås direkt i handen eller så kan de välja att följa med på en av Crendo anordnad resa.
Resor är bra för att stärka gruppen och definitivt mer motiverande än pengar i handen enligt
Andersson.
Utbildningar jobbar de inte så mycket med på Crendo. De utbildar endast personalen om det inte
redan finns någon i företaget med den kompetensen. Johansson har fått gå ett par utbildningar vilket
hon säger och ger intrycket av att hon tycker har varit mycket motiverande.
Att ge beröm och bekräftelse är något som Andersson är duktig på enligt Johansson och något som
hon finner motiverande. Då vet du som medarbetare att ditt arbete uppskattas och att du är
betydelsefull för företaget enligt Johansson. Hon tycker att det är mer motiverande när hon vet vilka
målen är och har något att sträva efter än att bara i efterhand få veta det om de är uppnådda eller inte,
vilket är fallet på Crendo som inte har några tydligt uppsatta mål och som Johansson visar med
kroppsspråket att hon inte är helt nöjd med. Crendo har fasta arbetstider och arbetar inte med
flextider. Däremot säger Andersson att de är väldigt öppna om någon vill komma tidigare för att
sluta tidigare, ”vi är fruktansvärt flexibla, kommer någon och säger att det har kört ihop sig och att
han skulle behöva jobba en timme mindre så löser vi alltid det” (Andersson, personlig
kommunikation, 31 mars, 2011).
Andersson anser att arbetet påverkas av motivationen och betonar att ”det är oerhört viktigt”
(Andersson, personlig kommunikation, 31 mars, 2011). Även Johansson anser att motivation
påverkar arbetet, när hon är motiverad så gör hon det lilla extra. Hon tycker att hon kan märka vilka
som är motiverade i arbetet och vilka som inte är det genom hur entusiastiska de är i sitt sätt.
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4.3.3 RIKSBYGGEN
I arbetet som chef motiveras Wall av att ha ett mål att sträva efter och när han ser resultat. Att få
bekräftelse är motiverande, exempelvis när någon anställd säger något positivt. Möjligheter att
utvecklas, få mer inflytande och kunna påverka är också motiverande.
Wall medger på ett sätt som ger intrycket av uppriktighet att de på Riksbyggen arbetar för lite med
att motivera sina medarbetare. Han är övertygad om att för att motivera din personal måste du tränga
igenom och ta reda på vad det är de verkligen vill ha. Det är enligt Wall svårt att veta vad
medarbetarna vill ha eftersom han menar att de i de flesta fall svarar att de är nöjda som det är när de
får frågan vad som skulle göra att de blev mer nöjda eller motiverade. För att få svar på vad som
motiverar medarbetarna brukar Wall ta upp det under de individuella utvecklingssamtalen. Wall
anser att lönen är viktig men att Riksbyggen inte arbetar med det som motivationsfaktor eftersom de
inte har en individuell lönesättning utan använder kollektivavtal. Han tror att beröm är ett bra sätt att
motivera och är noga med att föra fram positiv respons från kunderna till medarbetarna vilket
Olausson-Kronholm instämmer i.
En annan motivationsfaktor Riksbyggen arbetar med är kompetenshöjande utbildningar där
medarbetarna själva får komma med förslag på hur de kan höja sin kompetens. Det brukar enligt
Wall inte vara några problem att få gå sådana kurser. Olausson-Kronholm tycker att utbildningar är
väldigt motiverande. Däremot visar han sin tveksamhet till att det skulle vara så enkelt att få en
utbildning beviljad som Wall säger, ”jag har nyligen gått en lekplatsbesiktningskurs och den fick
man ju kriga lite för” (Olausson-Kronholm, personlig kommunikation, 8 april, 2011).
Riksbyggen har även ett utbildningsstipendium om 10 000 kr som alla anställda kan söka varje
halvår och få beviljat tre gånger under sin anställning. Då får medarbetarna välja i princip vilken
utbildning som helst, enda kravet är att det inte är arbetsrelaterat.
Både Wall och Olausson-Kronholm anser att möjlighet till utveckling och att komma någonstans är
det som motiverar mest. Olausson-Kronholm tycker att ett stimulerande och omväxlande arbete är
viktigt för att hålla motivationen uppe vilket han anser att Riksbyggen uppfyller. Han menar även att
ansvar och möjlighet till nya karriärvägar inom företaget är motiverande vilket finns på Riksbyggen.
Flextid finns inte på företaget utan fastighetsskötarna arbetar 7-16 varje vardag.
Wall anser att motiverad personal avgör om företaget når framgång. Olausson-Kronholm tror också
att människor arbetar bättre om de är motiverade. För att förtydliga tar han upp ett exempel där en
medarbetare har blivit mer motiverad sedan hans önskemål om ett nytt verktyg som förenklar arbetet
uppfyllts.

4.4 TJÄNSTEKVALITET
4.4.1 HFAB
Erlandsson anser att nöjda kunder genom hög tjänstekvalitet är ett otroligt viktigt mål och berättar att
HFAB mäter tjänstekvaliteten med hjälp av NKI. Deras NKI är konstruerad av en mängd frågor som
ger svar på hur kunderna uppfattar tjänsten. Undersökningen ser i princip likadan ut varje år för att
det ska kunna gå att jämföra mellan åren och se vad som har förbättrats och hur kunderna reagerat på
förändringar i organisation och arbetssätt. Efter NKI undersökningar gjorts utvärderar de resultatet
noga för att avgöra var HFAB ska lägga kraft på att förbättra. HFAB använder NKI för att följa upp
om företaget når sina mål. När HFAB bedömer effektiviteten i företaget går de inte endast på NKImått, men tillsammans med ekonomiska mått är det en bra barometer enligt Erlandsson.
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Som ett komplement till NKI anordnar HFAB även årliga bostadsmöten, där alla som vill får
framföra sina åsikter om fastighetsskötseln. Responsen på dessa möten varierar från område till
område och det är oftast de hyresgäster som är missnöjda med något som dyker upp säger Erlandsson
och verkar lite tveksam till upplägget av dessa möten.
Svensson berättar att husvärdarna också får ta emot hyresgästernas åsikter. Kunderna har möjlighet
att komma in på kontoret eller ringa om de har något att anmärka på eller några övriga önskemål
vilket hon ger uppfattningen av att det är något hon tycker är roligt. En del av önskemålen kostar
väldigt mycket men är det ett vanligt återkommande önskemål för alltid husvärdarna vidare dessa till
Erlandsson och så får han ta ställning till problemet.
Husvärdarna jobbar också en del med återkoppling för att försäkra sig om att det som åtgärdats
verkligen fungerar som det ska, detta gäller oftast lite större saker enligt Svensson. Det kan
exempelvis vara att Svensson ringer en hyresgäst för att se om han eller hon upplever en förbättring
efter att ett problem åtgärdats.
På HFAB är de noggranna med att göra ett ordentligt arbete redan första gången de är ute i
lägenheterna för att åtgärda ett fel som anmälts. Slarv leder bara till att de får åka tillbaka och göra
om arbetet, säger Svensson. Det är sällan de får åka tillbaka och göra om saker, det kan vara vid fall
där de först försöker med en enklare åtgärd som sedan visar sig inte ha gett resultat ”i de flesta fall
får man rätt på problemen direkt” (Svensson, personlig kommunikation, 30 mars, 2011).

4.4.2 CRENDO
På Crendo har de inget NKI som hjälper dem i arbetet med att mäta kvaliteten på tjänsten. Andersson
säger att detta beror på att deras kunder först och främst är fastighetsägarna, att göra en NKI på dem
speglar inte vad hyresgästerna tycker om deras tjänster. Han menar också att det är upp till
fastighetsägarna att göra en NKI om de vill, vilket de oftast inte gör.
Crendo har inget som är likvärdigt NKI, de arbetar istället med att prata med hyresgästerna för att få
veta vad de tycker. Vid felanmälningar och direktkontakt med hyresgästerna ute i fastigheterna
ställer de frågor som gör att de får reda på vad de gör bra och vad som kan förbättras i deras arbete.
Johansson säger att när de är ute i fastigheterna så kommer hyresgästerna med feedback. Om
fastighetsskötarna anser att detta är viktig information för de vidare den till Andersson vilket både
Andersson och Johansson ger uppfattningen om att de är nöjda med.
Det är enligt Andersson viktigt att arbeta efter kundernas önskemål och för att de ska vara möjligt är
måste företaget veta vilka kundens förväntningar på tjänsten är. En nära kontakt gör att du vet vad
kunden förväntar sig och kan jobba för det och inte behöver rätta till saker som blivit fel på grund av
missförstånd. Andersson framhåller att han har en ständig dialog med kunderna för att ta reda på om
deras förväntningar och önskemål på tjänsten uppfylls. När de tappar en kund pratar de i de flesta fall
med denne om varför han eller hon valt att byta förvaltare. Efter samtal med fastighetsägare och
hyresgäster kan Andersson sedan gå igenom eventuella klagomål med medarbetarna för att
gemensamt diskutera fram eventuella lösningar och förbättringar. Enligt Andersson representerar
Crendo ett alternativ till att ha egen personal och då är det viktigt att allt fungerar, att kunden är nöjd
med tjänsten och trivs med personalen. Om kunderna inte är nöjda med tjänsten finns risken att de
antingen söker efter nya förvaltare eller anställer egen personal.
Crendo använder inget mått på kundens upplevelse av kvaliteten utan mäter hur effektivt ett företag
är genom andra parametrar såsom; ekonomiska resultat, hur hög sjukfrånvaron i företaget är och
personalomsättningen.
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4.4.3 RIKSBYGGEN
Tjänstekvaliteten är otroligt viktig i en så pass konkurrensutsatt marknad som fastighetsmarknaden är
i Halmstad framhåller Wall. För att mäta tjänstekvaliteten använder sig Riksbyggen av NKI.
Undersökningarna görs varje år för att företaget ska få insyn i hur hyresgästerna upplever tjänsten.
Då Riksbyggen till stor del ägs av dess kunder är NKI ett mått som Riksbyggen tar på stort allvar.
Tillsammans med de finansiella måtten går det att avläsa hur väl företaget lyckas med att uppnå sina
mål. Riksbyggen följer upp undersökningarna genom genomgångar över vad som var bra och vad
som var mindre bra och arbetar sedan fram en strategi för hur det ska kunna förbättras. Nästa gång
undersökningen görs ser de om förändringarna gett resultat.
För att få ännu mer information än vad som fås ut genom NKI undersökningarna sitter någon av
Riksbyggens förvaltare med vid alla styrelsemöten vilket Wall ger uppfattningen om att han tycker är
viktigt. Där kommer frågor och problem upp, vilket ger Riksbyggen en möjlighet att ta tag i
problemet innan det hinner bli något större missnöje bland hyresgästerna menar Wall. Vid nästa
styrelsemöte tas problemet upp igen och de följer på så vis upp om det har blivit bättre sedan sist.
”Avtal som förlängs är en annan indikation på att kunderna är nöjda med det jobb vi gör” (Wall,
personlig kommunikation, 1 april, 2011). Om någon säger upp ett avtal så brukar de kolla upp vad
som gjorde att de var missnöjda och ta till sig det så att fler kunder inte tappas på grund av samma
misstag.
Olausson-Kronholm säger att de är noga med att arbeta på ett sätt som förebygger missnöje bland
kunderna, vilket görs genom kommunikation. Det är alltid bättre att ta kontak med kunden om något
arbete blir fördröjt, då vet kunden om det och det behöver inte leda till någon irritation. Kvalitet på
arbetet är jätteviktigt för att kunden ska blir nöjd med oss säger han med tillförsikt i rösten. ”Kvalitet
är bättre än kvantitet, annars resulterar det bara i att kunden kommer tillbaka och man får göra om”
(Olausson-Kronholm, personlig kommunikation, 8 april, 2011). Att göra rätt från början är både tidsoch kostnadsbesparande enligt Wall. Ibland för kunderna fram missnöje till fastighetsskötarna ute i
lägenheterna, då rapporter de det vidare till lagbasen som i sin tur för de relevanta klagomålen och
önskemålen vidare till Wall som får ta ställning till problemet.

4.5 KOMMUNIKATION
4.5.1 HFAB
Erlandsson anser att kommunikationen inom företaget fungerar bra vilket krävs för att alla ska veta
vad som förväntas av dem. Telefonen är den kommunikationskanal som används flitigast enligt
Erlandsson vilket även Svensson intygar. Han har telefonkontakt flera gånger dagligen med sina
husvärdar och husvärdarna har telefonen med sig överallt. Erlandsson använder väldigt sällan mejl i
kontakten med fastighetsskötarna, han föredrar telefon eller direktkontakt.
Erlandsson besöker vanligtvis husvärdskontoren varje dag och det är nästan uteslutande då de
informella mötena sker. Det är sällan planerat när Erlandsson åker dit, istället dyker han oftast upp
helt oväntat vilket även Svensson ger intrycket att hon tycker fungerar. Formella möten används
också men inte i särskilt stor utsträckning, det kan vara när hela distriktet ska träffas eller när alla
husvärdar ska träffas för att gå igenom något särskilt som är på gång eller någon förändring som ska
göras.
HFAB har även ett intranät som Erlandsson använder när han vill nå ut till många. All information
som finns om företaget ligger på intranätet så alla kan ta del av den. Intranätet är väldigt effektivt
enligt Svensson. Över intranätet sker all mejlkontakt och allas kalendrar finns tillgängliga. Det är en
fördel om någon är sjuk, de övriga har då tillgång till den personens kalender och kan gå in och se
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som är inbokat. Om någon är sjuk kan på så vis någon av de andra husvärdarna ta hand om dennes
ärenden säger Svensson och verkar väldigt positivt inställd till intranätet.
Erlandsson anser att det finns få svårigheter i kommunikationen med fastighetsskötarna. Han kan
alltid nå dem över telefon och det fungerar bra. Svensson är mer tveksam och har inte riktigt samma
uppfattning om detta, hon anser att de kan vara svårt att få tag på cheferna över telefon vilket kan
vara ett problem när de behöver ett snabbt svar. Erlandsson säger att de svårigheter som kan finnas är
när det sker misstolkningar, dessa misstolkningar sker inte så ofta när de pratar över telefon eller i
person utan i så fall över mejl eller dokument vilket är anledningen till att Erlandsson undviker att
den typen av kommunikation. Det skrivna ordet ger större utrymme för misstolkningar då han
upplever att han missar en del när tonläge och uttryck inte kommer med.

4.5.2 CRENDO
Majoriteten av fastighetsskötarna sitter på huvudkontoret tillsammans med cheferna, resten är
placerade på två mindre kontor. Kommunikationen mellan Andersson och fastighetsskötarna sker
genom direktkontakt, telefon och mejl. Andersson säger att han är av den traditionella typen som
föredrar direktkontakt. Han framhåller att det är den mest effektiva kommunikationskanalen men
använder sig även mycket av telefonen då många av fastighetsskötarna inte spenderar så mycket tid
på kontoret. Är det något viktigt tar Andersson helst upp det ansikte mot ansikte så inget kan
misstolkas, är detta inte möjligt är det telefon som gäller. Vid konflikter berättar Andersson att han
alltid pratar med vederbörande direkt, likaså vid missförstånd. Mejl används främst när det är korta
och enkla meddelanden som ska nås ut.
Förmännen på de två mindre kontoren kommer ofta in på huvudkontoret och då är det meningen att
informationen som förmännen får av Andersson ska förmedlas vidare till deras personal på de två
andra kontoren. Andersson åker även ut till kontoren minst varannan vecka och träffar
fastighetsskötarna där eftersom han vill träffa dem personligen och för att fastighetsskötarna på de
kontoren ska känna att han bryr sig även om dem, säger han med uppriktighet i rösten.
En annan form av kommunikation med fastighetsskötarna är planerade möten som sker kontinuerligt
varannan månad. Oftast delar Crendo in mötena i olika grupper, exempelvis elektriker, städ,
vitvarugrupp.
Andersson märker en viss skillnad i kommunikationen med de medarbetare som sitter på
huvudkontoret jämfört med de som är på de mindre kontoren. De som sitter på huvudkontoret har en
större möjlighet att titta in på kontoret och komma med frågor eller liknande direkt medan de andra
främst använder sig av telefon. Det kan dock vara så att även fastighetsskötarna på huvudkontoret
kontaktar honom via telefon eller tvärtom, vilket beror på att fastighetsskötarna ofta är ute på olika
arbeten och att telefonen därför blir den enklaste kommunikationskanalen när något behöver
förmedla snabbt. Enligt Andersson blir det naturligt att kollegorna som sitter på samma kontor får en
lite närmare kontakt än om de sitter avskilt eftersom de har möjlighet att samtala exempelvis i
korridoren och över frukost/lunch/fika mm. Även Johansson anser att det finns skillnader och verkar
säker på att det beror på att Andersson inte åker ut tillräckligt mycket till småkontoren vilket gör att
det naturliga pratet uteblir. Johansson menar att chefen och fastighetsskötarna inte känner varandra
lika väl då och istället för att prata med Andersson så väljer fastighetsskötarna att prata med sina
förmän och andra kollegor, ”om man sitter på samma ställe, som jag gör nu med Sten så kan man
diskutera fram och hitta en lösning gemensamt, vilket kan vara bättre” (Johansson, personlig
kommunikation, 31 mars, 2011).
En annan svårighet i kommunikationen som Andersson upplever är att han själv tycker att han ger
mycket information medan medarbetarna anser att de får för lite och ger oss en uppfattning om att
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han tycker denna avvägning kan vara svår. Detta kan bero på att en del information kan vara känslig
att ge till medarbetarna, exempelvis om de har fått en ny kund och kunden inte sagt upp sina
nuvarande förvaltare. Då har medarbetarna upplevt att cheferna inte är raka mot dem ”det här med
information är så j-vla svårt, du ska ju ge den men du måste ge den i rätt tid” (Andersson, personlig
kommunikation, 31 mars, 2011). Ibland är det bara förmännen som är med på vissa möten och då
menar Johansson att det kan leda till att alla inte får veta allt som cheferna gått ut med, risken finns
att de gallrar den informationen de får och berättar det som de finner relevant till sina medarbetare.

4.5.3 RIKSBYGGEN
Wall tycker att det är väldigt viktigt att ha en bra kommunikation mellan chef och medarbetare
eftersom allt styrs genom kommunikation. I kommunikationen ingår att lyssna och ta del av vad
andra tycker. Wall tycker att det är viktigt att vara öppen för medarbetarnas åsikter, en dialog ska gå
åt båda håll.
Wall ringer mycket till lagbasarna eftersom de sitter på ett annat kontor, sen är det lagbasarna som
får föra den informationen vidare. Han inser att det inte går att ringa runt till alla och lagbasen är
som en mellanhand mellan honom och de andra fastighetsskötarna, det är bland annat därför den
funktionen finns. När Wall vill nå ut med något som rör alla i en grupp använder han sig utav mejl,
han skickar ut de mejl som rör en grupp till alla, inte bara till lagbasen. Wall säger på ett uppriktigt
sätt att han egentligen inte vill ta tid från arbetet med massa möten, helst ska medarbetarna vara ute
och arbeta hela tiden. Samtidigt inser han att de ibland måste ha möten, det kan vara
arbetsplatsträffar som de fått order uppifrån att hålla eller möten när något särskilt ska ske.
Wall har funderat mycket på att fastighetsskötarna är på annan plats, han tror att det påverkar
kommunikationen och hur han kan styra arbetet. Han har haft tankar på att ha en plats på
fastighetsskötarkontoret där han kan sitta en del av tiden. Som det är idag så besöker Wall
arbetsplatsen 1-2 ggr i veckan, men dessa besök är väldigt korta och det är inte alltid han träffar alla
då många är ute på uppdrag säger han och ger en uppfattning om att han inte riktigt är nöjd med den
nuvarande situationen. Den dagliga kontakten tror Wall är den allra viktigaste, det blir en öppnare
dialog om de känner varandra och en tillit skapas. Wall har märkt att medarbetarna ringer honom
oftare än vad de gjorde i början, han tror att det beror på att han har försökta skapa den här öppna
dialogen vilket vi uppfattar att han är nöjd med. De gäller att vara öppen så att de inte känner sig på
något sätt rädda att ringa menar Wall.
Alla läser inte sina mejl regelbundet vilket kan innebära att viss information tas emot för sent. Det
kan också vara svårt att få ihop arbetsplatsträffarna så att alla kommer då en del är ute och jobbar.
Mejl kan ofta missförstås eftersom det kan tydas på olika sätt. Vid missförstånd klargör Wall vad han
menar för de berörda parterna, muntligen så att inte ytterligare missförstånd sker.
Ett annat problem kan vara att medarbetarna inte säger vad de egentligen tycker ”det allra bästa
hade varit att ha en mikrofon i omklädningsrummet, då får du veta vad de egentligen tycker” säger
Wall på ett sätt vi uppfattar som skämtsamt (Wall, personlig kommunikation, 1 april, 2011). För
medarbetarna ska våga vara ärliga tror Wall att det är viktigt att medarbetarna vet att de är
respekterade, annars finns alltid risken att de säger det de tror att chefen vill höra. Chefen måste lära
sig att läsa av och förstå hur människor fungerar, det är en stor del av ledarskapet. Du kan inte prata
med alla på samma sätt enligt Wall.
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5. ANALYS
I analysen kommer vi jämföra det material som framtagits i den teoretiska referensramen och
empirikapitlet. Analysen utgår från de huvudrubriker vi genomgående använt oss av. Jämförelserna i
analysen ligger till grund för det resultat som vi presenterar i nästkommande kapitel.

5.1 PRAKTISKT LEDARSKAP
5.1.1 SYN PÅ LEDARSKAP
Erlandsson anser att den sociala kompetensen är viktigare för att en chef ska lyckas med att nå
företagets mål än vad chefens egna kunskaper inom området är. Andersson och Wall delar
uppfattningen om att lämna spetskompetensen till personalen. Andersson anser att det är viktigare att
ha en överskådlig syn och att finnas som ett stöd när medarbetarna behöver någon att bolla tankar
och idéer med. Wall tycker att det är viktigt att chefen lyssnar och arbetar för att utveckla
medarbetarna framåt genom att delegera ansvar. Deras uppfattningar stämmer överrens med O’Reilly
et al. (2010), Maccobys (1982) och Washington, Sutton och Fields (2006) teorier om att den sociala
kompetensen är viktigast för en chef och för att bli en ledare.
De medarbetaransvariga fastighetsförvaltarnas syn på om en chef ska anpassa ledarskapet efter olika
personer skiljer sig dock. Medan Andersson och Wall anser att du måste anpassa ledarskapet för att
få ut det mesta möjliga av varje individ visar Erlandsson tyligt att han anser att en chef måste
behandla alla likvärdigt och därför inte göra någon skillnad på hur du behandlar dem. Alla delar
därmed inte Whitehornes (2011) och Granérs (1994) teori om att en chef måste förändra ledarskapet
efter individen hon eller han leder.
Både Wall och Andersson anser att vissa kan vara födda med egenskaper som gör dem till kandidater
att bli ledare. Ingen av dem tror dock att du föds som ledare utan att det alltid krävs träning för att
utveckla egenskaperna och lära sig att hantera olika situationer vilket stöds av Cohn (2002). Föds du
utan de fördelaktiga egenskaperna har du ändå en förutsättning att bli en god ledare, det krävs bara
mer träning enligt Wall och Andersson. Erlandsson tror heller inte att ledare föds utan att det är hur
personer agerar som påverkar om han eller hon får en grupp med sig. Cheferna är överens om att en
chef måste anpassa sig efter situationer och inte hålla en alltför strikt ledarskapsstil. Därmed kan vi
se att chefernas syn på ledarskapet stämmer bäst överens med Brymans (1996) situationsmodell.
Samtliga av cheferna betonar att medarbetarna är en stor resurs och att det är dem som besitter den
yttersta kompetensen inom sina respektive områden. För att utnyttja kompetensen på bästa sätt
arbetar alla våra responderande chefer med att delegera uppgifter och ansvar till sina medarbetare.
Wall visar dessutom att han har en väldigt klar syn över sin egen förmåga som chef och att nackdelen
med att inte sitta i anslutning till de anställda kan vara att han inte känner till alla deras egenskaper
på samma sätt som om de hade haft daglig kontakt. Chefer som är medvetna om sina och
organisationens brister kan enligt Blake och McCanse (1991) arbeta med dem och på så vis hela
tiden utvecklas framåt. Jefferson (2010) och Washington, Sutton och Feild (2006) anser att chefer
når effektivitet lättare om de har bra relationer till medarbetarna där de lättare kan se individernas
egenskaper och utnyttja dessa på bästa sätt. Detta är något som Erlandsson, Andersson och Magnus
har gemensamt.
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5.1.2 LEDARSKAPSSTILAR
Erlandsson stämmer bra in på Maccobys (1982) organisationsmannen som är inställd på att tjäna
organisationer och är intresserad av människor och att ha goda relationer till dem. Han visar tydligt
att han inte han inte ser sig som chef trots att han nyligen har fått den positionen genom att han har
fått ansvar över husvärdarna, vilket tyder på en försiktighet som Maccoby (1982) ser som en typisk
egenskap. Svenssons uppfattning är att de alla är på samma nivå och hon känner att hon har ett
likadant sätt mot honom som mot de övriga husvärdarna, vilket hon trivs med. Detta överensstämmer
med Pekala (2001) och Brown (2011) uppfattning om att medarbetare idag vill arbeta i en miljö som
är fri från stela hierarkiska stilar. Erlandsson ger inte order till sina medarbetare utan ber dem hellre
när han vill ha något gjort och så får de avgöra hur de löser uppgiften. Han fokuserar mycket på att
upprätthålla en god relation till medarbetarna och gör ofta besök ute på husvärdskontoren. Allt detta
stämmer in på Maccobys (1982) beskrivning av organisationsmannen. Utefter detta skulle vi även
placera Erlandsson, som vill ha goda relationer till medarbetarna högt uppe på skalan över inriktning
på relationer i Gridmodellen (Blake & McCanse, 1991). Samtidigt som han har en hög grad av
inriktning mot relationer saknas inte helt inriktningen på produktion, han anser att delegering av
ansvar är bra för effektiviteten eftersom medarbetarna innehar den yttersta kompetensen och vet vad
som ska göras i de flesta situationer. Efter denna analys skulle vi placera Erlandsson som 3,8 i
Gridmodellen, se bilaga 6.
Anderssons ledarskapsstil stämmer bäst in på Maccobys (1982) yrkessmannen. Han anser att
medarbetarna är viktiga i processen att skapa en tjänst av hög kvalitet vilket stämmer med
beskrivningen av yrkesmannen. Han delegerar ansvar och tycker det är viktigt att även ge
medarbetarna befogenheter, samtidigt som han visar att han inte vill släppa uppgiften helt utan finns
där för medarbetarna och gör uppföljningar på hur det går. Han styr tillbaka medarbetarna på rätt
spår om de har tappat fokus på uppgiften vilket kan kopplas till Maccobys (1982) beskrivning av
yrkesmannen där yrkesmannen gärna vill styra hur uppgiften ska lösas. Att han inte släpper
uppgiften helt kan hämma företagets effektivitet enligt Brecher (2006) som anser att om
medarbetarna får möjlighet att visa framfötterna kan de i många fall komma med nya bättre lösningar
på olika problem. Andersson tycker det är viktigt att chefen har en överskådlig syn över arbetet
vilket kan kopplas till det som Maccoby (1982) beskriver som intresse för arbetsprocessen.
Andersson tycker att det är viktigt med goda relationer till medarbetarna men fokuserar inte lika
mycket på det som Erlandsson. Han är noggrann med att påpeka att Crendo är ett privat företag med
vinstsyfte. Om företaget ska fortsätta existera måste det producera en tjänst som är
konkurrenskraftig, vilket gör att Andersson har en högre inriktning på produktion än Erlandsson.
Efter denna analys skulle vi placera Andersson som 6,7 i Gridmodellen (Blake & McCanse, 1991),
se bilaga 6.
Wall skulle vi beskriva som en blandning mellan Maccobys (1982) yrkesmannen och
tävlingssökaren. Wall har bara varit chef i åtta månader och är enligt honom själv inne i en
inledningsfas, vilket kan förklara varför det var svårt att placera in honom under en enda ledartyp.
Han beskrivs på ett uppriktigt sätt av sin medarbetare som lättsam men bestämd och kan säga ifrån
när det behövs vilket stämmer överens med beskrivningen om att yrkesmannen är krävande. Han
säger också att han har lärt sig att det inte går att vara kompis med medarbetarna utan att det måste
finnas en viss distans vilket tyder på självständighet enligt beskrivningen av yrkesmannen. Wall
inspireras av konkurrens. Han vill driva organisationen framåt och ger sken av att han är orädd inför
att testa nya metoder för att bli mer konkurrenskraftig, han tycks inte främmande för att dela på
medarbetare som arbetat länge ihop om det skulle öka effektiviteten vilket stämmer väl in på
tävlingssökaren. Efter denna analys anser vi att Wall ligger runt 8,4 i Gridmodellen (Blake &
McCanse, 1991), se bilaga 6. Han är lite mer inriktad på produktion än Andersson och ser helst att
medarbetarna är ute och arbetar hela tiden och gillar inte att ta tid ifrån arbetet för möten och annat.
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Han pratar mest med lagbasarna och inte så mycket med de andra medarbetarna. Han är dock
medveten om att kommunikation och bra relationer till medarbetarna är viktigt för att skapa
effektivitet.

5.2 MOTIVATION OCH ENGAGEMANG
Alla sex respondenter tycks övertygade om att motivationen är oerhört viktig när det kommer till
effektiviteten i arbetet. En motiverad medarbetare gör ett bättre jobb, istället för att bara göra precis
det som krävs av honom eller henne gör han eller hon det där lilla extra som ofta krävs för att nå
framgång enligt våra respondenter vilket stärks av Brecher (2006) och Fellinger (2007).
Nedan följer en sammanställning över företagens användande av Pekalas (2001) nio
motivationsfaktorer med tillägg för Phillip och Ropers (2009) teori om att beröm och bekräftelse
också är en viktig motivationsfaktor.
MOTIVATIONSFAKTOR
Ekonomisk ersättning som
motivationsfaktor

HFAB
Ja, individuell
lönesättning

CRENDO
Ja, bonus

RIKSBYGGEN
Nej,
kollektivavtalsenlig lön

Utbildningsmöjligheter

Ja

Mycket begränsat

Ja, till viss del

Karriärvägar

Ja, Erlandsson
erbjuder gärna
medarbetarna nya
karriärvägar när
möjligheter
uppkommer
Ja, förmedlar mål
vilket ger
medarbetarna något
att sträva mot
Ja, genom delegering
Ja. Uppskattar ansvar,
skönt med stöd från
chefen

Ja, Johansson har fått
klättra och fått ta
över en del av
Anderssons
administrativa arbete

Ja, Olausson-Kronholm
har bytt arbete inom
organisationen

Nej, medarbetarna
saknar vetskap om
vilka mål som är
uppsatta
Ja, genom delegering
Ja. Anderssons
överblick är
uppskattat, det går
alltid att fråga honom
Ja, varierande arbete

Ja, förmedlar mål vilket
ger medarbetarna något
att sträva mot

Företagets vision och mål

Delaktighet
Chefens ledarstil

Ja, genom delegering
Ja. Uppskattar ansvar,
tillit finns, pekar inte
med hela handen utan
förklarar på ett bra sätt
Ja, varierande arbete

Stimulerande arbetsuppgifter

Ja, varierande arbete

Sociala band
Kombination av arbetsliv
och privatliv fungerar

Ja, gott om kollegor
Ja, fasta arbetstider
dagtid. Eventuell
övertid kompenseras

Ja, gott om kollegor
Ja, fasta tider, dagtid

Ja, gott om kollegor
Ja, fasta tider, dagtid

Beröm och bekräftelse

Ja

Ja

Ja

Figur 5.1 Chefernas användning av motivation utifrån de motivationsfaktorer som presenteras i
teorin
Företagen arbetar ganska lika med att motivera sina medarbetare och håller med Pekala (2001) om
att pengar inte räcker för att motivera. HFAB arbetar med samtliga av de tio motivationsfaktorerna,
Riksbyggen med nio och Crendo med åtta. Det som skiljer sig är den ekonomiska ersättningen,
utbildningsmöjligheter och företagets vision och mål. HFAB har individuell lön, Crendo har
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kollektivavtalsenlig lön men för att motivera har de upptill den en bonus. Riksbyggen har
kollektivavtalsenlig lön, Wall visar att han är medveten om att det inte räcker för att motivera
medarbetarna. HFAB och Riksbyggen arbetar med utbildningsmöjligheter och företagets vision
medan Crendo inte satsar på det som motivationsfaktor.
Trots att Riksbyggen använder sig av nio av tio av teoriernas motivationsfaktorer så anser Wall själv
att de på Riksbyggen bör arbeta mer med att motivera sina anställda och ger intrycket av att detta är
något han kommer försöka förbättra i framtiden. För att verkligen motivera tror Wall att det är viktigt
att tränga igenom och ta reda på vad medarbetarna verkligen vill ha och vad de motiveras av. Han får
stöd av Brown (2011) och Whitaker (2010) som båda säger att vad som motiverar medarbetare är
väldigt varierande. Det går enligt Wall att göra ännu mer och att jobba med detta i större
utsträckning.
Samtliga företag har fasta tider och sällan övertid vilket gör att arbetslivet inte inkräktar på
privatlivet. Ingen av företagen arbetar med flextid. De anser att det inte fungerar i arbetet eftersom de
måste hålla vissa fasta öppettider då de är tillgängliga för kunderna. Däremot så ger de intrycket av
att detta inte är något större problem då de alltid löser sig när någon behöver sluta tidigare eller
komma senare på grund av något viktigt såsom läkarbesök eller att dagis stänger tidigare.
Delegering och delaktighet betonas av samtliga respondenter som något extra viktigt för att motivera
och är något som företagen arbetar mycket med. Detta stärks utav ett antal författare såsom O’Reilly
et al (2010), Forrester (2000), Hakimi et al. (2010), Pollock (2011) och Brecher (2006) som alla
anser att delegering och delaktighet är ett bra sätt att få ut mer av din personal och i längden leder till
hög motivation. Forrester (2000) anser också att det är ett bra sätt att utveckla medarbetarna och
deras potential.
Att olika medarbetare motiveras av olika saker är något som Wall betonar vilket stöds från Brown
(2011) och Whitaker (2010). Wall anser att för att ta reda på vad som motiverar olika medarbetare
måste du som chef känna dem vilket han arbetar med genom att ha utvecklingssamtal med
medarbetarna för att försöka få fram sådan information. Högström et al. (1999) menar att en chef
som har en nära relation till medarbetarna har lättare att veta vad som motiverar och engagerar dem.
Walls tankar om att ha en plats på fastighetsskötarkontoret kan vara en bra idé om han som han
önskar ska lyckas ta reda på vad som motiverar olika individer.
Enligt Ditlev-Simonsen och Midttun (2010) motiveras chefer i princip av samma saker som
medarbetarna. Utöver de övriga motivationsfaktorerna motiveras chefer även av att skapa och
upprätthålla konkurrenskraftiga organisationer, att vara delaktig i att skapa något och goda relationer.
Både Erlandsson och Andersson tar upp att goda relationer till medarbetarna är motiverande vilket
inte Wall tar upp. Ingen av cheferna nämner pengar som främsta motivationsfaktor vilket även
överrensstämmer med Ditlev-Simonsen och Midttun (2010) teori. Något som däremot alla våra
responderande chefer har tagit upp som motiverande är inflytande, vilket inte Ditlev-Simonsen och
Midttun (2010) fann i sin studie.

5.3 TJÄNSTEKVALITET
Samtliga av våra responderande chefer framhåller att tjänstekvaliteten är ett otroligt viktigt mål.
Cheferna på Crendo och Riksbyggen ser även hög kvalitet på tjänsten som ett konkurrensmedel och
är medvetna om att de kan bli utbytta om de inte uppfyller kundens krav vilket stöds av Baharum et
al. (2009), O’Reilly (2010) och Grönroos (1987). Hur kunden upplever tjänsten beror inte enbart på
hur väl problemet åtgärdas utan även till stor del av hur de blir bemötta av personalen, vilket alla
våra responderande chefer är överrens om och där de även får medhåll av Brown (2011).
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Enligt Grönroos (2008) och Ladhari et al (2011) innebär hög kvalitet en besparing av kostnader
genom att hög kvalitet på arbetet från början sparar tid och kostnader som uppkommer i samband
med att fel måste rättas till. HFAB är medvetna om detta och arbetar med att alltid vara noggranna
och göra ett ordentligt arbete från början för att slippa de merkostnader som det innebär att göra om
ett arbete. Andersson betonar att det bästa sättet att undvika att behöva göra om arbetet är att vara
lyhörda för kundernas önskemål och utföra arbetet i enlighet med dessa. Riksbyggen arbetar mycket
med kommunikation för att arbetet ska bli rätt direkt och för att undvika missnöje hos kunderna. De
arbetar med mottot att kvalitet går före kvantitet eftersom det i slutändan både är tids- och
kostnadsbesparande.
För att mäta hur kunden upplever tjänsten använder sig både HFAB och Riksbyggen av NKIundersökningar. Dessa undersökningar görs en gång om året. Vid varje undersökningstillfälle
använder de sig i princip av samma frågor för att kunna jämföra resultatet mellan åren och för att
kunna göra uppföljningar över huruvida gjorda förändringar gett resultat för den upplevda kvaliteten.
Enligt Baharum et al. (2009) kan tjänstekvaliteten användas som ett effektivitetsmått för företaget.
När HFAB och Riksbyggen bedömer företagets effektivitet tittar de på både ekonomiska mått och
NKI. Crendo mäter inte NKI eller något motsvarande utan tittar snarare på företagets finansiella
resultat, sjukfrånvaro och personalomsättning när de avgör företagets effektivitet. Att Crendo inte
mäter NKI bland hyresgästerna beror på att deras kunder i första hand är fastighetsägarna och det är
upp till dem om de vill möta NKI bland sina hyresgäster.
HFAB anordnar bostadsmöten för att få ytterligare respons från kunderna hur de upplever tjänsten.
På Riksbyggen gör de på liknande sätt genom att sitta med vid styrelsemötena, vilket vi får
uppfattningen av att Wall tycker är viktigt. På Crendo arbetar de inte med något sådant. Baharum et
al. (2009) anser att det är viktigt att vara lyhörd och uppdaterad över kundens åsikter och sedan
använda informationen för att förbättra servicen. Ju mer information som fås desto bättre
prioriteringar kan företaget göra eftersom de då vet vilka önskemål som är viktigast för kunden. På
alla tre företag får fastighetsskötarna ta emot mycket feedback av olika slag antingen i samband med
felanmälningar, när de är ute i fastigheterna eller genom att kunden hör av sig med önskemål. På
HFAB förs detta vidare till chefen om det är önskemål som behövs ett högre beslut på om det kan
åtgärdas och när det är återkommande önskemål. På Crendo för fastighetsskötarna vidare
informationen om de anser att den är viktig, exempelvis om det är synpunkter som företaget inte
redan är medvetna om. På Riksbyggen är det lagbasen som tar emot åsikter som fastighetsskötarna
tagit emot av hyresgästerna och för vidare det som är relevant till Wall.

5.4 KOMMUNIKATION
Mintzberg (1973) beskriver de grundläggande medierna för kommunikation vilka alla används av
samtliga företag. Efter Mintzbergs (1973) studie har nyare och modernare sätt att kommunicera
såsom intranät och mejl tillkommit vilket tas upp av Jacobsen och Thorsvik (2008). Telefonen och
direktkontakt är de viktigaste kanalerna i kommunikationen på samtliga av våra företag, vilket gör att
cheferna prioriterar de främst. Utöver dessa så är det mejl och övrig dokumenterad information som
används men i mindre utsträckning. Crendo har inget intranät och Wall använder inte intranätet i
kontakten med fastighetsskötarna utan endast mejl. HFAB däremot använder sitt intranät flitigt och
ser det som ett användbart hjälpmedel både i kommunikation och för övriga syften. Alla chefer är
överrens om och framhåller att den muntliga kommunikationen är effektivast och att skriftlig
kommunikation endast används vid rutinärenden och enkla meddelande där innehållet inte kan
misstolkas. Detta stöds av Fellinger (2005), Mintzberg (1973) och Whitehorne (2011) som säger att
misstolkningar är vanligare i skrift och därför inte bör användas när mycket utrymme för tolkningar
finns. Även om alla är medvetna om att direktkontakten är den allra bästa för att undvika
missförstånd så prioriterar inte alla chefer den lika. Erlandsson har dagligen direktkontakt med
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fastighetsskötarna medan Andersson träffar de flesta som arbetar på samma kontor varje dag men de
övriga endast varannan vecka. Wall är ute på kontoren en eller två gånger i veckan men träffar ändå
inte alla eftersom många är ute på jobb.
För att hålla kontakten med fastighetsskötarna använder Erlandsson och Wall sig av telefonen i första
hand då deras medarbetare är placerade på andra kontor än de själva sitter. Andersson använder sig
av direktkontakt i större utsträckning än de två övriga cheferna då de flesta av hans fastighetsskötare
sitter på huvudkontoret i nära anslutning till honom. Precis som för Erlandsson och Wall har
Andersson kontakt med de fastighetsskötare som sitter på de andra kontoren via telefon och i de fall
som fastighetsskötarna är ute på jobb. Våra responderande chefer upplever att kommunikationen är
fungerande och att det alltid kan få tag på medarbetarna. De framhåller också att kommunikationen
är det bästa sättet att styra medarbetarnas arbete och att den är viktig för att alla ska veta vad som
förväntas av dem. Detta stämmer väl överens med det O’Reilly (2010), Dunlap (2010) och Schramm
(2010) säger att en frekvent kommunikation mellan chefer och medarbetare är oerhört viktigt i
arbetet att styra och engagera medarbetarna mot målen. I samband med detta säger även Schramm
(2010) och Fellinger (2005) att chefer kan förmedla företagets mål och visioner om de har en
fungerande kommunikation. På HFAB och Riksbyggen arbetar cheferna med att förmedla företagets
mål och vision till sina medarbetare för att säkerställa att alla vet vad som ska uppnås och vad som
förväntas av dem. På Crendo arbetar de inte med detta på samma sätt. Personalen på Crendo
upplever att de saknar denna information och skulle vilja att cheferna arbetar mer med att förmedla
målen så de vet att de arbetar i rätt riktning.
Wall anser att det är viktigt att lyssna och ta del av vad andra tycker eftersom en fungerande
kommunikation ska gå åt båda håll. Wall får medhåll av Whitehorne (2011) och Fellinger (2005).
Mintzberg (1973) anser att en hel del av informationen som en chef får sker genom informella
träffar. I Walls fall är det svårt att få till informella träffar med fastighetsskötarna eftersom de inte
sitter på samma plats och det blir inte så ofta han besöker kontoren, när han väl gör det är många av
medarbetarna ute på arbeten. Även Andersson och fastighetsskötarna som sitter på de andra kontoren
än huvudkontoret kan stöta på dessa problem då Andersson inte är ute på kontoren regelbundet. På
HFAB är det andra förutsättningar som gäller eftersom Erlandsson är ute på kontoren där
fastighetsskötarna sitter nästan varje dag, detta medför att han får en bättre kommunikation och
därför en bättre kontakt med sina medarbetare.

5.4.1 KOMMUNIKATIONSPROBLEM
Erlandsson säger att han inte har problem med kommunikationen med sina medarbetare samtidigt
som Svensson visar tveksamhet till detta och upplever att det kan finnas problem när hon vill ha
kontakt snabbt med Erlandsson. Enligt Whitehorne (2011) ska kommunikationen fungera från båda
håll vilket det inte riktigt gör. Andra svårigheter som finns i kommunikationen är de misstolkningar
som följer med när de använder skriftliga dokument och mejl. Erlandsson menar att de skrivna orden
säger mindre än det gör om man träffas personligen eller har muntlig kontakt. Andersson tycker inte
att han märker någon större skillnad mellan kontaken med medarbetarna på huvudkontoret och de
som sitter på de andra kontoren. Detta håller inte Johansson med om utan menar att det finns en
oerhörd skillnad och anser att ju närmare du är chefen desto lättar är det att prata med honom.
Whitehorne (2011) och Mintzberg (1973) håller med om detta. Att personalen får för lite information
är en stor fråga hos Crendo där personalen anser att de får för lite information vilket Andersson är
medveten om och försöker förbättra. Detta stämmer överens med Jacobsen och Thorsviks (2008)
teori om att de flesta kommunikationsproblem beror på bristande information. På Riksbyggen
handlar informationsbristen oftast om att informationen tas emot för sent vilket kan bero på att
medarbetarna inte läser sina arbetsmejl varje dag.
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Trots att Wall inte sitter på samma kontor tror han att den dagliga kontakten skapar en tillit och
respekt som är otroligt viktig för att fungerande kommunikation mellan honom och medarbetarna ska
uppstå. Detta är en av anledningarna till att han funderar på om en plats på fastighetsskötarkontoret
hade varit en god idé. Wall får medhåll av Whitehorne (2011) och Högström et al. (1999) som anser
att fungerande kommunikation bygger på goda relationer, tillit och respekt.
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6. SLUTSATS
I slutsatsen kommer vi presentera vårt resultat som är svaret på vår problemformulering. Vi kommer
klarlägga de likheter och skillnader som finns mellan de olika chefernas sätt att leda sina
medarbetare. Under egna reflektioner kommer vi diskutera vilka brister som finns i olika ledarskap
samt utveckla förslag på möjliga lösningar. Slutsatsen kommer att avslutas med förslag på vidare
forskning.

Vår problemformulering lyder Hur kan chefer inom fastighetsförvaltning leda sina medarbetare för
att nå företagets mål? Nedan redovisas resultatet.

6.1 RESULTAT
Resultatet av föreliggande empiriska studie och således svaret på vår fråga är att samtliga chefer ser
motivation och kommunikation som särskilt viktigt när det kommer till att styra medarbetarna mot
företagets mål. Samtliga chefer framhåller delegering som en särskilt viktig faktor för att skapa
motivation och engagemang. Kommunikationen i fastighetsförvaltarföretagen är annorlunda än hur
den ser ut på många andra företag då fastighetsskötarna ofta befinner sig på annan plats än cheferna
och stor del av kommunikationen därmed måste ske över telefon. Alla responderande chefer anser att
det enda sättet att skapa lönsamhet och nöjda kunder är genom hög tjänstekvalitet. Detta är orsaken
till att finansiella mål och hög tjänstekvalitet går hand i hand. Cheferna har alltså i stort sett samma
värderingar över vilka mål de vill uppnå, skillnaden är hur de valt att gå till väga för att nå dessa mål.
Detta anser vi till stor del beror på bakgrund och personligeter, där chefens syn på ledarskap och
personlighet påverkar hur mycket kontroll han eller hon vill ha och vilken relation chefen föredrar att
ha till sina medarbetare, bilaga 7.

6.1.1 PRAKTISKT LEDARSKAP
De responderade chefernas syn på ledarskap är lika då de alla anser att du som chef ska ha en
samordnande funktion och lämna spetskompetensen åt medarbetarna. Det viktiga är enligt cheferna
är att du finns som ett stöd och lyssnar till dina medarbetare. Cheferna framhåller medarbetarnas roll
för företagets framgång och delegerar ansvar för att utnyttja medarbetarnas kompetens på bästa sätt
och för att skapa delaktighet i arbetsprocessen. Samtliga av cheferna anpassar sitt ledarskap efter
situationer medan bara två av dem anser att en chef ska anpassa ledarskapet efter olika personer.
Chefen som inte anpassar ledarskapet efter olika personer menar att det är viktigt att ha ett enhetligt
sätt mot alla. Cheferna är överrens om att för att bli en ledare och inte bara chef krävs träning. De är
överrens om att en person kan födas med egenskaper som är bra att ha för en chef men en utmärkt
ledare blir du inte utan träning i form av erfarenhet som i vissa fall kan förstärkas med utbildningar.
Cheferna har olika lång erfarenhet av chefskap samtidigt som ingen har arbetat som chef i längre än
åtta år och därmed troligtvis har saker kvar att lära. Endast en av cheferna har dock gått utbildningar
inom ledarskap vilket vi tror kan ha haft inverkan på synen över hur ledarskapet ska gå till i
praktiken.
Ledarskapsstilarna skiljer sig stort mellan de tre olika cheferna vilket vi tror beror på den olika
bakgrund cheferna har samt deras syn på ledarskap. Den ena är försiktig, strävar efter goda relationer
till medarbetarna och vill inte ha någon nivåskillnad mellan sig och medarbetarna. Han är inriktad på
relationer och tror att produktiviteten kommer av sig självt. Den andre chefen anser att det är viktigt
med goda relationer men har inte samma fokus på det som den första. Han delegerar ansvar men
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släpper inte uppgiften helt utan har en överskådlig syn över arbetsprocessen och finns hela tiden vid
medarbetarnas sida för att styra medarbetarna att lösa uppgiften. Samtidigt som han anser att goda
relationer är viktiga ser han produktivitet som i princip lika viktigt eftersom företaget har ett
vinstsyfte och utan produktivitet försvinner både företaget och relationerna inom det. Den tredje
chefen är betydligt mer inriktad på produktivitet än på relationer och vill helst att medarbetarna ska
vara ute och arbeta hela tiden. Han är noggrann med att relationerna ska vara professionella och blir
inte kompis med sina medarbetare. Han vill driva organisationen framåt och motiveras av att se
resultat, om han kan nå högre produktivitet genom att dela grupper av medarbetare ser han inget
hinder. Han är dock medveten om att goda relationer är viktiga och medarbetarna känner tillit och
förtroende för honom.

6.1.2 MOTIVATION OCH ENGAGEMANG
Samtliga responderande chefer är överens att en av chefens viktigaste uppgifter är att motivera
medarbetarna i arbetet eftersom medarbetare som är motiverade arbetar effektivare och arbetar
mycket med motivation samtidigt som en av cheferna tycker att de på företaget bör arbeta ytterligare
med det. Att endast en av cheferna ser detta som ett problem trots att de alla arbetar relativt lika med
motivation tror vi kan bero på att denne chef har en annan syn än de övriga på grund av sin
utbildning där kurser inom ledarskap ofta betonar vikten av motiverade medarbetare. Just inom
området motivation arbetar de annars mycket lika, få skillnader finns och de som finns är att ett av
företagen använder samtliga av teoriernas tio motivationsfaktorer, medan det andra saknar
utbildningsmöjligheter och inte använder företagets mål och vision som en motivationsfaktor, chefen
i fråga har möjlighet att i liten utsträckning påverka utbildningsmöjligheter men i desto större att
förmedla visionen. Det tredje företaget använder sig av samtliga motivationsfaktorer med undantag
från lön där de har en kollektivavtalsenlig lön. Detta är ett beslut som chefen i fråga inte kan påverka.

6.1.3 TJÄNSTEKVALITET
Ett gemensamt mål som finns hos samtliga företag i vår studie är nöjda kunder genom hög
tjänstekvalitet då cheferna anser att hög kvalitet på tjänsten sparar in tid och pengar i längden. Hur de
arbetar med tjänstekvaliteten och för att uppnå den skiljer sig dock på några punkter. Endast två av
företagen använder sig av NKI. Orsaken till att ett av företagen inte använder NKI är att deras kunder
inte är de boende utan fastighetsägare. Företagen som använder NKI kan arbetar med att öka
tjänstekvaliteten genom att titta vart missnöjet ligger, göra förändringar och följa upp om
förändringarna gett något resultat.
På två av företagen är hög tjänstekvalitet ett konkurrensmedel då cheferna menar att de kan bli
utbytta om de inte infriar kundernas förväntningar medan det tredje är ett kommunalägt företag och
inte riskerar att mista förvaltningen om hög tjänstekvalitet inte uppnås. Däremot kan de förlora
hyresgäster till andra fastighetsägare och använder därför tjänstekvaliteten för att utvärdera arbetet
och se vad som kan förbättras vilket är anledningen till att tjänstekvaliteten är så viktig enligt chefen.
Medan företagen med boende som kunder håller egna möten eller är med vid styrelsemötena för att
få ökad insyn i hur kunderna upplever tjänsten har företaget med fastighetsägare som kund inte den
möjligheten. De arbetar istället med en nära kontakt till kunderna och föra en dialog över vilka
förväntningar som finns på tjänsten och hur väl dessa infrias. Mister de kunder följer de upp vad som
orsakade bytet av förvaltare och tar med sig erfarenheterna till framtida förvaltning. Denna nära
kontakt finns inte inom de två andra företagen då deras kunder är ett betydligt större antal. Feedback
om hur kunden upplever tjänsten tas även på samtliga företag emot av fastighetsskötarna vilka för
denna vidare till chefen som får ta ställning hur de ska arbeta med önskemål eller klagomål.
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6.1.4 KOMMUNIKATION
Chefernas kommunicerar med medarbetarna i stort sett på samma sätt. De använder sig främst av
muntlig kommunikation, antingen genom direktkontakt eller över telefon. På två av företagen sitter
chefen och fastighetsskötarna i olika kontorsbyggnader vilket gör att telefonen blir den vanligaste
kommunikationskanalen. På det tredje företaget så sitter majoriteten av fastighetsskötarna i samma
byggnad som chefen och två mindre grupper på andra kontor. När chefen sitter ihop med sina
medarbetare finns helt andra möjligheter till informella möten. Vad gäller de medarbetare som sitter
på de mindre kontoren står chefen inför samma problematik som de båda andra cheferna och
använder telefonen i kontakten med dem. Samtliga chefer undviker att använda mejl vid information
som kan generera frågor, bara för information som inte kan misstolkas används denna typ av
kommunikation.
På två av företagen finns en typ av mellanchef över grupperna som har en närmre kontakt med
chefen än vad övriga medarbetare har. Mellanchefen får information av chefen som ska förmedlas
vidare till de övriga medarbetarna och för även vidare information från gruppen till chefen.
Konsekvensen av detta kan enligt cheferna bli att medarbetarna ser mellanchefen som närmsta
kontakt och att istället för att prata med chefen går de till honom eller henne istället. Enligt teorin är
det svårare att ha en bra relation och öppen kommunikation med medarbetare som sitter långt från
chefens arbetsplats. Studien visade dock att cheferna inte ser detta som något större problem
eftersom fastighetsskötarna ändå inte är på kontoret i särskilt stor utsträckning och då cheferna
upplever att de har en god relation till medarbetarna vilket även personalen uppfattar. En av cheferna
som inte sitter i anslutning till medarbetarna har dock funderat på att ha en plats på
fastighetsskötarkontoret för att ha möjlighet att skapa den naturliga relation som uppkommer av det
dagliga mötet då han tror att det hade förenklat kommunikationen och gjort det lättare att styra
medarbetarnas arbete.
Kommunikationsproblemen som uppstår på företagen är olika. På ett av företagen uppger
medarbetaren att det kan vara svårt att få tag i chefen ibland medan chefen upplever att han alltid får
tag i medarbetarna direkt. På det andra är kommunikationsproblemet att medarbetarna upplever att
de får för lite information medan chefen tycker att han informerar om det mesta. På det tredje
företaget upplever de inga direkta problem i kommunikationen mer än att information ibland
kommer för sent då alla inte läser sina mejl dagligen.

6.2 EGNA REFLEKTIONER
En brist vi kan se är att en av cheferna inte anser sig anpassa ledarskapet efter personligheter i rädsla
att skapa avundsjuka mellan medarbetarna istället för att uppmuntra samarbete. Vi anser att du som
chef måste anpassa dig efter personligheter om du ska få ut det bästa av varje medarbetare. Samtidigt
tror vi att detta sker undermedvetet, att vi behandlar människor olika utan att ha någon speciell tanke
bakom det och just detta hör till den sociala kompetensen som är så viktig för en chef. Att anpassa
ledarskapet får dock inte förväxlas med att ge vissa medarbetare förmåner som andra inte får.
Samtliga chefer arbetar mycket med delegering. Vår tanke kring detta är att delegering är något som
behövs i fastighetsförvaltarbranschen där medarbetarna är ute i fastigheterna medan förvaltarna sitter
på kontoret. En del beslut behöver tas snabbt och på plats och att ringa chefen för minsta lilla skulle
troligtvis vara ohållbart i längden.
Tjänstekvalitet är något som alla tre företag anser vara otroligt viktigt. Vi tror att detta kan vara ett av
skälen till att företagen är så framgångsrika. Hade företagen inte varit duktiga på att arbeta med att
göra kunden nöjd hade förmodligen inte företagen vuxit sig så pass stora och framgångsrika som de
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är idag. Vi tror att det som skiljer framgångsrika företag från de som inte lyckas kan bero på hur väl
de är införstådda med hur viktig kundens upplevelse av kvaliteten är.
Vad gäller flextid så får vi från samtliga företag veta att det inte fungerar eftersom de måste ha vissa
kontorsöppettider och telefontider. Medarbetarna tycker att det fungerar men hade samtidigt önskat
flextid om möjlighet hade funnits. Eftersom de alla säger att det alltid går att ordna att någon slutar
tidigare eller börjar senare om det är något brådskande ser vi inget hinder för att flextid inte ska
fungera. Däremot måste det alltid vara någon som har ansvaret att komma till kontoret och öppna
upp och stänga ner. Detta hade kunnat vara en eller två personer varje vecka beroende på hur stort
kontoret är och så kan de alternera vem som har ansvaret vilken vecka. Vi tror att flextid, med vissa
restriktioner om hur lång tid som får flexas, hade fungerat om dem löser det på detta sätt.
En annan brist som vi upptäckte var att en av cheferna inte förmedlade företagets vision och mål till
medarbetarna och heller inte hade någon tydlig sådan nedskrivet att dela med sig av. Att
medarbetarna reagerat så pass starkt på detta förvånade oss lite då vi inte förväntade oss att detta var
något de funderade över i någon större utsträckning. De två cheferna som arbetade mycket med att
förmedla detta fick uppskattning för detta av medarbetarna som ville ha något att sträva mot. Vi
anser att detta är ett tecken på att företagets mål och vision är motiverande för medarbetarna och
viktigt i deras arbete och att företaget därför bör arbeta fram ett tydligt mål som ska eftersträvas.
De kommunikationsproblem som innebar att medarbetarna fick informationen för sent berodde oftast
på att medarbetarna inte läste sina mejl i tid. Detta tycker vi skulle kunna åtgärdas genom att tid
avsätts varje dag för att läsa mejlen. Vi tror också att en bra idé hade varit om medarbetarna
bekräftade att de mottagit informationen, exempelvis över mejl. På så vis har chefen koll på vilka
som har mottagit informationen och kan muntligen kontakta dem som inte har tagit till sig
informationen. Vi tror att genom att ha förmän och lagbaser som mellankontakter finns risken att
kontakten med övrig personal kommer i skymundan samtidigt som fördelen är att information kan
förmedlas till denne som håller ett kort möte om vilken information som kommit från chefen.
Att medarbetarna inte får tag på chefen när de är i behov av ett snabbt svar kan innebära att arbetet
inte kan utföras eller att det får skjutas upp. Vad som är bakgrunden till att chefen inte är anträffbar
är en viktig fråga som företaget bör ta upp. Beror det på att chefen ofta är på möten kanske möjlighet
finns att tillförordna någon som kan ta besluten då chefen inte är tillgänglig. Beror det på att chefen
är ute och åker mycket finns teknik som underlättar, exempelvis handsfreeset som är kopplade till
bilstereon för att kommunikation ska ske i enighet med säker bilkörning.

6.3 TEORETISKT BIDRAG
Vår studie rör ledarskap inom fastighetsförvaltning där det betydande teoretiska bidraget är just
kopplingen mellan ledarskap och fastighetsförvaltning. Genom att inta detta synsätt på ledarskap
anser vi att vårt teoretiska bidrag är att vi skapar fokus på ledarskap utifrån ett perspektiv som
utvecklar en viktig fråga inom fastighetsförvaltning vilket är just ledarskapet. Vi vill att vårt
teoretiska bidrag ska tydliggöra olika sätt för en fastighetsförvaltare med medarbetaransvar kan leda
sina anställda för att uppnå företagets mål.

6.4 PRAKTISKT BIDRAG
Vi anser att resultatet av vår studie bidrar praktiskt med olika aspekter som medarbetaransvariga
fastighetsförvaltare kan ha nytta av i sitt arbete när de leder sina anställda. Vi hoppas också att
studien ska skapa en tankegång bland fastighetsförvaltare med medarbetaransvar samt ger förslag på
praktiska åtgärder som bidrar till att deras ledarskap och företaget utvecklas. Resultatet kan även
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vara intressant för blivande chefer inom fastighetsförvaltning, studenter och övriga med intresse för
frågor kring detta område.

6.5 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING
Vi har gjort en övergripande studie om ledarskap i fastighetsförvaltning. Det som hade varit
intressant är om det hade gjorts någon fördjupning kring någon av våra valda teorier exempelvis
motivation eller kommunikation.
Genom studien har vi kunnat dra slutsatsen att motivation är oerhört viktigt för företagets framgång.
Samtliga företag arbetar med motivation men eftersom motivation är individuell hade vi tyckt det
varit intressant att ta reda på hur motiverade medarbetarna är och vilket som hade varit det bästa
sättet för att ta reda på vad som motiverar en enskild anställd. Det kanske rent av på något sätt går att
mäta motivationen hos fastighetsskötare för att sedan utarbeta planer för individuell motivation och
göra en ny mätning för att se om motivationen hos medarbetarna ökat.
Vidare forskning om hur kommunikation med medarbetare på avstånd från chefen påverkar
medarbetarna hade också varit intressant.
Ett annat förslag är att jämföra små och stora företag för att se om de skiljer sig åt och om det går att
dra några slutsatser om varför vissa företag har lyckats att växa sig stora och framgångsrika.
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Bilaga 1 - Syn på ledarskap över tiden

Bilaga 2 - Intervjuguide
Intervjuguide – chef



Kan du berätta lite kort om företaget? (fråga om övrig info, broschyrer etc.)
Skulle du vilja berätta lite om dig själv, bakgrunden till din nuvarande anställning?

 Vad tror du är det viktigaste för att en ledare ska lyckas? Egenskaper, beteende,
situationsanpassad mm.


Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?
 Egenskaper som gör dig till en bra ledare?
 Förändrar du ditt sätt att leda beroende på situation och medarbetare?



Vad motiverar dig i arbetet som chef?



Hur arbetar organisationen för att motivera medarbetarna?
 Vilka motivationsfaktorer tror du fungerar bäst för att motivera medarbetarna?
 På vilket sätt tror du arbetet påverkas av motivationen?



Hur skulle du beskriva kulturen här på företaget?



Hur kommunicerar ni här på företaget?
 Vilka kommunikationskanaler använder ni er mest utav (pers möten,
telefonsamtal, brev etc.)? Varför just dessa?
 Finns det några svårigheter i kommunikationen?



Hur arbetar ni med tjänstekvalitet på företaget?
 Använder ni några verktyg för att mäta tjänstekvaliteten?
 Finns siffror att tillgå?

Intervjuguide – medarbetare



Kan du berätta lite kort om företaget?
Kan du berätta lite om dig själv och vad du arbetar med här på företaget?



Tror du att det finns en ideal ledare? Beskriv hur denne skulle vara, egenskaper, beteende
mm.



Hur skulle du beskriva din nuvarande chef?
 Vilka egenskaper utmärker din chef?



Vilka olika motivationsfaktorer används i företaget?
 Vilken/vilka av dessa motiverar dig mest?
 På vilket sätt tror du arbetet påverkas av motivationen?



Hur skulle du beskriva kulturen här på företaget?



Hur skulle du beskriva kommunikationen här på företaget?
 Vilka kommunikationskanaler använder i er mest utav (pers möten, telefonsamtal,
brev etc.)? Varför just dessa?
 Finns det några svårigheter i kommunikationen?



Hur arbetar ni med tjänstekvalitet på företaget?

Bilaga 3 - Organisationsschema över HFAB

VD
Terje Johansson

Stödfunktion

Distriktschef

Distriktschef

Distriktschef

Sven Alexandersson

Fastighetsförvaltare

Fastighetsingenjör

Göran Erlandsson

Klackerup

Linehed

2 Husvärdar, 1 Kundvärd

4 Husvärdar, 2 kundvärdar

Distriktschef

Bilaga 4 - Organisationsschema över Crendo

VD

Administrativ personal

Personalchef
Sten Andersson

Fastighetsförvaltare

Fastighetsekonom

Snickare

Elektriker

Fastighetsskötsel

VVS-installatörer

Vitvaru- och
ventilationsreparatörer

Fastighetsskötargrupp

Fastighetsskötargrupp

Fastighetsskötaregrupp

Fastighetsskötargrupp

Fastighetsskötargrupp

Bilaga 5 - Organisationsschema över Riksbyggen

Förvaltningsregion
Sydväst
Marknadsområde
Halland

Bostad

Fastighestförvaltning

Fastighetsskötsel

Energigrupp

Chef: Magnus Wall

Fastighetsskötare

Fastighetsskötare

Laholm

Halmstad

Grupp 1

Grupp 2

Bilaga 6 - De olika chefernas placering i Gridmodellen enligt vår analys

Bilaga 7- Sammanställning över hur cheferna arbetar med att leda sina medarbetare
Erlandsson

Andersson

Wall

Praktiskt ledarskap
 Samordnande
 Stöd genom att finnas
där för medarbetarna

 Samordnande
 Stöd genom att
lyssna

 Samordnande
 Stöd genom att
lyssna

 Delegera ansvar
 Träning krävs för att
utvecklas till ledare

 Delegera ansvar
 Träning krävs för
att utvecklas till
ledare

 Delegera ansvar
 Träning krävs för att
utvecklas till ledare

Ledarskapsstil

 Försiktigt, framhåller
goda relationer till
medarbetrna
 Delegerar

 Mer inriktad mot
produktivitet och
resultat, relationerna
ska hållas på en
professionell nivå

Motivera och engagera

Använder samtliga tio
motivationsfaktorer

 Aningen mer
inriktads på
relationer men
nästan lika mycket
mot produktion
 Delegerar ansvar
men släpper inte
uppgiften helt
Använder åtta av
motivationsfaktorerna,
saknar
utbildningsmöjligheter
och mål/vision

Tjänstekvalitet

 Viktigt mål

Syn på chefens funktion

 NKI
 Anordnar möten för
att få uppgifter om
hur kunden upplever
tjänsten

 Viktigt mål
 Konkurrensmedel
 Har en nära kontakt
med kunderna för att
få uppgifter om de
upplever tjänsten

 Fastighetsskötarna tar  Fastighetsskötarna tar
emot uppgifter
emot uppgifter
Kommunikation

 Förmedlar företagets
mål
 Kommunicerar
främst muntligt,
telefon och
direktkontakt
 Problem i
kommunikationen:
medarbetarna får inte
alltid tag i chefen
direkt

 Direktioner om vad
som ska utföras
 Kommunicerar främst
muntligt, genom
förmännen till de som
inte sitter på
huvudkontoret
 Problem i
kommunikationen:
medarbetarna
upplever att de får
bristande information

Använder nio av
motivationsfaktorerna,
saknar en påverkbar
ekonomisk ersättning
(kollektivavtalsenlig
lön)
 Viktigt mål
 Konkurrensmedel
 NKI
 Sitter med vid
styrelsemöten för att
få uppgifter om hur
kunderna upplever
tjänsten
 Fastighetsskötarna tar
emot uppgifter
 Förmedlar företagets
mål
 Kommunicerar
främst muntligt,
genom lagbasen

 Problem i
kommunikationen:
medarbetarna får
ibland information
för sent

