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Frågeställning: Vilka incitament har de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen att 
arbeta med kundorientering efter en ökad kommersialisering? 

Syfte: Syftet med studien är att förklara och förstå vilka incitament de allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolagen har till att arbeta med  kundorientering. 

Metod: En kvalitativ studie är genomförd med en deduktiv ansats. Empirin består av 
djupgående intervjuer med tio olika allmännyttiga kommunala bostadsbolag och sammanlagt 
tretton respondenter. Respondenterna består av verkställande direktörer eller chefer som har 
en inblick och påverkan i det ämne som har studerats. 

Resultat: Studien pekar på att det finns goda incitament för allmännyttiga bolag till att arbeta 
kundorienterat. Ökad kommersialisering genom Lag (2010:879) har inte inneburit några 
nämndvärda förändringar i bolagens arbete med kundorientering.  
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Research question: What incentives are available to public housing organisations to operate 
in a customer centric manner after an increased commercialisation? 

Purpose: The study sets out to determine what incentives are available to public housing 
organisations to operate in a customer centric manner. 

Methodology: A qualitative study was conducted using a deductive approach. The empirical 
data collected consists of in-depth interviews with ten different public housing organisations, 
with a total of thirteen respondents. All respondents were at least of manager grade within 
their respective organisations and are therefore considered to possess relevant insight and / or 
influence within the topic.  

Results: The study indicates that there are several incentives for public housing organisations 
to work customer oriented. Increased commercialisation through Act (2010: 879) has not led 
to any significant changes in the companies' work with customer orientation. 
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1.	  INLEDNING	   	  

I det inledande kapitlet beskrivs studiens bakgrund för bidra till ökad förståelse om ämnet. 
Vidare redogörs problemdiskussion, frågeställning följt av studiens syfte. Slutligen 
presenteras avgränsningar och centrala begrepp. 
 

1.1	  BAKGRUND	  
 
Bostadsfrågan har återigen blivit en central samhällsfråga. Efter en tid av marknadsinriktning 
och avregleringar inom bostadssektorn har frågan om samhällsbyggandet och bostaden 
återigen blivit aktuell. De allmännyttiga bostadsbolagen återfinns centralt i dessa 
överväganden. Allmännyttan och dess hyresrätter har under efterkrigstiden försett Sverige 
med en generell bostadspolitik med ambitionen om att erbjuda alla i samhället en bostad. De 
senaste årtiondenas marknadsinriktning av bostadsfrågan har förändrat allmännyttans 
förutsättningar. En ny lag säger att allmännyttan både ska vara samhällsnyttig och verka 
utifrån affärsmässiga principer (Salonen, 2015). 
 
I Sverige har ungefär var sjätte person sitt hem i ett allmännyttigt bostadsbolag (SABO, 
2016). Allmännyttan ägs av kommunerna och har som viktigaste uppgift att bygga och 
tillhandahålla hållbara, prisvärda bostäder för alla. Utöver det har många allmännyttiga 
bostadsbolag ett stort engagemang för att stärka och utveckla de stadsdelar där deras 
hyresgäster bor (Bengtsson, 2015).  
 
Ett boende utgör mer än bara väggar och tak, ett boende är ett hem. Att trivas i sitt boende är 
viktigt och ett måste för många. Att förvalta fastigheter innebär inte bara att förvalta 
byggnaden i sig, utan individerna som bor i den måste tas i hänsyn. Förr handlade det främst 
om att erbjuda och underhålla en fastighet rent tekniskt, medan det nu har gått över i mycket 
mer mjuk förvaltning i form av service- och kvalitetsarbete där den enskilda individen, 
hyresgästen, sätts i fokus. Fastighetsförvaltningens definition och innebörd har utvidgats och 
innefattar allt mer uppgifter som kan utgöra en utmaning (Högberg & Högberg, 2000). 
 
År 2011 trädde en ny lag i kraft som ändrade bestämmelserna att allmännyttiga bostadsbolag 
ska drivas utifrån affärsmässiga principer med fokus på avkastning, vilket de inte gjort 
tidigare. Ända sedan Andra världskrigets slut och fram till dess att lagen trädde i kraft har de 
allmännyttiga bostadsbolagen bedrivits utan vinst i fokus. Lagens förändringar har medfört 
nya spelregler på marknaden för bolagen (Bengtsson, 2015). Lag (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag kommer vidare i arbetet att förkortas AKBL. 
 
Frågan kan ställas vad det är som driver fastighetsföretagen till att arbeta utifrån ett 
kundorienterat perspektiv med tanke på den bostadsbrist som idag råder på 
hyresrättsmarknaden (Boverket, 2015) och den låga vakansgraden på runt 0,4 procent (SCB, 
2015).  Intressant är även att undersöka hur arbetet gentemot hyresgästen har påverkats av ett 
ökat krav på affärsmässighet genom AKBL. 
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Vi kommer i studien ta upp begreppen bostadsbolag, bostadsföretag, fastighetsföretag och 
fastighetsbolag och skiftar mellan dessa beroende på omständigheterna. Innebörden är den 
samma. 
 

1.2	  PROBLEMDISKUSSION	  
 
Då AKBL trädde i kraft reglerades kommunala bostadsaktiebolag till att styras med 
affärsmässiga principer (SFS 2010:879). Den nya lagstiftningen innebär för allmännyttiga 
bostadsbolag att de nu ska agera affärsmässigt med mål för avkastning och vinst, samtidigt 
som de fortfarande ska vara allmännyttiga samt konkurrensneutrala. Avkastningskrav får en 
central roll vid beslut och företaget ska betraktas som ett aktiebolag med tillämpade regler och 
principer (Nordlund, 2014). 
  
Då bolagen nu ska vara både allmännyttiga och affärsmässiga är det intressant att titta på hur 
de arbetar med dessa paradoxer och hur det påverkar incitament till kundorientering. 

Fastighetsförvaltning handlar mycket om att balansera det tekniska underhållet av fastigheter 
med utvecklandet av kundrelationer till hyresgästerna som bor i dem. Att inte arbeta 
kundorienterat kan leda till missnöjda hyresgäster, och dessutom till ett dåligt rykte. I många 
företag utanför bostadsbranschen kan sådana faktorer snabbt leda till försämrad lönsamhet 
och andra negativa effekter (Högberg & Högberg, 2000). Då det råder bostadsbrist och 
vakansgraderna är låga kan det ifrågasättas om det ställs krav inom bostadsbolagen att arbeta 
kundorienterat. Många står idag i lång väntan för att hitta en bostad och har inte råd att vänta 
på ett bättre alternativ när ett bostadserbjudande dyker upp. På samma princip kan inte 
hyresgäster välja att lämna sitt boende om de inte är nöjda med hyresvärden. På så vis 
behöver inte bostadsbolagen i dagsläget konkurrera om hyresgästerna på den rådande 
marknaden, men kan likväl behöva arbeta med hyresgästen i fokus.  

Kunskapsgapet för arbetet finner vi då inte tillräckligt många studier har gjorts kring 
fastighetsförvaltares incitament till kundorientering efter att AKBL trätt i kraft.  Den nya 
lagen har skapat en osäkerhet om vilken roll allmännyttan kan spela i framtiden och hur 
bostadsbolagen ska kombinera att vara allmännyttiga med kravet på affärsmässighet. Det 
finns inte mycket forskning gjord på området (SABO, 2014).  

Vi känner också en avsaknad på incitament från hyresvärdens perspektiv på kundorientering 
och varför de ska arbeta med detta. Av denna anledning anser vi att det finns mer att utforska i 
området. 
 

1.3	  FRÅGESTÄLLNING	  
 
Den övergripande frågeställning som driver studien är: 
Vilka incitament har de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen att arbeta med 
kundorientering efter en ökad kommersialisering? 
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1.4	  SYFTE	  
 
Syftet med studien är att förklara och förstå vilka incitament de allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolagen har till att arbeta med kundorientering. Lag (2010:879) ställer nya krav 
på bolagen att vara affärsmässiga och samtidigt allmännyttiga och konkurrensneutrala. Därför 
syftar studien till att belysa hur förvaltning gentemot hyresgäst ser ut efter den nya 
lagstiftningen. 
 

1.5	  AVGRÄNSNINGAR	  
 
Avgränsning sker genom att endast behandla kommunala bostadsaktiebolags incitament till 
att arbeta kundorienterat.  Privata bostadsföretag kommer därav inte att studeras. Vidare 
avgränsas arbetet med inriktning på enbart de flerbostadshus som ägs av kommunala 
bostadsbolag och således inte de hyreslokaler som också kan beröras av ändrade förhållanden 
i lagrum. 
 

1.6	  CENTRALA	  BEGREPP	  
 
Affärsmässighet: Affärsmässighet innebär att företag ska sträva efter maximal vinst och ska 
räkna med lönsamhet vid investeringskalkyler (SABO, 2016). 
 
Allmännytta: Allmännyttan är kommunala bostadsbolag över hela Sverige med uppgift att 
tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder för alla (SABO, 2014). 
 
Incitament: Ett incitament är någonting som stimulerar att utföra en viss handling.  
Ekonomiska incitament kan vara handlingar som leder till ökad lönsamhet (Dobre, 2013). 
Etiska incitament kopplas till mjuka faktorer som bland annat ökar det goda ryktet, 
kundlojalitet och stärker varumärket (Murphy, 2011). 
 
Kundorientering: Kundorientering innebär att företag organiserar sin verksamhet utifrån 
kundernas krav och önskemål samt involverar kunden i beslutsprocesser (Högberg & 
Högberg, 2000). 
 
Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL): Syftet med 
lagen är bland annat att klargöra att kommunerna har rätt att driva allmännyttiga 
bostadsaktiebolag men att det måste ske i sådana former att konkurrensen inte snedvrids. I 
lagen slås fast att de allmännyttiga bostadsaktiebolagen ska verka i ett allmännyttigt syfte och 
enligt affärsmässiga principer (SFS 2010:879). 
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2.	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  

I detta kapitel presenteras relevanta teorier för vår problemformulering. Referensramen delas 
in i rubriker om kundorientering, fastighetsförvaltning, allmännyttan, lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag och incitament. I slutet av referensramen presenteras en 
analysmodell som är utgångspunkt i de rubriker som tas upp i kapitlet. Begreppens betydelse 
definieras för att få en bättre förståelse kring ämnet.  

 

2.1	  KUNDORIENTERING	  SOM	  BEGREPP	  
 
Det finns i dagsläget ingen vedertagen definition av vad kundorientering innebär och vad som 
ingår i begreppet. Olika forskare och författare har sin syn på vad de anser att kundorientering 
är och hur företag arbetar på ett kundorienterat sätt. Däremot återfinns liknande innebörd av 
begreppet som helhet, vilket presenteras nedan. 

Kundorientering anses vara en grundläggande utgångspunkt i majoriteten av företag idag. Att 
arbeta kundorienterat innebär att sätta kunden i fokus. Kundorientering innebär att företagen 
ska identifiera sig med deras kunders behov och önskemål och även ta hänsyn till 
kundtillfredställelsen (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009; Högberg & Högberg, 2000; Kotler, 
2011; Ivankovi, 2006). 

Kundorientering är att förstå det värde som kunder erhåller genom att konsumera eller utnyttja 
ett företags erbjudanden och att förstå hur tjänster, ensamma eller tillsammans med 
information, varor eller andra materiella ting bidrar till detta värde; också att förstå hur 
upplevelser av totalkvalitet i en kundrelation främjar detta värde och hur det utvecklas med 
tiden. Det betonar vikten av ett helhetsperspektiv i organisationens samtliga kundaktiviteter 
där det totala värdet av kunderbjudandet är beroende av produktens kvalitet, varje enskilt 
kundmöte och hur kunden upplever att organisationens aktiviteter fungerar (Grönroos, 2002; 
Spohrer & Maglio, 2008). 
 

2.2	  FASTIGHETSFÖRVALTNING	   	   	   	  
 
”Fastighetsförvaltning är en process där resurser i form av arbete, fastighetskapital, 
kunnande och information omvandlas till utrymme och service. Hyresgästen är villig att 
betala hyra för att disponera utrymmet och få den service som avtalats” (Förvaltarstegen: 
kapitel 7: Ekonomi och finansiering 2007, s. 5). 

Citatet belyser en grundläggande och traditionell förklaring på vad fastighetsförvaltning 
innebär. På senare tid har fastighetsförvaltningens definition och innebörd utvidgats och 
innefattar allt mer uppgifter. Förr handlade det främst att erbjuda och underhålla en fastighet 
rent tekniskt, medan det nu har gått över i mycket mer mjuk förvaltning i form av service- och 
kvalitetsarbete (Lind & Lundström, 2011).  
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Följande rubrik syftar därför till att förklara innebörden av kundorienterad 
fastighetsförvaltning. 
 

2.2.1	  KUNDORIENTERAD	  FASTIGHETSFÖRVALTNING	  
 
I början av 1990-talet resulterade den finansiella krisen i en radikal omvandling av 
fastighetsbranschen och fastighetsföretagens roll diskuterades mer och mer (Bengtsson & 
Polesie, 1998). Denna diskussion resulterade i att fastighetsbranschen genomgick en 
förändring från att vara tekniskt orienterad till att bli en allt mer tjänst- och kundorienterad 
bransch. Branschen har under senare år utvecklat ett tydligare kundfokuserat förhållningssätt  
(Lind & Lundström, 2011). 
 
Kundorienterad fastighetsförvaltning anser Högberg och Högberg (2000) handlar om att 
uppnå en förståelse för hyresgästens värdeskapande process för att lättare producera värde för 
dem i deras boendemiljö. En central betydelse är för fastighetsförvaltaren förståelsen för hur 
verksamheten påverkar hyresgästernas livskvalitet. Förvaltaren bör utveckla sin kompetens 
och ta egna initiativ till att förändra sin produkt och service för att skapa maximalt värde för 
kunden. Fastighetsförvaltare ska ge hyresgästerna en möjlighet till dialog för utveckling av 
bostadsföretagets kunderbjudande. Kunddialogen blir på detta sätt avgörande för om 
bostadsföretaget ska kunna tillägna sig kunskap om vilka åtgärder som lämpar sig i 
sammanhanget (Högberg & Högberg, 2000). 
 
Högberg och Högberg (2000) anger vidare att det i ett kunddrivet fastighetsföretag är viktigt 
att chefer och företagsledning är intresserade av vad företaget gör för den enskilda kunden. 
Detta innefattar inte bara lägenheten, utan även servicen som personalen erbjuder sina kunder. 
Chefer och företagsledning måste inhämta den kundinformation som personalen besitter för 
att kunna bedriva verksamheten på ett kunddrivet sätt. Högberg och Högberg (2000) 
definierar de viktigaste utgångspunkterna för att skapa ett kundorienterat företag som: 
 
● Fokus på det som är viktigast för hyresgästerna 
● Ta tillvara befintlig kompetens i företaget 
● Kostnadseffektivitet, utnyttja marknaden för kompletteringar 
● Strukturlösningar som tar bort motstridiga arbetsuppgifter och skapar incitament för 

kvalitetshöjningar 
 
Ett kundorienterat företag måste arbeta interaktivt och proaktivt där företaget ska arbeta för att 
förutse oönskade situationer och försöka förhindra dem. För att kunna arbeta från detta synsätt 
måste företagsledningen förstå hur kundens värdeskapande process går till och utveckla sina 
produkter och sitt lärande tillsammans med sina kunder. Kunskapen om kundens 
värdeskapande processer måste vara tillgängliga för alla i företaget (Högberg & Högberg, 
2000).  
Högberg och Högberg (2000) nämner även det värdeskapande förvaltningssystemet. Det 
räcker inte för förvaltaren att enbart sköta och utveckla fastigheten för att skapa maximalt 
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värde för kunden, utan mycket handlar om att leverera tjänster. Något som är viktigt är att 
företagen ser över samspelet mellan enskild kund och övriga, se figur 1 och 2 nedan, så att 
maximalt värde skapas för alla. 
 
Den yttre triangeln i figur 1 och 2 består av sådant som påverkar hyresgästens upplevelse av 
sitt boende (Högberg & Högberg, 2000): 
 
● Fastigheten 
● Andra kunder, medhyresgäster, grannar med flera 
● Förvaltningföretagens medarbetare, organisation och image  

 
Figur 1. Källa: (Högberg & Högberg, 2000, s. 62) Figur 2. Källa: (Högberg & Högberg, 2000, s. 63) 

Figur 1 illustrerar genom den yttre triangeln hur delar av systemet är sammanlänkat där de 
olika delarna samverkar och påverkar varandra. Likaså kan varje enskild hyresgäst påverka de 
andra delarna, vilket illustreras av pilarna i figur 2. 

Kunden ska betraktas som en resurs i företaget. När hyresgästerna ser vad företaget prioriterar 
kan de lättare hjälpa företaget att utvecklas till att bli mer kostnadseffektiva. Detta leder i sin 
tur till att hyresgästerna utvecklar en bättre relation till sina grannar i området. Arbetet med att 
se kunden som en resurs generar således inte enbart i ekonomiska fördelar, utan bidrar även 
till en förbättrad boendeupplevelse (Hoots, 2005; Högberg & Högberg, 2000). 
 
Hoots (2005) säger att kundorienteringen i det enskilda företaget måste definieras och en 
förståelse för måttet på framgång måste skapas. Den största orsaken till kundens missnöje 
måste definieras och gapet mellan kundens förväntningar och vad företaget faktiskt levererar 
måste fyllas.  
 
Lindholm och Nenonen hävdar att en fastighetsförvaltare fokuserar på det tekniska 
underhållet istället för kunderna (Nenonen & Lindholm, 2006). Lindholm (2008) antyder 
dock att de mjuka faktorerna är de viktigaste faktorerna för en fastighetsförvaltare att arbeta 
med. Detta är någonting som bekräftas av Kärnä, som säger att leveransen av god service 
leder till kundtillfredsställelse och detta verkar stärkande i relationen mellan kunden och 
fastighetsförvaltare (Kärnä, 2004). 
 
Medarbetarnas beteende är avgörande för hur kunden uppfattar företaget. Det är av stor 
betydelse att frontpersonalen, de som jobbar i direkt kontakt med hyresgästen, samlar in 
information från kunden för att företaget ska få kunskap om vilka metoder och strategier som 
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kan användas för att få nöjda hyresgäster. Ett system för kontinuerlig insamling av 
kundinformation behöver byggas upp för att ge ledningen information om eventuella 
nödvändiga förändringar (Mickalski, 2004). Forskningen betonar vikten av att träna personal i 
att arbeta serviceinriktat med korrekt beteende vid kundmöten. En kontinuerlig träning kan på 
detta sätt stärka kvaliteten i företagets tjänster (Grove, 2004). 

Även andra forskare understryker att långsiktiga relationer med kunder resulterar i positiva 
effekter så som marknadsandelar och ett gott företagsrykte (Grönroos, 2002; Spohrer & 
Maglio, 2008). 
 
Företag bör jobba internt med att bygga upp en kundorientering. Företagskulturen ska vara 
kundfokuserad då detta leder till medarbetarnas trivsel samt ökad lojalitet från deras sida och 
detta leder till bättre prestanda utåt i företaget. Lojalitet är ett kännetecken för en mänsklig 
relation och därför bör företag utveckla processer som erbjuder samma upplevelse för kunden, 
oavsett vem som utför dem. På så vis påverkar relationen mellan ledning, anställda och 
kunder den framtida utvecklingen för företagets kundfokus (Ivankovi, 2006). 
 

2.3	  ALLMÄNNYTTAN	  
 
Under 30-talet var bostadsmarknaden i kris i Sverige. Detta utnyttjades av många privata 
byggherrar som såg situationen som en möjlighet till att tjäna pengar. Krisen skapade även 
förutsättningar för nya politiska lösningar för att erbjuda boende till alla i samhället. Grunden 
i det politiska tänket var att en bostad borde vara en social rättighet för alla medborgare. Detta 
tankesätt skapade en ny typ av organisation som inte tidigare hade existerat, de s.k. 
allmännyttiga bostadsbolagen, som ägdes av kommunerna. Ansvaret för att förse alla med 
bostad lades på staten och kommunerna och allmännyttan fick till mål att förverkliga detta 
(Högberg & Högberg, 2000). 
 
Ungefär hälften (52 procent) av alla hyreslägenheter i Sverige ägs idag av privata 
fastighetsägare medan resten ägs av kommunala bostadsföretag. Kommunerna i Sverige har 
ett ansvar för att erbjuda boende för invånarna i den egna kommunen. Allmännyttan ska 
erbjuda boende för alla i samhället, oavsett ålder, etnicitet eller inkomst. Allmännyttan ska ta 
ett samhällsansvar samtidigt som de ska agera affärsmässigt. Samhällsansvaret innebär att 
skapa trygga och trivsamma boenden men även att bygga nytt och renovera befintliga 
fastigheter för att bygga en hållbar stad. Affärsmässigheten i allmännyttan innebär att 
företagen ska vara lönsamma på lång sikt och konkurrera med de privata bostadsbolagen på 
lika villkor. Dessutom ska de som bor i de kommunala hyresrätterna ha ett inflytande i frågor 
som rör deras boende (SABO, 2016).  

2.4	  AFFÄRSMÄSSIGHET	  
 
Den första januari 2011 trädde lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft 
vilket medförde en ökad kommersialisering. Dess ändamål var att jämställa konkurrensen 
mellan de privata fastighetsägarna och de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. 
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Kommunen som ägare var bland annat tvungen att ställa tydligare krav på bolagen genom att 
ta ut marknadsmässiga borgensavgifter och låneräntor samt ställa marknadsmässiga 
avkastningskrav. Det innebär bland annat att bolagen ska utgå från vad som långsiktigt är bäst 
för företaget och att relationen mellan kommunen och dess bostadsföretag ska vara 
affärsmässig och transparent (SFS 2010:879).  
 

2.4.1	  BAKGRUND	  TILL	  LAGEN	  OM	  ALLMA ̈NNYTTIGA	  KOMMUNALA	  
BOSTADSAKTIEBOLAG	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
År 2004 gav branschorganisationen Fastighetsägarna i uppdrag till Ernst & Young Real Estate 
att genomföra en utredning kring det statliga stödet som gavs till de kommunala 
bostadsföretagen. Det framkom genom denna utredning att det betalats ut avsevärt mycket 
kapitaltillskott till företagen (Ernst & Young , 2004) 

Införandet av den nya lagen påbörjades i den anmälan mot svenska staten som inkom våren 
2005 till EU-kommissionen. I anmälan som inlämnades av Fastighetsägarna ihop med 
European Property Federation (EPF) framhölls det att majoriteten av de kommunala 
bostadsbolagen tilldelas ekonomiskt stöd från kommunerna och att marknaden på så vis blir 
konkurrenssnedvriden på grund av de kommunala bolagens hyresnormerande roll. Därför 
ansåg anmälarna att statens stöd var oförenligt enligt EU:s statsstödsregler. Regeringen 
överlämnade i mars 2010 en proposition till riksdagen med förslag på en ny lag om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagförslaget antogs och trädde i kraft den 1 
januari 2011 (Prop.2009/10:185). 

 

2.5	  BOSTADSMARKNADEN	  
 
Grundproblematiken i den svenska bostadsmarknaden är att det råder brist på bostäder i 
allmänhet och hyresrätter i synnerhet. I Sverige utgör hyresrätten 60 procent av det totala 
bostadsbeståndet i flerbostadshus. Under någon period i livet bor de flesta i en hyreslägenhet 
men den bostadspolitik som under lång tid har förts i Sverige har av allt att döma lett till en 
brist på hyresrätter (Antoni, 2011). Allmännyttiga kommunala bostadsbolag har idag en låg 
vakansgrad på ungefär 0,4 procent, se figur 3 nedan. 
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Figur 3: Statistik för vakansgraden hos allmännyttan år 2000 – 2015. Källa: (SCB, 2016). 

Den grupp som har mest att vinna på bostadsbristen är fastighetsägare. Stigande priser på 
bostäder gör att värdet på deras fastigheter ökar utan att de behöver anstränga sig. 
Fastighetsägare kan delas upp i två grupper. Dels bostadsrättsinnehavare och villaägare som 
själva äger sin bostad, dels hyresvärdar som äger fastigheten de hyr ut som bostad till andra. 
Hyresvärdarna har att tjäna på bostadsbristen eftersom den innebär stigande hyror. På det 
sättet ökar deras intäkter men även värdet på deras fastigheter. Här finns dock ett hinder, 
nämligen hyreslagstiftningen. Idag sätts lägenhetshyrorna i förhandlingar mellan 
Hyresgästföreningen och fastighetsägarna, något som hindrar fastighetsägarna att ta ut den 
hyra de skulle kunna om fri hyressättning hade existerat  (Andersson, 2014). 
 

2.6	  INCITAMENT	  	  
 
Det finns två grupperingar av incitament som kan vara behjälpliga för att förstå bolags 
agerande: ekonomiska incitament och etiska incitament (Murphy, 2011). De ekonomiska 
incitamenten kan förklaras genom att företag vill vara framgångsrika och strävar efter vinst 
(Dobre, 2013). Etiska incitament består av de incitament där bolaget beaktar sitt 
ansvarstagande gentemot sina intressenter, exempelvis hyresgäster (Murphy, 2011). Etiska 
incitament utgörs i denna studie av mjuka faktorer som bland annat ökar företagets goda 
rykte, kundlojalitet och är varumärkesstärkande. 
 

2.6.1	  EKONOMISKA	  INCITAMENT	  
	  
Företag vill vara framgångsrika och oavsett storlek, oavsett vilken marknad de befinner sig 
på, strävar de efter att ha de bästa medarbetarna och erkänna deras roll och påverkan på 
företagets effektivitet. För att kunna hantera dessa utmaningar bör företagen skapa en stark 
och positiv relation till sina anställda för att nå de uppsatta målen, utveckla strategier och öka 
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medarbetarnas prestationsförmåga (Dobre, 2013). Medarbetare ska ses som en av företagets 
viktigaste intressenter, bolag som värdesätter sitt humankapital som en av de största 
tillgångarna är mer framgångsrika (Dobre, 2013; Hanna, Newman, & Johnson, 2000; 
Harrison, Bosse, & Phillips, 2010). Den anställdes delaktighet och inflytande ökar inte enbart 
företagets effektivitet, ekonomisk tillväxt och innovation utan även den anställdes motivation 
och förtroende till företaget. Om de anställda känner sig uppskattade för sitt arbete och är 
involverade i beslutsfattandet, kommer deras entusiasm och motivation leda till ökad 
produktivitet och lojalitet (Dobre, 2013). Företag som är medvetna om incitament till ett visst 
beteende kan få ökad effektivitet. Sådana incitament kan vara ersättning i form av lön och 
chefer som uppmärksammar ett önskvärt beteende (Chng, Rodgers, Shih, & Song, 2012). 
 

2.6.2	  ETISKA	  INCITAMENT	  
	  
För bolag är kunden många gånger den allra viktigaste intressenten. I detta arbete kan kunden 
likställas med hyresgästen. Utan hyresgästen finns det ingen som efterfrågar företagets 
produkt eller tjänst och då hade den viktigaste förutsättningen försvunnit. De betalar för 
produkten och förväntar sig då en viss service. Många studier syftar till att förklara sambandet 
mellan företags relation till intressenterna och företagets framgång (Hanna, Newman, & 
Johnson, 2000; Harrison, Bosse, & Phillips, 2010). Ansvaret för utvecklandet av 
kundrelationer ligger hos företaget (Blomqvist, Dahl, Haeger, & Storbacka, 1999). 
Långsiktiga relationer med kunder resulterar i positiva effekter så som marknadsandelar, 
lojalitet och ett gott företagsrykte (Grönroos, 2002; Spohrer & Maglio, 2008). 

Fastighetsbolag som arbetar utifrån platta organisationsmodeller, där makt och inflytande är 
jämnt fördelade mellan medarbetarna, resulterar i att det blir lättare att samordna arbetet i ett 
område och involverar hyresgästerna i högre grad och skapar motivation för personalen i 
företaget att arbeta kundorienterat (Blomé, 2010). Detta bekräftas av fler forskare som säger 
att mänsklig motivation utgör en viktig del vid ledningen av ett företag. Incitament och 
omsättningen i ett företag har ett positivt samband (Chakraborty, Sheikh, & Subramanian, 
2008; Isac & Antoniu, 2013). 
 

2.7	  ANALYSMODELL	  
 
För att sammanfatta och koppla ihop referensramen har en analysmodell utformats. Modellen 
kommer att användas för att analysera det empiriska materialet, i form av intervjuer, som vi 
insamlat under studiens gång. Analysmodellen är ämnad att öka förståelsen för varför 
allmännyttiga bostadsbolag ska arbeta kundorienterat. Modellen behandlar därmed följande 
aspekter: 
 
 

• Teoretisk utgångspunkt till allmännyttiga bostadsaktiebolags etiska och ekonomiska 
incitament till kundorientering 
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• Teoretisk utgångspunkt som kan vara till hjälp för att förstå den nya lagstiftningens 
krav på affärsmässighet och om detta påverkat kundorienteringen 

 
 
 

 
 
Figur 4: Analysmodell (Egen konstruktion). 
 
Pilarna speglar det perspektiv studien innefattar. Pilarna går att riktas i motsatt riktning 
beroende på vad som ska studeras och beroende på perspektiv, men i denna uppsats 
representerar pilarna vår frågeställning och de förändrade förutsättningarna på den offentliga 
bostadsmarknaden. 

Analysmodellen utgår från Kundorientering då detta är det centrala i studien. Eftersom det 
idag råder stor bostadsbrist (SCB, 2015) står Bostadsmarknad med som en bidragande faktor 
till kundorientering då vi vill undersöka om den aktuella konjunkturen har verkan på det 
kundorienterade arbetet. Pilen upp till Allmännytta står för de etiska incitamenten som 
kundorientering medför i allmännyttiga bolag. Då allmännyttan har krav på sig att vara 
affärsmässiga efter införandet av Lag (2010:879) går Allmännytta i riktning mot 
Affärsmässighet. Eftersom affärsmässighet i lagstiftningen definieras som krav på avkastning 
och vinst undersöker vi om ett kundorienterat arbetssätt genererar ekonomiska incitament, 
vilket utgör en koppling från Kundorientering till Affärsmässighet. 

De ekonomiska incitamenten kan kopplas till att bostadsaktiebolagen ska agera affärsmässigt 
och kunna tjäna eller spara in pengar på att jobba med hyresgästen i fokus. De etiska 
incitamenten kan kopplas till att företaget ska agera allmännyttigt med samhällsansvar. De 
etiska incitamenten kan således bestå av mjuka faktorer som exempelvis lojalitet och gott 
rykte.  
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3.	  METOD	  	  

I detta kapitel redogör vi för den vetenskapliga metod som har använts och återger arbetets 
tillvägagångssätt. Vidare redogör vi även för hur vi har gått tillväga gällande 
litteraturområdet följt av källkritik. Därefter presenteras vårt urval och val av respondenter, 
samt hur de kommer presenteras i vår studie. Följaktigen beskrivs hur vi valt att bearbeta det 
insamlade materialet samt studiens etiska förhållningssätt och validitet samt reliabilitet.  
 

3.1	  METODVAL	  
	  
Denna uppsats ämnar till att undersöka vilka incitament som föreligger för att arbeta 
kundorienterad i allmännyttiga bostadsbolag efter en ökad kommersialisering. För att skapa 
en djupare förståelse kring ämnet utan att styra utgången har en kvalitativ ansats valts. Enligt 
Jacobsen (2002) bör en kvalitativ ansats väljas när det är av vikt att få nyanserade 
beskrivningar och när det rör sig om en oklar frågeställning. Då frågeställning är fokuserad på 
att företagen öppet ska beskriva sitt arbete kring kundorientering och incitament till detta 
anser vi inte att en kvantitativ undersökning skulle kunna hjälpa oss att besvara denna. Vi 
anser även att incitament och ett kundorienterat tillvägagångssätt är någonting som är svårt att 
mäta via enkäter och siffror. En kvalitativ metod ger möjlighet att på djupare nivå studera hur 
incitament till kundorientering påverkats. Då djupare förståelse kring ämnet låg i fokus 
genomfördes en kvalitativ intervjustudie. En kvalitativ metod ger möjlighet att ingående 
studera hur respondenterna reflekterar kring studiens syfte (Jacobsen, 2002; Myers, 2013). 	  

Ytterligare en orsak till att den kvantitativa ansatsen valts bort är att vi i början av arbetet 
kände att vi saknade förkunskap gällande ämnet och därmed inte kunde utforma relevanta 
enkäter som skulle ge mätbara svar. Vi är medvetna om nackdelarna med en kvalitativ ansats, 
som att den är mer resurskrävande och minskar möjligheten till att generalisera samt att de 
data som samlas in anses vara svarare att tolka och analysera (Jacobsen, 2002; Myers, 2013). 
Vi anser dock att en kvalitativ ansats är det rätta valet för vår studie då vår strävan är att gå på 
djupet med de utvalda företagen och få nyanserade svar.  
      
Vi har valt att använda oss av en deduktiv insamlingsmetod vilket enligt Jacobsen (2002) 
innebär att vi utgår från de redan publicerade teorierna och därefter ser till empirin. Kritik mot 
denna ansats är risken att undersökningen blir färgad av teorierna då undersökaren letar efter 
vad denne finner relevant (Jacobsen, 2002; Myers, 2013). Vi anser dock att risken för 
självuppfyllande profetior minskar vid valet av en kvalitativ ansats som möjliggör flexibilitet 
samt möjlighet till nya infallsvinklar under arbetets gång. En deduktiv insamlingsmetod var 
även mest lämplig av den anledningen att vi saknade tillräckligt djupa förkunskaper för att 
kunna utveckla en intervjuguide av god kvalitet. 
 
Intervjuer är en av de viktigaste och mest betydelsefulla tekniker för insamlingsmetoderna 
inom kvalitativ forskning. Intervjuer en flexibel metod för insamling av data och genererar en 
hög svarsfrekvens av respondenterna. Genom intervjuer kan en rik datainsamling göras 
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utifrån olika roller och situationer. En väl utförd intervju kan hjälpa intervjuaren att fokusera 
på forskningsämnet (Myers, 2013). 
 

3.2	  LITTERATUROMRÅDE	  
	  
För att skapa en helhetsbild av det vår studie berör började vi med att studera relevant 
kurslitteratur inom ämnet. För att hitta lämpliga artiklar och rapporter inom det aktuella ämnet 
har följande sökord använts: fastighetsförvaltning, facility management, kundorientering, 
hyresgäst, incitament, public housing, allmännytta. Vid sökning av vetenskapliga artiklar 
använde vi oss främst av databaserna Web of Science och Scopus då dessa har hög 
trovärdighet och validitet. En fullständig litteraturstudie baseras på vetenskapliga artiklar från 
olika journaler och databaser (Webster & Watson, 2002). Då vår studie har en stark empirisk 
förankring har även aktuell lagtext och rapporter varit behövliga för att skapa en förståelse i 
ämnet och en röd tråd genom arbetet. 
 
Viss information kommer att bidras från fastighetsföretagen vi undersöker i form av 
årsredovisningar och existerande kundenkäter. Denna typ av information kan anses vara 
subjektiv och det är någonting vi har med i åtanke. Den tryckta litteraturen består av litteratur 
skriven av såväl svenska som utländska författare. Fokus låg på att finna information med hög 
relevans i ämnet och på så vis öka den teoretiska referensramens tillförlitlighet.     
 

3.3	  EMPIRISK	  DATAINSAMLINGSMETOD	  
	  
Det är betydelsefullt att i början av en studie samla på sig tillräckligt med relevant information 
kring forskningsämnet för att kunna samla in värdefull information från intervjupersonerna 
(Qu & Dumay, 2011). Litteraturområdet är på så vis viktigt för att intervjuerna ska generera 
så mycket relevant information som möjligt. Resultatet av sökorden och litteraturområdet har 
mynnat ut i ett operationaliseringsschema som använts vid varje intervjutillfälle, se avsnitt 
3.4. 
 
Individuella intervjuer genomfördes för att samla in information från respondenterna kring 
incitament till kundorientering. I början av varje intervju tillfrågades respondenterna om 
tillåtelse för att spela in intervjusamtalet. Inspelningar genomfördes för att lättare kunna följa 
med i samtalen med respondenterna och skapa diskussion. Syftet med inspelningarna är för 
insamling av all data och har även underlättat transkriberingen samt använts för att kunna 
lyssna på i efterhand för att säkerställa så inte viktig information utelämnas. Fördelen med 
dem är att information som inte hinner antecknas finns inspelad. Nackdelen är dock att 
respondenterna kan ha känt sig illa till mods och inte vågat tala helt fritt eftersom inspelning 
pågått. Denna risk minimerades dock eftersom respondenterna blev informerade om deras 
anonymitet. 

Intervjuer anses vara den mest lämpliga datainsamlingsmetoden om forskare vill skapa 
förtroende hos intervjupersonerna (Jacobsen, 2002). Semistrukturerad intervju är den 
vanligaste vid kvalitativa studier (Alvesson & Stanley, 2000). En semistrukturerad intervju 
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karaktäriseras av att intervjun inleds med öppna frågor som successivt blir mer avsmalnande 
och mer detaljerade. Genom att inleda intervjun med mer generella frågor kan det bidra till att 
personen som intervjuas känner sig mer bekväm och mindre utsatt, vilket leder till en mer 
naturlig dialog (Qu & Dumay, 2011). Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att kunna 
ha en mer öppen diskussion kring de olika begrepp som litteraturområdet resulterade i. 
Intervjuerna skedde enskilt och på deras respektive arbetsplatser. Denna intervjumiljö valdes 
för att få respondenterna mer bekväma för att diskutera eventuella känsliga frågor och åsikter. 
För oss intervjuare har det inneburit en möjlighet att tolka hur respondenterna har besvarat 
frågorna, deras uttryck och uppfattning om känslor. Qu och Dumay (2011) förklarar att 
semistrukturerade intervjuer används för att understryka behovet av att närma sig 
intervjupersonens perspektiv och på så vis få en fördjupad förståelse för ämnet som berörs. 
Det leder till att vi som intervjuare liksom intervjupersonerna deltar i en intervjusituation där 
frågor och svar diskuteras på ett djupare plan. 
 

3.4	  OPERATIONALISERINGSSCHEMA	  
	  
Operationalisering innebär att skapa en koppling mellan den presenterade teorin till den 
empiri som ska undersökas (Holme & Solvang, 1997). Ett operationaliseringsschema har 
utformats för att säkerställa att vi kopplar teorin till vår analys, se tabell 3. 
Operationaliseringen för denna studie är upplagd utifrån de huvudrubriker som finns i den 
teoretiska referensramen och studiens syfte. Varje kategori går att koppla direkt från teorin till 
empirin, genom att ställa de forskningsfrågor som finns till respondenterna. 
Operationaliseringsschemat utformades även innan insamlingen av primärdatan skedde.  För 
att öka troligheten att få ett utförligt svarsunderlag och för att få respondenterna att börja 
reflektera, identifieras flera aspekter under varje rubrik. Frågorna har baserats och utformats 
efter dessa. Till varje fråga kopplas de mest centrala teorier i vår studie som referens till 
indikationerna. 

 
Begrepp Indikationer Fråga Referenser 

Kundorientering • Definition av kundorientering 
• Värde för kunden 
• Värde för företaget 

2.2, 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 4.2, 4.4 

(Högberg & Högberg, 
2000) 
(Ivankovi, 2006) 
(Grönroos, 2002) 

Incitament • Vilka incitament finns det? 
- ekonomiska 
- etiska 

• Förändring efter lagen 

3.4, 4.2, 4.5, 
5.1 

(Dobre, 2013) 
(Hanna, Newman, & 
Johnson, 2000) 
(Murphy, 2011) 
 

Bostadsmarknaden • Bostadsbrist 
• Låg vakansgrad 

4.1, 4.3, 5.1 (Andersson, 2014) 
(SCB, 2016) 
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Allmännyttigt 
bostadsbolag 

• Allmännytta 
• Krav från politisk styrelse 
• Krav från kommunen 

1.1, 1.2, 2.1, 
2.2, 3.3, 3.5, 
3.6, 4.1, 4.3, 
4.4, 4.5 

(SABO, 2016) 
(Högberg & Höberg, 
2000) 

Lag - AKBL • Balans mellan samhällsnytta 
och affärsmässighet 

• Konkurrensneutralt 

2.2, 4.1, 4.2, 
4.3 

(SFS 2010:879) 
(Ernst & Young, 2004) 

 
Tabell 3: Operationaliseringsschema (Egen konstruktion). 

Vid genomförandet av analysen utgick vi från det sammanfattade materialet och använde oss 
av operationaliseringsschemat för att hitta likheter mellan incitament till kundorientering i 
företagen och för att kunna identifiera om detta påverkats av lagförändringen. 
Operationaliseringsschemat användes därefter för att koppla likheterna till teorin och 
användes för att sammanfatta vår analys.  

 

3.5	  URVAL	  
 
Det är eftersträvansvärt att insamlingen av empirin består av primära källor, då det styrker 
sekundärdatas trovärdighet. Studiens huvudsakliga primärdata utgjordes av personliga 
intervjuer med respondenter från allmännyttiga bostadsbolag. Viktigt att ta hänsyn till är att 
informationsinsamling av det empiriska materialet styrs av frågeställningen, eftersom den 
ämnar att klargöra problemet som ska undersökas (Jacobsen, 2002; Myers, 2013). 

Urvalet av respondenter gjordes genom strategiskt urval, då syftet är att erhålla en djupare 
förståelse för undersökningsområdet. Detta urval är lämpligt vid kvalitativa undersökningar 
och därmed baseras denna undersökning på detta urval vilket inte behöver innebär att 
respondenterna är representativa för en hel population (Jacobsen, 2002; Myers, 2013). De 
respondenter som eftersträvades att medverka i studien är de som har kunskap om arbetet med 
kundorientering i företaget och har varit med sedan Lag (2010:879) infördes. Målet har varit 
att erhålla en bra grund genom att skapa en nyanserad bild av studiens problemområde. Detta 
har åstadkommits då vi valde att intervjua personer med chefspositioner inom kund och 
marknad i allmännyttiga bostadsbolag. Företagen som bidragit med empirisk data befinner sig 
i medelstora och mindre städer i södra Sverige. Företagen valdes utifrån att vi har god 
kännedom om dem från tidigare arbeten och för att de är jämförbara i storlek och i den 
geografiska placeringen.   

Vi har valt att gruppera bolag som är verksamma i större städer (A) och i mindre städer (B), se 
tabell 1 och 2, för att kunna jämföra likheter eller skillnader mellan dessa angående arbetet 
med kundorientering. A är bolag verksamma i kommuner med 60 000 – 135 000 invånare. B 
är bolag verksamma i kommuner med 13 000 – 43 000 invånare. 

Vi har valt att ha med antal hyreslägenheter då detta ger en tydlig bild om bolagets storlek och 
har valt att inte redovisa för antal anställda då det framkommit att flertalet bostadsbolag väljer 
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att outsourca viss del av sin verksamhet. Antalet anställda kan därför ge ett missvisande mått 
på bolagets storlek. 

 
Bolag Placering Antal 

hyreslägenheter 
Intervjuperson(er) Intervjutillfälle 

A1 Sydväst 12 000 (1) Projektchef 2016-03-08  
A2 Sydväst 9 800 (2) Affärsområdeschef Bostad 

samt Affärsutveckling- och 
kommunikationschef 

2016-03-17 

A3 Sydöst 4 000 (2) VD samt Marknads- och 
Bobutikschef  

2016-03-18 

A4 Söder 8 400 (1) Vice VD/Förvaltningschef 2016-04-14 
A5 Sydväst 5 100 (1) Förvaltningschef 2016-04-21 
Tabell 1: Urval A (Egen konstruktion). 
 
Bolag Placering Antal 

hyreslägenheter 
Intervjuperson(er) Intervjutillfälle 

B1 Sydväst 4 500 (1) Marknadschef 2016-04-01 
B2 Sydväst 1 300 (1) Marknadschef 2016-04-07 
B3 Sydöst 1 200 (1) VD 2016-04-08 
B4 Sydöst 1 900 (1) Marknadschef 2016-04-15 
B5 Söder 1 300 (2) VD samt Ekonomi- och 

Marknadsmedarbetare 
2016-04-07 

Tabell 2: Urval B (Egen konstruktion). 
 

3.6	  ETIK	  
 
Etiska överväganden uppstår vanligen under genomförandet av en studie (Jacobsen, 2002; 
Myers, 2013). Etiska dilemman uppstår vid kvalitativa forskningar när forskaren har en 
personlig kontakt med respondenterna. Därför är det viktigt att öppet redogöra studiens 
resultat samt alla beslut för respondenterna. Bland annat ska följande etiska regler följas: 
ärlighet, informerat samtycke och tillåtelse att publicera. Alla dessa krav har tagits hänsyn till 
i studien. Ärlighet är fundamentalt för all forskning (Myers, 2013). Detta är någonting vi 
prioriterat i studien och innebär att de involverade blivit informerade om projektets syfte. De 
har även informerats om att deltagandet är frivilligt och kommer kunna avbryta sitt deltagande 
när som helst under projektets gång. Intervjupersonerna har även haft möjlighet att få läsa 
igenom transkriberingen innan det slutgiltiga dokumentet stod klart. Detta för att 
intervjupersonerna skulle känna sig bekväma och vara öppna under intervjun. Stor vikt lades 
vid att skydda företagens och intervjupersonernas identitet. Därför används inte företagens 
eller intervjupersonernas riktiga namn i studien utan enbart deras yrkestitlar. Anonymitet kan 
bidra till mer sanningsenliga svar från intervjupersonerna (Jacobsen, 2002). 
 

3.7	  STUDIENS	  VALIDITET	  OCH	  RELIABILITET	  
 
Studiens validitet anses vara acceptabel då kvalitativa ansatser håller en acceptabel validitet 
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om operationalisering utförs med eftertanke samt när innebörden av definitioner och 
tolkningar övervägs och den utförda intervjuguiden följs. En risk som föreligger är att olika 
definitioner av ord som används i intervjuerna kan tolkas olika av respondenterna. Därför 
används även andra uttryck och ord för att förstärka och ge en tydlig förklaring av vad som 
efterfrågas. Reliabiliteten påverkas av hur mätningarna genomförs och av noggrannhet vid 
bearbetning av information (Holme & Solvang, 1997). Vi har förstärkt reliabiliteten med hjälp 
av ett eget utformat operationaliseringsschema, se avsnitt 3.4. 

Studiens resultat granskas med hjälp av den teoretiska referensramen för att säkerställa 
tillförlitligheten av studien. Alla vetenskapliga artiklar som tas upp i den teoretiska 
referensramen redogörs. För att säkerställa att studien uppfyllt sitt syfte analyseras 
intervjusvaren mot teorin. Analysen av empirin ska även tolkas korrekt för att resultatet ska 
bli tillförlitligt. Tillförlitligheten kan minska då bolagens intervjupersoner varit anonyma. 
Därför har intervjuerna spelats in för att kunna återge fullständiga svar. 
 

3.8	  KÄLLKRITIK	  
 
Det är betydelsefullt att ifrågasätta den sekundärdata som samlas in under arbetets gång. 
Hänsyn måste tas till att ju längre från förstahandskällan informationen kommer, desto större 
risk finns det att den har ändrats och förvrängts på vägen (Jacobsen, 2002). 
 
Vi är medvetna om att vissa källor är äldre, dock anser vi att dessa fortfarande är aktuella, 
något vi även påvisar med stöd från andra, nyare källor och vetenskapliga artiklar som 
refererar till dessa. Alla de vetenskapliga artiklar som använts i studien är även publicerade i 
tidsskrifter med fokus inom vårt aktuella ämne, vilket vi anser styrker deras tillförlitlighet. 
Den tryckta litteratur som har använts är skriven av erkända författare inom respektive 
område och därmed kan även dessa anses utgöra trovärdiga källor enligt oss. 
 
Det finns två olika typer av data i form av primärdata och sekundärdata. Sekundärdata är data 
som redan finns publicerad medan primärdata är data som samlas in direkt av undersökaren 
(Jacobsen, 2002; Myers, 2013). För att utveckla den teoretiska referensramen och för att 
skapa en uppfattning gällande var forskningen står idag var vi tvungna att läsa och värdera 
sekundärdata. Utgångspunkten har varit att samla in primärdata till empirin. 
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4.	  EMPIRI	  

Här sammanställs information från intervjuerna med bostadsbolagen. Empirin grupperas i 
rubrikerna Allmännyttan och affärsmässighet, Kundorientering och allmännyttan, 
Kundorientering och affärsmässighet samt Bostadsmarknaden för att göra tydliga 
kopplingar till analysmodellen. Bolagen kommer inte vidare att presenteras ytterligare med 
hänsyn till anonymiteten. Vi hänvisar till kapitel 3.3 för bolagsbeskrivning. Under varje 
rubrik grupperas A-bolagen och B-bolagens svar enskilt för att lättare kunna jämföra i 
analysen.  
 

4.1	  ALLMÄNNYTTAN	  OCH	  AFFÄRSMÄSSIGHET	  
 
Denna rubrik syftar till att definiera allmännyttan och affärsmässigheten som den nya 
lagstiftningen innefattar och kartlägga hur allmännyttan ska förhålla sig till detta. Kapitlet 
analyseras i avsnitt 5.2. 
 

 

Figur 5: Allmännyttan och affärsmässighet (Egen konstruktion). 
 
Då allmännyttiga bolag är kommunalägda består ägarna av en politiskt tillsatt styrelse. 
Styrelsen skriver ut vad de vill ha ut från bolaget i form av ägardirektiv som bolaget ska 
förhålla sig till. Sedan är det Vd:n som bestämmer hur företaget ska styras utifrån 
ägardirektiven och organiserar företaget. 

A-bolagen 

I intervjuerna uppdagas både fördelar och nackdelar med en politisk styrelse. Samtliga A-
respondenter anger att det är en stor fördel att politiken representerar en återspegling av de 
samhällsutmaningar som finns och kan också ge ett bredare uppdrag, snarare än att det blir 
väldigt kopplat till ekonomiska målsättningar. Styrelsen påverkar på så vis som en 
förlängning av medborgarna i staden vilket ger en närhet till helheten och korta vägar i 
frågeställningar som både berör politik och det bästa för företaget. En del av respondenterna 
tycker att det dock ibland kan vara problematiskt att ha lekmän i styrelsen då det kan ge 
väldigt tröga processer. Styrelsen väljs ut vart fjärde år vilket medför att mycket tid läggs på 
att få styrelsen att förstå. En del politiker har ingen professionell bakgrund och ingen kunskap 
om fastighetsbranschen. Respondent A5 säger att personerna i styrelsen ibland inte har ett 
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intresse för branschen och bolagsstyrning. Detta kan resultera i en inaktiv styrelse och krav 
som sätts därefter. 

För att bolagen ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett bra sätt ger kommunen ut ägardirektiv 
som tydligt ska klargöra vad syftet med bolaget är; vilken nytta det förväntas tillföra 
kommunen och dess invånare samt ramar och villkor för verksamheten. Enligt den nya lagen 
om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft den 1 januari 2011 ska 
bolagen bedriva verksamheten i allmännyttigt syfte och enligt affärsmässiga principer. I de 
flesta fall måste ägardirektiven ses över och anpassas till den nya lagstiftningen. 

Alla A-respondenter anger att de har märkt en skärpning vad gäller ägardirektiven efter att 
lagen trätt i kraft. Affärsmässigheten har definierats där nu avkastningskrav är den viktigaste 
faktorn och utgör beslutsunderlag. Däremot tas det upp fler faktorer som ingår i 
ägardirektiven. Respondent A1 anger att de tittar ur ett brett perspektiv utifrån olika scenarier 
när det kommer till investeringar, inte endast på siffrorna. Boendedialogen kan vara 
vägledande i beslut som sedan vävs ihop med lönsamhetskalkylen. Respondent A5 säger att 
ägardirektiven har påverkats av lagen, men att bolaget fortfarande är väldigt återhållssamma i 
jämförelse med den privata sektorn.  

Bolagen arbetar med att förbättra verksamheten genom olika uppföljningar, både internt och 
externt. Respondent A1 arbetar utifrån att titta på driftsnettot och hur detta påverkas över tid 
och vid olika satsningar. Därefter görs analyser kontinuerligt. Sedan nämner respondent A1 
ytterligare en faktor, attraktiviteten: 

“Vad är attraktiviteten? Jo, när vi förbättrar ”riskområden” så förbättras hela 
områdesfaktorn och då går värdena upp i beståndet. Om direktavkastningskravet ändras en 

halv procent, tittar vi på hur det påverkar hela beståndet och hur det påverkar möjligheten att 
göra projekt. Fler vill investera eller göra någonting i området som i sin tur är 

värdeskapande.” – Projektchef A1, 2016-03-08. 

Även respondent A3 nämner att de jobbar mycket utifrån måluppföljningar och måldokument 
och jämförelser ur många perspektiv, inte bara ekonomiskt. De jobbar mycket nerifrån och 
upp i organisationen. Ett exempel på detta är att de utgår från medarbetarna när det kommer 
till förbättringsåtgärder och lyssnar på dem och tillsammans arbetar fram förslag. 

“Ett exempel är att vi såg över vår trappvärdsfunktion som vi haft i många år, det vill säga 
att vi har haft en hyresgäst som bott i en trapp som har jobbat med aktiviteter som att hälsa 

nya hyresgäster välkomna och hålla koll på miljörum och sådana saker. Det mynnade ut i att 
en projektgrupp, som bestod utav personal, jobbade fram ett förslag på hur man skulle kunna 

förbättra trappvärdsfunktionen. Det förslaget gick vi igenom i ledningsgruppen sedan, och 
det landade i att det skulle bli en förbättringsåtgärd på avdelningen marknad och 

kundservice. Det blev ett helt ny kundvärdskap i det som gjorde att vi fick göra en större 
omorganisation. Vi fick anställa en person och vi har satt upp i princip helt nya 

arbetsförskrivningar, arbetsrutiner och det har blivit en jättebra effekt och ett väldigt bra 
resultat på ganska kort sikt. Det är ett jättefint exempel på hur man kan arbeta med att 
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förbättra verksamheten utifrån deltagande i personal.” – Marknads- och Bobutikschef A3, 
2016-03-18. 

Ett annat sätt till att förbättra verksamheten som samtliga A-bolag använder sig av är 
kundundersökningar. Respondent A4 utför kundenkäter en gång per år och anger att den ur 
kvalitetssynpunkt är viktig då den styr hur de ska förbättra servicenivån och effektivisera 
resursfördelningen. De är övertygade om att de på sikt vinner på att ha nöjda hyresgäster, 
även ekonomiskt. 

A1 mäter NKI (Nöjd Kund Index) vart annat år och detta utgör en del av uppföljningen. 
Respondenten nämner att hos dem visar det ett mer pålitligt svar om undersökningarna görs 
vart annat år då förändringarna inte hunnit träda effekt om undersökningarna görs varje år. I 
framtiden kommer bolaget att arbeta fram nya lösningar och fokusera mer på attraktiviteten i 
staden och fånga in generella mönster. 

Även A3 och A5 gör NKI- undersökningar vartannat år. Dessa resulterar i punkter till 
förbättringar eller åtgärder.  

Respondent A2 säger att de utifrån NKI-undersökningen lägger verksamhetsplanen för året. 
Förvaltningsplanen har två delar, en del som visar vad som regelbundet måste göras, själva 
skötselplanen. Den andra delen handlar om vad hyresgästerna anser är viktigt. Genom 
undersökningarna tas det fram prioriteringsmatriser där faktorer som har högst respektive 
lägst effekt på kundnöjdheten visas där det förstnämnda prioriteras. Respondenten förklarar 
vidare: 

“Det är bra att lyssna på kunderna, hela tiden. Då vet vi vad vi ska satsa på.”  
– Affärsutveckling- och kommunikationschef A2, 2016-03-17. 

Samtliga A-respondenter nämner att transparensen i företaget ökar svarsfrekvensen och värdet 
för kunden. Respondent A4 förmodar att företaget måste vara transparant annars kommer 
svarsfrekvensen sjunka. Respondenten förklarar att det är kundorienterat att tydligt visa på 
förändring eller förbättring när de får signaler från hyresgästerna att någonting inte fungerar. 
Respondent A3 anger att de är transparanta för att visa att det inte är någonting som “görs 
bakom stängda dörrar”. 

Respondent A1 säger att en viktig faktor för att agera konkurrensneutralt, som den nya lagen 
kräver, är att sätta marknadsmässiga hyror. Detta skapar en jämn spelplan och försvårar inte 
för de privata aktörerna att komma in på marknaden. Vidare förklarar respondenten att 
utmaningarna är många när det kommer till att kombinera företagsmässiga och de 
allmännyttiga målen. Projekt måste sättas in i en helhet och får inte vara för avgränsade. En 
kalkyl måste sättas in i ett sammanhang för att förstå vad som behövs göras. Företaget får lov 
att ha långsiktiga resultat och kan därför arbeta med lite friare tyglar kring lönsamheten, 
jämfört med en privat aktör som mer tittar på avkastningen på kort sikt. 

Respondent A3 beskriver det som en målprocess där de väver ihop de två olika perspektiven 
och målen som är offentliga och de som är affärsmässiga och följer upp dessa två till tre 
gånger under året. Respondenten nämner svårigheter i sådana paradoxer som att vara både 
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samhällsnyttig och affärsmässig, men att de tycker att det är en spännande utmaning. Dubbla 
uppdrag och paradoxer föder nya idéer och möjligheten att smälta ihop olika perspektiv. 
Vidare berättar respondent A3 att ju längre utvecklingen har gått så har de som varit 
allmännyttiga blivit alltmer affärsmässiga, men också att de som bara var affärsmässiga från 
början blir mer samhällsnyttiga:  

“Man möts någonstans i det här, det är väldigt svårt att bara vara det ena idag om man ska 
vara långsiktig.” – VD A3, 2016-03-18. 

Respondent A4 ser inga hinder i balanseringen av målen utan tycker de går ihop i varandra. 
Deras bostadsområden mår bättre om företaget lyckas med samhällsfrågor. Respondenten 
anser att det inte förkommer någon konflikt i avvägningen mellan faktorerna. 

Respondent A5 säger att det största offentliga målet för allmännyttan är att förse 
bostadsförsörjning i kommunen vilket allmännyttan generellt har misslyckats med, med tanke 
på bostadsbristen som råder i Sverige idag. Det är mycket som sätter käppar i hjulet, säger 
respondent A5 och tänker på tröga administrativa processer som försenar och ibland även 
omöjliggör projekt.  

 
B-bolagen 

Samtliga B-respondenter tycker det är positivt med en politisk styrelse. Respondent B1 anser 
att arbetet tillsammans går ut på att kompromissa och därför pratas inte politik på möten. 
Respondenterna nämner även att en utmaning ibland kan vara styrelsen består av lekmän som 
inte är särskilt insatta i bolagsstyrning. Samtliga B-bolag anser dock att fördelarna väger över. 
Respondent B3 tycker det är roligt att blanda affärer med politik. Respondent B5 instämmer 
och tycker att det är en fördel att få ett brett perspektiv och en djupare förståelse. Respondent 
B4 ser en mängd fördelar med en politisk styrelse då detta ger en enorm bärkraft och 
genererar större spridning. 

Med tanke på AKBL har ägardirektiven ändrats för B1. Bolagets avkastningskrav är inte 
förändrat men större krav på affärsmässighet ställs. Respondent B3 förklarar att innan lagen 
trädde i kraft hade de, som många andra kommunala bolag, en ganska avog vinstutdelning till 
ägarna. Med lagstiftningen har den oklarhet förtydligats då det nu är definierat hur mycket 
utdelning får ske. Det är definierat vad affärsmässighet innebär och därför har blivit mer 
okomplicerat. Bolaget arbetar mycket med utvecklingsdelar, exempelvis vid nyrekrytering där 
respondent B3 nämner att det är viktigt att spännande och driftiga personer anser bolaget som 
en attraktiv arbetsgivare.  

Respondent B5 säger att begreppet affärsmässighet förtydligades i direkt anslutning till lagen. 
Respondent B4 säger att ingen förändring har skett sedan lagstiftningen. 

B-bolagen ser ingen större svårighet med att kombinera företagsmässiga mål med offentliga. 
Respondent B1 anger att det underlättas genom att variera planeringen och ha olika 
målsättningar för olika projekt: 
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”Det gäller att anpassa produkten och i projekt gäller det att räkna baklänges. Här kan vi 
exempelvis ta ut denna hyra, men då förväntar sig kunderna denna produkt. Man måste gå 

baklänges. Vad kan vi dra in pengar på, vad kan vi lägga på investering och vilka marginaler 
har vi?” – Marknadschef B1, 2016-04-01. 

Även B3 räknar baklänges för att kunna leverera produkter som hyresgästerna har råd med. 
De agerar även idag tuffare än tidigare med hjälp av lagen när det kommer till de som inte 
betalar hyran. De arbetar så dels för att de tappar en del pengar på att folk hamnar efter med 
betalningen och dels för att det är dåligt för hyresgästerna då de får enorma skuldberg. Istället 
agerar bolag snabbt för att bryta ett beteende.  

Respondent B5 påpekar att det finns gott om utrymme att vara allmännyttig med krav på 
affärsmässighet och de avkastningar som ägarna förväntar sig. Respondent B4 säger dock att 
det är lite ambivalenta känslor i denna avvägning. Respondenten ifrågasätter om allt verkligen 
ska vara affärsmässigt, och antyder på att kanske allmännyttans syfte försvinner: 

”Jag kommer ihåg när min chef kom in och sa - nu ska vi bli vinstdrivande! Jag förstod inte 
vad han menade. Utan vi körde på som vidare med arbetet och med kundfokus.”  

– Marknadschef B4, 2016-04-15. 

Respondent B3 vill understryka att allmännyttan inte är byggd från början med att gå med stor 
vinst. 
 

4.2	  KUNDORIENTERING	  OCH	  ALLMÄNNYTTAN	  
 
Följande avsnitt ämnar till att definiera respondenternas syn på kundorientering och 
allmännyttans uppgift. Avsnittet lägger grund till det som senare i analysen benämns som 
etiska incitament i avsnitt 5.3. 

 

 

Figur 6: Kundorientering och allmännyttan (Egen konstruktion). 
 
A-bolagen 

A-respondenterna har olika uppfattningar vad definitionen av kundorientering är. Respondent 
A1 säger att det är attraktiviteten som utgör kundorienteringen, alltså det kunden värdesätter. 
Bolaget använder en bok som vägledning i arbetssättet där de hela tiden frågar sig varför de 
gör vissa saker. Respondent A2 säger att de hela tiden har i åtanke att det bolaget gör är till 
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hyresgästernas förmån. Vidare anger respondent A3 att det handlar om att samla in 
information, föra dialog och fatta beslut. Mycket handlar om att lyssna, men beslut tas inte 
alltid utifrån hyresgästens önskan. Det viktiga i detta är att hyresgästen får information och 
hela perspektivet, förtydligar respondent A3. Att sätta hyresgästens behov i centrum är 
kundorientering enligt respondent A4. Bolaget har ett övergripande mål att de ska nå en viss 
procent i enkäten om nöjda hyresgäster och de är helt övertygade om att hyresgästerna 
påverkar företagets lönsamhet. De poängterar dock att det finns en gräns för hur nöjda 
hyresgäster bolaget har råd att ha. 

Respondent A5 säger att bolaget inte diskuterar mycket kring kundorientering utan trycker på 
att det är det tekniska underhållet som är viktigt. Bolaget ska leva upp till det som utlovas och 
servicen ska hålla en god standard men ska inte gå utanför ramarna. Hyresgästerna ska få det 
som de behöver men inte alltid det de vill. A5 har en väldigt hög kundnöjdhet enligt sina 
undersökningar men respondenten säger också att de inte arbetar med detta i fokus och 
betonar att bolaget inte arbetar med att köpa kundnöjdhet, utan detta kommer automatiskt som 
ett kvitto om de sköter sina fastigheter och sin produkt. 

Vidare får respondenterna förklara vad som är värde för deras kunder och hur även detta blir 
värdeskapande för bolaget. 

A1 utgår från det människor anser är viktigt. Bolaget strävar efter att bygga stadsdelar som 
attraherar folk och som får dem att bo kvar, men också att nå nya målgrupper till att söka sig 
till dem och detta blir värdeskapande för bolaget. Respondent A3 anger att det som skapar 
värde för kunden är trivsel och trygghet. Även kundaktiviteter bidrar till trivsel och gör så att 
hyresgästerna känner sig sedda. Detta i sin tur blir värdeskapande för bolaget då detta leder 
till ökat förtroende och långsiktigt bygger deras varumärke. Respondent A4 säger att en nöjd 
hyresgäst är mer lönsam än en missnöjd och leder till en förmåga att höja hyrorna. Det är 
många års relationsbyggande åtgärder där hyresgästerna involveras ofta och mycket för att 
skapa nöjdhet. Även respondent A5 tar upp trygghet som en av de mest värdeskapande 
faktorerna för hyresgästen. Trygga områden är mer välbevarade och ingen större skadegörelse 
sker i dem, vilket skapar ökat värde för bolaget i form av attraktiva områden och mindre 
kostnader för reparationer. 

A-respondenterna arbetar även med involvering av hyresgästerna och har olika grader av 
inflytande från dem. A1 arbetar med en bonusfond som ger hyresgästen möjlighet till att 
påverka sitt boende och det inre underhållet. När en hyresgäst flyttar in så skjuter bolaget in 
pengar i fonden och sedan går en del av hyran in i den kontinuerligt och fyller på. A2 har en 
förvaltningsstruktur där medarbetarna är i kontakt med de boende, en s.k. bovärd. Tidigare 
handlade bolaget upp dessa tjänster, när de sedan anställde egen personal märktes en stor 
skillnad i servicenivån. Respondent A2 säger att det beror på att de nu äger kundkontakten 
och kan påverka den. Även A4 arbetar med en policy där de försöker göra så mycket som 
möjligt med sin egen personal. 

Även respondent A3 betonar vikten av hyresgästinflytande. Hos dem är hyresgästen 
utgångspunkten, både i budgetering och också i förändringsarbetet. Även icke-hyresgäster 
involveras i frågor som rör exempelvis nybygge då dessa utgör potentiella framtida 
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hyresgäster. Bolaget arbetar på detta sätt för att se vad marknaden efterfrågar. Respondent A4 
utgår från att det är Hyresgästföreningen (HGF) som ska engagera hyresgäster i olika frågor. 
Respondenten anser dock att detta utgör problematik, då HGF har svårigheter med att få med 
sig människor. A5 arbetar också med kundinflytande utifrån HGF:s förhandlingar. 
Respondent A5 poängterar dock att de arbetar lite med inflytande och fokus ligger på att 
leverera en bra standardprodukt. 

A-bolagen anser vidare att det inte föreligger någon svårighet att få medarbetarna att arbeta 
kundorienterat. Dock existerar ingen typ av belöningssystem i form av bonusar för de 
medarbetare som arbetar med detta, utan det är snarare vid individuell lönesättning där 
medarbetaren kan få sitt arbete uppmärksammat hos samtliga företag. 

A1 arbetar utifrån en väldigt detaljerad personalmedarbetaruppföljning där tydliga mål sätts. 
Sedan mäts målen och uppföljning görs. Detta blir sedan helt grundande för den individuella 
lönesättningen och detta utgör incitament för den anställde. Bolaget har även ett koncept där 
medarbetarna kan uppmärksamma en arbetssökande hyresgäst och anställa denne. 

A2 kvalitetscertifierar alla medarbetare genom utbildning. Under utbildningen får de anställda 
information om företaget och dess värdegrund för att stärka varumärket samt hur bolaget 
förväntar sig att medarbetarna ska agera inför hyresgästen. Respondent A4 nämner att de har 
en liknande utbildning för sina anställda. 

Respondent A3 tar upp att branschens attraktivitet har stor betydelse på lång sikt och att det 
handlar om vilken sorts människor bolaget drar till sig. De ser en stor potential vid 
nyrekrytering att ta in personal med ett helhetsperspektiv för att kunna lyfta företaget. Bolaget 
strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats för att få människor med rätt anda att söka jobb 
där: 

“Det är viktigt att vara pedagogisk, bygga upp relationer och förstå varandras perspektiv på 
arbetsplatsen. Det går åt lite tid till det, men det är stimulerande också.”  

– VD A3, 2016-03-18. 

Även A4 strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som argument att det underlättar att 
vara kundorienterad och affärsmässig. Respondenten A4 nämner även vikten av att 
uppmärksamma personalens arbete: 

“Ett bra resultat är som att ge personalen beröm. Detta ger svart på vitt att de har gjort en 
bra insats.” – Vice VD/Förvaltningschef A4, 2016-04-14. 

A5 har genomfört en undersökning hos sina anställda om vad som motiverar dem till att 
arbeta kundorienterat. 70 procent svarade att kundorienteringen leder till att de trivs på arbetet 
och att de presterar bättre. 
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B-bolagen 

Definitionen av kundorientering skiljer sig mellan B-respondenterna. Enligt respondent B1 är 
kundorientering transparens, att bolaget har en ärlighet och tydlighet. Hyresgästerna kan inte 
alltid få vad de vill rent förvaltningsmässigt, men om bolaget behandlar folk lika och förklarar 
varför de gör vissa saker, får de nöjda hyresgäster enligt respondenten. B2:s kundorientering 
handlar om snabb service och att följa hyreslagen för en rättvis hantering av deras kunder. 

Respondent B3 vill definiera kundorientering som kundens fokus men inte kundfokus. 
Kundens fokus är kundens utgångspunkt: 

”Kundens fokus är inte alltid att göra det de säger, utan att förstå vad kunden vill ha utan att 
kunden inte själv har sett det framför sig. Bästa exemplet är Ipad, där var det ingen 
kundundersökning som gav det utan det var Steve Jobs som förstod hur kunderna 

resonerade.” – VD B3, 2016-04-08. 

Skillnaden mellan kundens fokus och kundfokus är enligt respondenten att förstå kundens 
behov istället för att ge kunden vad den utger sig vilja ha. 

Respondent B5 instämmer i att kundorientering innebär att arbeta med kundens behov i 
centrum samtidigt som bolaget ska känna till marknaden väl. Enligt respondent B4 handlar 
kundorientering om att vara modig, modig till att förändra och se från olika perspektiv. 

En faktor som påverkar trivseln är bra service poängterar alla B-respondenter. Ett bra 
bemötande skapar relationer och ger trygghet. Respondent B4 betonar att trygghet och trivsel 
går hand i hand. 

B-respondenterna har arbetat med kundenkäter olika länge. B1 har gjort det sedan lagen kom 
och respondenten anger att det var då det började bli populärt i fastighetsbranschen. Även B4 
arbetar med kundenkäter och är med och påverkar dessa. Bolaget går in och förändrar ord för 
att säkerställa så deras hyresgäster förstår. De har även egen personal som delar ut dem och 
sparar pengar på så vis, men blir även synliga och förbättrar kundkontakten. Respondent B4 
säger att de är tydliga med att informera om att de behöver sina hyresgästers hjälp för att bli 
bättre. De är tydliga med att få hyresgästerna att förstå att det är de som utgör företaget och att 
bolagets löner betalas ut tack vare dem. 

B3 har utfört enkäter i ett halvårs tid. De började dessutom lägga ut resultaten av dessa i 
realtid på deras hemsida, som respondenten anser var djärvt. Detta skapar incitament att hela 
tiden arbeta med att bli bättre. Respondenten säger att en trend tydligt kan ses där företag 
vågar satsa på transparens och därmed trovärdighet: 

”De företag som inte lägger ut sina kundundersökningar kan man fråga sig varför. Har ni 
något att dölja? Det går generellt mot en mer transparens och där får man våga exponera sin 

svaghet istället för att satsa på en perfekt och tillrättalagd bild.” – VD B3, 2016-04-08. 

B-bolagen använder enkätresultaten för att förbättra sina verksamheter. Respondent B4 säger 
att det enbart är tack vare kunderna de blir bättre, annars skulle de stanna upp. Respondent B3 



26 
 

nämner igen att kundenkäterna skapar incitament till att bli bättre men betonar att de endast 
utgör ett verktyg, sedan är det upp till cheferna att använda detta på rätt sätt. B2 har vid ett 
tillfälle skapat arbetsgrupper som arbetade med förbättringsmöjligheter efter ett enkätresultat. 
B5 vill med hjälp av enkäterna förstärka deras bra sidor och plocka bort de sämre. 

B1 använder enkätresultaten parallellt med det som fångas upp på bomöten med hyresgäster. 
Respondenten säger att kundmötet måste valideras med enkäten, eftersom enkäten ger ett 
statistisk säkerställt svar. Bolaget har även nu börjat med att utföra undersökningarna vart 
annat år eftersom ett år är för lite till att åtgärda vissa saker. 

Respondent B2 nämner att de inte utfört någon kundenkät sedan år 2009 och har ingen avsikt 
att längre fram utföra någon. Bolagets ekonomiska trångmål har lett till att enkäterna valts 
bort. Respondenten påpekar att bolagets ledning inte prioriterar kundorientering i dagsläget. 

Samtliga B-respondenter tar upp service som en värdeskapande faktor för deras hyresgäster. 
Respondent B1 säger att det blir värdeskapande för dem då de får mer utrymme på marknaden 
och att folk pratar bra om företaget, vilket ger ett gott rykte. B2 arbetar med att involvera 
kunden i exempelvis skötsel av markytor och respondenten upplever att skötseln blir bättre 
och sköts med omsorg när en hyresgäst utför arbetet. 

Respondent B3 säger att allmännyttan befinner sig på en marknad med dålig konkurrens, det 
finns alltså en betydligt större efterfrågan än det finns utbud. Respondenten anger att detta 
ställer ännu högre krav på att ledningen ska brinna för kundvärde. Respondenten förklarar 
vidare att det är en funktion hyresgästen köper, ett hem. Samtidigt tror respondenten att det 
även utgör en tjänst, en tjänst där det spelar roll hur bolaget uppträder. De måste förstå 
kundens värde, inte minst i hur de kommunicerar: 

”Kunderna kan önska saker men de har ändå inte hela bilden. Vi är en medelprodukt och då 
ingår det att säga nej ibland. Men vi måste kunna säga nej på sätt där kunden känner att det 

var bra att de frågade oss.” – VD B3, 2016-04-08. 

Respondent B3 tror inte så mycket på kundinflytande, utan att kunderna vill ha en tjänst och 
en bekvämlighet, men att hyresgästen inte har hela bilden och därför kan de inte föreslå 
mycket konkret. Däremot anser respondenten att bolaget ska lyssna och vara besatta av att 
förstå hyresgästerna för att ta fram produkter som de vill ha, som de kanske inte vet om att de 
vill ha. Därför arbetar bolaget med större fokus på kunden men mindre kundinflytande. Även 
respondent B1 pratar om problematiken med att göra samtliga hyresgäster nöjda: 

”Att göra alla nöjda är svårt, vi arbetar efter en plan och kan inte plötsligt hosta upp 100 000 
kr till att göra någonting för att någon tycker detta. Vi blir heller inte affärsmässiga om vi 

hade arbetat på detta sätt.” – Marknadschef B1, 2016-04-01. 

Därför arbetar B1 med att sortera det som är viktigt. Respondent B5 lyfter fram den stora 
fördelen med att vara ett litet bolag, de har råd att vara personliga. Detta skapar relationer och 
att hyresgästerna vågar vara med och påverka sitt boende. B4 arbetar utifrån att kunden är 
med och påverkar sina områden och får välja vad som ska investeras i. På så vis skapas värde 
för hyresgästerna men även för företaget. Hyresgästerna bryr sig då om sitt område, detta 
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leder till minskad skadegörelse, förklarar respondent B4. B2 arbetar inte alls med 
kundinflytande. 

B-bolagen handskas med utmaningen att se till så medarbetarna arbetar kundorienterat på 
olika sätt, en gemensam nämnare är dock individuell lönesättning. B1 har arbetat med detta 
väldigt länge och har byggt in en kultur. Bolaget anställer ingen som inte kan leva i den 
kulturen, eller som inte känner att det är rätt. Respondent B1 betonar även vikten av att ge 
medarbetarna rätt verktyg till att arbeta kundorienterat. Alla i företaget, oavsett befattning har 
gått samma utbildning. Det är ledningens uppgift att se till så medarbetarna känner sig trygga 
i sin roll. 

B4 är stenhårda när det kommer till entreprenörer som företaget hyr in och kräver mycket av 
dem. Vid all nyanställning börjar det med information om bolaget och dess värdegrunder. 
Årliga utbildningar genomförs och bolaget ser till att de i overall, frontpersonalen, också är 
ansiktet utåt och även jobbar utifrån värdegrunderna. B4 försöker därför i största utsträckning 
arbeta med egen personal. På så vis kan de styra kundkontakten betydligt mer, anger 
respondenten. Bolaget skickar ut undersökningar till medarbetarna och får bra översikt över 
hur de mår och hur de uppfattar arbetsmiljön. De arbetar med individuell lönesättning där 
medarbetarna belönas men poängterar att: 

"Allmännyttan är mer människan än pengen." – Marknadschef B4, 2016-04-15. 

Respondent B3 säger att det är en stor utmaning utifrån ett ledarperspektiv att få alla anställda 
att arbeta kundorienterar. Respondenten förklarar vidare att det ligger lite i branschen att gå 
runt i blåkläder och vara trevlig, men att enbart vara trevlig räcker inte alltid. Det kräver lite 
till för att vara förstahandsvalet för hyresgäster. Respondent B3 tror att det viktigaste för 
kundorienterade medarbetena är ett närvarande ledarskap: 

”Ledarskapet är liksom drottningen på schackspelet när det gäller att få en ändring i 
kundorienteringen. Sedan är allt annat, som temadagar, konferenser och utbildningar, 

småsaker när man jämför med det närvarande ledarskapet.” – VD B3, 2016-04-08. 

Bolaget uppmärksammar de personer som har en fallenhet till kundorientering och får dessa 
att växa och bli föregångspersoner. De som inte är lika bra på kundorientering får hjälp i form 
av små knep och ökar förståelsen för vikten av det för att de ska kunna ta sina steg. 

Respondent B2 säger att de inte arbetar kundorienterat i dagsläget. De är dock tydliga med 
hur ett kundmöte ska se ut.  
 

4.3	  KUNDORIENTERING	  OCH	  AFFÄRSMÄSSIGHET	  
 
Följande avsnitt ämnar till att kartlägga hur de nya kraven på affärsmässighet genom AKBL 
har påverkat kundorienteringen. Avsnittet lägger grund till det som senare i analysen 
benämns som ekonomiska incitament i avsnitt 5.3. 
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Figur 7: Kundorientering och affärsmässigheten (Egen konstruktion). 

A-bolagen 

Samtliga A-respondenter har under de senaste åren genomgått eller genomgår en 
organisationsförändring. Det råder skilda meningar om det är AKBL eller samhället som har 
en påverkan. Samtidigt har bolagen haft problematik vid lagens inträdande med att definiera 
innebörden av affärsmässighet som lagen krävde. Respondent A1 säger att AKBL absolut har 
haft en stor påverkan. Att bolaget fick nya krav på affärsmässighet skapade oro och 
ängslighet. Respondenten säger att när lagen kom så ansåg bolaget att allmännyttan 
ifrågasattes och deras egentliga uppdrag åsidosattes och förvandlades till att agera mer som en 
privat aktör. Vissa önskvärda satsningar sätter lagen stopp för, då det inte anses vara 
affärsmässigt med en direkt avkastning. Respondenten säger också att inställningen har börjat 
svänga så de nu hittar alternativa lösningar. Vissa projekt definieras som pilotprojekt och där 
fås mer svängrum. 

Respondent A2 ifrågasatte till en början om affärsmässigheten innebar att agera på så vis där 
vinsten maximeras och underhållet minimeras. Efter möten och diskussioner och jämförelser 
av olika privata aktörer kom bolaget fram till att det går att agera som en privat aktör men 
med ett långsiktigt ansvar: 

“Om vi gör investeringar som vi bedömer är samhällsnyttiga för våra hus och områden, och 
bedömer att det är någonting vi får tillbaka i ett längre perspektiv – då är det affärsmässigt.” 

– Affärsområdeschef Bostad A2, 2016-03-17. 

Respondenten poängterar dock att det inte skett något större skillnad på företaget sedan lagen 
trädde i kraft. Allmännyttan har agerat affärsmässigt sedan EU inträdet på mitten av 90-talet, 
då de skulle agera på samma marknad som de privata aktörerna. Alltså var de tvungna att 
förhålla sig till detta och börja förändra redan då. Sedan ledde detta fram till en förändrad 
lagstiftning, men sättet att förhålla sig till affärsmässigheten påbörjades mycket, mycket 
tidigare. 

“Det är en affärsmässighet att försöka göra det så bra som möjligt och billigt för våra 
hyresgäster. Detta är den bästa garanten för att ha en låg vakansgrad. Den enda skillnaden 
jag kan komma på att vi gjorde i vårt tänk var att innan lagstiftningen gick vi in i projekt där 

vi gjorde investeringar som kom hela kommunen till gagn. Vi var tvungna att efter 
lagstiftningen bli noggrannare med att räkna, noggrannare med att det vi gör ska komma 
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våra hyresgäster till nytta. Det är skillnaden, så att säga.” – Affärsområdeschef Bostad A2, 
2016-03-17. 

Respondent A2 säger vidare att bolaget jobbar som tidigare och att de tidigt förstod att det är 
bra att investera i hyresgästerna: 

“Det är bra att investera i livet mellan husen – likaväl som det är bra att ha bra hus. Vi gör 
inte saker bara för att vi är ägda av kommunen som de drar nytta av, vi gör alltså inte deras 
jobb. Det vi gör idag, gör vi för att våra hyresgäster har nytta av det.” – Affärsutveckling- 

och kommunikationschef A2, 2016-03-17. 

Även respondent A3 säger att de har jobbat affärsmässigt sedan innan lagen trädde i kraft. 
Bolagets ekonomi låg i botten och gjorde att de fick agera affärsmässigt av nödtvång i början 
på 2000- talet. Det som har förändrats under de senare åren är snarare att bolaget arbetar mer 
med varumärket och kundorienteringen, men påpekar också att de inte kan bevisa att det är på 
grund av AKBL det blivit så. 

A4 har förtydligat ledarskapet där AKBL har haft en viss betydelse. De har bättre 
tillgänglighet för personalen till sina chefer och tror att detta kan göra servicearbetet 
effektivare. 

Majoriteten av A-bolagen instämmer att kundorientering blir lidande om inte ekonomiska 
eller mänskliga resurser räcker till. Fyra utav A-respondenterna är enstämmiga i att lagen inte 
påverkat beslut eller strategier för kundorientering. De säger att de haft med dessa aspekter 
kring kundorientering långt tidigare. Respondent A2 beskriver det som: 

“Allmännyttiga bolag kan fortsätta vara allmännyttiga. Det är bara att se till att man räknar 
rätt, så är man hemma.” – Affärsområdeschef Bostad A2, 2016-03-17. 

Respondenterna A3 och A4 säger även att det utgör deras uppdrag att väva ihop allmännyttan 
och affärsmässighet. Därför ser de ingen förändring i detta. De säger dock att det kanske 
upplevs problematiskt för ägarna som idag, med tanke på lagen, inte kan ta ut lika mycket 
vinst som tidigare 

Hinder till kundorientering antyder respondent A1 kan vara kunskap och förståelse för vad 
som egentligen gör skillnad. Det är inte enkelt att hitta genomförbarhet då bolaget har högre 
avkastningskrav på investeringar. Respondent A3 säger att kunskap handlar om hur personen i 
sig väljer att ta in kunskapen och vara delaktig och hur denne förhåller sig till 
kundorientering. 

Respondent A2 anger att de hela tiden måste tänka på vad bolaget ska satsa på och att det är 
till hyresgästernas förmån: 

“Vi måste förhålla oss till att det är hyresgästernas pengar vi investerar och satsar med. 
Detta är väldigt uttalat efter lagstiftningen att vi ska tänka på det. Det är sådant som 

diskuteras nu när utdelning tas ut i kommunen. Hyresgästföreningen anser att företaget har 
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för höga hyror om vi kan plocka ut bonusar.” – Affärsutveckling- och kommunikationschef 
A2, 2016-03-17. 

Respondent A5 säger dock att det inte föreligger några hinder utan endast möjligheter till 
kundorientering. 

Samtliga A-bolag kan med hjälp av ett kundorienterat arbete koppla detta till direkta effekter 
så som ökad trivsel - vilket leder till minskad skadegörelse som i sin tur leder till minskade 
kostnader och ett ökat resultat. Respondent A4 nämner också att de har märkt en tendens till 
att kunna höja hyrorna när deras hyresgäster trivs, dock är detta lättare när det går att påvisa 
med fysiska åtgärder och renoveringar än vid mjuka serviceinsatser. Respondent A2 
instämmer inte i detta utan anser att de vid hyresförhandling med HGF inte får någon 
belöning för att arbeta kundorienterat. En framtida konsekvens av att inte kunna höja hyrorna 
blir att dra ner på underhållet. Därför anser respondent A2 att det inte är bra att HGF tvingar 
fram 0 procent i hyreshöjning. Är deras hyresnivåer för låga kommer inga privata 
fastighetsbolag att vilja bygga då allmännyttiga bolagen är hyresnormerande. 

Respondent A1 anser att det finns väldigt stora fördelar till att arbeta kundorienterat, hela 
verksamheten bygger på kunden och på serviceleveransen i konceptet. Respondenten tar upp 
en tydlig effekt av kundfokus där vandaliseringen har minskat från 2,5 miljoner kronor till en 
halv miljon kronor årligen. Respondenten betonar att ungefär lika mycket pengar läggs på 
ökad dialog och ökad bemanning bland personal. Bolaget tjänar inte så mycket på det, men 
det tar ut sig i längden. Däremot skapar det andra goda effekter som t.ex. att området blir 
attraktivare och byggherrar vill investera i området. 

Respondent A2 säger att det inte ska löna sig att inte sköta sina fastigheter och anser att 
investera i hyresgäster skapar en dominoeffekt. Kundorientering leder till bättre trivsel, trivs 
deras hyresgäster bättre så förstör de mindre. De vill bo kvar och de vill betala hyran. Även 
A2 hjälper deras hyresgäster att komma ut i arbetslivet. Detta medför goda effekter enligt 
respondenten. Har hyresgästen ett jobb får denne ett socialt liv samtidigt som 
betalningsförmågan ökar. Detta leder till att hyresgästen trivs med sin situation i området och 
bor kvar. Hyresgäster tar även ansvar för sitt område, förstör inte och flyttar inte därifrån. På 
så vis sparar bolaget pengar, säger respondenten. Trivs hyresgästerna och bor kvar ökar detta 
värdet på deras fastigheter. Attraktivitet för området ökar, folk vill flytta dit. Respondenten 
betonar att allting hänger ihop. 

Respondent A1 tillägger och säger att det är lätt att tycka att fastighetsägare borde göra 
väldigt mycket. De arbetar med minskad arbetslöshet, utanförskap och kriminalitet, och andra 
bostadssociala frågor som samhället gynnas mycket av. Det är mycket som sparas i 
statskassan när detta minskar, men samtidigt tjänar inte fastighetsbolagen på detta på samma 
sätt som samhället och respondenten ifrågasätter hur mycket ansvar som ska ligga på 
allmännyttan. 

Respondent A5 anger att det viktigaste med att arbeta kundorienterat är att det genererar ett 
gott rykte och ökat marknadsvärde. 
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B-bolagen  

Samtliga B-bolag har omorganiserats på senaste tid eller omorganiseras nu, där lagen har 
påverkan. Det är mycket mer tydligt idag och affärsmässigheten har definierats. 
Respondenterna B1 och B2 anser att strategin för kundorientering har förändrats sedan 
lagstiftningen. Respondent B2 beskriver att lagstiftningen har haft inverkan på bolagets 
underhåll som nu blivit mer av en balanspost för att kunna leverera avkastningen. Får bolaget 
inte ihop till avkastningskravet måste de skjuta upp underhållet till ett annat år som i sin tur 
påverkar hyresgästerna som bor där.  

Respondent B1 nämner att det idag efter lagstiftningen handlar om ett helhetsperspektiv. 
Förut fokuserade de enbart på att göra hyresgästerna nöjda, men idag arbetar bolaget 
kundorienterat och utgår då från affärsmässigheten. Respondenten påpekar att lagen var 
behövlig och är till hjälp med det kundorienterade arbetet då de ser effekterna av det i form av 
att hyresgästerna litar på bolaget och är mer förstående när det kommer till underhålls- och 
rivningsarbeten. En förutsättning till detta är att bolaget håller en god dialog och relation till 
sina hyresgäster: 

”Har man vid en rivningssituation arbetat med sitt varumärke och med sina kunder, är de 
mer förstående. Har man inte jobbat med detta så sätter de emot sig, då blir det problematisk. 
Därför är det jätteviktigt hur man arbetar och hur bollen studsar vidare. Det har en koppling 
där tillit och rykte påverkar. Kundorienteringen är inte endast att vara trevlig och informera 

genom tidningar utan det handlar om den stora delen, hur vi ska komma framåt. 
Kundorientering handlar om det stora perspektivet.” – Marknadschef B1, 2016-04-01. 

Respondent B2 anger att bolaget arbetar mycket mer kundorienterat idag än innan lagen 
trädde i kraft men kan inte koppla detta till lagstiftningen, utan snarare ett byte av VD och 
ledning. 

Respondenterna B4 och B5 har inte ändrat strategi till kundorientering sedan lagstiftningen. 
Respondent B5 tar upp ett exempel när lagen varit till stöd då deras ägare ville tvinga på dem 
ett stort och riskfyllt projekt där de valde att säga nej och hänvisade till lagen. 

Respondent B1 ser Hyresgästföreningen som ett hinder till kundorienteringen och antyder att 
förvaltningskvalitet är någonting som ska värdesättas, men HGF vägrar det. Respondenten 
säger att HGF är rädda för att sätta pengar på en känsla när det inte går att se en konkret 
produkt. Detta blir B1 bromsade av och respondenten säger att som allmännyttigt bolag anser 
HGF att allmännyttan ska vara gratis i vissa saker. Då blir det inte konkurrensneutralitet som 
gäller enligt lagen berättar respondenten vidare: 

”Om vi skulle få belöning för vissa saker vi arbetar med, skulle de privata aktörerna kanske 
fått incitament till att arbeta med de mjuka faktorerna också. När det blir tydligt för de 

privata att deras dåliga förvaltningsstrategi inte belönar sig börjar de arbeta annorlunda. Vi 
kommer inte komma åt detta, om inte det arbete som är bra belönas. Kvalitetsmässigt är det 

stor skillnad, men hyresmässigt är det nästan igen skillnad. Detta är inte bra på 
fastighetsmarknaden.” – Marknadschef B1, 2016-04-01. 
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Respondent B3 säger att hinder till kundorientering i 95 procent av fallen handlar om den 
kultur som föreligger i den tekniska branschen. Respondent B2 förtydligar att det är roligt att 
jobba i en teknikbransch och att tekniskt kunnande ska spela stor roll. Samtidigt ska inte 
glömmas att de är ett konsumenttjänstföretag i första hand, och det är viktigt att balansera 
detta. 

Resursbrist kan utgöra ett annat hinder till kundorientering enligt respondenterna B2 och B5. 
Respondent B4 anser att det inte föreligger några som helst hinder till att arbeta 
kundorienterat och nämner att det borde vara självklart och säger: 
 

”Allmännyttan ska gå ner med knäna på asfalten och se människor i ögonen, se människor 
lyckas.” – Marknadschef B4, 2016-04-15. 

 
B1 har svårigheter med att mäta direkta effekter av arbete med kundorientering säger 
respondenten, men anger att det är någonting de arbetar med. Tydliga effekter säger 
respondenten är att kundorientering leder till mindre omflyttningar, mindre slitage och att 
hyresgästerna ansvarar för sitt boende och värnar om sitt område. Respondenten säger vidare 
att det finns så mycket fyrkantiga regler i fastighetsbranschen som kan skippas. Byggnaden i 
sig behöver inte pratas om utan det är känslan som ska värdesättas och diskuteras.. 

Respondent B3 säger att bolagen i dagens läge egentligen inte behöver arbeta särskilt 
kundorienterat då marknadssituationen ser ut som den gör och att allting är uthyrt. Att arbeta 
kundorienterat är enligt respondenten en ledarskapsfråga.  Även respondent B5 säger att idag 
under rådande marknad då folk skriker efter lägenhet handlar det om att minska kostnaderna 
genom få omflyttningar. Respondenten säger att en annan positiv effekt av deras 
kundorienterade arbete är att de har väldigt lite skadegörelse. 

Respondent B4 ser tydliga effekter med ett kundorienterat arbete med ökat resultat, minskad 
skadegörelse och minskade kostnader. Respondenten betonar att de inte tar ut högre hyra för 
ett kundorienterat arbete trots att de kanske föreligger möjligheter till detta. Respondenten 
anser att det är allmännyttigt att arbeta på detta sätt.  
 

4.4	  BOSTADSMARKNADEN	  
 
Denna rubrik syftar till att belysa den rådande bostadsbristen och om detta påverkar det 
kundorienterade arbetet. Detta analyseras senare i studien i avsnitt 5.4.  

 

Figur 8: Bostadsmarknaden (Egen konstruktion). 
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A-bolagen 

Samtliga A-respondenter anger att strategin för kundorientering är viktig att behålla oavsett 
hur bostadsmarknaden ser ut. Alla bolag är övertygade om att ett kundorienterat 
förhållningssätt kommer att gynna dem den dag då marknaden sviktar. Respondent A2 säger 
att de arbetar kundorienterat och erbjuder mervärde för kunden för att säkra sig för vakanser i 
framtiden. 

A3 har som mål i sin marknads- och kommunikationsplan att vara förstahandsvalet på 
marknaden långsiktigt, även om vakansgraderna skulle öka. Respondenten säger att arbeta 
kundorienterat är det bästa sättet att stärka sitt varumärke på. De är inspirerade till att inrikta 
sin marknadsföring och sitt varumärkesbyggande även på invånare som inte bor hos dem. I 
nästan varje kommun finns det en känsla av att tillhöra en lägre statusnivå i samhället genom 
att bo i ett kommunalt bostadsbolag, antyder respondenten. Därför vill de aktivt arbeta för att 
få bort stämpeln och öka stoltheten över att bo hos dem: 

“Och det gör man dels genom att ha allting uthyrt, för det är roligare att bo hos någon där 
det är fullt, som är attraktivt. Men man gör det också genom att göra icke-hyresgäster 

medvetna, så att de inte tycker att det är konstigt om deras barn eller arbetskamrater väljer 
att bo oss” – VD A3, 2016-03-18. 

Respondent A4 säger att det är väldigt svårt att ställa om när marknaden viker sig och det blir 
svårt att parera om bolaget inte arbetat kundorienterat.  Respondent A5 instämmer: 

”Även fast vi idag inte behöver jobba kundorienterat, är det någonting vi har i bakhuvudet 
hela tiden. Vi vet att branschen går upp och ner och att det kommer att komma en tid då även 

vi behöver jaga våra kunder.” – Förvaltningschef A5, 2016-04-21. 

 
B-bolagen 

Respondent B2 säger att ett kundorienterat förhållningssätt är det enda sättet att överleva. 
Respondent B4 betonar också vikten av kundorientering och hur viktig det är att arbeta med 
det idag, för att rusta för framtiden. Att arbeta kundorienterat gör så bolaget håller kvar sina 
hyresgäster. Respondent B5 tar upp risken med att bli bekväm när marknaden är som den är 
idag. Det gäller att tänka om när marknadsläget förändras. 

Respondent B3 tar upp digitaliseringen som en kommande utmaning för fastighetsbranschen: 
 

”En del har en tendens att hitta förklaringar som ligger utanför deras eget ansvarsområde, 
som exempelvis lågkonjunkturen. Därför tror jag det kräver mer än ändrade förutsättningar. 

Det krävs att vår bransch fylls på med personer från kundorienterade branscher.”  
– VD B3, 2016-04-08.  
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5.	  ANALYS	  

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet i form av respondenternas svar med den 
teoretiska referensramen med hjälp av analysmodellen. Delarna i analysmodellen utgör 
rubrikerna i kapitlet som avslutas med en slutsatsmodell som ett resultat av analysen. 

 

 

Figur 4: Analysmodell (Egen konstruktion). Samma analysmodell som presenterades i avsnitt 2.7. 
 

5.1	  KUNDORIENTERING	  
 
Under denna rubrik kopplas de teorier om kundorientering från referensramen i avsnitt 2.1 
och 2.2.1 och vävs samman med resultaten från empirin i avsnitt 4.2 samt 4.3 för att skapa en 
uppfattning om bolagens definition av kundorientering. 

Högberg och Högberg anger att de viktigaste utgångspunkterna för att skapa ett 
kundorienterat företag är att bland annat att fokusera på det som är värdefullt för 
hyresgästerna (Högberg & Högberg, 2000). Samtliga respondenter utom B2 arbetar med 
kundenkäter där de tydligt får fram vad hyresgästerna värdesätter. Utifrån enkätsvaren 
planeras sedan verksamheten och kommande satsningar. Detta är ett bra sätt att organisera 
förbättringsarbeten enligt Hoots (2005) som säger att kundorienteringen måste definieras och 
en förståelse för måttet på framgång måste skapas. Den största orsaken till kundens missnöje 
måste definieras och gapet mellan kundens förväntningar och vad företaget faktiskt levererar 
måste fyllas. Högberg och Högberg (2000) säger att fastighetsbolag ska ge kunderna en 
möjlighet till dialog för utveckling av organisationen. Kundundersökningarna blir på detta sätt 
avgörande för om bostadsbolagen ska kunna tillägna sig kunskap om vilka åtgärder som är 
mest värdeskapande. Samtliga bolag hävdar att undersökningarna är ett verktyg som 
kontinuerligt hjälper de att förbättra verksamheterna, vilket lyfts fram av följande citat: 
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“Det är bra att lyssna på kunderna, hela tiden. Då vet vi vad vi ska satsa på.” 
Affärsutveckling- och kommunikationschef A2, 2016-03-17. 

Resonemanget förstärks av forskning som visar på att företag som driver en kundorienterad 
organisation fokuserar på att skapa värde för kunden och detta sker när de prioriterar 
kunderna och deras behov (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009; Högberg & Högberg, 2000; 
Kotler, 2011; Ivankovi, 2006). Nämnda forskarna säger även att arbeta kundorienterat innebär 
att sätta kunden i fokus där samtliga respondenter i studien håller med förutom två, B3 och 
A5. Dessa två respondenter säger att det inte handlar om kundfokus utan snarare fokus på 
kunden, vilket innebär att bolagen arbetar utifrån ett synsätt om kundorientering som innebär 
att förstå vad hyresgästen behöver snarare än att göra allt hyresgästen utger sig vilja ha. Detta 
nämner även Hoots (2005) som poängterar vikten av att finna en heltäckande bild av 
kundernas behov och hantera detta på ett korrekt sätt för att påverka företagets resultat 
positivt. Följande citat belyser detta förhållningsätt: 

”Kundens fokus är inte alltid att göra det de säger. Utan att förstå vad kunden vill ha utan att 
kunden inte själv har sett det framför sig. Bästa exemplet är Ipad, där var det ingen 
kundundersökning som gav det utan det var Steve Jobs som förstod hur kunderna 

resonerade.” – VD B3, 2016-04-08. 

Respondenterna B3 och A5 betonar att hyresgästerna inte har förståelsen för vad som gynnar 
företaget. Respondenterna angav också att hyresgästen ibland inte har förståelsen för vad de 
själva behöver. Denna problematik är ytterligare en faktor som betonar vikten av att ha ett 
helhetsperspektiv som genomsyrar bolaget (Hoots, 2005; Grönroos, 2002; Spohrer & Maglio, 
2008). Högberg och Högberg (2000) säger att det i ett kunddrivet fastighetsföretag är viktigt 
att chefer och företagsledning är intresserade av vad företaget gör för den enskilde kunden. 
Respondent B3 tycker att ledarskapet är det som är avgörande i arbetet med kunden och 
definierar företagsledningen som följande: 

”Ledarskapet är liksom drottningen på schackspelet när det gäller att få en ändring i 
kundorienteringen. Sedan är allt annat, som temadagar, konferenser och utbildningar, 

småsaker när man jämför med det närvarande ledarskapet.” – VD B3, 2016-04-08. 

Respondent B2 instämmer i att kundorientering måste komma från ledningen och att bolaget i 
dagsläget har en VD som inte värdesätter en strategi där kundorientering får plats och därför 
inte arbetar med detta. 

Respondent B3 säger att fastighetsbolagen är på en marknad med dålig konkurrens, det finns 
alltså en betydligt större efterfrågan än det finns utbud. Bolaget säger att detta ställer ännu 
högre krav på att ledningen ska brinna för kundvärde. Forskning visar på att 
företagsledningen måste inhämta den kundinformation som personalen besitter för att kunna 
bedriva verksamheten på ett kunddrivet sätt (Högberg & Högberg, 2000). Respondent B4 
arbetar med detta genom att samla in information från de anställda i form av 
medarbetarundersökningar. Medarbetarnas beteende är avgörande för hur kunden uppfattar 
företaget (Mickalski, 2004). Forskning betonar vikten av att träna personal i att arbeta 
serviceinriktat med korrekt beteende i kundmöten  (Grove, 2004). Respondent B3 säger att få 
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medarbetarna att arbeta serviceinriktat är en utav de svåraste utmaningarna utifrån ett 
ledarperspektiv. Samtliga A- och B- bolag handskas med denna utmaning på olika sätt, en 
gemensam nämnare är dock individuell lönesättning. Bolagen tillämpar individuell 
lönesättning och det är genom den medarbetarens kundorienterade förhållningssätt kan 
uppmärksammas. 

Högberg och Högberg (2000) säger att kundorienterade företaget ska utveckla sina produkter 
tillsammans med sina kunder. Detta sätt anger två av respondenterna, B1 och B3, att de 
arbetar utifrån. De har en metod där de räknar baklänges för att kunna leverera produkter som 
hyresgästerna har råd med: 

”Det gäller att anpassa produkten och i projekt gäller det att räkna baklänges. Här kan vi 
exempelvis ta ut denna hyra, men då förväntar sig kunderna denna produkt. Man måste gå 

baklänges. Vad kan vi dra in pengar på, vad kan vi lägga på investering och vilka marginaler 
har vi?” – Marknadschef B1, 2016-04-01. 

Högberg och Högberg (2000) säger att det inte räcker för fastighetsbolagen att enbart sköta 
och utveckla fastigheten för att skapa maximalt värde för kunden, utan mycket handlar om att 
leverera tjänster. Något som är viktigt är att företagen ser över samspelet mellan enskild kund 
och övriga, så att maximalt värde skapas för alla, se figur 1 i stycket 2.2.1. Samtliga 
respondenter anser att kundorientering innebär mycket mer än enbart det tekniska arbetet med 
fastigheten. Respondent A2 belyser detta tankesätt med följande citat: 

“Det är bra att investera i livet mellan husen – likaväl som det är bra att ha bra hus. Vi gör 
inte saker bara för att vi är ägda av kommunen som de drar nytta av, vi gör alltså inte deras 
jobb. Det vi gör idag, gör vi för att våra hyresgäster har nytta av det.” – Affärsutveckling- 

och kommunikationschef A2, 2016-03-17. 
 

5.2	  ALLMÄNNYTTAN	  OCH	  AFFÄRSMÄSSIGHET	  
 
Under denna rubrik kopplas de teorier om allmännyttan och affärsmässigheten främst från 
avsnitt 2.3 och 2.4 och vävs samman med resultaten från empirin i avsnitt 4.1. Avsnitten 
syftar till att undersöka hur allmännyttan har påverkats av en ökad kommersialisering. 
 
Allmännyttan ska erbjuda boende för alla i samhället, oavsett ålder, etnicitet eller inkomst. 
Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som trädde i kraft 2011 
säger att allmännyttan ska ta ett samhällsansvar samtidigt som de ska agera affärsmässigt. 
Affärsmässigheten för allmännyttan innebär bland annat att bolagen ska utgå från vad som är 
långsiktigt bäst för företaget och att relationen mellan kommunen och dess bostadsföretag ska 
vara affärsmässig och transparent (SABO, 2016). Majoriteten av respondenterna nämner 
vikten av att vara transparenta och att de arbetar med detta för att öka bolagets trovärdighet 
gentemot hyresgäster och allmänheten. 

Högberg och Högberg (2000) lyfter fram begreppet transparens och säger att när kunderna ser 
vad företaget prioriterar, kan de lättare hjälpa företaget att utvecklas till att bli mer 
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kostnadseffektiva. Samtliga A-respondenter säger att transparensen i företaget ökar 
svarsfrekvensen på deras kundenkäter och även värdet för kunden. Majoriteten av B-
respondenterna stämmer in i resonemanget och enligt respondent B1 är definitionen av 
kundorientering just transparens, att bolaget har en ärlighet och tydlighet.  

Affärsmässigheten i allmännyttan innebär att företagen ska vara lönsamma på lång sikt och 
konkurrera med de privata bostadsbolagen på lika villkor (SABO, 2016). Respondent A1 
säger att en viktig faktor för att agera konkurrensneutralt är att sätta marknadsmässiga hyror. 
Detta skapar en jämn spelplan och försvårar inte för de privata aktörerna att komma in på 
marknaden. Idag sätts lägenhetshyrorna i förhandlingar mellan Hyresgästföreningen och 
fastighetsägarna, något som hindrar fastighetsägarna att ta ut den hyra de skulle kunna om fri 
hyressättning hade existerat (Andersson, 2014). Detta är en problematik som lyfts fram av 
respondenterna. Respondent A2 säger att det är ett konstant spel med Hyresgästföreningen. 
Respondenten belyser även att de inte får belöning för ett kundorienterat arbete och säger att 
en framtida negativ effekt av detta kan vara att företag drar ner på underhållet. Det blir inte 
heller konkurrensneutralt att Hyresgästföreningen strävar efter 0 procent i hyreshöjning, då 
inga privata fastighetsbolag kommer att vilja bygga då de allmännyttiga bostadsbolagen är 
hyresnormerande. Även respondent B1 ser Hyresgästföreningen som ett hinder till 
kundorienteringen och anser att förvaltningskvalitet är någonting som ska värdesättas, men 
Hyresgästföreningen sätter stopp för fastighetsbolagens möjlighet att ta ut högre hyra för 
servicearbete. 

Respondent A1 förklarar att utmaningarna är många när det kommer till att kombinera de 
företagsmässiga och de allmännyttiga målen. Respondent A3 beskriver det som en målprocess 
där de väver ihop de två olika perspektiven men nämner svårigheter i sådana paradoxer. 
Samtliga bolag har haft en problematik i definitionen av affärsmässighet men majoriteten ser 
inga hinder i balanseringen av målen utan tycker de går ihop i varandra. Respondent B5 säger 
att det finns gott om utrymme att vara allmännyttig med krav på affärsmässighet och 
respondent A2 förklarar det som: 

“Om vi gör investeringar som vi bedömer är samhällsnyttiga för våra hus och området, och 
bedömer att det är någonting vi får tillbaka i ett längre perspektiv – då är det affärsmässigt.” 

– Affärsområdeschef Bostad A2, 2016-03-17. 

Samtliga respondenter anser inte att en större skillnad har skett sedan lagen trädde i kraft med 
sina krav på affärsmässighet. Allmännyttan har agerat affärsmässigt sedan EU-inträdet på 
mitten av 90-talet, då de skulle agera under samma förutsättningar som de privata aktörerna. 
Respondent A2 beskriver det som förändrad lagstiftning, men sättet att förhålla sig till 
affärsmässigheten påbörjades mycket tidigare: 

“Allmännyttiga bolag kan fortsätta vara allmännyttiga. Det är bara att se till att man räknar 
rätt, så är man hemma.” – Affärsområdeschef Bostad A2 (2016-03-17) 

Ändamålet med Lag (2010:879) var att jämställa konkurrensen mellan de privata 
fastighetsägarna och de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen genom att 
allmännyttan nu ska agera mer affärsmässigt (SFS 2010:879). Respondenterna A1, B1 samt 
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B2 anser att strategin för kundorientering har förändrats sedan lagstiftningen. Respondent A1 
tycker att AKBL har haft en stor påverkan. De nya kraven på affärsmässighet skapade oro och 
ängslighet. Respondenten ansåg att allmännyttan ifrågasattes och deras egentliga uppdrag 
åsidosattes och förvandlades till att agera mer som en privat aktör. Vissa önskvärda satsningar 
sätter lagen stopp för, då det inte anses vara affärsmässigt med en direkt avkastning. 
Respondenterna B4 och B5 har inte ändrat strategi till kundorientering sedan lagstiftningen.  
 

5.3	  ETISKA	  OCH	  EKONOMISKA	  INCITAMENT	  	  
 
Följande avsnitt ämnar till att undersöka vad som utgör etiska och ekonomiska incitament 
genom en jämförelse av teorier i främst avsnitt 2.6 och det empiriska materialet i avsnitt 4.2 
och 4.3. 

Företag som värdesätter sitt humankapital som en av de största tillgångarna är mer 
framgångsrika. Medarbetarnas beteende är avgörande för hur kunden uppfattar företaget. Det 
är av stor betydelse att frontpersonalen samlar in information från kunden för att företaget ska 
få kunskap om vilka metoder och strategier som kan användas för att få nöjda hyresgäster. Ett 
system för kontinuerlig insamling av kundinformation behöver byggas upp för att ge 
ledningen information om eventuella nödvändiga förändringar (Mickalski, 2004). 
Forskningen betonar vikten av att träna personal i att arbeta serviceinriktat med korrekt 
beteende i kundmöten. En kontinuerlig träning kan på detta sätt stärka kvaliteten i företagets 
tjänster (Grove, 2004). Flera av respondenterna arbetar fortlöpande med att utbilda 
medarbetarna men även underentreprenörerna som hyrs in så att alla som arbetar med 
kundkontakt utgår från samma information. Detta för att säkerställa att hyresgästen får ett 
enhetligt intryck och förtroende för företaget som helhet. 

Respondent A3 nämner att de arbetar mycket nerifrån och upp i organisationen. Ett exempel 
på detta är att de utgår från medarbetarna när det kommer till förbättringsåtgärder och lyssnar 
på dem och tillsammans arbetar fram förslag. Dobre (2013) beskriver att den anställdes 
delaktighet och inflytande ökar inte bara företagets effektivitet, ekonomiska tillväxt och 
innovation utan även de anställdas motivation och förtroende i företaget. Om anställda känner 
sig uppskattade för sitt arbete och är involverade i beslutsfattandet, kommer deras entusiasm 
och motivation leda till ökad produktivitet och lojalitet. 

Kunden ska betraktas som en resurs i företaget. Detta leder i sin tur till att kunderna utvecklar 
en bättre relation till sina grannar i området, se figur 2 i stycke 2.2.1. Arbetet med att se 
kunden som en resurs generar således inte enbart i ekonomiska fördelar, utan bidrar även till 
en förbättrad boendeupplevelse (Högberg & Högberg, 2000). En förbättrad boendeupplevelse 
anser samtliga A-respondenter är en direkt effekt av ett kundorienterat arbete. En ökad trivsel 
i området leder till minskad skadegörelse som i sin tur leder till minskade kostnader och ett 
ökat resultat. Respondent A4 nämner även att de har märkt en tendens till att kunna höja 
hyrorna när deras hyresgäster trivs, dock är detta lättare när det går att påvisa med fysiska 
åtgärder och renoveringar än vid mjuka serviceinsatser. Respondent A1 betonar en förbättrad 
boendeupplevelse som ett viktigt incitament för arbetet med kunden och exemplifierar att 
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bolagets kostnader för vandalisering har minskat från 2,5 miljoner kronor till en halv miljon 
kronor. När hyresgästerna trivs leder detta till goda effekter som t.ex. att området blir 
attraktivare och byggherrar vill investera i området. Även respondenterna B1 och B4 ser 
tydliga incitament när det kommer till boendeupplevelsen till att arbeta kundorienterat. 
Kundorientering leder till mindre omflyttningar, mindre slitage och att hyresgästerna ansvarar 
för sitt boende och värnar om sitt område. Detta leder till minskade kostnader och på så vis 
ökat resultat. Majoriteten av respondenterna säger att ett kundorienterat förhållningssätt är det 
enda sättet att överleva och betonar också vikten av kundorientering och hur viktigt det är att 
arbeta med det för att rusta för framtiden. 

Respondent A2 anser att investera i hyresgäster skapar en dominoeffekt där kundorientering 
leder till bättre trivsel, och trivs deras hyresgäster bättre så förstör de mindre. Hyresgästerna 
vill bo kvar och de betalar hyran. Detta skapar ekonomiska incitament för bostadsbolagen till 
ett kundorienterat förhållningssätt. Respondent A1 anser att det finns väldigt stora incitament 
till kundorientering, hela verksamheten bygger på kunden och på serviceleveransen i 
konceptet. Respondent A4 är övertygad om att servicearbetet och företagets resultat har ett 
positivt samband. Respondenternas argument bekräftas av forskning som säger att relationer 
med kunder resulterar i positiva effekter så som marknadsandelar, lojalitet och ett gott 
företagsrykte (Grönroos, 2002; Spohrer & Maglio, 2008). 

Fastighetsföretag som utifrån platta organisationsmodeller, där makt och ansvar delegeras ut 
till de anställda, resulterar i att det blir lättare att samordna arbetet i ett område, involvera 
hyresgästerna i högre grad och skapa motivation för personalen i företaget att arbeta 
kundorienterat (Blomé, 2010). Respondent B3 nämner att kundenkäter skapar incitament för 
bolaget till förbättringar men betonar att de enbart utgör ett verktyg. Det är sedan upp till 
ledningen att använda detta på rätt sätt och se till att syftet når ut till hela organisationen. Ett 
närvarande och engagerat ledarskap bekräftas av fler forskare som säger att mänsklig 
motivation utgör en viktig del vid ledningen av ett företag. Det faktiska innehållet i varje 
motivation hos de anställda speglar ledningens tankesätt och ekonomisk vision främjas däri. 
Incitament och omsättningen i ett företag har ett positivt samband (Isac & Antoniu, 2013; 
Chakraborty, Sheikh, & Subramanian, 2008). Respondent A4 har förtydligat ledarskapet där 
personalen nu har bättre tillgänglighet till sina chefer. Detta har lett till ett effektivare 
servicearbete, kortare kommunikationsvägar och sammantaget ett bättre resultat. 

Forskning visar att företag som är medvetna om incitament till ett visst beteende kan få ökad 
effektivitet. Sådana incitament kan vara ersättning i form av lön och chefer som 
uppmärksammar ett önskvärt beteende (Han Ming Chng, Rodgers, Shih & Song, 2012). 
Samtliga respondenter arbetar med individuell lönesättning där medarbetarnas 
kundorienterade förhållningssätt belönas.  
 

5.4	  BOSTADSMARKNADEN	  
	  
I detta avsnitt kopplas avsnitt 2.5 i referensramen ihop med avsnitt 4.4 i empirin för att se 
bostadskonjunkturens påverkan på bolagens förhållningssätt till kundorientering. 
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Det råder bostadsbrist på den svenska bostadsmarknaden (Boverket, 2015) och samtliga A-
respondenter säger att kundorientering är viktigt att arbeta med oavsett läget på 
bostadsmarknaden. Däremot poängterar majoriteten av respondenterna att de egentligen inte 
behöver arbeta kundorienterat i dagsläget med tanke på bostadssituationen då de ändå får hela 
beståndet uthyrt, men att den dag då marknaden vänder har bolagen att vinna på att ha 
kundens tillit och lojalitet som byggs upp utifrån kundorienteringen. Samtliga respondenter 
instämmer att ett kundorienterat förhållningssätt är att rusta för framtiden och hålla kvar sina 
kunder. Respondent B5 säger att under den rådande marknaden handlar det snarare om att 
minska omflyttningskostnaderna än kostnaden som uppstår när lägenheter står tomma.  

 

5.5	  JÄMFÖRELSE	  AV	  A-‐	  BOLAGEN	  OCH	  B-‐	  BOLAGEN	  
 
Vi har i arbetet grupperat bolag som är verksamma i större städer (A) och i mindre städer 
(B), se tabell 1 och 2 i avsnitt 3.5, för att kunna jämföra likheter eller skillnader mellan dessa 
angående arbetet med kundorientering. I följande avsnitt presenteras en jämförelse av 
bolagen. 

När AKBL trädde i kraft 2011 var det många B-bolag som hade svårigheter med att tolka 
affärsmässigheten som lagen innebar och en oro skapades att syftet med allmännyttan nu 
skulle försvinna. Med tiden har den oron dämpats och majoriteten av bolagen har funnit en 
balansgång att kunna vara både affärsmässiga och allmännyttiga. De flesta A-bolag nämner 
dock att de inte förändrade sitt arbetssätt när lagen kom, då de arbetat med affärsmässighet 
sedan länge.  

Överlag syns inga större skillnader i arbetet med kundorientering mellan A- bolagen och B- 
bolagen. Två respondenter från B-bolagen nämner att lagen haft inverkan på deras 
kundorienterade arbete. Respondent B1 anser att lagen har varit till hjälp i detta arbete i form 
av stöd till att säga nej vid påtryckningar från ägarna att göra riskfyllda projekt, medan 
respondent B2 säger att underhålls- och kundorienteringsarbetet har försvårats. A1 är den 
enda respondent från A-bolagen som nämner att lagen har orsakat svårigheter att utföra 
kundorienterade insatser som inte alltid går att räkna direkt avkastning på när det nu 
föreligger högre avkastningskrav.  

Incitament till kundorientering skiljer sig inte mellan A-bolagen och B-bolagen. Bolag 
verksamma på mindre orter kan däremot sakna den kapacitet och de ekonomiska muskler som 
större kommuner besitter för att motivera vissa kundorienterade satsningar, men överlag 
verkar inte kommunens storlek spela större roll för bolagens incitament till kundorientering. 
 

5.6	  SLUTANALYSMODELL	  
 
Analysmodellen har utmynnat i en slutanalysmodell som ett resultat av analysen och 
presenteras nedan. 
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Under studiens gång framkom en stark koppling mellan etiska och ekonomiska incitament. 
Respondenterna hade svårt att särskilja dessa åt och talade om dem som orsak och verkan, den 
ena förekommer inte utan den andra. Detta styrker vikten av att arbeta kundorienterat och 
utmynnar i en slutanalysmodell där ytterligare en pil mellan etiska och ekonomiska incitament 
tillkommit, se figur 9. 
 

 

Figur 9: Slutanalysmodell (Egen konstruktion). Pilen mellan etiska och ekonomiska incitament visar 
ett starkt samband mellan dem. Jämför med figur 4 i avsnitt 2.7. 
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6.	  SLUTSATS	  

I slutsatsen kommer vi presentera vårt resultat som är svaret på vår frågeställning. Vi 
kommer klarlägga studiens resultat på de etiska och ekonomiska incitament som föreligger 
för kundorientering. Under egna reflektioner kommer vi diskutera hur våra val under studiens 
gång kan ha inverkat på resultatet och här kommer även studiens överförbarhet tas upp. 
Därefter presenteras teoretiska och praktiska implikationer. Slutsatsen kommer att avslutas 
med förslag på vidare forskning.  
 

6.1	  RESULTAT	  
 
Studiens frågeställning lyder: Vilka incitament har de allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolagen att arbeta med kundorientering efter en ökad kommersialisering? 

Studien pekar på att det finns goda incitament för allmännyttiga bolag till att arbeta 
kundorienterat. Ökad kommersialisering genom Lag (2010:879) har inte inneburit några 
nämndvärda förändringar i de studerade bolagens arbete med kundorientering. Incitament till 
kundorientering skiljer sig inte heller nämnvärt beroende på kommunernas storlek. 
 
Vidare har studien visat en stark koppling mellan ledarskapet och kundorienteringen i ett 
företag och också att medarbetarna ska ha tillgång till rätt verktyg för att arbeta 
kundorienterat.  På så vis är det av yttersta vikt att ledningen värdesätter ett kundorienterat 
förhållningssätt och ser till att tankesättet genomsyrar hela företaget. 

Det går att se en koppling mellan kundorientering och konjunkturen på bostadsmarknaden. 
Att arbeta kundorienterat är att säkra sig mot vakanser i framtiden. Sammanfattningsvis kan 
konstateras att följande incitament föreligger till ett kundorienterat arbete: 

Etiska incitament: 

• Gott rykte 
• Lojalitet från hyresgäster och anställda 
• Nöjda hyresgäster stannar kvar, är självgående och blir företagets bästa säljare genom 

att sprida gott rykte 
– Bidrar till ökad attraktivitet och lockar till sig nya hyresgäster 

• Kundorientering gör dig till en attraktiv arbetsgivare  
• Anställdas arbetsvilja ökar när de vet att ledningen har kundorientering som strategi 
• Ett kundorienterat arbete är viktigt ur ett medmänskligt perspektiv  

 

Ekonomiska incitament: 

• Företag som arbetar kundorienterat minskar sina kostnader och ökar sina intäkter 
– hyresgäster värnar om sitt boende och område 
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– minskad skadegörelse 
– minskade omflyttningskostnader 

• Ökat marknadsvärde 
• Varumärkesbyggande 
• Möjlighet till höjd hyra i viss mån 
• Kundorientering bygger för framtidens eventuella vakanser 

Som tidigare nämnt går etiska och ekonomiska incitament hand i hand vilket försvårar 
indelningen av dem. Det ena incitamentet kan leda till det andra, därför vill vi poängtera att 
vissa punkter skulle kunna ligga under båda rubriker.  
 

6.2	  EGNA	  REFLEKTIONER	  
 
Kundorientering är någonting som vi personligen värdesätter och har med oss från längre 
arbetslivserfarenhet inom servicebranschen. Denna erfarenhet har gett oss inblick och 
kunskap om de fördelar kundorientering medför och ville därför applicera och undersöka 
synsättet i fastighetsbranschen. Vi har förhållit oss neutrala under studiens gång för att kunna 
ta in nya perspektiv utan att påverka respondenterna med våra egna tankar och prägling. Vi 
har också haft i åtanke att personliga intervjuer kan vara subjektiva (Jacobsen, 2002; Myers, 
2013). På så vis kan de undersökta bostadsbolagens respondenter förskönat verkligheten. 
Däremot anser vi att personliga intervjuer har varit det rätta valet som insamlingsmetod i 
studien då vi kan bekräfta att vi nått rätt personer och har fått möjlighet till långa och 
djupgående intervjuer. 

Vi hade initialt ett intryck av att AKBL förde med sig större förändringar i det 
kundorienterade arbetet i allmännyttan. Mjuka insatser är svåra att räkna på och styrka med 
affärsmässiga principer, men det som framkommit i studien är att majoriteten av bolag inte ser 
svårigheter med att kombinera kundorientering och affärsmässighet. Därav har AKBL inte 
haft den inverkan vi först trodde. Sammanfattningsvis drar vi således slutsatsen att 
kundorientering är att vara affärsmässig i det långa perspektivet. 
 
De sammanfattade incitamenten som presenterades i avsnitt 6.1 är framtagna ur muntliga 
intervjuer och styrks därför inte med beräkningar. Vi vill också understryka att det kan finnas 
fler incitament till kundorientering som inte framkommit under denna studie. 
 

6.3	  TEORETISKA	  IMPLIKATIONER	  
 
Det teoretiska bidraget med vår studie är framförallt att konkretisera kundorientering i 
fastighetsbranschen och undersöka hur ett ökat krav på affärsmässighet har påverkat arbetet 
med detta.  

En del av vårt kunskapsgap, se avsnitt 1.2, beskrev att den nya lagen har skapat en osäkerhet 
om vilken roll allmännyttan kan spela i framtiden och hur bostadsbolagen ska kombinera att 
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vara allmännyttiga med kravet på affärsmässighet. Vi hoppas därmed att studien kan öka 
förståelsen för denna balansgång och att vårt resultat kan användas av bostadsbolag som 
riktlinjer och inspiration till ett kundorienterat förhållningssätt. 
 

6.4	  PRAKTISKA	  IMPLIKATIONER	  
	  
Det praktiska bidraget från studien är att bostadsbolag ska få en inspiration att arbeta 
kundorienterat. Studien har visat att det är viktigt att arbeta kundorienterat oavsett 
bostadsmarknaden och oavsett lagstiftningen. Vi vill därför att studiens resultat ska ses som 
ett hjälpmedel för bostadsbolag att arbeta tillsammans med kunden.  
 
Kvalitativa metoder är ofta subjektiva vilket kan påverka överförbarheten. Studiens resultat 
anser vi ändå ha god överförbarhet vad gäller etiska och ekonomiska incitament till 
kundorientering för övriga bostadsbolag på marknaden. De positiva effekter som 
kundorientering för med sig är gynnande även för privata aktörer. 

 

6.5	  FÖRSLAG	  TILL	  FORTSATT	  FORSKNING	  
 
Vi anser att det finns outforskade delar inom detta område som denna studie inte berör. 
Förslag på denna forskning redovisas nedan: 
 

• Flera respondenter från bostadsbolagen nämner att det krävs tydligare gränsdragning 
för socialt ansvar. En studie som fokuserar på denna gränsdragning och vad som ska 
ingå i allmännyttans ansvar och arbetsområde är ett förslag på fortsatt forskning. 
 

• Hyresgästföreningens påverkan på kundorienterat arbete tas upp under flera intervjuer. 
Det upplevs problematiskt att kräva hyreshöjningar för mjuka serviceinsatser trots att 
respondenterna säger att nöjda hyresgäster är mindre priskänsliga. Därför vore det 
intressant att studera om och hur Hyresgästföreningen påverkar bolagens arbete med 
kundorientering.  
 

• Allmännyttans roll har varit ifrågasatt under studiens gång. Några respondenter är 
osäkra på om kravet på affärsmässighet förändrar det egentliga syftet med 
allmännyttan och om allmännyttan ska finnas kvar i framtiden. 
 

• De undersökta bostadsbolagens respondenter kan ha förskönat verkligheten. En 
undersökning på hur hyresgästerna uppfattar den faktiska kundorienteringen skulle 
vara intressant. En sådan undersökning skulle kunna genomföras genom en jämförelse 
mellan bostadsbolagens uppfattning om den egna kundorienteringen och kundens 
upplevelse. 
 

• Studien är fokuserad på allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i södra Sverige. 
Samma studie går att utföra för resterande delar av Sverige. 
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8.	  BILAGOR	  

BILAGA	  1.	  INTERVJUGUIDE	  
 

1. Ägarstyrning 
 
1.1 Vad är positivt och negativt med att ha en politisk styrelse? 
 
1.2 Hur ser era ägardirektiv ut? 
 

2. Affärsmässighet 
 
2.1 Hur gör ni för att förbättra er verksamhet?  
 
2.2 Hur gör ni för att kombinera företagsmässiga mål offentliga mål? 
 

3. Kundorientering 
 
3.1 Vad anser ni är definitionen av kundorientering? 
 
3.2 Hur uppfattar ni att era hyresgäster trivs? Vad tror ni påverkar trivseln? 
 
3.3 Har ni dokumenterade NFKI- undersökningar från 10 år tillbaka? Går det att få kopia på 
dessa? 
 
3.3.1 Om ja; hur använder ni insamlad data från NFKI- undersökningarna? 
 
3.3.2 Om nej: varför inte? Har ni andra metoder för att mäta kundnöjdheten hos 
hyresgästerna? Hur följer ni upp dessa? 
 
3.4 Vad skapar värde för kunden? Blir detta även värdeskapande för er? 
 
3.5 Hur jobbar ni med kundinflytande och på vilket sätt har hyresgästerna inflytande? 
 
3.6 Hur ser ni till så att era medarbetare arbetar kundorienterat? Finns det något 
belöningssystem? 
 

4. Kundorientering och affärsmässighet 
 
4.1 Med tanke på lagen som trädde i kraft 2011, om att kommunala bostadsbolag nu dessutom 
ska agera affärsmässigt, hur har er organisation förändrats de senaste åren efter lagen?  
 
4.2 Hur har strategin och incitament för kundorientering förändrats efter lagen? Finns det 
beslut som ni skulle velat ta men inte kunnat p.g.a. att lagen inte tillåtit det? 
 
4.3 Vilka andra hinder till kundorientering finns det bortsett från lagstiftningen? 



50 
 

 
4.4 Har några personer rollerna som ”Kundansvariga” med budget- och lönsamhetsansvar i ert 
företag? 
 
4.5 Vad har ni för incitament till att arbeta med kunden i fokus? Kan ni direkt koppla ett ökat 
kundfokus till några effekter? Vilka är dessa? 
 
 
5. Bostadsmarknaden 
 
5.1 Då det råder bostadsbrist i Sverige och vakansgraden är låg, varför arbetar ni 
kundorienterat om ni ändå får bostäderna uthyrda? Kan strategin skilja sig när marknaden 
vänder och bostadsbristen börjar avta? 
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