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Abstract

Customer Focus

Sara Boije

This study aims to use the quality principle: Customer Focus, 
based from the concept of Total Quality Management, as a base for 
an empirical study. The chosen organization that has been the 
subject of the study is GotlandsHem AB, the largest housing agent 
on Gotland island. The study has been carried out as a project and 
has been based on a preliminary study that was previously carried 
out in the spring, 2019. The preliminary study showed seven 
problem areas within the organization, one of which was chosen to 
be the focus of the project. The problem area has been named 
Customer Perspective and deals with which perspectives GotlandsHem 
uses today as a basis for the daily activities. A crucial 
principle that many companies today are trying to maintain, is the 
quality principle: Customer Focus. The purpose of this study is to 
investigate and evaluate which principles related to their 
customers, GotlandsHem uses today. The purpose also includes how 
the company can use Customer Focus to better understand how they 
can use their own principles to control their daily work and 
affect Customer Satisfaction. The design for the study is 
qualitative with a deductive approach. The study design for the 
study is a case study and the data collection method used is semi-
structured interviews. The study is based on several theoretical 
concepts: Customer, Customer Satisfaction, TQM, Quality, and 
Customer Focus. The theoretical background also deals with 
measurement of Customer Satisfaction and Quality.
The result showed that there are different perceptions about 
whether GotlandsHem works according to the quality principle: 
Customer Focus. It also revealed the current principles 
GotlandsHem works according by today.
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Sammanfattning 

Den här studien avser att sätta kvalitetsprincipen kunden i centrum, från konceptet Totat Quality 

Management, i relation till ett verkligt exempel. Den organisation som varit föremål för studien 

är GotlandsHem AB, Gotlands största bostadsförmedlare. Studien har genomförts som ett projekt 

och har baserats på en förstudie som tidigare genomförts under våren, 2019. Förstudien visade på 

sju problemområden inom organisationen, varav ett område, valts ut att studeras i projektet. 

Problemområdet har fått namnet kundperspektiv och handlar om vilka perspektiv GotlandsHem 

idag använder som grund för sin dagliga verksamhet. En avgörande princip som många företag 

försöker följa idag är kvalitetsprincipen kunden i centrum. Syftet med den här studien är att 

undersöka och utvärdera dels, vilka GotlandsHems principer är idag som anknyter till deras 

kunder, dels hur de kan använda sig av kvalitetsprincipen kunden i centrum för att bättre förstå 

hur de kan använda sina principer för att styra det dagliga arbetet och påverka sin 

kundtillfredsställelse. Det här är en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. 

Undersökningsupplägget för studien är en fallstudie och datainsamlingsmetoden som använts är 

semistrukturerade intervjuer. Studien baseras på ett flertal teoretiska begrepp: kund, 

kundtillfredsställelse, TQM, kvalitet, kunden i centrum och kundfokus. Den teoretiska 

bakgrunden behandlar också mätning av kundtillfredsställelse och kvalitet. Resultatet visade att 

det finns olika uppfattningar om huruvida GotlandsHem arbetar efter kvalitetsprincipen kunden i 

centrum. Det avslöjade också de principer GotlandsHem arbetar efter idag.  

 

Nyckelord: kund, kunden i centrum, kundfokus, kundtillfredsställelse, offensiv 

kvalitetsutveckling, princip. 
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 1. Introduktion 
1.1 Inledning 

Ett hem är något som alla behöver oavsett vilken fas i livet de är. För att kunna möta både 

kunders efterfrågan och dagens situation behöver bostadsförmedlare ha tillräckligt med 

resurser, utbildad personal och vara anpassningsbara till rådande marknad. 

Bostadsförmedlare kan ibland behöva ta beslut om att sälja sina bostäder för att klara sig 

ekonomiskt. Gotland största bostadsförmedlare, GotlandsHem AB (i fortsättningen 

kommer GH användas), möter idag förändringar och utvecklingar. Bland annat har 

företaget sålt en stor andel av sina fastigheter för att kunna öka sin soliditet (Vähämäki, 

2019). Sådana här förändringar och liknande kan påverka hyresgästerna och deras syn på 

företaget vilket i sin tur påverkar kundtillfredsställelsen.  

 

Kundtillfredsställelse är ett välanvänt och omtalat begrepp idag som de flesta företag 

inklusive GH, arbetar med. Det finns ett flertal definitioner av begreppet 

kundtillfredsställelse (Dongmo och Onojaefe, 2013, s. 3). I ett exempel menas 

kundtillfredsställelse vara lätt att uppnå då det enbart handlar om ett antingen-eller 

scenario, antingen är kunden nöjd eller så är den missnöjd. I ett annat exempel påpekas det 

att begreppet är betydligt mer komplext då kundtillfredsställelsen påverkas av starkt 

personliga preferenser. För att öka företags kundtillfredsställelse har olika metoder använts. 

 

En metod som använts för att försöka öka kundtillfredsställelsen är implementering av 

Total Quality Management, TQM. Konceptet har ett definierat syfte, att uppnå högre 

kundtillfredsställelse och lägre resursåtgång (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 422). TQM har 

visat sig ha både framgång och motgång vid implementering (Steiber och Alänge, 2013, s. 

1) vilket också påpekas av Hallencreutz, (2012, s. 15). TQM har också fått kritik av Radin 

och Coffee, (1993, s. 45) som bland annat belyser att konceptet är otydligt och för 

ospecificerat för att kunna användas med goda resultat. En studie som genomfördes av Ooi, 

Lin, Tan och Chong (2011, s. 410 ff.) visade att kvalitetsprincipen kunden i centrum från 

TQM kunde bidra med intressanta och värdefulla slutsatser. Kvalitetsprincipen kunden i 

centrum har visat sig vara till nytta bland annat inom produktionseffektivitet, men behöver 

rimligen definieras och gemensamt förstås av de som arbetar efter den eftersom den 

subjektiva uppfattningen annars riskerar fläcka den tänkta definitionen (Alvesson, 2015, s. 

109, 110).  

 

Kunden i centrum från TQM är centralt i den här studien och är en av sex delar i den kända 

hörstensmodellen. Bergman och Klefsjö (2012, s. 40 ff.) återkopplar alla delar i 

hörnstensmodellen till just principen kunden i centrum, för att den menas vara avgörande 

för alla företags överlevnad. För att kunna arbeta och lyckas med att implementera TQM är 

det därför rimligt att titta på hur företag förhåller sig till kvalitetsprincipen kunden i 

centrum. Eftersom kunden i centrum är en princip, kan det vara relevant att titta på vilka 

principer gällande kunderna, GH arbetar efter idag och undersöka hur de kan använda sig 

av kunden i centrum för att öka sin kundtillfredsställelse.  

 

1.2 Problembeskrivning  

GH är, av Region Gotland, ett helägt aktiebolag och har därför politiskt styrda ramar de 

måste förhålla inom samtidigt som de behöver tillmötesgå sina hyresgäster och deras 

mailto:gabrielle.vahamaki@svt.se
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önskemål, förhålla sig till den rådande bostadsmarknaden och den fortgående 

digitaliseringen. Företaget har under de senaste åren genomgått förändringar som bland 

annat inneburit nyanställningar, omorganisering, ändrade arbetssätt etcetera. 

Förändringarna, är nödvändiga för att företaget ska kunna möta framtidens behov och 

önskemål från alla deras intressenter, inte minst hyresgästerna. Organisationen har cirka 

hundra anställda och ett flertal avdelningar, varav en del arbetar nära hyresgästerna medan 

andra arbetar längre ifrån dem. Företagets hyresgäster uppgår till drygt åttatusen, fördelade 

på ön.  

 

Det finns många åsikter om GH, både positiva och negativa vilket kan leda till svårigheter 

med att förhålla sig till alla krav, önskemål och behov som är och som hela tiden 

uppkommer. Under 2019 startades ett projekt av en studerande vid Uppsala Universitet 

Campus Gotland hos GH. En förstudie har gjorts för att kunna rikta in arbetet mer. För mer 

detaljerad information om förstudiearbetet, se Bilaga 9.11.  

 

Utifrån information från förstudien specificerades problemområdet till ett mer konkret och 

tidsrimligt arbete. Vilket perspektiv, eller vilka ögon GH ser världen utifrån, styr 

organisationens principer och handlingar (Kauffman och Kauffman, 2015, s. 400). Baserat 

på information från förstudien har GH ett medarbetarperspektiv vilket kan påverka 

kundtillfredsställelsen. Därför är problemet som valts att studera, GH:s principer gällande 

kunderna. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med projektet är att undersöka och utvärdera dels, vilka GH:s principer är idag som 

anknyter till deras kunder, dels hur de kan använda sig av kvalitetsprincipen kunden i 

centrum för att bättre förstå hur de kan använda sina principer för att styra det dagliga 

arbetet och påverka sin kundtillfredsställelse. Syftet har drivit fram följande 

frågeställningar: 

 

1. Vilka principer gällande kunderna arbetar GH efter idag? 

 

2. Hur kan GH använda kvalitetsprincipen kunden i centrum för att påverka 

kundtillfredsställelsen? 

 

1.4 Avgränsningar  

Projektet har vissa avgränsningar som gjorts med hänsyn till projektets storlek, 

projektkraven samt tidsramen för arbetet. Följande punkter avgränsar projektet, projektet 

kommer endast: 

 

➢ Behandla kvalitetsprincipen kunden i centrum 

➢ Intervjua personer som bor i Visby 

➢ Omfatta hyresgästerna 

 

2. Teori 
I teorikapitlet kommer begreppen kvalitet, Total Quality Management (TQM), kund, 

kundtillfredsställelse, kundfokus och kvalitetsprincipen kunden i centrum presenteras. Olika 
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definitioner och synsätt på begreppen ligger i fokus. Teorierna är valda för att de bidrar till 

att svara på studiens frågeställningar. 

 

2.1 Kvalitet 

Författarna Bergman och Klefsjö (2012, s. 25, 26) skriver om Garvins (källa) fem 

kvalitetsperspektiv: det transcendenta, det produktbaserade, det användarbaserade, det 

produktionsbaserade och det värdebaserade. Det transcendenta och det användarbaserade 

perspektivet utgår från att det är kunden som avgör definitionen på kvalitet och därför, hur 

hög kvalitet en produkt har. Det produkt- och produktionsbaserade perspektivet handlar om 

att kvalitet kan mätas precist utefter specifikationer och krav som ställs på produkten. Det 

värdebaserade jämför kostnaden med priset, hur stor del av önskade egenskaper som finns i 

relation till vad det kostar eller vilket pris produkten får.  

 

En annan definition av kvalitet utformades av Juran (Bergman och Klefsjö 2012, s. 26), 

som lyder: Fitness for use, alltså lämplighet för användning. Definitionen förklaras som att 

en produkt är felfri samtidigt som den uppfyller det kundbehov den är tänkt för.  

 

Kano (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 320–323) framförde också olika kvalitetsparametrar 

som finns beskrivna i hans modell, Kanomodellen (Se figur 1, s. 4). Kanomodellen är 

uppdelade i tre grupper av kvalitetsparametrar: basbehov, uttalade behov och outtalade 

behov. Basbehov beskrivs som självklara egenskaper som kunden inte tänker på, 

exempelvis att sängen är bäddad när kunden checkar in till sitt hotellrum. Avsaknad av 

basbehov leder till missnöje. Uttalade behov handlar om det som kunden anser är viktigt att 

produkten har eller uppfyller, exempelvis TV på rummet. De outtalade behoven handlar om 

behov kunden inte vet att den har, det som ofta benämns som det lilla extra. Kunden kanske 

inte exempelvis förväntar sig att se hens favoritblommor på nattduksbordet när den kliver 

in på hotellet, behovet existerar alltså inte förens kunden upplevt det. Kano (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s. 320–323) menade att för att uppnå maximal kundtillfredsställelse och 

kvalitet, behöver produkten uppfylla kundens outtalade förväntningar.  
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Figur 1: Kanomodellen, från Bergman och Klefsjö (2012, s. 322). 

 

Ytterligare en definition av kvalitet som används av internationella standardiseringsorgan 

(förkortat ISO), är att kvalitet är förmågan hos en tjänst att tillfredsställa kunderna 

(Ghasemian, Azad och Seyedaliakbar, 2014, s. 30).  

 

Reeves och Bednar (Ghasemian, Azad och Seyedaliakbar, 2014, s. 30, 31) definierar 

kvalitet som: (1) kvalitet som excellens, (2) kvalité som värde, (3) kvalitet som 

överensstämmelse med kvalifikationer och (4) kvalitet som möter och överträffar kundens 

förväntningar. Den sistnämnda överensstämmer med Bergman och Klefsjös (2012, s. 24) 

egna definition av kvalitet: ”kvalitet på en produkt är dess förmåga att uppfylla och helst 

överträffa kundernas behov och förväntningar” (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 24).  

 

Det här avsnittet har behandlat några definitioner av kvalitet. Kvalitet kan ses från olika 

perspektiv och mätas genom olika parametrar. Några definitioner är bland annat: lämplighet 

för användning, förmågan att tillfredsställa kundernas behov, överträffa kundernas behov 

och överensstämmelse med kvalifikationer. Nästa del kommer behandla Total Quality 

Management (TQM). 

 

2.2 Total Quality Management (TQM) 

Den svenska översättningen av TQM är offensiv kvalitetsutveckling och står för att aktivt 

förebygga, förbättra och förändra istället för att kontrollera och reparera (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s. 38). Författarna sammanfattar TQM i hörnstensmodellen (Se Figur 5, s. 

9). TQM påstås enligt Bergman och Klefsjö (2012, s. 422) vara ett ledningssystem 
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bestående av ett antal principer, arbetssätt och verktyg med syfte att uppnå högre 

kundtillfredsställelse och lägre resursåtgång.  

 

 
Figur 2: Hörnstensmodellen, från Bergman och Klefsjö, (2012, s. 40). 

 

Med utgångspunkt från Bergman och Klefsjös (2012, s. 421) definition att TQM är ett 

ledningssystem, kan TQM illustreras med hjälp av en figur (se Figur 6, s. 10) som kallas 

PAV-modellen, där P står för principer, A står för arbetssätt och V står för verktyg 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 421–423). Det som av författarna påstås karaktärisera 

offensiv kvalitetsutveckling är kultur, värderingar och systemsyn. Arbetssätt och verktyg 

menar författarna behöver anpassas till situation och typ av företag och är inte lika viktiga 

för att uppnå framgång. Det viktigaste är att principerna, systemsynen och kulturen 

stämmer överens med de sex (se Figur 3, s. 7) principer som TQM är uppbyggd av.  

 

Principer likställs av Bergman och Klefsjö (2012, s. 421) som värderingar. Värderingar 

beskrivs som abstrakta ideal som saknar samband med objekt och personer (Kauffman och 

Kauffman, 2016, s. 316). Ett annat begrepp är värdegrund som beskrivs vara uttalanden 

och positiva dygder som har till syfte att låta bra, ge status och legitimitet (Alvesson, 2015, 

s. 16, 17). Alvesson (2015, s. 16, 17) är kritisk mot användning av värdegrunder då de ofta 

är överdrivna, uppenbara och oklara. De har ofta en stor brist på konkret innehåll och 

beskriver inte verksamhetens kärnverksamhet.  
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Figur 3: PAV-modellen, från Bergman och Klefsjö, (2012, s. 423). 

 

Hallencreutz (2012, s. 13, 14) menar istället att det är osäkert om TQM är ett 

ledningssystem, en filosofi, en strategi eller något annat. Det har också visats genom olika 

försök att implementera TQM, att vissa organisationer inte erhåller ett positivt resultat utan 

snarare tvärt om (Hallencreutz, 2012, s. 15).  

 

Kritik har också riktats mot TQM då det finns ett flertal exempel som påvisar svårigheter 

med att implementera det, framför allt inom den offentliga sektorn (Radin och Coffee, 

1993, s. 45). Det är noterat att TQM fortfarande håller på att utvecklas som koncept, att det 

fortfarande befinner sig i ett introduktionsstadium. Det är också noterat att TQM verkar 

sakna tillräckligt tydliga avgränsningar samtidigt som det är ett begrepp i ständig 

omdefiniering. Genom att konceptet saknar tydliga avgränsningar blir det också svårt att 

implementera.  

 

Liknande slutsatser presenteras av Henderson, McAdam och Leonard, (2006, s. 1434). De 

presenterar kritik från flera håll mot konceptet. Bland annat påstås konceptet sakna 

teoretisk grund och definition. Författarna tar också upp kritik som menar att praktiserandet 

av TQM kan leda till ett stadie där personer involverade, söker uppfylla kriterier för TQM 

istället för att uppnå organisationens mål med TQM som stöd. TQM behöver en tydlig 

teoretiska bakgrund för att kunna bli ett mer användbart koncept som företag kan använda 

för att uppnå positiva resultat. “To avoid TQM being perceived as an “atheoretical black 

box”, a systematic and rigorous approach to TQM theory building must be adopted.” 

(Henderson, McAdam och Leonard, 2006, s. 1434). 

 

Sammanfattningsvis finns det fler definitioner av TQM. Konceptet presenteras bland annat 

som ett ledningssystem. Det finns kritik mot det påståendet som menar på att konceptet 

saknar definition och bakgrund. TQM baseras på sex grundläggande, icke kompromissbara 
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principer, ett flertal verktyg och arbetssätt som kan anpassas efter vilken bransch, företag 

verkar inom. Den princip som det här projektet kretsar kring kvalitetsprincipen, kunden i 

centrum, tas upp längre ner. Först diskuteras innebörden av ordet kund. 

 

2.3 Kund 

En definition av begreppet kund är: ”de vi som organisation vill skapa värde för kallar vi 

kunder” (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 28). Författarna menar att det inte alltid är enkelt 

att veta vem som är kund, då köparen av en produkt inte alltid är detsamma som 

användaren av en produkt. Inom samhällsnyttiga företag, exempelvis skolor, polis och 

vårdcentraler, kan definitionen av kund bli komplex beroende på vems perspektiv som 

antas.  

 

Kundbegreppet är nära kopplat till ordet Marknad eftersom marknadsbegreppet kan 

beskrivas som ett set av faktiska och potentiella köpare av en produkt (Kotler och 

Armstrong, 2016, s. 30). En liknande och kanske mer utvecklad beskrivning av begreppet 

kund är att en kund har olika needs och wants som den söker hos produkten. Needs beskrivs 

som avsaknad av fysiska, sociala och individuella behov. Needs menas vara en del av den 

naturliga mänskliga sammansättningen, som därför inte går att förkasta. Företag måste 

alltid förhålla sig till dem (Kotler och Armstrong, 2016, s. 30–32). Wants beskrivs som 

“The form av human needs take as they are shaped by culture and individual personality” 

(Kotler och Armstrong, 2016, s. 30). Det exemplifieras med hjälp av mat, en människa har 

behov (needs) av mat, men vill ha (wants) en Big Mac.  

 

En annan definition, eller snarare beskrivning av kunden, från Jeff Bezos (Kotler och 

Armstrong, 2016, s. 27) är att kunder bör ses som middagsgäster och att företaget som värd 

för middagen. ”We see our customers as invited guests to a party, and we are the hosts. It’s 

our job every day to make every important aspect of the customer experience a little 

better.” (Kotler och Armstrong, 2016, s. 27).  

 

Hittills har enbart kund som köpare och användare använts men utifrån Bergman och 

Klefsjös (2012, s. 28) definition kund kan det också tänkas att definitionen inbegriper 

interna parter såsom ledning, leverantörer, anställda och andra som påverkar eller påverkas 

av företaget. För den här typen av kund bidrar företaget med andra saker. Några exempel är 

lön, aktieutdelning, vinst, motivation, möjlighet till utveckling och sociala behov (Bergman 

och Klefsjö, 2012, s. 356 ff.). Författarna använder bland annat Maslows behovshierarki 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 358) när de pratar om intern kundtillfredsställelse och vad 

som påverkar den. Lyckas företaget skapa intern kundtillfredsställelse ökar företaget sin 

möjlighet att också skapa extern kundtillfredsställelse (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 356).  

 

Sammanfattning: Begreppet kund beskrivs bland annat som en person företag önskar 

skapa värde för. Samtliga personer som påverkar eller påverkas av företaget är också 

företagets kunder. Kunder har olika needs som företaget måste förhålla sig till, som inte går 

att bortse ifrån, samt wants, som baseras på individuell personlighet och kulturen kunderna 

lever i.  
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2.3.1 Kundtillfredsställelse 

Kundtillfredsställelse är ett begrepp som företag måste förstå och försöka uppnå för att 

överleva på marknaden idag då kunden har större tillgång än någonsin till likadana 

produkter från olika företag (Dongmo och Onojaefe, 2013, s. 1). En produkt kan i det här 

fallet syfta till både en fysisk vara och en tjänst. Om flera företag erbjuder liknande eller till 

och med samma produkter till samma pris, kommer kringtjänster spela allt större roll för 

kundens val. Konkurrensen idag har blivit för tuff för att inte arbeta med kundnöjdhet.  

 

Medjoudj, Aissani och Haim (2013, s. 332) menar att kundtillfredsställelse har blivit ett 

kritiskt affärsmål. De tar upp en beskrivning av begreppet som säger att 

kundtillfredsställelse refererar till kundens mentala tillstånd efter att ha jämfört och 

mottagit de varor och tjänster som uppfyller deras kriterier. 

 

Kanomodellen (se Figur 1, s. 4) som nämndes tidigare, beskriver kundnöjdhet eller 

kundtillfredsställelse, som uppfyllandet av bas-, uttalade- och outtalade behov. Lyckas 

företag uppfylla kundernas outtalade behov är det en konkurrensfördel. För att kunna nå 

fram till kundens outtalade behov behöver företag känna sina kunder, deras vanor och 

önskemål (Bergman och Klefsjö, s. 322 ff.).  

 

En annan beskrivning av kundtillfredsställelse, är en persons känslostadie, antingen nöje 

eller missnöje, till följd av att jämföra en produkts upplevda prestanda eller resultat i 

relation till personens förväntningar på produkten. Ökad kundtillfredsställelse leder till att 

kunder blir mindre påverkade av konkurrens och tenderar att stanna längre som kund hos 

samma företag (Ooi, Lin, Tan och Chong 2011, s. 412).  

 

Det här avsnittet har behandlat begreppet kundtillfredsställelse, som idag har blivit ett 

viktigt konkurrensmedel för företag. Kundtillfredsställelse kan bland annat beskrivas som 

hur nöjd en kund är med en produkt i relation till kundens förväntningar. 

Kundtillfredsställelse kan också beskrivas som ett känslostadie och ett mentalt tillstånd som 

följer på att ha jämfört en produkt med kundens förväntningar. 

2.3.2 Kundfokus och kvalitetsprincipen kunden i centrum 

Kunden i centrum innebär att företag försöker leva sig in i kundens perspektiv och därmed 

förstå kundens behov och önskemål. Baserat på den informationen, kan företag sen 

utveckla produkter som uppfyller och helst överträffar kundens förväntningar (Bergman 

och Klefsjö, 2012, s. 40). Kundfokus ska säkerställas av högsta ledningen och innebär att 

identifiera kundbehov och önskemål som sedan översätts till produktegenskaper (Bergman 

och Klefsjö, 2012, s. 512). 

 

Vandermerwe, (2004, s. 26) menar att kundfokus inte handlar om att följa kunders köp eller 

att utveckla nya häftiga produkter, det handlar istället om attityden de anställda har i 

företaget. ”It´s about an attitude that gets deep inside a company into what it is, what it does 

and what it prides itself on.” (Vandermerwe 2004, s. 26). Lyckas företag skapa hög 

kundnöjdhet vill kunderna också fortsätta handla hos just det företaget. Företag behöver 

alltså göra kunden beroende av dem. Författaren menar också att för att företag ska kunna 
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upplevas absolut beroendeframkallande för kunden, måste de hela tiden söka hitta nya och 

snabbare sätt att tillfredsställa kundens behov.  

 

Kundfokus kan uppnås genom att fokusera på krav och behov från kunderna (Ooi et al., 

2011, s. 416). Kundfokus har också enligt författarna signifikant påverkan på 

kundtillfredsställelsen och den upplevde servicekvaliteten.  

 

Genom att anamma kundfokus med hjälp av ledningen blev IBM corp framgångsrika. 

Företaget skapade en kultur där arbetarna hela tiden fokuserade på kundens upplevelse av 

produkterna och dessutom hjälpte kunderna att anpassa sig till nya förändringar 

(Vandermerwe 2004, s. 26, 27). En annan avgörande faktor, författaren tar upp, för att 

företag ska kunna bli kundfokuserade, är engagemang hos alla arbetare och att företaget 

tydligt definierar kundfokus.  

 

Föregående avsnitt har presenterat vad kunden i centrum innebär, vad kundfokus är samt 

olika påståenden om hur företag kan bli mer kundfokuserade. Kundfokus beskrivs som en 

attityd inom företaget snarare än ett arbetssätt och metod. Kundfokus beskrivs uppnås 

genom att utgå från kundernas nuvarande krav och behov. Kundfokus menas också uppnås 

genom att högsta ledningen identifierar kundbehov och önskemål. För att företag ska kunna 

uppnå kundfokus behöver de söka skapa en kundfokuserad kultur som kräver engagemang 

hos de anställda.  

 

2.4 Tidigare forskning 

Avsnittet bygger vidare på begreppet kvalitet och kundtillfredsställelse. I förra avsnittet 

behandlades potentiella definitioner och synsätt på dem. Här beskrivs modeller som gjorts 

och studier som genomförts med syfte att söka hitta en tillförlitlig metod för att kunna mäta 

kvalitet och kundtillfredsställelse.  

 

2.4.1 Mätning av kvalitet  

Garvin (Ghasemian, Azad och Seyedaliakbar, 2014, s. 32) föreslår åtta dimensioner av 

kvalitet som kan användas för att strategiskt analysera en produkts kvalitet: prestanda, 

egenskaper, reliabilitet, överensstämmelse, uthållighet, serviceberedskap, estetik och 

upplevd kvalitet. Bergman och Klefsjö (2012, s. 31–36) delar istället in kvalitetsparametrar 

beroende om produkten är en tjänst eller en vara. De har delat in kvalitet på en vara och en 

tjänst i åtta separata dimensioner (se Figur 2). Några av dimensionerna är desamma eller 

liknar de dimensioner som Garvin (Ghasemian, Azad och Seyedaliakbar, 2014, s. 32) tar 
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upp. 

 
Figur 4: Kvalitetsdimensioner vara och tjänstmed inspiration från Bergman och Klefsjö, (2012, s. 31–36). 

 

Det finns olika exempel på försök att mäta kvaliteten på tjänster. En framtagen teoretisk 

modell för att mäta servicekvalitet, är SERVQUAL (Ghasemian, Azad och Seyedaliakbar, 

2014, s. 32). Modellen är indelat i fem dimensioner: (1) tillförlitlighet, (2) responsivitet, (3) 

empati, (4) trygghet och (5) omgivning. SERVQUAL-modellen (se Figur 3, s. 7) påvisar att 

kundens upplevelse av servicekvalitet bestäms av storleken på gapen mellan kundens 

förväntningar och det faktiska resultatet (Park, Yib och Leea, 2018, s. 1, 2).  

 

En annan modell, som är framtagen för att försöka mäta servicekvalitet, är SERVPERF (se 

Figur 4, s. 7), utvecklat av Cronin och Taylor (Leong, Hewb, Lee och Ooi 2015, s. 6623), 

som är baserad på och en utvecklad version av SERVQUAL-modellen. Till skillnad från 

SERVQUAL som mäter gap mellan kundens förväntningar och det faktiska resultatet, 

föreslår SERVPERF-modellen att fem dimensioner (se Figur 4, s. 7) påverkar 

kundnöjdheten som i sin tur indirekt påverkar kundlojaliteten. Cronin och Taylor (Leong et 

al., 2015, s. 6623) kom fram till att SERVPERF i ett större omfång förklarade variationen 

mellan upplevd servicekvalitet i fyra olika industrier: kemtvätt, snabbmatstjänster, banker 

och skadedjursbekämpning.  

 

Leong et al., (2015, s. 6632) undersökte i sin studie SERVPERF:s påverkan på kundnöjdhet 

och servicekvalitet inom flygindustrin. Resultatet visade att tre av fem dimensioner hade 

direkt positiv påverkan på kundnöjdheten, omgivning, responsivitet och tillförlitlighet. De 

här tre dimensionerna hade också indirekt påverkan på kundlojaliteten.  

 

Omgivningen menas vara upplevelsen av den fysiska miljön, alltså hur själva flygplanet, 

men också personalen och allt runt omkring såg ut. Det var viktigt för kunderna att allt var i 

toppskick. Responsiviteten handlade om att kunderna direkt, fick hjälp eller uppmärksamhet 

när de önskade det. Det kunde handla om att få direkt hjälp med ett problem, information 
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om något, eller en förfrågan. Det innebar också att personal alltid fanns tillgänglig för 

kunderna att vända sig till. Den här dimensionen visade sig påverka kundnöjdheten mest av 

alla dimensioner. Tillförlitligheten handlade om att kunderna kunde lita på att all service 

gällande exempelvis punktlighet, säkerhet och bagagehantering, alltid var uppfyllda.  

 

Tillförlitligheten visade sig ha störst inverkan på kundlojalitet, så att om kunderna kände att 

de kunde lita på att flygen gick i tid, att de hanterade bagaget på rätt sätt och var noggranna 

med att följa säkerhetsföreskrifterna, blev kundlojaliten starkare. Företaget blev också mer 

immuna mot konkurrens. Slutsatsen av studien visade att användning av SERVPERF kan 

ge ett bättre perspektiv på kundnöjdhet och servicekvalitet än den traditionella 

SERVQUAL-modellen.  

 

Ytterligare en modell som finns för att mäta kvalitet är GAP-modellen (Chen, Chang och 

Lai 2009, s. 222). Modellen används för att mäta gapet mellan vad kunderna förväntar sig 

och vad som levererats och har använts i en studie utförd av författarna. De olika gapen kan 

uppkomma i olika delar av kundens upplevelse, från det att företag börjar utveckla en 

produkt tills det att produkten används av kunden. Chen, Chang och Lais (2009, s. 235) 

studie undersökte om GAP-modellen, SERVQUAL och SERVPERF-modellerna kunde 

användas inom fraktbranschen i Taiwan. De kunde inte påvisa att varken SERVQUAL-

modellen eller SERVPERF-modellen var användbara på grund av bristande felaktigheter i 

diskriminering och nominell validitet. De kom istället fram till att resultatet av studien 

kunde förlänga den redan existerande GAP-modellen till servicemottagningssidan för 

företagskunder. Det fanns tydliga indikeringar på att fraktbranschen hade andra 

förutsättningar som inte SERVQUAL eller SERVPERF tar hänsyn till. 

 

 

 
Figur 5: SERVQUAL-modellen hämtad från Leong et al., (2015, s. 6622). 
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Figur 6: SERVPERF-modellen hämtad från Leong et al., (2015, s. 6628). 

 

Ghasemian, Azad och Seyedaliakbar (2014, s. 32) presenterar en modell för att mäta 

servicekvalitet. Grönroos (Ghasemian, Azad och Seyedaliakbar, 2014, s. 32) modell 

baseras på två dimensioner, vad-kvalitet och hur-kvalitet (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 

342, 343). Vad-kvalitet är kopplat till det som levereras, exempelvis en måltid, medan hur-

kvalitet kopplas till hur tjänsten levererats, exempelvis på vilket sätt, av vem och hur 

måltiden serveras. Grönroos (Ghasemian, Azad och Seyedaliakbar, 2014, s. 32) modell har 

utvecklats vidare då den beskrivs ha en tredje dimension längre fram i hans arbeten, image. 

Fleischman, Johnson och Walker (2017, s. 13) menar att den här dimensionen föreslås 

fungera som ett filter för helhetsupplevelse av servicekvalitet och kan agera medlare mellan 

den upplevda tekniska kvaliteten (vad-kvalitet) och den funktionella kvaliteten (hur-

kvalitet.  

 

I en studie undersökte författarna Zaibaf, Taherikia och Fakharian (2013, s. 490–504) 

effekten som upplevd kvalitet hade på kundtillfredsställelse med användning av Grönroos 

(Zaibaf, Taherikia och Fakharian, 2013, s. 490–504) modell. Resultatet indikerade på ett 

starkt positivt samband mellan upplevd kvalitet och kundtillfredsställelse. Hur-kvalitet hade 

positiv inverkan på image och upplevd kvalitet. Författarna menar att hur-kvalitet hade den 

här typen av inverkan på den upplevda kvaliteten, då den är kopplad till kvaliteten i 

produktions- och leveransprocesser, som subjektivt bedöms av kunderna. Resultatet 

indikerade på att funktionell kvalitet (hur-kvalitet), inte hade något samband med 

kundtillfredsställelse. Resultatet visade också att teknisk kvalitet (vad-kvalitet) snarare var 

förväntade egenskaper vars existens ansågs vara självklara för kunden och alltså inte 

påverkade kundtillfredsställelsen. Varken funktionell och teknisk kvalitet är alltså 

essentiella för att kunden ska uppleva att produkten har hög kvalitet men att de inte räcker 

till för att uppnå högre kundtillfredsställelse. Istället behöver företaget beakta fler faktorer 
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och inte enbart arbeta med att höja den funktionella och tekniska kvaliteten på deras 

produkter (Zaibaf, Fariz Taherikia och Meysam Fakharian, 2013, s. 501, 502).  

 

Sammanfattning: Det finns ett flertal modeller och teorier kring hur företag kan mäta 

kvalitet på en vara eller tjänst. Det här avsnittet har behandlad några modeller: Garvins åtta 

kvalitetsparametrar, Bergman och Klefsjös egna tjänste- och varukvalitetsparametrar, 

SERVQUAL, SERVPERF, GAP-modellen samt Grönroos modell. Nästa del kommer 

behandla konceptet Total Quality Mangement.  

 

2.4.2 Mätning av kundtillfredsställelse enligt TQM? 

Det finns redan flera etablerade metoder för att mäta kundtillfredsställelse. Några exempel 

är kundenkäter, intervjuer, fokusgrupper och så vidare. En del metoder är lämpliga för att 

mäta kundens totalupplevelse och andra för att mäta mer specifika intryck (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s. 340, 341).  

 

En studie som gjordes inom serviceorganisationer i Malaysia för att bland annat undersöka 

relationen mellan TQM och kundnöjdhet, resulterade i ett flertal slutsatser (Ooi et al., 2011, 

s. 410 ff.). Bland annat visade resultatet att det finns en positiv signifikans mellan 

kundtillfredsställelse och kvalitetsprincipen kunden i centrum. Det visade sig dock att 

kvalitetsprincipen kunden i centrum enbart hade en viss inverkan på kundtillfredsställelse 

men var desto mer signifikant relaterad till servicekvalitet (Ooi et al., 2011, s. 415). 

Författarna använder SERVQUAL:s fem dimensioner, tillförlitlighet, responsivitet, empati, 

trygghet och omgivning för att beskriva konceptet servicekvalitet.  

 

En studie med syftet att ta fram en fungerande modell för att mäta kundtillfredsställelse 

inom telebranschen, kom fram till att mätning av kundtillfredsställelse är väsentligt för alla 

företag. De fastställde också att många av de traditionella sätten att mäta 

kundtillfredsställelse som finns idag, är otillräckliga. Bland annat riktas enbart fokus på att 

mäta kundtillfredsställelsen under den tid kunden har direkt kontakt med företaget. Istället 

behöver mätningar utföras på de gemensamma processerna mellan fasen att leverera en 

produkt och service vid försäljning av produkten (Rendon, Vasquez, Benjumea-Arias och 

Valencia-Arias, 2017, s. 23).  

 

En annan studie som undersökte olika mätmetoder av kundtillfredsställelse vid köp av hem, 

gjorde en del upptäckter. Studien genomfördes av Chen, Martin och Merchant (2014, s. 187 

ff.) och visade vikten av timing när det gäller att mäta kundtillfredsställelse. De jämförde 

skillnaden på två olika mätmetoder genererade av två separata konsultföretag för två 

separata företag inom fastighetsbyggnadsbranschen. Det ena företaget mätte 

kundtillfredsställelsen en specifik tid efter inköpet medan det andra företaget mätte 

kundnöjdheten vid tre bestämda tidpunkter efter köpet. Studien resulterade i ett signifikant 

samband mellan när mätningarna gjordes, kundnöjdhetsåtgärder och det finansiella 

resultatet. Författarna kom fram till att det är skillnad på produkter som kunder köper och 

konsumerar över en längre tid och produkter som konsumeras direkt. Studiens resultat 

pekar också mot att företag bör mäta kundnöjdhet kontinuerligt då kundens preferenser och 

livssituation förändras över tid samtidigt som mätningen, om den görs kontinuerligt, ger 

mer tillförlitliga resultat. Det gäller framför allt produkter som konsumeras över tid, där 
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kundnöjdheten, tenderar att minska över tid. Det här resultatet gällde framför allt kunder 

som köpt ett hem.  

 

Avsnittet har behandlat tre studier. En studie undersökte kunden i centrums relation till 

kundtillfredsställelse. En annan studie inom fastighetsbranschen påvisade vikten av timing 

och kontinuerliga mätningar då kundtillfredsställelsen varierar över tid och beroende på den 

tid som produkten utnyttjas. Slutligen presenterade en studie inom telebranschen, vikten av 

att mäta kundtillfredsställelse och att utöka mätningen till gemensamma processer istället 

för att enbart mäta kundtillfredsställelse under säljtillfället. 

 

 

3. Metod 
Studien har följt en kvalitativ design där datainsamlingsmetoden bestått av intervjuer för att 

kunna besvara studiens frågeställningar. Det skriftliga arbetet har följt en deduktiv ansats 

där teori kring problemområdet tagits fram för att sedan användas som grund för att forma 

och genomföra datainsamlingen. I kapitlet presenteras metoden i detalj. Det finns också en 

redogörelse för studiens validitet, reliabilitet samt etiska ställningstaganden.  

 

3.1 Studiens design - kvalitativ fallstudie 

Studien är en kvalitativ fallstudie som är inriktat på ett specificerat område, i det här fallet, 

olika gruppers perspektiv på kundprinciper och kvalitetsprincipen kunden i centrum. Fler 

perspektiv öppnar upp möjligheter att få mer heltäckande information om ämnet (Patel och 

Davidsson, 2011, s. 56). Totalt har tre gruppers perspektiv legat till grund för 

undersökningen, medlemmar ur GH:s ledningsgrupp, GH:s bovärdar samt hyresgäster i 

GH. Studiens ansats är deduktiv då redan befintlig teori fått avgöra vilken typ av 

information som samlats in och har använts för att bestämma tolkningsriktningen av 

resultatet (Patel och Davidsson, 2011, 23). Ansatsen har en fördel av att det medför ett mer 

objektivt förhållningssätt då studiens resultat inte först tolkas utifrån egna erfarenheter utan 

grundas i redan befintlig teori.  

 

Studiens syfte är att undersöka och utvärdera vilka GH:s kundprinciper är idag samt hur de 

kan använda kvalitetsprincipen kunden i centrum för att påverka sin kundtillfredsställelse. 

Genom att undersöka ett specificerat problemområde, som i det här fallet, kan större 

förståelse kring varför problemet uppstår erhållas (Patel och Davidsson, 2011, s. 12). 

Genom att utvärdera situationen kan också en handlingsplan och strategi för ett annorlunda 

handlingssätt tas fram (Tonnquist, 2014, s. 79).  

 

Datainsamlingen består av kvalitativa data. Kvalitativa datainsamlingsmetoder beskriver 

Patel och Davidsson (2011, s. 14) fokuserar på verbala data och mjuka värden där tolkning 

är en del av processen. I den här studien har kvalitativa intervjuer använts som 

insamlingsmetod. Totalt har tre grupper intervjuats och samma frågor har använts för alla 

grupperna. Anledningen till att samma frågor ställts är för att kunna jämföra gruppernas 

svar istället för att behandla dem som tre olika studier.  
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3.1.1 Urval av datainsamling 

Från början var det tänkt att intervjugrupperna skulle vara två grupper, en som bestod utav 

anställda på GH och en som bestod av GH:s hyresgäster. Dock blev det i slutändan tre 

grupper som intervjuades, med den tredje bestående av två bovärdar från GH. Beslutet togs 

i samråd med handledaren och det tänktes vara ett tillskott till studien att ha två olika 

grupper från företaget som intervjuades. De som intervjuades från företaget kunde 

författaren inte direkt råda över. Istället hjälpte handledaren med kontakter hen ansåg 

lämpliga att föra intervjuer med.  

 

Den andra gruppen anställda som intervjuades var personer inom ledningen. Det här gav 

möjligheten att undersöka eventuella likheter och skillnader mellan hierarkierna i företaget. 

Det gav också möjlighet att se om det fanns skillnader i perspektiv beroende på om 

personerna arbetade i nära anslutning till hyresgästerna eller inte. 

Hyresgästerna som intervjuades fanns alla inom Visby och fyra av de intervjuade var 

dåvarande studenter vid intervjuerna. Genom att hyresgästerna till stor del var studenter 

erhölls möjligheten att försöka hitta mönster inom den specifika gruppen av hyresgäster.  

 

3.2 Datainsamling 

Studiens avgränsas genom att enbart fokusera på kvalitetsprincipen kunden i centrum, från 

hörnstensmodellen (se figur 2, s. 5) och de två frågeställningar som arbetats fram. 

Datainsamlingsmetoden som använts i studien är avgränsad till intervjuer. Arbetet med att 

ta fram intervjufrågor inleddes med att utgå från syftesfrågor och den framtagna teorin. 

Med hjälp av återkoppling från ämnesgranskare och personer utanför studien, omarbetades 

frågorna sedan i ett flertal steg för att passa studiens syfte samt för att säkerställa att 

budskapet tolkades på det avsedda sättet (Tonnquist, 2014, s. 202, 203). 

 

3.2.1 Intervjuer 

Intervjuer är en teknik som bygger på frågor av olika grad av standardisering och 

strukturering (Patel och Davidson, 2011, s. 73). Intervjuer är alltid beroende på 

intervjupersonernas villighet och förmåga att svara på frågorna. I den här studien har 

intervjuerna varit semistrukturerade där redan etablerade frågor ställts till personerna 

samtidigt som det funnits utrymme till mer öppna svar och följdfrågor. Semistrukturerade 

intervjuer används för att bibehålla ett öppet sinne kring vilken information som kan vara 

väsentligt för studien (Bryman, 2016, s. 10).  

 

Frågorna som togs fram, anpassades dels efter Patel och Davidssons, (2011, s. 73–79) tips 

på hur intervjufrågor på bästa sätt kan användas för att svara på studiens frågor. Frågorna 

som ställdes formade en tratt, där intervjun inleddes med en ospecificerad, öppen fråga för 

att sedan smalna av till mer specifika frågor. Tekniken användes för att föra in 

intervjupersonerna i ett engagerat stadie och få möjlighet att respondera på ett fritt och 

öppet sätt. 

 

Totalt har tio personer intervjuats, fem hyresgäster, tre ledningsmedlemmar och två 

bovärdar (se Tabell 1). Samtliga intervjuer hölls på platser där samtalen kunde föras ostört 

och där de intervjuade kände sig bekväma att vistas. Frågorna som ställts har handlat hur de 
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olika personerna ser på GH:s principer gällande kunderna. Anledningen till det är för att 

kartlägga gruppernas perspektiv och med hjälp av teorin urskilja mönster och fenomen som 

kan vara GH till nytta i sitt arbete med att öka kundtillfredsställelsen.    

 
 

Tabell 1: Information om intervjuerna 

Intervjuperson Intervjuns längd Plats för intervju 

Bovärd G 07:52 Gs: kontor  

Bovärd P 07:49 Gemensamt utrymme för 

bovärdar 

Ledning M 10:01 Mötesrum på GH 

Ledning F 16:59 Mötesrum på GH 

Ledning V 18:58 Mötesrum på GH 

Hyresgäst E 14:48 Lunchrum 

Hyresgäst L 10:12 Lunchrum 

Hyresgäst C 10:43 Lunchrum 

Hyresgäst A 05:22 Samlingsrum 

Hyresgäst J 07:49 Samlingsrum 

 

 

 

3.3 Dataanalys 

Den dataanalysmetod som använts är en empirinära kvalitativ bearbetning. Det innebär att 

intervjusvaren har lästs igenom flera gånger för att hitta mönster och fenomen som sedan 

delats in i ett kategorisystem (Patel och Davidsson, 2011, s.123). 

  

I det här fallet delades intervjusvaren in efter de frågor som ställts. Intervjusvaren delades 

in efter grupp, exklusive fråga 1 där ingen hänsyn till grupp gjordes. Anledningen var att 

den första frågan menades vara en allmän fråga som inte hade någon relation till GH som 

företag. För övriga rubriker delades resultatet in efter följande grupper: (1) Ledning, (2) 

Bovärdar och (3) Hyresgäster. Indelningen gjordes för att kunna urskilja skillnader och 

likheter mellan gruppernas och inom gruppernas, svar. Följande kategorier baserat på 

frågorna upprättades:  

 

1. Definition av princip,  

2. Upplevelse av GH:s principer gällande kunderna,  

3. Definition av kunden i centrum  

4. GH:s förmåga att leva upp till principen kunden i centrum.  
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Till sist utarbetades ett generellt tema för hela texten med namnet: Den allmänna 

uppfattningen av GH idag. Temat baserades på innehållet i rubrikerna samt känslan av att 

det fanns en röd tråd som genomgick samtliga frågor. Materialet har presenterats med hjälp 

av en matris för att kunna organisera data och åskådliggöra logiska samband mellan olika 

element (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 492). Matrisen är indelad efter kategorierna och 

grupperna. 

 

3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

Validitet  

För att säkerställa god validitet behöver det finnas en överensstämmelse mellan det som 

undersöks och det som framställs ska undersökas. Säkerställandet av validiteten görs 

genom att i den teoretiska bakgrunden söka och ta upp begrepp som är relevanta för studien 

och översätta de begreppen till variabler. Ett annat sätt att säkerställa validiteten är att 

genom att pröva det instrument som ska användas, på en liknande grupp som den grupp 

som avses mätas (Patel och Davidsson, 2011, s. 102, 103). I den här studien togs begrepp 

upp i den teoretiska bakgrunden som ansågs viktiga för studien och som ansågs vara 

relevanta för problemområdet. I teorin diskuterades också olika sätt att försöka omvandla 

begreppen till variabler genom att undersöka möjliga sätt att mäta exempelvis hur 

kundfokuserade företag är. De begrepp som behandlades i den teoretiska bakgrunden 

användes sedan för att bygga upp intervjufrågor. Det kan dock ha varit möjligt att felaktiga 

antaganden gjordes om vilka begrepp som var viktiga för studien vilket kan ha påverkat 

resultatet i en felaktig riktning. 

 

Intervjufrågorna omarbetades ett flertal gånger för att kunna styra svaren mot det som 

önskades undersökas. För att ta reda på om frågorna var utarbetade på ett sätt som gjorde 

att de intervjuade skulle förstå frågorna på avsett sätt, testades frågorna på utomstående 

personer som inte ingick i studien men som känner till GH som företag. Det kan 

ifrågasättas om de personer som frågorna testades på var för få. Fler kandidater skulle 

förmodligen gett bättre tillförlitlighet.  

 

Genom att ställa fråga 1 och fråga 4 fanns det möjlighet att definiera begreppen som 

undersöktes genom intervjupersonernas subjektiva perspektiv. Det gjorde det möjligt att 

sätta personernas svar i relation till vad som togs fram i den teoretiska bakgrunden.  

 

Reliabilitet 

Reliabilitet säkerställs genom att minska gapet mellan det sanna värdet och felvärdet vid 

insamling av data. Vid intervjuer kan tillförlitligheten stärkas genom att intervjuaren är väl 

tränad i metoden samt genom lagring av data, med hjälp av exempelvis inspelningar (Patel 

och Davidsson, 2011, s. 104, 105).  

 

Tillförlitligheten kan ha kompromissats då enbart liten träning i intervjuer genomförts 

tidigare. Å andra sidan spelades alla samtal in och transkriberades vilket gjorde det möjligt 

att återgå till intervjuerna och lyssna på dem ett flertal gånger och på så sätt minska risken 

för missförstånd. Det förekom dock ingen videoinspelning av samtalen vilket gjorde att det 

inte fanns möjlighet att ta hänsyn till personernas kroppsspråk vilket i sin tur kan ha gjort 

informationen mindre omfattande (Patel och Davidsson, 2011, s. 107).  
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Generaliserbarhet 

”I kvalitativa studier innebär generalisering att de resultat som erhållits kan generaliseras 

utifrån en studerad grupp, ett stickprov till en större population” (Patel och Davidsson, 

2011, s. 109).  

 

Det finns delvis en möjlighet att tillämpa resultatet på andra organisationer då två av 

frågorna ställdes utan koppling till det specifika företaget. De frågor som ställdes med 

utgångspunkt i GH skulle kunna ändras till ett annat företag. Ingen av frågorna relaterades 

till något specifikt som enbart gäller GH utan skulle kunna tillämpas på vilket organ som 

helst. Det som kan ha påverkat huruvida studien är generaliserbar är att av de fem intervjuer 

som genomfördes på hyresgäster, var fyra av dem studenter.  

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

 

Objektivitet 

För att bibehålla ett så objektivt förhållningssätt som möjligt har åtgärder vidtagits. Inför 

val av intervjupersoner gjorde ställningstagandet att inte intervjua personer i nära 

bekantskapskrets. Även om det finns skäl att påstå att en deduktiv ansats kan vara föremål 

för subjektiva uppfattningar vid val av teori, valdes ansatsen just av anledningen att försöka 

bibehålla ett objektivt förhållningssätt till resultatet. 

 

Anonymitet  

Samtliga intervjuades namn, ålder, bakgrund etcetera utlämnades från studien. Den enda 

informationen som utgavs var information som antogs kunna påverka resultatet. För att 

anonymisera personerna som intervjuades användes versaler för att beskriva personerna, 

exempelvis Person A. Versalerna går inte att koppla till någon av personerna, de är 

slumpmässigt utvalda. Det finns personer som känner till några av personerna som deltog i 

studien men under deras samtycke.  

 

Informationskravet 

För att få tillgång till personer att intervjua på företaget togs kontakt med handledaren. Hen 

bads skicka ut mail till de anställda och fråga om några av bovärdarna samt några från 

ledningen skulle kunna tänka sig ställa upp på en intervju i anknytning till det här arbetet. 

Ingen tvingades att delta i intervjuerna och samtliga informerades om att svaren skulle 

användas i forskningssyfte. Samtliga intervjuade fick vetskapen om vad arbetet handlade 

om. 

 

Samtyckekravet 

Inga intervjuer hölls med personer som var omyndiga och samtliga gav sitt samtycke att 

delta i studien. Inga skriftliga avtal slöts med personerna utan muntliga avtal ingicks. Ingen 

av de intervjuade upplevdes tycka intervjun vara obekväm eller att personen tvingades 

svara på frågor den inte ville.  

 

Konfidentialitetskravet 

För att material inte ska komma ut eller ses av någon som inte ska se det, har ingen av 

intervjuerna lagts ut på allmänna sidor. Samtliga intervjuade tillfrågades om de samtyckte 
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till att spela in samtalet för transkribering. Samtliga gav sitt samtycke. Studenten skrev vid 

start av arbetet ett anonymitetsavtal med GH där studenten lovade att inte utlämna känslig 

eller icke önskvärd information om någon av de anställda på företaget. 

 

Nyttjandekravet 

Samtliga intervjuade informerades om att de medverkade i ett examensarbete och att deras 

svar skulle ligga till grund för arbetet. Ingen av de intervjuade avvisade nyttjande av 

intervjusvaren i arbetet. Insamlade data från samtliga personer kommer enbart användas i 

forskningsändamål.  

 

4. Resultat  
Resultatet visar att ordet princip bland annat beskrivs som en förväntad handling, en 

principsak och att personer är principfasta är uppdelat efter varje fråga. Fortsättningsvis 

finns det skilda åsikter i samtliga intervjuade grupper om vilka GH:s principer är gällande 

deras kunder. Ledningsgruppen har ett enigt svar angående deras uppfattning av 

kvalitetsprincipen kunden i centrum medan bovärdar och hyresgäster tillsammans var eniga 

om ett annat svar. Resultatet visade på både varierande svar på huruvida GH arbetar efter 

principen kunden i centrum. I resultatdelen är samtliga frågor och citat sammanställda i 

tabeller (se Tabell 2–5) samt en sammanfattande text. 

 

4.1 Definition av princip 
 

Tabell 2: Fråga 1: Vad betyder ordet princip för dig? 

Definition av princip 

Ledning Bovärdar Hyresgäster 

”Ja men, det finns en princip, 

min princip är att alltid göra 

enligt ett visst sätt eller enligt ett 

visst fastslaget flöde” Ip1 

”Princip, det är ett svårt ord, jag 

tror inte ens jag använder det” 

Ip9 

 

”…att jag gör på det sättet, varje 

gång jag gör det” Ip8 

”…jag kan också tycka att det 

har en klang av… nej men det är 

nog mer en negativ klang i det 

ordet, att man är principfast” Ip2 

”Jag tänker mig att det är en sak, 

en principsak” Ip10 

 

”…det är väl typ grundpelaren i 

hur man ska bete sig” Ip7 

”Det är en förväntan, man 
förväntar att man ska bete sig, 

agera på ett visst sätt i en viss 

situation” Ip3 

”…man kan bråka av princip, 
man kan hålla på principer, att 

man inte kan se mellan fingrarna 

eller kan revidera nånting utan 

det är bara principsaker” Ip6 

 

”…det ska göras efter en, ett visst 

schema, varje sak ska göras på 

rätt sätt och vid rätt tid” Ip5 

 

”…det att man, man står för 

nånting man gör, principfast” Ip4 

 

En gemensam definition av princip som återkom i svaren var att en princip är något en 

person förväntas göra, en förväntad handling. Princip beskrevs i tre av fallen att det alltid 
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är, eller att det kan vara något negativt. Vid beskrivning av ordet princip uppkom ord som 

principfast och principsak. En person kunde inte beskriva ordet princip över huvud taget.  

 

4.2 GH:s principer gällande kunderna 
 

Tabell 3: Fråga 2, 3 – (2) Vad är din uppfattning om vilka GH:s principer är när det gäller kunderna? (3) Kan 

du beskriva dem? 

GH:s principer gällande kunderna 

Ledning Bovärdar Hyresgäster 

”…vi har en rejäl 

portion av jag tycker 

själv. Det vill säga jag 

tycker själv, en 

personligen, inte vad 

vi har bestämt som 
företag att vi ska ha” 

Ip1 

 

”Vi ska liksom serva 

dem i det mesta, vi ska 

va serviceinriktade 

och trevliga och hjälpa 

dem så gott vi kan å är 

det inte vi som kan det 
så ska vi se till att nån 

annan kan det å det är 

service, och se till att 

de har nånstans att bo 

förstås.” Ip9 

 

”…men det jag har fått till mig är väl att man anmäler 

saker och får det fixat, eller att man… jag tycker att 

man står för det som man lovar, när det gäller i alla fall 

det jag har fått hjälp med och den erfarenhet jag har av 

dom ”Ip4 

 

”…jag skulle snarare 

säga att där är vi 

lyhörda för kundens 

behov och utifrån det 

så är ju då principen 

snarare att vi ska 
beakta behovet med 

hjälp av våra värdeord, 

som är trygghet, 

värme och 

framåtanda” Ip2 

 

”De (GH) försöker 

nog och komma dit 

och lägga kunden i 

centrum, eller boende i 

centrum men de är nog 

inte riktigt där, jag tror 
att vi som är ute på 

fälten har lite mer 

erfarenhet och prata 

med kunder.” Ip10 

 

”…Gotlandshem som helhet, när jag behövt saker har 

det tagit väldigt mycket tid ibland har de skitit i det. De 

har varit väldigt otrevliga ibland när man har ringt, det 

är som att de inte bryr sig” Ip5 

 

”Jag skulle vilja säga 

att vi inte har några 

principer och att det är 

negativt för att vi inte 

har det. Vi har väldigt 

få uttalade generella 

förhållningssätt…” Ip3 
 

”…så vill jag säga att de är anpassningsbara, så 

principerna är ju där av en anledning och baserat på 

historia och deras erfarenheter” Ip6 

 

”…och det som jag har upplevt än så länge är att dom 

inte är jätteintresserade av hur egentligen åtminstone 

studentbostäderna styrs typ” Ip7 

 

 

”Asså, jag tycker ibland att man inte riktigt får nåt, det 

kan kännas ibland som att man försöker få igenom 

nånting så är det svårt att få det att hända nånting” Ip8 
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Ledning 

Resultatet visar att intervjupersonerna från ledningen hade tre olika svar på frågan. 

Sammanfattningsvis tycker en person att GH är lyhörda för kundens behov, en person anser 

att GH har ett medarbetarperspektiv, att de anställda arbetar så som de själva anser är bra 

och en person anser att GH har få uttalade principer vilket skapar en avsaknad av 

vägledning. 

 

 

Bovärdar 

Resultatet från bovärdarna visar att de själva vet hur kunderna bör bemötas. De anser att de 

pratar med kunderna, är nära dem och att det är en självklarhet att ge dem service i allting. 

En bra dialog med kunden anses viktigt samt att hyresgästerna ska känna att de är trygga 

och må bra där de bor. En av bovärdarna menade att GH på ledningsnivå inte hade samma 

förmåga att ha kunden i centrum som bovärdarna som arbetade nära kunden hela tiden. 

 

Hyresgäster 

Hyresgästernas uppfattning om GH:s principer gällande kunderna var blandade. Tre 

personer uppgav att de har haft negativa erfarenheter med GH. Två av dem nämnde 

specifikt flyttstädning, att GH inte kontrollerar att den utflyttade städat lägenheten 

ordentligt. En person menade att hen enbart har positiva upplevelser av GH och 

anledningen menades vara att bovärdarna är trevliga att prata med och ordnar saker direkt. 

En person menade att det skett en förändring från att GH upplevdes vara omedgörliga till 

att vara anpassningsbara. En person menade att hen själv haft i stort sett bara positiva 

upplevelser men att en bekant haft negativa upplevelser. En person menade att hen bara 

haft negativa upplevelser av GH förutom när bovärden hade varit på plats där de upplevts 

trevliga. Två personer menade att de upplevde att GH inte brydde sig om dem som 

hyresgäster.  

  



 Sid 22(39) 

 

4.3 Begreppet kunden i centrum 

 
 

Tabell 4: Fråga 4 - Vad betyder principen kunden i centrum för dig? 

Kunden i centrum 

Ledning Bovärdar Hyresgäster 

”Egentligen så tycker jag att 

kunden i centrum är för tokigt. 

För kundens centrum, då blir det 
nånting annat, om du tar bort i:et, 

kundens centrum, det händer 

nånting, det blir nånting annat 

med tanken, kunden i centrum det 

är fortfarande kunden där borta 

och så finns det ett centrum 

runtomkring, jag är ju fortfarande 

inte en del av det, pratar vi om 

kundens centrum då måste vi ju 

in i kundens snurra” Ip1 

 

”Det betyder att jag ska finnas till 

där, att jag ska finnas till å hjälpa 

dom med sin vardag i lägenheten. 
Med, om de har något fel ska jag 

åtgärda det, eller hjälpa dom så 

de får någon annan, att jag ska 

kunna, jag ska va lyhörd och 

lyssna, vad de säger så jag kan 

hjälpa dom ”Ip9 

 

”Kunden i centrum är väl 

att…man gör, saker för att 

kunden ska bli nöjd…Asså 
kunden går ifrån ett möte eller en 

affär eller liknande, med att man 

är nöjd med vad man har fått ut 

av mötet eller produkten ” Ip 4 

 

”…att kunden i centrum är ett 
ganska förlegat liksom sätt att 

uttrycka det. Ehm, för det är som 

att, att vi ska stå och liksom 

beakta kunden å det är ju inte det 

vi egentligen ska göra…vi 

behöver rent konkret ta reda på, 

på riktigt, vad kunden vill, inte 

utifrån att betrakta eller beakta 

kunden, gissa oss till det. ” Ip2 

”Att kunden går först…Har du 
sagt en tid ska du va där, du ska 

komma och åtgärda de felen som 

är. Det tycker i alla fall jag. De 

betalar ju dyr hyra för att få bo 

här så, då ska de få gå först” Ip10 

 

”Men kunden ska alltid känna att 
man har gjort ett försök att förstå 

kunden, kunden ska alltid känna 

att man har gjort det mesta man 

kan efter den kapaciteten man har 

sen så kan man inte lösa alla 

problem för man har inte 

befogenhet eller resurser eller allt 

sånt där. Men det får man ju 

förklara för kunden, kunden ska 

alltid känna att man har gjort sitt 

bästa för att hjälpa” Ip5’ 

 
 

”jag förstår vad man menar med 

ordet men jag har lite svårt för 

det… alla har kunden i fokus 

eller kunden i centrum, det är 

självklart att man har det för att 

kunden är den som kommer 

betala kostanden… Jag vill ju ha 

kunden integrerad i 

verksamheten, den är ju inte i 

centrum utan den är en naturlig 

del av verksamheten… Så i min 
bok att ha kunden i centrum är ju 

att vi krokar arm på kunden och 

går tillsammans med kunden 

framåt å vi löser utifrån kundens, 

vad kunden vill och vad kunden 

har fokus på” Ip3 

 

”Så att kunden i centrum det är ju 

verkligen vad man har för behov, 

vad man har för förutsättningar, 

hur man kan anpassa och revidera 

sin målbild, sin projektbild…” 

Ip6 

 

”…men att man ska göra sitt 

absolut bästa för att kunden viljor 

och önskan ska gå igenom 

liksom. Till minsta lilla detaljs 

ska man försöker åtminstone se 
om man kan göra det, och kan 

man inte göra det så, så kan man 

komma med ordentlig respons 

tillbaka om varför det inte är 

möjligt” Ip7 

 

”Det tycker jag är mycket att, 

man visar som organisation eller 
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så, att kunden betyder mycket, att 

man kanske gör det här lilla 

extra…och visar att kunden är 

viktigt för oss och visar att vi inte 

bara gör det här för att tjäna 

pengar utan vi bryr oss om er 

kunder typ. Att man visar 

framfötterna mot kunderna” Ip8  

 

 

Ledning 

Resultatet visar att ingen i ledningsgruppen gillar begreppet kunden i centrum. Anledningen 

menade samtliga berodde innebörden av begreppet är lika med att företaget ska gissa sig till 

vad kunden vill ha utifrån vad de ser. Istället menade samtliga på att företaget måste titta 

utifrån ett kundperspektiv, vad kundens behov är. Två personer menade att GH nyligen har 

börjat arbeta efter begreppet kundens fokus, som specifikt sades var något helt annat än 

begreppet kunden i fokus. De menade att i:et avgjorde skillnaden mellan att bestämma 

kundens behov utifrån att betrakta kunden och att ta reda på kundens behov genom att ställa 

sig i kundens skor och titta med kundens ögon.  

 

Bovärdar 

En av bovärdarna beskrev att arbeta efter kunden i centrum innebär att de ska lyssna på 

kunden och hjälpa dem utifrån bästa förmåga. Kunden ska gå först, nämnde en av dem. 

Samma person menade att begreppet innebär att de ska hålla vad de lovar. En av 

bovärdarna menade att motsatsen till att ha kunden i centrum är att inte se personen i 

ögonen, att inte le, inte lyssna och inte se att personen är närvarande.  

 

 

Hyresgäster 

Två av de intervjuade menade att kunden i centrum innebär att personen i fråga ska göra sitt 

bästa för att förstå kunden och göra vad den kan för att hjälpa utefter bästa förmåga. Två 

personer menade att kunden i centrum innefattar att ge respons och bekräftelse till kunden. 

En person menade att kunden i centrum innebär att göra saker för att kunden ska bli nöjd 

med vad som levererats. Tre personer nämnde påståendet kunden har alltid rätt. De tre 

personerna menade alla på att det begreppet inte stämmer. Två personer menade att det 

krävs mer närhet till kunden i form av att företaget lär känna sina kunder och deras behov 

och önskemål för att kunden i centrum ska uppnås. En person menade att det är positivt att 

bovärden syns i området och är lätt att få kontakt med och hjälp av. Två personer menade 

att det skulle vara bra om GH skickade ut någon form av kundenkät där hyresgästerna fick 

dela sina åsikter. 

 

4.4 GH:s förmåga att leva upp till kunden i centrum 
 

Tabell 5: Fråga 5, 6 – (4) Skulle du vilja påstå att GH arbetar efter principen kunden i centrum? (5) Hur 

kommer det sig/Hur kommer det sig inte? 

GH:s förmåga att leva upp till kunden i centrum 

Ledning Bovärdar Hyresgäster 
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”Om jag ska vara riktigt, riktigt 

ärlig, nej…Vi har många kunder 

som säger att de är ganska 

nöjda, men alltså någonstans så 

behöver vi verkligen, verkligen 

tänka till” Ip1 

 

”Mycket av vår utbildning går ut 

på att vi ser kunden i 

centrum…man söker inte det här 

jobbet, om man inte ser att man 

ska se hyresgästen i fokus. Då är 

man inte rätt person för det här 

jobbet, utan man måste, i vilket 

serviceyrke som helst så måste 

man se att det är kunden som är 

blickfånget. Annars så har man 

kommit till fel plats” Ip9 
 

”Nej. Jag vet ju ingenting om 

deras verksamhet men det 

bemötandet jag har fått har inte 

varit tillfredställande på nåt sätt. 

Kylen har gått sönder, det har 

gått veckor innan de kommit, det 

har varit elfel som de har tagit 

veckor på sig att komma, 

elementet gick sönder mitt i 

vinter så det var svinkallt i 

lägenheten och det tog tre 
veckor innan de kom” Ip5 

 

”Idag gör vi absolut det. Eller jo, 

eller delar av organisationer gör 

vi det. Jag skulle ju vilja se att 

även delar av företaget som har 

ett annat huvudansvar, också har 

kundens ansvar. Eller även har 

ansvar för kunden så att säga, att 

det är hela organisationens 

ansvar” Ip2 

 

”Dom försöker i alla fall…de 

vill ju, de vill ha nöjdkundindex, 

och de vill uppnå en viss 

procent, och vi är väl inte riktigt 

i mål ännu men dom har ju 

lyckats ganska bra och kunna 

arbeta sig uppåt.”Ip10 

 

”A men till viss del…Ja, så det 

beror väl på lite på situation och 

vem man får hjälp av. Det 

kanske inte genomsyrar hela 

organisationen det här med 

kunden i centrum, det kanske är 

mest att det sitter hos 

personerna” Ip8 

 

”Ehm, ja, det skulle jag vilja 
säga att vi gör, men vi gör det på 

olika sätt…Alla tror jag, asså 

GH vill väl, GH vill 

hyresgästens bästa, men jag tror 

inte riktigt att man fullt ut är helt 

överens om vad det innebär. För 

man har lite olika syn på det. 

Det är där vi går lite vilse” Ip3 

 

”…de är på rätt spår men de 
skulle kanske behöva ha lite mer 

närhet…kanske ha lite mer 

insparkar å så vidare och komma 

ut till sina faktiska kunder” Ip6 

 

”De försöker typ. De gör ju inte 

ett dåligt jobb i hela företaget 

men dom är ju inte 

fantastiska…Allting känns för 

medelmåttig över hur 

studenterna blir behandlade å 

hur själva bostadssituationen 

funkar å lite så” Ip7  
 

”Efter den erfarenhet jag har av 

Gotlandshem, ja, så gör de det” 

p4 

 

Ledning 

Samtliga intervjuade i ledningsgruppen menade att GH till viss del arbetar efter principen 

kunden i centrum. En person menade att verksamheten under ett antal år genomgått en 

förändring, från att vara ett bostadsbolag som säljer en produkt till att försöka bli ett företag 

som levererar utefter kundens behov och önskemål. En person refererade till att GH till viss 

del arbetar efter principen då hyresgästerna är grunden till verksamhetens överlevnad. En 

av personerna ansåg att innebörden i begreppet inte är kommunicerat och överenskommet 

inom organisationen vilket leder till olika tolkningar och olika arbetssätt. Samtliga menade 

att GH måste arbeta mer med att ta reda på vad kunden vill ha och att ha ett kundperspektiv 

istället för ett medarbetarperspektiv. 
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Bovärdar 

En av bovärdarna menade att GH som helhet arbetar efter kunden i centrum. Den andra 

bovärden anser att GH försöker göra det. En av personerna menade att GH idag försöker 

arbeta fram en starkare sammanhållning mellan hyresgästerna och GH genom att använda 

sig av de utemiljöer som finns.  

 

Hyresgäster 

Tre av de intervjuade hyresgästerna menade att GH till viss del arbetar efter kunden i 

centrum. En person menade att GH inte arbetar efter principen. En person menade att GH 

gör det. Två personer menade att GH inte bryr sig om sina hyresgäster då de bland annat 

inte tar hänsyn till deras behov och önskemål. En person upplevde att huruvida GH 

uppfyller principen beror på tid, situation och vem de pratar med. Samtliga av 

hyresgästerna anser att bovärdarna ger ett positivt bemötande. Samtliga menar också på att 

de inte funnits några problem då bovärdarna varit på plats och åtgärdat fel. Bovärdarna har 

varit trevliga och tillmötesgående. En person menar att det har varit problemfritt att 

felanmäla saker på GH:s hemsida. En annan person menar att personalen är otrevlig och 

glömmer bort ärenden när hyresgästen ringt och felanmält saker till receptionen. Två 

personer uttryckte en önskan om att GH ska försöka söka återkoppling och åsikter hos 

hyresgästerna.  

 

5. Analys  
Analysen är uppbyggd efter forskningsfrågorna men tar med information från samtliga 

delar i resultatet. Analys av de intervjufrågor som inte direkt kan anknytas till 

forskningsfrågorna är inbakade i varje avsnitt. De ska tjäna som komplement och bidra till 

ökad förståelse av helheten.  

 

5.1 Vilka är Gotlandshems principer gällande kunderna idag? 

 

PAV-modellen (se Figur 6, s. 10) består av sex principer, eller värderingar som Bergman 

och Klefsjö (2012, s. 421) också benämner dem. Författarna menar att de sex 

kvalitetsprinciperna från TQM är inte förhandlingsbara. De utgör grundpelarna i företag. 

Från intervjuerna framkom det att en i ledningsgruppen menade att det inte finns några 

generella förhållningssätt, eller principer, som fungerar som vägledning i det dagliga 

arbetet.  

 

Kauffman och Kauffman (2016, s. 316) beskriver begreppet värderingar som abstrakta 

ideal som saknar samband med objekt och personer. Alvesson (2015, s. 16, 17) kritiserar 

dock användningen av värderingar, eller värdegrunder, då de sällan är definierade och 

införstådda av alla i företaget. Alvesson (2015, s. 109, 110) framhåller dock vikten av att 

gemensamt definiera vilka företagets kunder är eftersom det kan finnas flera subjektiva 

definitioner av begreppet kund.  

 

Kundfokus handlar om attityd snarare än strategi (Vandermerwe 2004, s. 26). Författaren 

menar att företag som lyckas skapa en kundfokuserad kultur där hela organisationen har 

samma attityd kring vad kundfokus innebär, leder det till större framgång. Av de 

intervjuade från ledningsgruppen på GH finns det olika uppfattningar huruvida företaget 
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har kundprinciper och vilka det är. En av de intervjuade menade att det finns en 

genomsyrande attityd som innebär att de anställda vill göra på sitt eget sätt. För att GH ska 

erhålla större framgång, behöver de förslagsvis ha en genomsyrande gemensam attityd, som 

prioriterar kundfokus och där principer är definierade. 

 

En av bovärdarna menade att GH:s kundprinciper avser att serva kunderna, göra vad de kan 

för att hjälpa dem och se till att de har någonstans att bo. Skulle det här uttalandet jämföras 

med de behov som framförs i Kanomodellen (se Figur 1, s. 4), passar att serva kunderna in 

på uttalade behov. Uttalade behov anser kunden är viktigt att produkten har eller uppfyller. 

Genom att ge service avseende exempelvis felanmälan och frågor om fastigheten, uppfyller 

bovärdarna kundernas uttalade behov. Uttrycket att kunderna ska ha någonstans att bo avser 

ett basbehov, alltså något som avser självklara egenskaper som kunden inte tänker på 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 320–323). Det här stämmer överens med Kotler och 

Armstrongs (2016, s. 30–32) beskrivning av needs. De menar att needs är behov som inte 

går att förkasta, utan är naturliga behov som kunden behöver. Wants skulle istället kunna 

beskrivas som outtalade behov då de liknas vid vad kunden uttalat vill ha (Kotler och 

Armstrong, 2016, s. 30–32). Bovärden skulle därför kunna tänkas mena att GH:s principer 

handlar om att uppfylla kundernas bas- och uttalade behov.  

 

Av de fem som intervjuades av hyresgästerna kan fyra av svaren relateras till uttalade- och 

basbehov. Svaren inbegrep saker som att få saker i lägenheten fixade, att GH håller vad de 

lovar, att de är långsamma och ibland otrevliga. De här sakerna handlar om hur GH 

bemöter sina kunder och att de upprätthåller en förväntad standard i lägenheterna och på 

servicen runt omkring den. Garvins (Bergman och Klefsjö 2012, s. 25, 26) 

kvalitetsdimensioner framhåller bland annat det produkt- och produktionsbaserade 

perspektivet som handlar om att kvalitet kan mätas precist utefter specifikationer och krav 

som ställs på produkten. Hyresgästernas beskrivning av GH:s principer skulle kunna liknas 

vid den här kvalitetsdimensionen. Skulle den ställas i relation till Kanomodellens (se Figur 

1, s. 4) dimensioner, räcker de för att uppnå basbehov, eventuellt uttalade behov. Eftersom 

det fanns svar som framhöll att GH inte upprätthåller kundernas basbehov, exempelvis 

avsaknad av värme i lägenheten, leder det till missnöje (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 320) 

vilket också framhålls i svaren.  

 

Skulle Jurans (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 26) definition av kvalitet (fitness for use) 

användas för att beskriva lägenheternas och servicen omkring dem, uppfyller GH, enligt 

svaren, kraven ibland. Definitionen innebär att produkten är felfri samtidigt som den 

uppfyller det kundbehov den är tänkt för. Ett exempel som kan belysa att GH inte alltid 

uppnår den här definitionen av kvalitet, är att två av de intervjuade menade att 

flyttstädningen var otillräcklig samt att de båda menade på att GH själva borde besiktiga 

lägenheten före inflytt. De ansåg inte att lägenheten var felfri för inflytt vid tiden de skulle 

flytta in. Skulle Garvins (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 25, 26) transcendenta och 

användarbaserade perspektiv användas i det här fallet innebär det att kvalitet, alltså 

kvaliteten på flyttstädningen, avgörs av kunden. Som nämnts innan, är definitioner av 

begrepp viktiga att klargöra eftersom det annars kommer ske en subjektiv bedömning av 

begreppet (Alvesson, 2015, s. 109, 110). I det här fallet hade hyresgästerna en egen 

subjektiv uppfattning om kvaliteten på flyttstädningen då de själva gavs ansvaret att 

bedöma det. 
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Används definitionen av kvalitet från internationella standardiseringsorgan, kvalitet är 

förmågan hos en tjänst att tillfredsställa kunderna (Ghasemian, Azad och Seyedaliakbar, 

2014, s. 30) fanns det svar som indikerade på att GH inte har tillräckligt hög kvalitet på sina 

produkter. Det fanns också svar som tyder på att de ibland har det.  

 

Reeves och Bednar (Ghasemian, Azad och Seyedaliakbar, 2014, s. 30, 31) definierar 

kvalitet som: (1) kvalitet som excellens, (2) kvalité som värde, (3) kvalitet som 

överensstämmelse med kvalifikationer och (4) kvalitet som möter och överträffar kundens 

förväntningar. Av svaren skulle en person kunna anses upplevt kvalitet som excellens då 

hen inte hade några negativa invändningar om GH, snarare tvärt om. Personens svar 

indikerar också på att kvaliteten överensstämmer med kvalifikationer och möter och kanske 

överträffar kundens förväntningar.  

 

5.2 Hur kan GH använda kvalitetsprincipen kunden i centrum för att förstå, 

utvärdera och förbättra sin kundtillfredsställelse? 

Samtliga ledningsmedlemmar som intervjuades ogillade begreppet kunden i centrum. De 

berättade varför de ansåg att begreppet är förlegat. En av personerna beskrev att kunden i 

centrum är för självklart för företag att arbeta med. Det är naturligt att kunden är i centrum 

då det är kunden som betalar kostnaderna företaget har. Den relation företaget borde ha för 

till kunden beskrev personen som en integrerad del av verksamheten där företag och kund 

tillsammans arbetar mot att uppnå kundens behov och önskemål. Den här beskrivningen 

liknar Bergman och Klefsjös (2012, s. 40) beskrivning av begreppet kunden i centrum, att 

företag försöker leva sig in i kundens perspektiv och därmed kan förstå kundens behov och 

önskemål.  

 

Två av de intervjuade från ledningen menade att det är skillnad på att ha kunden i fokus och 

att ha kundens fokus. Skillnaden beskrevs som att kunden i fokus innebär att företaget 

beaktar kunden utifrån sina egna ögon medan kundens fokus handlar om att företaget 

försöker ta kundens perspektiv. (Vandermerwe 2004, s. 26, 27) tog i sin studie upp hur 

IBM corp ändrade sin kultur till att bli kundfokuserad och där kundfokus var integrerat och 

definierat genom hela verksamheten. Det här ledde till framgång för företaget. De två 

intervjupersonerna beskriver att GH behöver ha en viss syn eller en viss attityd gentemot 

hur de ser på kundernas behov vilket författaren framhåller är viktigt för att företag ska nå 

framgång.  

 

Enligt Kotler och Armstrong (2016, s. 30) utformas kundernas behov efter den rådande 

kulturen och individens personlighet. Som en av de intervjuade från ledningsgruppen 

beskriver, behöver GH kroka arm med kunderna och tillsammans försöka möta de behov 

och önskemål som uppkommer.  

 

En av de intervjuade bovärdarna menade att kunden i centrum innebär att kunden ska gå 

först och motiverade det med att kunden betalar dyr hyra för att bo i GH. Det här påståendet 

kan liknas vid Garvins värdebaserade kvalitetsdimension som innebär att det upplevda 

värdet på produkten jämförs med kostnaden eller priset för produkten, (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s. 25, 26).  
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Bovärdarnas uppfattning om kunden i centrum beskrevs bland annat som att kunden går 

först och att GH ska hjälpa kunden så gott de kan utifrån bästa förmåga. Den här 

beskrivningen liknar beskrivningen som gavs av hyresgästerna när de fick samma fråga. 

Begreppet handlade bland annat om att hjälpa efter bästa förmåga, vara lyhörd och 

återkoppla till kunden. De här beskrivningarna kan jämföras med de kvalitetsdimensioner 

(se Figur 4, s. 7) som Bergman och Klefsjö (2012, s.31–36) använder för att beskriva 

kvaliteten på en tjänst, exempelvis pålitlighet, tjänstvillighet och tillgänglighet.  

 

SERVQUAL-modellens (se Figur 3, s. 7) kvalitetsdimensioner kan också jämföras med 

svaren från bovärdarna och hyresgästerna. Här skulle empati, tillgänglighet, resposivitet 

och trygghet (Ghasemian, Azad och Seyedaliakbar, 2014, s. 32) kunna beskriva svaren, där 

exempelvis att hjälpa efter bästa förmåga kan vara detsamma som trygghet. Återkoppling 

skulle kunna relateras till begreppet resposivitet som bland annat beskrivs som  

direkt hjälp med ett problem, information om något, eller en förfrågan (Leong et al., 2015, 

s. 6632). Park, Yib och Leea, (2018, s. 1, 2) som är kritiska mot SERVQUAL-modellen 

och som menar att dimensionerna inte representerar kundens psykometriska mått på 

kvalitet, kan påverka hur väl modellen kan användas för att utvärdera intervjupersonernas 

svar. 

 

I studien som genomfördes av Ooi et al., (2011, s. 410 ff.) visade resultatet att det finns en 

positiv signifikans mellan kundtillfredsställelse och kvalitetsprincipen kunden i centrum. 

Det visade sig dock att kvalitetsprincipen kunden i centrum enbart hade en viss inverkan på 

kundtillfredsställelse men var desto mer signifikant relaterad till servicekvalitet. Flera av 

intervjusvarens beskrivning av kunden i centrum liknar beskrivning av servicekvalitet. 

Svaren beskriver inte kvaliteten på den fysiska produkten, alltså lägenheten, utan på 

kringtjänsterna och GH:s bemötande.  

 

En av de intervjuade i ledningsgruppen menade på att GH idag inte arbetar enligt principen 

kunden i centrum. Personen menar att det finns kunder som är ganska nöjda men menar att 

det inte räcker. Skulle konkurrens uppstå för GH menar personen att företaget kommer 

uppleva svårigheter. Det stämmer överens med Dongmo och Onojaefes (2013, s. 1) 

påstående att konkurrensen idag har blivit för tuff för att inte arbeta med kundnöjdhet. 

Medjoudj, Aissani och Haim (2013, s. 332) stärker påståendet genom att också mena på att 

arbetet med kundtillfredsställelse är kritiskt för att överleva på marknaden.  

 

Resultatet från intervjuerna med ledningen påvisade att GH idag till viss del arbetar enligt 

kunden i centrum. Anledningen till att det finns delar som inte gör det beror på att vissa 

delar inte arbetar i nära anslutning till hyresgästerna. Det beror också på hur de anställda 

uppfattar begreppet kunden i centrum. Bergman och Klefsjö (2012, s. 28) menar att 

begreppet kund avser de som företaget vill skapa värde för men att kund kan vara olika 

personer eller enheter beroende på vems perspektiv som antas. Om några delar inom GH 

idag inte arbetar i anslutning till hyresgästerna, kan deras definition av kund vara något 

eller någon annan. Kunder, menar författarna kan också innefatta anställda, ledning, 

aktieägare etcetera. Olika kunder har också olika behov. Anställdas behov är bland annat 

lön, aktieutdelning, vinst, motivation, möjlighet till utveckling och sociala behov (Bergman 

och Klefsjö, 2012, s. 356 ff.). De interna behoven likställs vid de behov som Maslows 
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behovshierarki (Jansson och Ljung, 2011, s. 56, 57) tar upp. Intern kundtillfredsställelse 

påverkar hur väl företaget lyckas skapa extern kundtillfredsställelse.  

 

Hyresgästernas svar gav blandade åsikter i frågan men tre ansåg att GH till viss del arbetar 

efter principen. GH beskrevs försöka men inte nå ända fram och att de inte hade tillräcklig 

närhet till sina faktiska kunder. Anledningen till att svaren visade på mindre positiva 

upplevelser kan bero på att gapet mellan vad kunderna förväntar sig och vad de faktiskt får, 

är stort (Chen, Chang och Lai 2009, s. 222). Då skulle Ooi et al., (2011, s. 412) definition 

av kundtillfredsställelse stämma, vilket beskrivs som en persons känslostadie, antingen nöje 

eller missnöje, till följd av att jämföra en produkts upplevda prestanda eller resultat i 

relation till personens förväntningar på produkten.  

 

En annan anledning som gör att GH inte upplevs lyckas öka sin kundtillfredsställelse skulle 

kunna bero på att GH fokuserar att förbättra funktionell och teknisk kvalitet, som inte har 

någon direkt påverkan på kundtillfredsställelsen, utan enbart på kvaliteten (Zaibaf, et al, 

2013, s. 490–504). Författarna kom i sin studie dock fram till att det finns ett signifikant 

samband mellan upplevd kvalitet och kundtillfredsställelse, men att det krävs mer än att ha 

en hög funktionell och teknisk kvalitet, det vill säga, vad som levereras och hur det 

levereras. 

 

Tillförlitlighet, responsivitet och omgivning från modellen SERVPERF (se Figur 4, s. 7) 

påverkar kundtillfredsställelsen. De tre parametrarna har också indirekt påverkan på 

kundlojaliteten (Leong et al., 2015, s. 6632). De tre begreppen kan beskrivas som företags 

förmåga att hålla vad de lovar, finnas tillgängliga för kunderna att kontakta samt skicket på 

den fysiska miljön. Intervjusvaren från hyresgästerna pekar mot att de här egenskaperna är 

viktiga för att de ska uppleva sig vara i centrum. I svaren uppkom saker som att det är 

viktigt att GH är lyhörda, att det går att kontakta och bemöter dem hjälpsamt samt att 

lägenheterna är i gott skick.  

 

En annan aspekt som påpekades vara viktigt för hyresgästerna är deras möjlighet att ge 

återkoppling till företaget. Två av de intervjuade uttryckte en önskan om att GH borde söka 

kundernas återkoppling om företaget. De gav enkäter och frågeformulär som exempel på 

insamlingsmetoder. Det här stämmer överens med det som Bergman och Klefsjö (2012, s. 

40) påstår, att kunden ska få delge sina behov, önskemål och tyckanden om företaget. De 

menar att den här typen av information är av stor vikt för företaget att lära känna sina 

kunder. 

 

Eftersom kundens behov är föränderliga behöver mätningar göras kontinuerligt (Chen, 

Martin och Merchant, 2014, s. 187 ff.). Utifrån intervjusvaren från en av hyresgästerna 

tycktes upplevelsen av GH bero på situation och vem som var inblandad i ärendet. Det 

stöddes också av andra kommentarer. Exempelvis menade en person på att GH:s personal i 

telefon tenderade att vara otrevliga medan de personer som kom till lägenheten hade varit 

trevliga. Anledningen till de olika bemötandena kan bero på att Chen, Martin och Merchant 

(2014, s. 187 ff.) menar att kundtillfredsställelsen tenderar att gå ner över tid gällande 

produkter som konsumeras över tid. Utifrån det här påståendet skulle GH:s hyresgästers 

kundtillfredsställelse minska ju längre tid de bor i lägenheten. Det skulle också kunna bero 

på de behov personalen avser att bemöta kunderna med. Om de tycker att det räcker med att 
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uppfylla kundens basbehov kommer kundtillfredsställelsen följa efter (Bergman och 

Klefsjö, 2012, s. 320–323). När kunderna upplevt olika svar beroende på situation och vem 

de kontaktar, kan det också bero på att det inte finns en gemensamt överenskommen 

definition av kundfokus, som agerar vägvisare för personalen. Kundfokus ska säkerställas 

av högsta ledningen och innebär att identifiera kundbehov och önskemål som sedan 

översätts till produktegenskaper (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 512).  

 

5.3 Förbättringsförslag 

I det här stycket presenteras vikten av att definiera kärnbegrepp och kommunicera ut dem 

till hela verksamheten. Det ges också förslag på hur GH kan definiera kundtillfredsställelse. 

Det presenteras också förslag på hur GH kan mäta sin kundtillfredsställelse och kvaliteten 

på produkterna.  

5.3.1 Definiera kärnbegrepp 

Genom att definiera begrepp som kan ha en indirekt eller direkt påverkan på 

kundtillfredsställelse blir det enklare för samtlig personal att bemöta kunderna på ett, enligt 

företaget, korrekt sätt. Enligt Alvesson (2015, s. 109, 110) bör företag exempelvis 

kommunicera och se till att samtliga anställda i företaget vet vem som är kund till företaget.  

 

Ett exempel på vikten av gemensam förståelse av kärnbegrepp inom företag, är IBM corp 

(Vandermerwe 2004, s. 26, 27) vars företagsledningen definierade vad kundfokus, hur de 

arbetar kundfokuserat och kommunicerade ut det till resterande delar av verksamheten. De 

skapade en kultur som präglades av kundfokus där arbetarna hela tiden fokuserade på 

kundens upplevelse av produkterna och dessutom hjälpte kunderna att anpassa sig till nya 

förändringar.  

5.3.2 Definiera kundtillfredsställelse  

Kanomodellen (se Figur 1, s. 4) skulle kunna användas för att både definiera och ta reda på 

kundernas olika behov (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 320–323). Med hjälp av de 

beskrivningar som finns i modellen för bas-, uttalade- och outtalade behov, kan 

organisationen applicera varje behov på den egna verksamheten. På så sätt skulle företaget 

kunna bestämt skilja på vad som anses självklart ska vara uppfyllt och vad som förväntas. 

Ett exempel har gjorts nedan (se Figur 7, 2. 33).  
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Figur 7: Kanomodellen med exempel för GH. 

 

Ett annat sätt företag kan definiera kundtillfredsställelse är genom att använda sig av de 

definitioner som tidigare tagits upp i studien. Medjoudj, Aissani och Haim (2013, s. 332) 

definierar exempelvis kundtillfredsställelse som kundens mentala tillstånd efter att ha 

jämfört och mottagit de varor och tjänster som uppfyller deras kriterier. En annan definition 

som tagits upp att kundtillfredsställelse avser en persons känslostadie, antingen nöje eller 

missnöje, till följd av att jämföra en produkts upplevda prestanda eller resultat i relation till 

personens förväntningar på produkten (Ooi et al., 2011, s. 412). Kanomodellen ger dock 

företag mer frihet att själva definiera olika nivåer inom kundtillfredsställelse, istället för att 

enbart använda sig av en övergripande definition. 

5.3.3 Mäta kundtillfredsställelse 

För att mäta kundtillfredsställelse skulle GH också kunna använda sig av de redan 

presenterade parametrarna: tillförlitlighet, omgivning och responsivitet som visats påverka 

kundtillfredsställelsen inom serviceföretag (Ooi et al., 2011, s. 415). Med bakgrund i vad 

två av hyresgästerna som intervjuades önskade, kan GH upprätta kundenkäter som 

förslagsvis fokuserar på de här tre parametrarna då de både visats i studier och av 

hyresgästernas svar, vara viktigt för kundens upplevelse.  

 

Ytterligare ett förslag som presenteras av Rendon, Vasquez, Benjumea-Arias och Valencia-

Arias, (2017, s. 23) är att företag bör mäta kundtillfredsställelse inte enbart under fasen då 

produkten levereras och vid försäljning, utan också under de gemensamma processerna som 

ligger mellan faserna. Det kan vara till nytta för GH att mäta kundtillfredsställelsen inom 

processer som kanske inte kunder är direkt delaktig i då det kan ge en mer omfattande 

prognos av kundtillfredsställelsen. Påståendet kan också stärkas av att hög intern 

kundtillfredsställelse har en indirekt påverkan på den externa kundtillfredsställelsen, genom 

bland annat högre produktivitet och processförbättring (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 
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356). Är de anställda i alla led nöjda som kunder till företaget, påverkar det deras prestation 

vilket i slutändan påverkar kunderna.  

 

GH skulle kunna hämta inspiration från TQM som Bergman och Klefsjö (2012, s. 422) 

menar kan användas för att minska kvalitetsbristkostnader samt öka kundtillfredsställelsen. 

Vid användning av konceptet behöver då företaget undvika risken att enbart använda 

konceptet som ”an ”atheoretical black box”” som saknar avgränsningar och beskrivna 

tillvägagångssätt (Henderson, McAdam och Leonard,2006, s. 1434). (Hallencreutz, 2012, s. 

13, 14) menar att det är osäkert om TQM är ett ledningssystem, en filosofi, en strategi eller 

något annat. Genom att konceptet saknar tydliga avgränsningar blir det också svårt att 

implementera (Radin och Coffee, 1993, s. 45). För att GH ska kunna ha nytta av konceptet 

behöver de baserat på kritiken, själva definiera, avgränsa och ge konceptet en teoretisk 

bakgrund som kan anpassas efter deras verksamhet. De kan också ha nytta av de sex 

principerna i hörnstensmodellen men behöver applicera dem på sin unika verksamhet och 

tydligt definiera varje del i den.  

Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras det analyserade resultatet. Några funderingar och tankar har 

dykt upp under analysen som lyfts upp och diskuteras här. Bland annat tas viss kritik upp 

mot en del uttalanden från upptagna teorier men också hur organisationen skulle kunna 

prova sig fram för att testa några av de teorier som tagits upp. 

 

Det gjordes försök av intervjupersonerna att definiera begreppet princip, men svaren 

stannade ofta vid ganska vaga beskrivningar av det. Ordet principsak uppkom exempelvis 

ett flertal gånger men förklarades inte ytterligare. Den kanske tydligaste beskrivningen av 

ordet princip, baserat på intervjusvaren, var att det är förväntade handlingar med ett 

specifikt syfte. Det här antyder att principer, behöver kommuniceras, konkretiseras och 

vara gemensamt accepterade av samtliga delar av verksamheten. 

 

Om Bergman och Klefsjös (2012, s. 421) påstående stämmer skulle det innebära att alla 

företag, inklusive GH, som inte följer kvalitetsprinciperna som finns utnämnda i 

hörnstensmodellen, är dömda att misslyckas. Å andra sidan har modellen och principerna 

fått kritik för att vara för vag (Hallencreutz, 2012, s. 13, 14) och outvecklad (Radin och 

Coffee, 1993, s. 45) vilket kan försämra påståendets validitet.  

 

Om värderingar är abstrakta ideal (Kauffman och Kauffman, 2016, s. 316) kan det 

ifrågasättas huruvida de kan efterföljas. Utan konkretisering om hur idealen efterföljs, blir 

de i stort sett värdelösa. Alvesson (2015, s. 109, 110) som är kritisk mot användandet av 

värderingar verkar framhålla en viktig poäng. Å andra sidan säger hans påstående också att 

värderingar skulle vara fördelaktiga, om de vore definierade och införstådda av samtliga i 

verksamheten.  

 

Likaså framhåller Vandermerewe (2004, s. 26) att framgång i mångt och mycket verkar 

bero på att det finns en gemensam kundorienterad attityd inom företag. Genom att mena att 

attityden är gemensam, kan det också antas att samtliga i verksamheten är väl införstådda i 

vad attityden innebär, att den på något sätt är konkretiserad och nedbruten i handlingar. 
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Från intervjuerna med bovärdarna framkom det bland annat att det viktigaste principerna de 

har gällande kunderna, är att de ska ha någonstans att bo och hjälpa dem med deras 

problem. Om påståendet jämförs med behoven i Kanomodellen (Bergman och Klefsjö, 

2012, s. 320–323) som påstår att företag behöver arbeta för att uppnå kundernas outtalade 

behov, kan det ge upphov till behov av eftertanke. Genom att se till att GH:s kunder har 

någonstans att bo, som enligt modellen, är självklart, är det också någonting som inte 

kommer ge kunderna någon speciell känsla av nöjdhet. 

 

Kanomodellen (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 320–323) kan ifrågasättas då den antyder att 

outtalade behov, som en gång blivit uppfyllda, kommer bli uttalade behov. Med den här 

utvecklingen kommer företag snart få svårt att uppfylla fler outtalade behov då resurserna 

inte räcker till. Det kan också ifrågasättas om kundens behov kan bli mättade, eller kommer 

kunden alltid vilja ha mer? Räcker det inte med att kunden är hundra procent nöjd?  

 

Huruvida ett företag har hög kvalitet på sina produkter, avgörs av den definition av kvalitet 

vi väljer att utgå ifrån. Skulle Jurans (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 26) definition 

användas behöver produkten enbart uppfylla det den är tänkt för. En penna som kan skrivas 

med, uppfyller således kvalitetskraven och har därmed hög kvalitet. Skulle vi istället titta 

på kvalitet som ett mer komplext begrepp blir det också svårare att avgöra hur bra kvalitet 

en produkt har. Garvin (Bergman och Klefsjö, 2012, s. 25, 26) som menade att kvalitet kan 

avgöras helt av kundens subjektiva uppfattning gör kvalitetsbegreppet ytterst varierat. I 

fallet med flyttstädningen verkar kundens åsikt vara betydligt stark och ha en intensiv 

påverkan på deras första intryck av GH. Det kan tänkas att kvalitet bör mätas efter hur stor 

påverkan resultatet kommer ha på kundernas uppfattning av företaget. För att lista ut det 

kanske det kan vara bra att titta på vad som är viktigast för kunden gällande företaget och 

dess produkter.  

 

Kunden i centrum som begrepp kanske behöver ifrågasättas för att vara en självklarhet 

inom företag. En av ledningsmedlemmarna menade just det. Samtidigt beskriver Bergman 

och Klefsjö (2012, s. 40) att begreppet är kärnan i alla verksamheter och att dess innebörd 

inte handlar om att företag ska fokusera på att få kunder som betalar för deras produkter. 

Snarare verkar det handla om att ha en medmänsklighet, att kunna förstå vad kunden 

behöver och hjälpa hen få det uppfyllt.  

 

Ledingen ogillade begreppet kunden i centrum samtidigt som de pratade gott om deras egna 

påfunna begrepp, kundens fokus. I deras förklaringar till varför GH använder sig av just det 

här begreppet kan det anas en liknande mening som den mening Bergman och Klefsjö 

(2012, s. 40) talar om med begreppet kunden i centrum.  

 

En fråga som kan ställas i det här sammanhanget är huruvida begreppen i sig är viktiga. Det 

verkar ju snarare vara den konkretiserade innebörden av dem som poängteras. Återgår vi 

till Alvessons (2015, s. 109, 110) uppmaning att tydligt definiera begreppet kund, kanske 

också definitionen av andra begrepp som ligger nära verksamhetens faktiska arbete, är 

minst lika viktiga.  

 

Trots viss kritik (Park, Yib och Leea, 2018, s. 1, 2) mot SERVQUAL-modellen verkar det 

existera en viss relevans i att försöka mäta kundtillfredsställelse utifrån de föreslagna 



 Sid 34(39) 

parametrarna. Resultaten från studien kan användas för att dra paralleller till modellen 

vilket gör modellen värd att undersöka ytterligare. 

 

Istället för att inrikta oss på att försöka mäta kundtillfredsställelse kanske vi bör försöka 

mäta servicekvalitet. Då Ooi et al., (2011, s. 410 ff.) studie visade på att 

kundtillfredsställelse är signifikant relaterad till servicekvalitet, kan det påvisa att kunden i 

centrum möjligen borde vara ett mål som uppnås med olika strategier, inte en strategi i sig.  

 

Distans mellan företag och kund verkar vara negativt i den bemärkelse att det blir svårare 

att anta kundens perspektiv. Å andra sidan, som Bergman och Klefsjö (2012, s. 28) menar, 

kan kunden ibland vara olika personer. Frågan är om det finns några kunder som är mer 

viktiga än andra? Visst kan det vara lätt att tro att de som betalar verksamheten, för in 

pengar i kassan, är de som bör prioriteras. Samtidigt behöver de som arbetar nära kunden 

själva vilja göra kunden nöjd. Är inte arbetarna nöjda, kan de då möjliggöra en nöjd kund?  

Det som verkar vara uppenbart för den här studien, är att servicekvaliteten bedöms ha större 

värde för kunderna än den funktionella och tekniska kvaliteten. Det är alltså viktigare för 

kunden att bli bemött mänskligt, med empati, respekt och allvar, än att lägenheten är i 

perfekt skick.  

 

Hur kunden upplever sig bli bemött har visat sig ha en stor inverkan på hur de upplever 

företaget över lag. Varför kunden upplever sig bli illa bemött kan ha ett flertal orsaker. Som 

tidigare nämnts kan distansen mellan kund och anställd vara en orsak till att samtal 

avhumaniseras. Det skulle också kunna bero på att personalen i grunden är missnöjda med 

sitt arbete och därför inte ser någon vits i att anstränga sig mer än nödvändigt. Det kan 

också bero på att det inte finns några givna standarder för hur de anställda bör bemöta 

kunderna i olika situationer. Oavsett anledningarna, kan det vara en god ide att undersöka 

de tillfällen en kund känt sig illa bemött och varför. 

 

7. Reflektion  
Undersökningen har handlat om att försöka hitta vilka principer som styr GH:s arbete med 

kunderna idag. Undersökningen har också handlat om att ta reda på hur GH kan använda 

kvalitetsprincipen kunden i centrum för att förbättra sin kundtillfredsställelse. Studien har 

också diskuterat begrepp som kund, princip, kunden i centrum, kundtillfredsställelse, 

kundfokus, TQM och kvalitet.  

 

Studien har bidragit till en ökad förståelse för vilka principer som styr GH:s arbete idag och 

hur det har påverkat några av deras kunder. Studien har också bidragit med ökad förståelse 

kring hur GH arbetar med utgångspunkt från kvalitetsprincipen kunden i centrum. 

Resultatet uppvisar en del aspekter som kunderna anser är viktigt för att de ska känna sig 

nöjda med företaget, där bland annat lyhördhet, möjlighet att få hjälp, trevligt bemötande 

och återkoppling är viktigt för att kunderna ska känna sig vara i centrum.  

 

Resultatet påvisar en del likheter med de teorier som tagits upp. Bland annat att 

uppfyllandet av bas- och uttalade behov är väsentligt för att kunderna ska känna sig nöjda. 

De intervjuades svar på deras uppfattning om kvalitetsprincipen kunden i centrum hänger 

delvis ihop med definitionen Bergman och Klefsjö (2012, s. 40). Framför allt poängterar 
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fynden att uppfyllandet av behov är viktigast för kunderna. Resultatet har även, med hjälp 

av tidigare forskning, kunnat stärka påståendet om att tillförlitlighet, omgivning och 

responsivitet är relevanta parametrar att mäta och fokusera på för att påverka företagets 

kundtillfredsställelse.  

  

Det problem som har legat som grund för arbetet, kundperspektiv, är svårt att lösa genom 

enbart en studie då problemområdet inte är ett fysiskt, påtagligt problem. Dock har studien 

bidragit till att lyfta fram några av GH:s kunders perspektiv på kunden i centrum och vad 

som är viktigt för dem. Studien har också bidrag med en indikation på att GH bör se över 

principer, som ligger till grund för den dagliga verksamheten, och kanske framför allt se 

över huruvida de är kommunicerade till samtliga delar av verksamheten. Det skulle vara 

problematiskt om principerna som finns, eller skapas, stannar på ledningsnivå. 

 

7.1. Metoddiskussion 

Metoden som användes genomfördes i hast vilken kan ha påverkat resultatet negativt. 

Dessutom intervjuades enbart personer som bor och verkar i Visby vilket ger studien en 

geografisk restriktion. Möjligen, hade det varit bättre att skicka ut en enkät till ett större 

antal hyresgäster, på olika platser på ön, för att få fler och bredare perspektiv. Å andra sidan 

hade enkäter inte gett upphov till samma öppna och nyanserade svar som intervjuer. Det 

hade dock varit ännu bättre om intervjuerna spelats in med videokamera då också 

kroppsspråk hade kunnat analyserats. 

 

 En fördel med att intervjufrågorna var förberedda var att intervjuerna kunde styras mot det 

önskade resultatet. Samtidigt höll sig inte studenten strikt till att enbart ställa frågorna som 

var förberedda. Vid vissa tillfällen ställdes även följdfrågor som tycktes höra naturligt till 

samtalet. På så sätt kunde mer information om ämnet samlas och tolkas bättre.  

 

Det var fördelaktigt att frågorna hade testats på personer som inte ingick i studien före 

intervjuerna. Studenten kunde på så sätt säkerställa att frågorna uppfattades på det sätt som 

studenten avsett.  

 

En faktor som kan ha påverkat resultatet är att intervjuformuläret ursprungligen hade två 

ytterligare frågor som enbart kunde besvaras av anställda på GH. Det formuläret användes 

under fyra av intervjuerna innan det reviderades. För att resultatet skulle bli samstämmigt 

behövde svaren på de borttagna frågorna uteslutas.  

 

8. Slutsatser 
I det här projektet har det framkommit intressant och nyttig information om hur GH idag 

arbetar och några förbättringar som de kan göra för att erhålla högre kundtillfredsställelse. 

Nedan presenteras de svaren på de forskningsfrågor som studien är baserat på.  

 

8.1 Slutsatser 

1. Vilka är GH:s principer gällande kunderna idag? 

 

Baserat på studiens resultat och analys tycks det finnas en koppling mellan GH:s principer 

och deras arbetssätt. På ledningsnivå kan det ses en potentiell avspegling av 
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kvalitetsprincipen kunden i centrum som inte tycks följa med ner i hierarkin och ut i det 

praktiska arbetssättet hos bovärdarna.  

 

2. Hur kan GH använda kvalitetsprincipen kunden i centrum för att förstå, sina kunders 

behov bättre? 

 

Utifrån studiens resultat och analys skulle kvalitetsprincipen kunden i centrum, tillsammans 

med framtagna teorier och studier, potentiellt kunna användas för att definiera begreppet 

kund, kvalitet, kundtillfredsställelse och kundfokus. Genom att definiera de här begreppen 

kan företaget sedan börja kartlägga sina kunders behov i kronologisk ordning. En del 

verktyg har presenterats som skulle kunna användas för att mäta kvalitet och 

kundtillfredsställelse. Genom att försöka mäta vad som är viktigt för kunderna ger det GH 

möjlighet att förstå deras kunders behov bättre och fokusera behov som är mest relevanta 

för just deras kunder. 

 

8.2 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning/arbete 

Den här studien har påvisat att det, inom företag är viktigt ha gemensamma uppfattningar 

om vilka principer som styr deras verksamhet. Den har också visat att kvalitetsprincipen 

kunden i centrum kan användas för att definiera företagets kunder och deras behov. 

Slutligen har studien bidragit till att stärka påståendet om att tillförlitlighet, resposivitet och 

omgivning, verkar vara relevanta mätparametrar för att mäta kundtillfredsställelse.  

 

Det skulle vara intressant att i framtiden genomföra ett test där GH får konkretisera och 

kommunicera gemensamma principer för att se om det har någon signifikant påverkan på 

kundtillfredsställelsen. Det har också uppkommit en ny fråga om hur vida parametrarna 

tillförlitlighet, omgivning och responsivitet är användbara för att mäta 

kundtillfredsställelsen inom just fastighetsförmedlingsbranschen. Det skulle också vara 

intressant att fördjupa Grönroos modell och införa fler konkreta, specifika 

kvalitetsdimensioner för att se om modellen då blir mer användbar i forskning kring vad 

som påverkar kundtillfredsställelse.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervju med bovärd G 

Innan intervjun påbörjades tittade intervjupersonen på det papper med frågor som hade 

tagits med som hjälp. Innan en fråga ställts sa personen att ”det är värme, omtanke och 

framåtanda”. Frågan inleddes därför annorlunda och ställdes ”men är det vad principer 

betyder för dig?” 

 

S: Men är det vad principer betyder för dig? 

 

G: Nej det är det väl inte. (Knackar med en metallbit på bordet). Principer…. tystnad 

 

S: Det är inte så lätt att säga när man väl får frågan. 

 

G: Nej det är det inte. 

 

S: Men om du säger att du gör någonting på princip vad menar du? 

 

G: Det är så svårt ord, det är så att man använder ju principord med principer för mig. Jag 

tänker mig att det är en sak, en principsak. Om man tar ordet princip, skulle jag se det som 

en principsak istället.  

 

S: Men är det nåt du gör, är det nåt du tänker eller? 

 

G: Jag tänker nog ordet princip än gör. Jo. Skulle jag väl säga. Den är svår, den frågan. 

 

S: Vad är din uppfattning om vilka Gotlandshems principer är när det gäller kunderna? 

 

S: Jag menar här inte vad som står i deras… 

 

G: Inte värdeorden? 

 

S: Nej utan vad är din uppfattning om, vad tycker du att GH har för principer, rent 

praktiskt, det de återspeglar, det de faktiskt gör? 

 

G: Kunderna för mig, det betyder jättemycket å kunna prata med dom och kunna se dom, 

kunna förstå vad de menar i sina fall, kunden är ju det första som går fram för mig. Man 

säger så, hen, dom går ju först. Och få en bra dialog är viktigt. 

 

S: Är det så du uppfattar att GH också gör? 

 

G: De försöker nog och komma dit och lägga kunden i centrum, eller boende i centrum, 

men de är nog inte riktigt där, jag tror att vi som är ute på fälten har lite mer erfarenhet och 

prata med kunder. Känns det som. 

 

S: Å du tror att det är för att…? 
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G: Eeee, nej men vi är mer vana. Och kunna träffa på, man blir ju nästan lite kompis med 

hyresgästerna som bor, så man lär ju känna dom och då har man ju också en dialog, hej hur 

mår du, hur är det? Jag tror inte det är samma dialog inne på kontoret.  

 

Borttagen fråga. 

 

S: Du kanske har hört eller nåt liknande, kunden i centrum? 

 

G: Ja. 

 

S: Om jag säger att det här är en princip, vad betyder den för dig? 

 

G: Kunden i centrum? Att kunden går först. 

 

S: Och vad innebär det rent…? 

 

G: Att kunden ska inte behöva vänta på att få det åtgärdat, det är dom som är, det är dom 

som ska gå först, om det inte står å läcker vatten eller något sånt. Har du sagt en tid ska du 

va där, du ska komma och åtgärda de felen som är. Det tycker i alla fall jag. De betalar ju 

dyr hyra för att bo här så, då ska de få gå först. 

 

S: Skulle du vilja påstå att Gotlandshem arbetar efter principen kunden i centrum? 

 

G: Jo. Det skulle jag säga. Dom försöker i alla fall.  

 

S: När du säger försöker, vad, nånting måste ju få mig att tänka att du upplever som att de 

har svårt med, i alla fall på ledningsnivå kanske? 

 

G: Jo de, de vill ha nöjdkundindex, och de vill uppnå en viss procent, och vi är väl inte 

riktigt i mål ännu men dom har ju lyckats ganska bra och kunna arbeta sig uppåt. Vi har ju 

skickat ut såna här blanketter som de får fylla i.  

 

S: Ja jag hörde att det gick ganska bra där.  

 

S: Vad är det som gör att du säger att de arbetar efter kunden i centrum? Vad är det som 

visar att de jobbar så? 

 

G: Det är mycket fokus på, mycket med utemiljö, nu snackar vi inte studenterna då utan nu 

snackar vi övriga beståndet att det är mycket fokus på utemiljön, folk ska samlas och träffas 

och gemenskap och det ska byggas odlingslådor och man får lite gemenskap i områdena. Så 

de ligger mycket fokus på att få ihop sammansvetsningen i grupper och med GH och med 

hyresgästerna.  

 

S: Så nån form av att integrera med varann då? 

 

G: Jo exakt. Träffas, prata och grilla kanske.  
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S: Och om du får gå tillbaka till första frågan, vad princip betyder för dig, har du kommit på 

nånting på vägen eller är det fortfarande…? 

 

G: Du kanske får formulera om det på nåt vis.  

 

S: Vad skulle du säga, rent generellt betyder princip? 

 

G: Jag gör det till saker, principsaker, det blir principer mig, mig, alltså såna saker, den är 

svår…. 

 

S: Det är svårt att hitta definitioner. En definition jag hittat är grundregel, skulle du hålla 

med om det? 

 

G: Jo, till viss del. Jo man har det i bakhuvudet när man går här på jobbet, grundregel, det 

har man ju. Det finns ju med, det är sånt som man tänker, men just princip om vi säger det 

så.  
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Bilaga 2 Intervju bovärd P 

 

S: Då är första frågan, den egentligen svåraste och det är vad betyder ordet princip för dig? 

 

P: Princip…oj….har jag aldrig tänkt på. Princip….oj…. eee, kan vi ta de andra frågorna 

medan jag tänker? 

 

S: Absolut, dock tror jag inte det blir lättare för det för att, allting handlar egentligen om 

principer och det är, den andra är då, vilken är din uppfattning av vilka Gotlandshems 

principer är gällande kunderna? 

 

P: Det är ju att…eee…serva dom. Vi ska liksom serva dem i det mesta , vi ska va 

serviceinriktade och trevliga och hjälpa dem så gott vi kan å är det inte vi som kan det så 

ska vi se till att nån annan kan det å det är service, och se till att de har nånstans att bo 

förstås.  

 

S: Ok. Skulle du påstå att det är princip? 

 

P: Princip, det är ett svårt ord, jag tror inte ens jag använder det. Principen är ju att vi hyr 

ut, för Gotlandshem är det ju att hyra ut lägenheter och se till att folk har det bra där de bor. 

Men om det är princip, som betyder det, det vet jag inte.  

 

S: Eee det kan ju har olika innebörder beroende på vem man pratar med också. Det är en 

sak vad som står i ordboken och en sak, hur man faktiskt praktiserar det. Men om du, det 

kanske är lättare för dig då kanske, för nästa fråga är…. 

 

Borttagen fråga 

 

S: Vad betyder principen kunden i centrum för dig? 

 

P: Det betyder att jag ska finnas till där, att jag ska finnas till å hjälpa dom med sin vardag i 

lägenheten. Med, om de har nåt fel ska jag åtgärda det, eller hjälpa dom så de får nån 

annan, att jag ska kunna, jag ska va lyhörd och lyssna, vad de säger så jag kan hjälpa dom.  

 

 

S: Om du försöker tänka utanför det här företaget då, bara allmänt, vad skulle du säga att 

kunden i centrum betyder? 

 

P: Kunden i centrum….ehm….Jag tänker så här att när jag går in i en affär, och det står en 

expedit där som varken ser eller hör mig och inte ler eller ser mig i ögonen, då känner jag 

såhär, den affären vill jag inte gå till. Å så vill jag att jag ska va i mitt jobb, att jag ser 

personen, att jag ser personen i ögonen och att jag hör den.  

 

S: Så att den känner sig sedd och hörd helt enkelt? 

 

P: Ja.  
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S: Ok. Skulle du vilja påstå att Gotlandshem arbetar efter principen kunden i centrum? 

 

P: Ja. Mycket av vår utbildning går ut på att vi ser kunden i centrum.  

 

S: Ok. Å, förutom utbildningen vad är det som gör att du känner så starkt att ni gör det? 

 

P: Svåra frågor det här… 

 

S: Ja det finns inget rätt eller fel. 

 

P: Jag tror att det är så här att , ehm…man söker inte det här jobbet, om man inte ser att 

man ska se hyresgästen i fokus. Då är man inte rätt person för det här jobbet, utan man 

måste, i ivilket serviceyrke som helst så måste man se att det är kunden som är blickfånget. 

Annars så har man kommit till fel plats.  

 

S: Å, skulle du säga då att det här med kunden i centrum, att det genomsyrar hela 

organisationen, även de som kanske inte är ute, här? 

 

P: Ja. Det är för dem vi är här, utan dem skulle vi inte behövas. SÅ det är ju det, att få folk 

att trivas å vilja bo hos oss.  

 

S: Och om man går tillbaka till då första frågan, för nu har du beskrivit på olika sätt, du, 

trots att du säger att du har svårt att beskriva ordet princip har du ändå beskrivit det, genom 

att du har sagt vilka principer ni har och vad den principen betyder å så. Känns det som att 

du har nån bättre uppfattning om vad princip betyder för dig? 

 

P: Nej. Men det kanske är det. Det kanske som du säger att jag sagt men precis, jag kan inte 

förklara det ordet.  

 

S: Man brukar ju säga, man säger att man pratar om princip i vardagligt tal så brukar man 

säga, men det är en principsak eller det här gör jag på princip.  

 

P: Precis så kan man ju säga ja…Precis så. 

 

S: Och vad menar man då med det? 

 

P: Ehm, om jag säger precis så då menar jag att jag håller med, så ska det va. Det är så jag 

tycker, det är så… 

 

S: Skulle du säga att princip är detsamma som värdering? 

 

P: Ja, det skulle det kunna vara.  

 

S: För att…när jag tänker på ordet princip så tänker jag att det är liksom att, det här är, det 

är så man bara gör. Som det här, jag vet inte om det skulle kunna klassas som princip för 

alla men, jag tänkte ändå, det är en princip att du alltid kollar höger och vänster innan du 
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går över gatan, det är en princip, det är något du förväntas göra, något du ska göra, som är 

ganska självklart. Jag vet inte riktigt om… 

 

P: Ja, jag förstår vad du menar, det är därför det är så svårt att förklara dina frågor också för 

det är precis det man alltid gör.  

 

S: Man gör alltid det, men man funderar inte på vad det faktiskt innebär.  

 

P: Nej.  

 

S: Det är lite intressant.  
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Bilaga 3 Intervju med hyresgäst E 

 

S: Då ska vi se, första fråga, är vad betyder ordet princip för dig? 

 

E: Oj….eh princip skulle jag väl säga är nånting man försöker följa, asså man vill, a men 

hålla sig till. Eeee princip…Det va en svår. Ja men man har ju vissa principer som man, 

som man håller sig till, så här att det är nån vägledning typ eller aaa. 

 

S: Skulle du säga att det är typ som en a, men jag gör alltid såhär, typ? Att det är en 

princip? 

 

E: Ja. Men snarare så, ja.  

 

S: För jag har frågat vissa så här men tycker du att principer detsamma som värdering. 

 

E: Nästan lite åt det hållet kanske men, det var väldigt svårt, jag brukar inte använda det 

ordet så mycket. Men princip, ja men jag har vissa principer som jag följer typ asså som jag 

håller mig till kanske. Det är en princip, a men att jag gör på det sättet, varje gång jag gör 

det så att aaa…nåt sånt.  

 

S: A men exakt. Ja, eee sen så kommer vi då till Gotlandshem då. Och då är det lite så här, 

tycker du att de har, eller vilken uppfattning har du om deras principer gällande kunden, 

alltså hyresgästerna, du som hyresgäst, om du tänker på hur du uppfattar principer, hur 

använder dom sina principer när det kommer till dig å liksom dom som bor i… 

 

E: Ja ehm, jag har inte fått så jättemycket uppfattning av det. Asså, jag tycker ibland att 

man inte riktigt får nåt, det kan kännas ibland som att man försöker få igenom nånting så är 

det svårt att få det att hända nånting. Men jag själv, har inte upptäckt det så mycket. Sen vet 

jag inte, jag har ju vänner som har upplevt saker och jag har inte alls vart med om det till 

exempel så att det är nånting som, ja men en kompis som har haft ehm, svårt att få igenom 

asså så här, om hon vill ha hjälp med att fixa kylen eller fixa, så har det varit svårt att få det 

att hända nånting. Men jag har inte upplevt det så. SÅ det är inte min bild av det men… det 

är svårt att säga också, hon kan ha förvrängt sin sanning medans, men av det jag skulle säga 

att jag upplevt så är det lite segstartat ibland men annars så.. aaa nej.  

 

S: Har du hört mycket av, men som du säger, snacket går mycket. Har du hört mycket 

extrema åsikter om Gotlandshem eller? 

 

E: I alla fall från den kompisen som är ganska, negativt inställd, då där har jag hört ganska 

mycket men annars så…asså det är ju ett studentboende så jag tycker inte man kan vänta 

sig allt för mycket. Men sen så tycker jag också att man kan ha vissa gränser som man inte 

ska behöva gå under. Men nej asså jag tycker, vad jag har upplevt så har de följt mina 

principer.  

 

S: Ok.  
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E: Eller det enda var när jag flyttstädning, då jag skulle flytta in så tyckte jag att det var, det 

var ingen koll på att det va, det var ju jag som skulle står för besiktningen så då fick ju jag 

kolla igenom så att allt var bra och jag visste inte riktigt vart jag skulle kolla igenom allting 

å sådär.  

 

S: Du hade ingen så här, a men så här ska det se ut? 

 

E: Nä utan det enda jag fick var ett papper där jag kunde fylla i om det var någonting som 

var, nån skavank eller om det var nån, a men hål i väggen eller vad det nu kan vara, nånting 

sånt. Så jag bad ju, jag fick ringa om att hen fick följa med upp och titta och då var det mest 

bara kolla, a men kylen funkar, det finns en säng, det finns det här…Men sen under tiden då 

så upptäckte jag ju fler saker men det hade man kanske sju dagar på sig att skicka in den 

här blanketten med skavanker.  

 

S: Ja jag har hört nånstans att det är ganska kort tid.  

 

E: A och jag va ju så ny för det va precis, i höstas vid lamningen så jag hade inte hunnit 

flytta in ordentligt under de sju dagarna så jag hann inte se alltihopa, jag hade till exempel 

en buckla i, här (pekar på en diskbänk) och det hade jag inte sett och sen så kom hen nån 

gång å skulle hjälpa mig med min kyl å då sa hen såhär, den här hoppas jag du skrivit upp 

på blanketten. Jag ba nä det har jag inte gjort. Typ en sån sak för då vet jag inte om jag 

kommer behöva stå för den bucklan eller om det, sådär. SÅ det tycker jag, assså besiktning 

tycker jag de är dåliga på för det genomför de inte alls egentligen.  

 

S: Sju dagar, herregud då har du ju knappt hunnit flytta hit. 

 

E: Nej men precis, för jag va såhär, för nu bodde jag kvar på Hamngatan (namnet är utbytt) 

samtidigt och så bodde jag där under lamningen och var inte så mycket i lägenheten under 

de sju dagarna. Men så det tycker jag kanske hade kunnat bli lite bättre, för att hålla bättre 

standard när man flyttar in som ny för jag såg också, hen som bodde innan mig hade inte 

riktigt städat… Asså såhär för att hen vet väl att ja med det kollar de väl inte när de flyttar 

in så då hade hen liksom struntat i att torka av vissa saker, till exempel i badrumsskåpet, så 

är det små skåror där man drar spegeln, där i låg det massa gammalt skägg…Asså det 

tyckte jag va så äckligt. Typ en sån sak, så det är väl, det enda negativa jag har med 

Gotlandshem, att de inte kollar när man flyttar in så att det ser ok ut. Man kan ju be dom 

säkert att göra en grövre besiktning men då måste man väl ligga på kan jag tänka mig.  

 

S: Det låter ju nasty… 

 

E: A det var väldigt nasty. Ush, jag vill inte torka bort nån annans skäggrester liksom… 

 

S: Nej det förstår jag. 

 

E: Nej med det måste jag ändå säga att det var lite obehagligt.  

 

S: Ja det förstår jag. Kunden i centrum vad betyder det för dig?  
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E: Det tycker jag är mycket att, man visar som organisation eller så, att kunden betyder 

mycket, att man kanske gör det här lilla extra, jag tänker då på den här, förväntningar, vad 

heter den nu igen…? 

 

S: Kanomodellen? 

 

E: Ja det kan det va, asså den, jag kommer inte ihåg den där, men att det är förväntningar, 

basförväntningar. 

 

S: Precis, basbehov, uttalade och outtalade. 

 

E: Ja men precis, men att man ligger lite på överkant i den, och visar att kunden är viktigt 

för oss och visar att vi inte bara gör det här för att tjäna pengar utan vi bryr oss om er 

kunder typ. Att man visar framfötterna mot kunderna.  

 

S: Och hur visar de det för dig? Nåt extra, det kan ju va en sak för dig och en annan sak för 

någon annan.  

 

E: I det här fallet så tror jag, jag vet inte…Men jag tycker ändå det är trevligt att bovärden 

(namn borttaget) går runt, bland byggnaderna och liksom hälsar och pratar lite grann och 

visar att hen är, asså man kan fråga honom på plats. Så det tycker jag ändå är en bra grej, att 

hen syns. Jag fick till exempel hjälp med min kyl, och det var ganska snabbt jobbar, å så 

beställde de en ny kyl, under tiden då så fick jag en extra kyl som fick stå i och för sig men. 

S: Jo men så du hade nån förvaring 

 

E: Ja men hen löste det bra, typ, vi ringer direkt och var väldigt noga med att så fort jag 

gick dit, att det skulle lösa sig direkt, även om det tog tid att beställa en ny kyl så fick jag en 

tillfällig. Så det tyckte jag va bra. Ja vad mer…Ja men till exempel när jag flyttade in, när 

vi gick den här lilla korta rundvandringen så, sängen som ingår, den är ju ofta inte så fräsch, 

det är som ett skydd runt själva sängen, ett tyg man kan ta av och en extra madrass. Och det 

såg hen redan direkt att det var ju fläckar på den här madrassen och bara, men du jag tar 

bort det här så får du ett helt nytt kit liksom. Det är också uppskattat för annars hade inte 

hen sett det.  

 

S: Nice, jag hade blivit jätteglad över det. Då ska vi se, vi har redan pratat litegrann om 

Gotlandshems principer gällande kunden men skulle du säga att du upplever att de 

uppfyller den här principen, kunden i centrum, att de arbetar efter den? Eller gör de något 

annat? 

 

E: Svårt att svara på kanske…men det är, som jag har inte jättemycket erfarenheter, 

förutom att jag har haft lite kontakt med bovärden som har hjälpt mig. A men till viss del. 

Jag kommer inte på något bra exempel så nu men…att dom, men som sagt, jag har hört från 

min kompis så att, hon tycker att det har vart ganska dåligt bemötande från vissa….Hon 

tycker inte riktigt att hon har ganska mycket att hon vet sitt värde kan man säga hon vet att 

hon kan kräva vissa saker och det kanske inte är så trevligt heller, att gå å kräva nånting 

men hon, hon lägger upp det ganska fint först och säger ja men jag skulle vilja ha det 

såhär…jag skulle vilja måla om, jag skulle vilja fixa det här…Men sen så när hon inte får 
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det hon förtjänar tycker hon, så kan hon bli lite, nej med då kan hon bli riktigt hård och 

säga jag kräver det här för att det kan jag göra, ni har lovat mig att ni ska göra det här så då 

kräver jag det nu…Så jag vet inte riktigt asså, det beror väl på vem man pratar med å sådär 

men jag tycker ju ändå att jag har fått trevligt bemötande och att dom försöker så gott de 

kan. Men absolut, det finns ju alltid förbättringar att göra.  

 

S: Min upplevelse är ju att å ena sidan, på en front, när du flyttade in å såna här grejer, då 

var det lite halvdant sådär men vid andra tillfällen har det varit jättebra och till och med 

fantastiskt liksom. 

 

E: Ja, så det beror väl på lite på situation och vem man får hjälp av. Det kanske inte 

genomsyrar hela organisationen det här med kunden i centrum, det kanske är mest att det 

sitter hos personerna. Jag vet inte om det är något de diskuterar å det är att kunder ska vara 

nöjda såklart men dom kanske inte har den där modellen att utgå ifrån. 

  

S: Om du själv skulle låtsas att nu ska du förbättra Gotlandshem på den här fronten, vad 

skulle du själv rekommendera att de gör? 

 

E: Kanske, nu vet inte jag hur de gör nu men att de kanske har nåt sånt här möte ibland där 

de utvärderar våra upplevelser ibland, att de kanske skickar ut ibland, att men hur upplever 

du dig som hyresgäst att vi är, att de ibland skickar ut på mailen där hyresgästen får svara 

på en enkät om din upplevelse hos oss. Så att de får nåt konkret, att såhär tycker dom just 

nu, vad kan vi göra bättre, vad är vi bra på redan. Nu har jag bott där i inte riktigt ett år. 

 

S: Jag vet att de skickar ut en kundenkät, men det kanske var innan.  

 

E: Ja, jag kan ha missat den.  

 

S: För jag vet att de gör en vartannat år, de gjorde en år 2018, så då kommer de göra en år 

2020. Men som sagt, vartannat år liksom. Det hinner hända ganska mycket på den tiden.  

 

E: Ja folk flyttar in och ut hejvilt.  

 

S: Speciellt i studentbostäder också.  

 

E: Ja men det tycker jag ändå att man kan, kanske inte varje termin, men nästan…Varje år i 

alla fall, typ när man har bott där ett tag, så om folk flyttar in på hösten eller på våren så 

kanske man kan ta en in där. Så att folk har fått flytta in och lärt sig hur det är att bo där.  

 

S: Jo men exakt. Speciellt för studenter då folk flyttar in och ut hela tiden när terminerna 

börjar och slutar.  

 

E: Så det skulle kunna vara nånting. Det går ju ganska fort att kryssa i nånting, typ hur 

upplever du det här, bra/dåligt, varför, det behöver inte va så jätteavancerat. Bara att man 

kan få uttrycka sina åsikter kanske… 
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Bilaga 4 Intervju hyresgäst L 

 

S: Många tycker de här frågorna är svåra att svara på, de är inte helt lätta, det är inga frågor 

du får varje dag och det är, först och främst, vad betyder ordet princip för dig? 

 

L: Oj….Princip… det är väl liksom, för mig är väl det att man, man står för nånting man 

gör, principfast skulle jag säga, och att man gör det man kanske blivit, a men det man har 

lovat nån, att man är principfast, att man a skulle jag väl säga. Jag själv ser mig som ganska 

principfast, så att om jag lovar att göra saker så gör jag saker. Och står jag för nånting så 

står jag för det. Och inte liksom, inte påverkas på samma sätt av andra om det inte är så att 

man kan få en åsikt, om nån skulle komma med ett input om varför jag borde ändra min 

åsikt.  

 

S: OK. Är det själva, att du håller ett löfte i sig som är principen eller är det mer det som 

löftet innehåller som är principen? 

 

L: Skulle säga att det är nog, lite både och, men att jag skulle nog, det är nog löftet i sig.  

 

S: Att man håller sina löften helt enkelt, att man håller sina principer? 

 

L: Ja. Om jag hade fått tänka lite längre kanske jag hade kunnat gräva djupare, men a.  

 

S: Men jag förstår, det är inte så lätt. Om vi tar Gotlandshem då, vilka principer upplever du 

att de har om vi kollar bara till kunden så att säga? 

 

L: Nej men dom Gotlandshem, när det gäller service, eller bara överlag Gotlandshem, eller 

hur tänker du?  

 

S: Överlag Gotlandshem, din uppfattning av all den erfarenhet du har fått liksom, vad har 

de för principer gällande sina kunder? 

 

L: Om man kollar på deras, nu ska jag inte säga att det står på hemsidan men det jag har fått 

till mig är väl att man anmäler saker och får det fixat, eller att man, jag tycker att man står 

för det som man lovar, när det gäller i alla fall det jag har fått hjälp med och den erfarenhet 

jag har av dom, kan jag tycka att de levererar gentemot mig, jag har aldrig haft något 

problem med Gotlandshem alls.  

 

S: Hur var det vid inflyttning å sånt då? 

 

L: Vi bor inneboende, så det var inte några problem, utan vi flyttade in med en kille som 

redan bodde där. SÅ det var liksom, vi hade inga problem med flyttstäd eller såna här 

saker, däremot så var det vissa saker i lägenheten som var lite defekta, som åtgärdades på 

en gång när vi flyttade in, som den här killen som bodde där, inte tänkt på. Men 

badrumsskåp som höll på att ramla ner liksom, det kom ett nytt på en gång. Jättebra, 

fantastiska bovärdar, fastighetsskötare. 

 

S: Så inga problem där inte? 
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L: Nej. Inte för oss.  

 

S: Ok, jag antar att du har hört begreppet kunden i centrum någon gång? 

 

L: Ja.  

 

S: Vad betyder det för dig? 

 

L: Kunden i centrum är väl att, det är väl lite som kunden har alltid rätt men det är inte 

riktigt samma men, nej men att man gör, saker för att kunden ska bli nöjd. Asså kunden går 

ifrån ett möte eller en affär eller liknande, med att man är nöjd med vad man har fått ut av 

mötet eller produkten.  

 

S: Hur vet man att den är nöjd då`? 

 

L: Ja, hur vet man det, det är nog väldigt svårt att veta. Jag har själv jobbar inom restaurang 

och folk kan ju säga att de är jättenöjda men sen så är de inte det för man inte vågar ta 

konflikter. Så det är en jättebra fråga. Förhoppningsvis så får man nån typ av respons att 

personen i fråga är nöjd.  

 

S: Nån typ av bekräftelse? 

 

L: Nån typ av bekräftelse ja. Och jag är nog själv bra på att till Gotlandshem, när man har 

fått bra service att man bekräftar det, försöker bekräftar det. Sen så är alla personer olika, 

hur man gör och vissa kanske inte har den sociala kompetensen att man kan bekräfta 

nånting.  

 

S: Nej, så det är inte så att de kräver eller ber om återkoppling? Dom uppmuntrar till det 

eller gör de inte det? 

 

L: Nej, eller asså, när det gäller mina möten med Gotlandshem, då är det ju framförallt 

fastighetsskötarna, så har vi, det har aldrig varit någon uppmuntring till återkoppling för jag 

har alltid tror jag vart så pass rak och öppen med hur nöjd jag är med dom. Jag kanske är 

såhär tråkig, men jag har fått en bra relation med dom som vi har, vilket gör att det liksom, 

vill man nånting så kommer de på en gång, det gäller ju säkert alla andra i huset också med 

just dom som jag har, men det känns som man byggt upp en relation med dem. Sen kan det 

ju va så att vi pratar lite innebandy å sådär som jag, jag spelar innebandy, så på det sättet får 

man en relation. Men jag tror inte det spelar någon roll. Och jag tror att de är väldigt, 

väldigt bra på det sättet. Men som sagt jag kan bara prata för dem som jobbar i mitt hus.  

 

S: Men så är det ju. Skulle du vilja säga att Gotlandshem arbetar efter kunden i centrum? 

 

L: Efter, aa, ja. Efter den erfarenhet jag har av Gotlandshem, ja, så gör de det.  
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S: Och kunden i centrum, skulle du säga att det är någonting positivt, att man jobbar efter 

det? Nu kommer vi återigen in lite på definitioner, men vad är kunden i centrum 

egentligen… 

 

L: Ja men exakt och då är jag inne på om det är något negativt med det, jag vänder på det 

liksom. Aa nej inte vad jag kan säga. Vad sa du igen nu, förlåt? 

 

S: Jaha, nej men säg så här då, om vi går tillbaka till typ, när du jobbade på restaurang, du 

jobbade som kock, servitör? 

 

L: Servitör.  

 

S: Jag tänker hur, om du skulle försöka, om vi säger hur enligt dig, hur skulle du som 

servitör visa att du hade kunden i centrum? Hur behandlar du kunden? 

 

L: Nej men att man, att man ser kunden, att man lyssnar på kunden, att man hör kundens 

önskemål liksom, precis som i restaurang som när man kommer och ska hjälpa nån i en 

lägenhet så har ju kunden ett önskemål vad man vill få ut av mötet liksom. Å ser man till 

det, där jag är då kunden, då vill jag va i centrum å det är jag i centrum och jag tycker det är 

ett positivt uttryck, att jag känner mig i centrum när de kommer dit å hjälper mig fixa saker. 

Sen har ju inte jag nån annan, asså jag har ju haft nån erfarenhet av Gotlandshem asså, 

huvudkontor eller såna där liksom. Den kontakten, hade ju inneboende haft liksom, så då 

känner man sig verkligen som kunden i centrum, när man får hjälp av dem.  

 

S: Vissa tycker att det är skillnad på, eller vissa tycker att kunden i centrum verkar va att du 

ska stå och titta på kunden, för att sen bara, hmm, jag tror att du vill ha det här istället för 

att kanske då, mer lära känna kunden och försöka ställa sig i dens skor. Skulle man kunna 

tro att kunden i centrum kan bli fel på det viset, att man bara står och tittar och sen bedömer 

jag själva att jag tycker att du ska ha det där, det är vad jag ser. 

 

L: Skulle ju kunna va som en, jag har inte riktigt reflekterat över det för jag tycker inte 

riktigt att det stämmer alls med min syn på kunden i centrum och hur jag ser mig som kund 

i centrum. Jag ser mig själv som, att den som vill ge mig nånting eller hjälpa mig med 

nånting, lyssnar på vad jag vill ha och sen så, jobbar man utefter det. Jag har inte fått den 

känslan från Gotlandshem och inte många andra ställen. Faktiskt inte.  
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Bilaga 5 Intervju hyresgäst C 

 

S: Vad betyder ordet princip för dig? 

 

C: Princip, eh, vilket sammanhang? 

 

S: Vilket sammanhang som du än vill. 

 

C: Principsak det har ju att göra med moral och sådär för mig, vad som är rätt, rätt sätt att 

göra, generellt, det ska va rättvist, det ska, allt ska göras på samma sätt, det va en svår fråga 

faktiskt. Nej men det ska göras efter en, ett visst schema, varje sak ska göras på rätt sätt och 

vid rätt tid.  

 

S: SÅ princip skulle då kunna sägas vara det rätta sättet att göra nånting? 

 

C: Ja precis.  

 

S: Ok. Om vi går till Gotlandshem då, vilka principer är din upplevelse att dom har när det 

gäller dig som hyresgäst? 

 

C: Dom har inte skött saker på rätt säg, när det gäller min lägenhet, började med när jag 

flyttade in, det var inte välstädat.  

 

S: Var bodde du? 

 

C: Hasselgatan 50 (gatunamnet är utbytt)  

 

S: Jaha men du bodde också där. Bor du fortfarande där? 

 

C: Ja. Nej men bara när jag flyttade in, det var ju inte städat så den var inte klar för inflytt. 

Om de har godkänt den städningen så var det, då är det pinsamt, jag drog ut skärbrädan och 

den var, det var ett eget ekosystem där, den var grön.  

 

S: Å mysigt.  

 

C: Så pappa var ju med och hjälpte mig flytta in och han ringde ju dom direkt och 

verkligen, det här är inte ok, ni följer inte er del av kontraktet och så då fick jag ju halverad 

hyra första månanden.  

 

S: A… Nice, nån kompensation i alla fall. 

 

C: Ja. Det var inte rent nånstans.  

 

S: Men är det inte du som hyresgäst som ska kolla lägenheten? Jag minns inte hur man gör. 

 

C: Nej, enligt kontraktet så står det att man ska lämna det inflyttningsbart när man flyttar 

därifrån och det hade inte den förra hyresgästen gjort. Men de som hyresvärdar måste ju 
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kolla så att städningen är ok, är den inte ok, ska de ju se till att det blir ok och då får de ju 

också kräva betalning för de som inte lämnat den ok.  

 

S: Jo men det verkar rimligt.  

 

C: Ja, men så verkar inte vara fallet just när det kommer till Gotlandshem.  

 

S: ÄR det din enda dåliga upplevelse eller har det vart fler? 

 

C: Ja det har tagit väldigt lång tid för dem att fixa saker, nån gång jag ringde här senast så 

var det fel på kylen och så sa de att de skulle komma och kolla, att de skulle skicka efter 

delar, det tog en månad och då ringde jag. Jag ringde vaktmästaren eller vad det kallas, och 

han vände sig till nån annan i telefon och frågade om de hade fått nån anmärkning på detta. 

Nej, så mina önskemål hade fallit bort antar jag.  

 

S: Kul… 

 

C: Och då kom dom direkt och fixade det liksom då hade de delar å så. Så det var bara nåt 

som fallit bort. Men det är ju inte ok för mig som hyresgäst. För det är ju ändå saker som 

jag betalar för.  

 

S: Jo men exakt.  

 

C: Nej men jag har haft väldigt dålig, jag har ingen tilltro till mina hyresvärdar.  

 

S: Ok, men sträcker det sig då över hela företaget då, att du hatar Gotlandshem eller är det 

bara de hyresvärdarna? 

 

C: Det är Gotlandshem som helhet, när jag behövt saker har det tagit väldigt mycket tid 

ibland har de skitit i det. De har varit väldigt otrevliga ibland när man har ringt, det är som 

att de inte bryr sig.  

 

S: Va tråkigt. Men, du har säkert hört det här begreppet kunden i centrum nån gång? 

 

C: Mmm. 

 

S: Vad betyder det för dig? 

 

S: Att man alltid ska bemöta kunden och att man ska lyssna på kunden, kunden ska alltid 

känna att ens klagomål har blivit bemötta och förstådda sen att kunden alltid har rätt, det är 

bullshit. För det har den inte. 

 

C: Det vet du själv som jobbar i servicebranschen? 

 

S: Mmm. Men kunden ska alltid känna att man har gjort ett försök att förstå kunden, 

kunden ska alltid känna att man har gjort det mesta man kan efter den kapaciteten man har 

sen så kan man inte lösa alla problem för man har inte befogenhet eller resurser eller allt 
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sånt där. Men det får man ju förklara för kunden, kunden ska alltid känna att man har gjort 

sitt bästa för att hjälpa.  

 

C: Men det verkar ju relativt rimligt i alla fall.  

 

S: Skulle du säga, jag vet nästan vad svaret kommer bli men, skulle du säga att 

Gotlandshem arbetar efter kunden i centrum? 

 

C: Nej. Jag vet ju ingenting om deras verksamhet men det bemötandet jag har fått har inte 

varit tillfredställande på nåt sätt. Kylen har gått sönder, det har gått veckor innan de 

kommit, det har varit elfel som de har tagit veckor på sig att komma, elementet gick sönder 

mitt i vinter så det var svinkallt i lägenheten och det tog tre veckor innan de kom, det var, 

då har jag ändå ringt flera gånger liksom. Ni måste komma och fixa det här. Och det har 

varit bråk om att jag inte tänker betala hela hyran för ni sköter inte erat jobb, ett flertal 

gånger.  

 

S: Om vi säger såhär, om vi skulle skilja på själva, säg att din kyl går sönder, är det 

viktigare att du får din kyl fixad eller få en ny eller är det viktigare för dig att de bemöter 

dig på ett sätt som du önskar? Men att det kanske tar tid. 

 

C: När det gäller såna här saker som behövs för att leva, asså jag behöver en kyl, jag 

behöver värme i lägenheten så det ska fixas direkt för det betalar jag för i och med hyran, 

det ska inte va nån fråga, det ska inte va nån tvekan, det ska de komma å fixa direkt. Det 

ska vara en självklarhet, det ska inte vara nån bitchig personal i andra änden i telefonen 

som säger att vi kommer å fixar det när vi kan. Det ska inte va så, de ska komma och fixa 

det den dagen. Jag betalar för det. Men sen när de väl kommit då har de ju varit trevliga å 

så, rensat avlopp å grejer, så de har ju varit trevliga så men jag tror att det är just 

mellanhanden, de som tar emot anmärkningarna, som är väldigt otrevliga.  

 

S: Har du nån gång gått direkt till hyresvärden och bara hej hej, det här är fel. 

 

C: Nej, jag har ringt.  

 

S: För jag tänker att det kan ju va skillnad på om man går direkt till bovärden så kan han 

eller hon varit jättetrevlig så kanske om du hade gått till den så hade du fått en helt annan 

upplevelse.  

 

C: Ja asså det är ju de som kommer ut till bostäderna som fixar sakerna som varit trevliga 

men jag vet inte hur organisationen är uppbyggd men när man ringer så kommer man inte 

alltid till vaktmästaren eller fastighetsskötaren, utan kommer man till en reception men 

ringer man direkt till fastighetsskötaren, då är han ju väldigt trevlig å så, han kommer direkt 

men ibland så vill man, när han inte kan svara, så kommer man till nån receptionist eller nåt 

sånt där, har jag för mig, å det är då, som man känner att de inte bryr sig.  

 

S: Gud va tråkigt.  
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C: Men fastighetsskötarna är jättetrevliga. De har alltid lyssnat på vad man säger å så där. 

Det är när man ringer som det är dåligt. Det är väl bara de som sitter på kontoret och är 

bittra.  

 

S: Kontorsbittra byråkrater. 

 

C: Ja, men de är trötta på livet eller nåt.  
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Bilaga 6 Intervju hyresgäst A 

 

S: Första frågan då, vad betyder ordet princip för dig? 

 

A: Ehm, det är väl typ grundpelaren i hur man ska bete sig känner jag, att man har ett gäng 

olika principer som man måste stå för, då vet man, om man har principer, har man gjort fel.  

 

S: Så det är nånting man ska hålla sig efter alltså? 

 

A: Ja.  

 

S: Ok. Vad skulle du säga att Gotlandshem har för principer när det kommer till kunderna, 

eller alltså er som hyresgäster? 

 

A: Asså de har väl som måtto eller affärsidé eller vad det nu heter att va Gotlands bästa 

bostadsförmedlare, tror jag och det som jag har upplevt än så länge är att dom inte är 

jätteintresserade av hur egentligen åtminstone studentbostäderna styrs typ. Jag vet inte 

riktigt hur jag ska förklara.  

 

S: Har du någon gång bott utanför studentbostäderna, eller har du bara bott..? 

 

A: Jag har bara bott i studentbostäderna.  

 

S: Ja, nu ska vi se, vad betyder kunden i centrum för dig? 

 

A: Det är väl lite, åt det hållet att kunden har alltid rätt, inte för att det stämmer men att man 

ska göra sitt absolut bästa för att kunden viljor och önskan ska gå igenom liksom. Till 

minsta lilla detaljs ska man försöker åtminstone se om man kan göra det, och kan man inte 

göra det så, så kan man komma med ordentlig respons tillbaka om varför det inte är möjligt.  

 

S: Så mer eller mindre, försök så gott du kan, går det inte, ge i alla fall återkoppling? 

 

A: Ja. 

 

S: Ok. Skulle du säga att Gotlandshem följer den här principen? 

 

A: Jao till en viss del. Jag tycker att den största del, interaktionen jag har haft med 

Gotlandshem har ju varit med hyresvärden, och han är ju jätteduktigt tycker jag, men han är 

ju bara det närmsta ansiktet liksom. Hela organisationen kan ju vara lite si sådär.  

 

S: Är det av egen erfarenhet eller är det bara vad du har hört? 

 

A: Lite utav båda. Det är dålig information för saker å det är kallt som…Det är jättekallt på 

vintrarna för att elementen inte funkar och det har varit klagomål om det med det finns 

inget de kan göra åt det säger dom. Å lite sånt där 

 

S: Ok. Har du nån gång behövt ringa dom och fråga om nånting? 
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A: Inte ringa, jag har felanmält ett gäng saker. 

 

S: På nätet då eller? 

 

A: Ja. På hemsidan, och det har gått hyfsat felfritt ändå.  

 

S: Ok. Nej för jag tänker att det finns en del som säger att bovärdarna är jättebra och 

jätteschyssta men när man ringer till dom så är det skit liksom, det var därför jag ville kolla 

hur det var. Har du nån kompis som har nån extrem åsikt om dom? 

 

A: Inte någon specifik åsikt vad jag vet om. Men jag tror att de som bor där jag bor har lite 

samma tänk. De försöker typ. De gör ju inte ett dåligt jobb i hela företaget men dom är ju 

inte fantastiska.  

 

S: Och de är inte fantastiska för att? 

 

A: Allting känns för medelmåttig över hur studenterna blir behandlade å hur själva 

bostadssituationen funkar å lite så.  

 

S: Ok. Gud va tråkigt. Att man som student känner sig lite undanskuffad typ. 

  



 Sid 20(39) 

Bilaga 7 Intervju hyresgäst J 

 

S: Vad är det du bor förresten? 

 

J: Mjölkvägen 18 (gatunamnet är utbytt) 

 

S: OK. Då så, första frågan är vad betyder ordet princip för dig? 

 

J: Oj eee, det beror helt på vilket sammanhang det är, för det kan ju va ett principdokument 

eller så kan det ju vara att man är principfast. Så det kan vara alltifrån struktur till att man är 

jävlig.  

 

S: Kan det vara något dåligt asså? 

 

J: Ja det tycker jag absolut, man kan bråka av princip, man kan hålla på principer, att man 

inte kan se mellan fingrarna eller kan revidera nånting utan det är bara principsaker.  

 

S: Istället för att göra det som kanske är bra? 

 

J: Precis man håller fast vid sin ståndpunkt även om det kanske, bevisligen inte är bäst.  

 

S: Om vi kollar GH då, vad skulle du säga att de har för principer när det kommer till er 

hyresgäster? 

 

 

J: Asså det beror helt på. Tidigare upplevelser har varit, asså innan vi fick Jenny (namnet är 

utbytt) som bovärd, som verkligen är vår närmsta kontakt med GH så, och framför allt när 

mitt ex bodde å på  Hagagatan (gatunamnet är utbytt) och hade Lillan (namnet är utbytt), då 

upplevde jag att principerna var väldigt, de var inte medgörliga, det gick inte å diskutera 

nånting, det gick inte att hitta lösningar utan det var på ett visst sätt å så var det bara 

acceptera och även om saker och ting kanske inte riktigt va, det är ju helt olika 

kundgrupper, att ha studenter så även om saker inte stämde överens med studenterna så 

kunde det inte ändras. Det fanns inget spelrum för att diskutera saker. Men nu med Jenny, 

så vill jag säga att de är anpassningsbara, så principerna är ju där av en anledning och 

baserat på historia och deras erfarenheter, nu är det väl att det är mindre dramatiska… 

 

S: Skulle du säga att det blivit bättre alltså? 

 

J: Mmm.  

 

S: Å förut var det, som jag förstår det, att nej, ni får bara acceptera att så här är det och nu 

är det lite mer…. 

 

J: Mmm, aa men det är lite mer anpassat och målet upplever, jag åtminstone från Jennys 

håll att vi ska ha ett boende vi ska ha, en trevlig studietid. Och det blir lite mer frihet under 

ansvar. Det är väl det som jag känner är det nya. Att det inte är att tidigare studenter har 
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betett sig illa och därför så försvinner alla era möjligheter utan nu är det lite mer att vi får 

frihet under ansvar.  

 

S: Vad betyder principen kunden i centrum för dig? 

 

J: Vad den betyder för mig det är ju verkligen det att, asså du får ju egentligen in hela, asså 

min tolkning av kunden i centrum är ju verkligen helhetsbegreppet av hörnstensmodellen, 

just när det kommer du, det är du som leverantör eller som producent, XX är resultatet eller 

det är målet att vara synonymt med vad kunden faktiskt behöver. Så att kunden i centrum 

det är ju verkligen vad man har för behov, vad man har för förutsättningar, hur man kan 

anpassa och revidera sin målbild, sin projektbild…  

 

S: Och hur skulle du säga att på bästa sätt, liksom, lyckas efterleva den här principen? 

 

J: Men det är ju att öppna upp för att ge marknaden en, att göra sig hörd att göra sig, baserar 

beslut på fakta å att man kanske gör lite kundenkäter och att man hör med oss, att man har 

en liten mer närhet till att veta vad våra behov är. Att vi, vad vi behöver helt enkelt.  

 

S: Skulle du säga att GH arbetar efter kunden i centrum? 

 

J: Jag upplever att Jenny gör det. Jag upplever, det beror på, jag sitter i en så jobbig 

situation att jag ser från kårperspektivet, vad de gör, bakom kulisserna, vad de gör, vad de 

är ämnade att göra, deras projektplan och alla deras nivåer och vart vi ska nånstans. Men 

som boende så är det verkligen bara Jenny som jag upplever, som jag ser, vet ju vad som 

försiggår bakom, så det, att sortera de hattarna så, Jenny är ju den vi ser och då skulle jag 

säga ja.  

 

S: Och resterade då? Skulle du säga att de inte gör det då? 

 

J: Jo, men inte alls i samma utsträckning, men samtidigt har jag en förståelse för byråkrati, 

det är ett helvete, det är det ju, och det tar lång tid och det som kund är man inte alltid insatt 

i eller ok med. Och sen så är ju faktiskt, så vilket jag förstått det, GH, styrt från regionen. 

Så det är ju politiskt bundet, eller det kanske är fel, men det är inget eget företag som kan 

göra vad dom vill utan de står ju till svars till fullo för fullmäktige och det är regionen och 

därför tar ju den här byråkratin ännu längre vända. Och då är det jävligt svårt att kunna 

förankra det men dom vill de är på rätt spår men de skulle kanske behöva ha lite mer 

närhet. Asså lite kanske, nu kommer kårtankarna in, men de skulle kanske behöva ha lite 

mer närhet hos, med studentkåren, kanske ha lite mer insparkar å så vidare och komma ut 

till sina faktiska kunder.  

 

S: Du har inte bott nån annanstans än i studentboende, på Gotland? 

 

J: På GH eller på Gotland? 

 

S: I GH. 

 

J: Nej bara studentboende.  
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S: Jag är lite fundersam över om studenterna särbehandlas då de är studenter eller…? 

 

J: Menar du negativt eller positivt? 

 

S: Det spelar ingen roll. Jag bara undrar om det är något annorlunda.  

 

J: Det tror jag.  

 

S: Men det är ju inte så lätt att säga om man inte bott någon annanstans.  

 

J: Nej. Absolut. Ja Herman (namnet är utbytt), han har ju bott på båda ställen.  

 

S: Ok.  
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Bilaga 8 Intervju Ledningsperson F 

 

S: Det här är helt nya frågor. Och den första tror jag du kommer tycka är lite klurig och det 

är vad betyder ordet princip för dig? 

 

F: Princip…ee…ståndpunkt kanske, ställningstagande? 

 

S: Hur menar du då, om du kan ge ett exempel kanske? 

 

F: Jo men, ja vad ska vi säga då…Ja men, det finns en princip, min princip är att alltid göra 

enligt ett visst sätt eller enligt ett visst fastslaget flöde kanske…Det är nån form av 

ställningspunkt. Eller liksom, man har liksom tagit ut en riktning å så står man fast vid det.  

Det lät ju väldigt som om man är fyrkantig faktiskt men det är inte det jag riktigt menar 

utan det är liksom nånstans a men det är ett ställningstagande man gör, asså det handlar ju 

lite om vad man tycker är rätt eller fel e då är det måste ju ha ett ställningstagande i sina 

principer övertygelse. 

 

S: Ok. Skulle du säga att principer å värderingar är samma sak? 

 

F: Ja det vete fan…Ursäkta språket. 

 

S: Det är lugnt (skratt)… Jag blir bara nyfiken för det du beskrev lät lite grann som… 

Värderingar ja. Ja det kan man ju fundera på, det har jag faktiskt aldrig reflekterat över 

nånstans. 

 

F: Ne. Men det är ju faktiskt väldigt snarlikt så…Jo men det, jo, det borde, för mig är det 

nog det. Har man en princip eller har man en värdering så är det ju, båda två är ju riktade åt 

samma håll, sen vet jag inte om det egentligen, det har jag inte reflekterat över, om det 

finns olika lager i det här. Asså att en princip är mer konkret och att en värdering är liksom 

lite större eller tvärt om. Det har jag faktiskt aldrig funderat på. 

 

S: Ok. Vi går vidare i alla fall. Vad är din uppfattning om vilka Gotlandshems principer är 

gällande kunderna? Å då menar jag inte det som står på typ, er organisationsbeskrivning 

utan din upplevelse av det, Gotlandshems principer. 

 

F: Du menar hur jag uppfattar att vi har, idag eller så`? 

 

S: Ja, vilka principer ni jobbar efter rent konkret och inte vad som står på pappret.  

 

F: Inte den här klassiska kunden har alltid rätt, tills motsatsen är bevisad. EEee…det jag 

tror att vi sliter med idag, det är ju att vi egentligen ska hitta samma principer eller möjligen 

samma värderingar. Det är ju egentligen det som är den stora utmaningen för oss idag. För 

att vi har en ambition om att vi inte bara bör utan skall ha samma liksom värderingar eller 

samma principer, alla våra hyresgäster ska ju mötas med samma liksom förutsättningar.  

Och det skulle jag nog lite om man tittar på oss själva, vi är 100 stycken medarbetare här så 

har vi ändå en bit kvar på den vägen, den resan, för att faktiskt ha samma bemötande 

samma principer samma värderingar. Så det är faktiskt det som är vår stök och ska man då, 
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då gäller det att vi enas om inte vad jag själv tycker, och det är det som är klon till det hela 

att vi har en rejäl portion av jag tycker själv. Det vill säga jag tycker själv, en personligen, 

inte vad vi har bestämt som företag att vi ska ha. Och det handlar ju egentligen om den 

tjänst vi faktiskt å vill och bör och ska leverera. Att vi håller samma linje.  

 

S: Det är inte alltid så lätt. Speciellt inte med tanke på att det är så många som jobbar här.  

 

F: Nej, det har jag inte sagt att det är, det är absolut inte lätt. Vi är ungefär 100 stycken, 

men vi har ju en väldigt många fler kunder än 100. Asså det är ju ett antal tusen kunder vi 

har och alla dom är ju också enskilda individer, vilket innebär att dom kan ju uttrycka sig 

på olika sätt, agera på olika sätt, ställa krav på olika sätt, å också ha en förväntan som är 

olika hög eller bred beroende på vad dom har uppfattat det dom har köpt av oss.  

 

S: Jo men exakt.  

 

F: Ja. Så det är, jag har inte sagt att det är lätt. Men det är ju också det som jag tror att vi har 

medarbetare som också sliter med idag just för att vi har, asså det är ju ok. Absolut att vi 

har kunder som tycker olika om olika saker och har olika nivåer men för att kunna möta 

dom på ett gemensamt och bra sätt och kunna säga både nej och ja´, med liksom, och säga 

att man har, eee, man säger nej på samma sätt och man, eller till samma saker och man 

säger ja till samma saker. Att det inte blir den som skriker högst får mest.  

 

S: Nej, det låter ju lite, som att det kan gå hur som helst.  

 

F: Det kan gå hur som helst och då blir det väldigt spretigt.   

 

Borttagen fråga 

 

S: Vad betyder principen kunden i centrum för dig? 

 

F: Egentligen så tycker jag att kunden i centrum är för tokigt. För kundens centrum då blir 

det nånting annat, om du tar bort i:et, kundens centrum, det händer nånting, det blir nånting 

annat med tanken, kunden i centrum det är fortfarande kunden där borta så finns det ett 

centrum runtomkring, jag är ju fortfarande inte en del av det, pratar vi om kundens centrum 

då måste vi ju in i kundens snurra. Det blir ju samma centrum, nånstans, och du måste titta 

utifrån och in perspektivet. Det är bara såhär, om jag bestämt mig för att leverera en dålig 

produkt, ja men då får jag bestämma mig för att jag ska leverera den så dåligt jag kan, det 

kan ju fortfarande va kunden i centrum, eller kundens centrum. Frågan är ju vad outputen 

blir av det. Å det måste man ju fundera på, är jag ute efter att jag ska ha så sura kunder som 

möjligt, ja då kommer jag förmodligen att lyckas med att leverera så dåligt som möjligt.  

Men om jag är ute efter att jag vill ha 100 % nöjda kunder, i alla lägen, om jag verkligen 

bestämmer mig för att det är det jag ska göra så, då måste jag ju sätta kunden mitt i centrat.  

Och det är kundens centrum som faktiskt avgör om det blir 100 % nöjdhet eller inte, det är 

inte jag.  

 

S: Nej precis. Skulle du vilja påstå att Gotlandshem arbetar efter den här principen, kunden 

i centrum? 



 Sid 25(39) 

 

F: Om jag ska va riktigt ärlig, nej.  

 

S: Kan du, hur kommer det sig att du inte tycker det? 

 

F: Därför att vi har en stor resa kvar att göra, faktiskt. Jag har ju jobbat här i sex år och när 

jag började här var det här ett bostadsbolag.  

 

S: Å vad är det idag? 

 

F: Då var det ett bostadsbolag som levererade en produkt, där man hade en förutfattad 

mening om hur den här produkten skulle se ut och om det sen va nån som skulle bo där 

eller inte, var inte relevant. Nu är jag lite, fallerar jag lite, men asså nånstans får man väl 

ändå göra den, å dom ska bara vara tacksamma om de hade nånstans att bo. Att ändra det 

mindsetet är inte det lättaste. 

 

S: Nej det kan jag tänka mig. 

 

F: Och vi har kommit en lång bit på väg, men vi är inte där. Vi har många kunder som säger 

att de är ganska nöjda, men asså nånstans så behöver vi verkligen tänka till. Hade vi varit 

utsatta för väldigt tuff konkurrens, då hade vi fått jobba på.  

 

S: SÅ med andra ord så kan man ju säga att det är, asså ni har ju typ, inte helt, men lite 

halvt monopol här vilket gör det lite lättare.  

 

F: Ja exakt, det är lättare att krypa undan och säga ja men du får väl va nöjd med det vi 

levererar, ja det finns ju egentligen två skäl till det, det ena är ju nästan att vi är XXX, det 

finns många hyresvärdar här nere men vi har ju egentligen ingen riktig konkurrens, det 

finns ingen som är så stor, å andra sidan är det ju bostadsmarknaden i sig. Ja du kan tycka 

vad du vill om oss, för du behöver ju i alla fall nånstans att bo, nu hade vi det här ledigt, 

varsågod och ta det för det finns inget annat att välja på. Så det är ju nånstans en realitet.  

Men vi behöver ju om vi ska va lite kloka och smarta, förstå att det kommer en dag då det 

här kommer att ändra sig, å vad händer, om det är så att det blir ett väldigt överskott på 

bostäder. DÅ kanske man väljer var man vill bo. Och då kanske det inte längre är inte 

intressant att bo hos oss för vi är inte så bra som vi trodde. Det är nånstans så är det ju inte 

det du som väljer, då blir det ju inte, vad ska jag säga, bostadsbolagets marknad utan då blir 

det ju köparens marknad. Å då hittar man ju det som passar ens liksom plånbok, liv, 

förutsättningar, på bästa sätt, då kan man ju välja och vraka. Det kan du ju inte idag.  

 

S: Nej, du tar det första bästa som finns.  

 

F: Jo men det gör du ju, vad är det bästa alternativet, jo det är parkbänken eller bo kvar 

hemma hos föräldrarna eller i nåt annat kollektivt boende eller så har du det här, å då är det, 

det enda du har att välja på, det är det du liksom kan ta. Så ser det ut och så ser det ut för 

många. Å det är klart att det här är ju också en balansgång, det är inget fastighetsbolag vill 

ju ha 100 lediga lägenheter var för då kommer vi ju gå i konkurs alltihop för de kostar ju 

nånstans ändå liksom underhålla, så det här är ju en jättebalansgång. Men vi kan ju jämföra 
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oss med våra kollegor i allmännyttans bransch i Sveriges avlånga land. SÅ är det ju så här 

att det finns dom som är mycket bättre på det här, som har kommit mycket längre. Vi har en 

resa kvar att göra, vi behöver verkligen sätta oss på kundens sida och göra en resa genom 

vårt, jag vad ska jag säga, genom processerna med våra arbetsflöden. Och jag tror att vi 

kommer hitta ganska mycket, eller jag tar tillbaka, vi kommer hitta väldigt mycket som vi 

behöver förbättra. Det behöver förbättras en hel del, säkerligen i teknik och annat sånt här 

praktiskt med information och allt sånt där, men jag tror att väldigt mycket av det där 

handlar om hur vi faktiskt då i de här fysiska grejerna då också möter vår kund.  

För det är ju XX, det finns de som katastrof levererar. Ingenting funkar, diskmaskinen är 

upp och ner, och det är hål i golvet och det är det ena och det andra och det femte…men 

lika förgjordat höll jag på att säga, så kan man ändå va nöjd. Det handlar om hur man blir 

bemött där. Om det finns nån som hela tiden berätta, jag är ledsen, det här går åt helsike, 

men det är det här och sen så gör vi det här och sen händer det och sen händer det å då 

kommer vi göra på det här sättet, det kommer ta den här tiden å hit vet jag och inte längre, 

du kan va nöjd ganska länge även om det är ett elände du sitter i. Det är det handlar om och 

det är, ingen information är ju också information.  

 

S: Nej men precis. 

 

F: Och vi behöver bli mycket bättre på det, det är en klo för oss. Att nånstans beskriva det , 

så nej vi är inte världsbäst. Kommer vi att bli det? Troligen aldrig.  

 

S: Nej, så är det ju med allt, för att när ni väl har kommit dit då är det nåt nytt.  

 

F: Ja men så är det ju. Å det är ju också så att omvärlden skapar ju också nya förväntningar.  

Asså det är ju lite så, man pratar med sina arbetskamrater och hör att de bor nån annanstans 

och då har de nånting som inte man har själv. Ja där byggs det ju plötsligt en helt ny 

förväntan. Och det kan va en förväntan som inte vi har en aning om men som så 

småningom kommer och växa till nånting vi behöver också bemöta. Så vi kommer aldrig 

komma i mål, men visst kan vi hitta steg på vägen nånstans, för idag, kunden ja de säger att 

de är nöjda, det mäter man i våran enkät, så vet du själv att 60, jag kommer inte ihåg, 66 % 

nöjda, ja men det ska ju, vi får ju upp liksom. 80, ja men är det bra då, nej det är skitdåligt.  

 

S: Ja om man kollar till antalet, hur många som då är missnöjda.  

 

F: Ja men så är det ju, men vi vill ha hu7ndra, ja med det kanske kan kännas som 

övermäktigt, vi är ju trots allt också bara människor, man får ju börja bryta ner det här. Steg 

på vägen.  
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Bilaga 9 Intervju ledningsperson M 

 

S: Jag har några frågor som är helt annorlunda från dem jag ställde sist. Så det är nåt helt 

nytt. Och den första kanske är lite klurig och det är vad betyder ordet princip för dig? 

 

M: Oj, princip, asså det, asså det går att lyfta fram på massa olika sätt skulle jag säga, 

utifrån fall till fall så kan princip, det kan va en negativ klang i och jag kan också tycka att 

det har en Klang av, nej men det är nog mer en negativ klang i det ordet. Att man är 

principfast. Att man är inte öppen för, inte öppen för…andra åsikter.  

 

S: På det viset, så att typ att man håller fast vid sina principer och därför är det ovillig att 

ändra sig till något annat? 

 

M: Aa men lite så. 

 

S: Det var en annorlunda åsikt. Om vi säger så här då, vad är din uppfattning om vilka  

Gotlandshems principer när det gäller kunderna? Å då menar jag inte det som står liksom 

på pappret utan mer hur, asså vad är deras principer tycker du när det gäller kunderna, rent 

praktiskt? Vad är det dom…Vad har dom för principer? 

 

M: Gotlandshems…? 

 

S: Vad är din uppfattning om vilka Gotlandshems principer när det gäller kunderna? 

 

M: Vad Gotlandshems principer när det gäller kunderna? 

 

S: För det var därför jag också frågade vad princip är för dig, för att, om jag skulle säga att 

jag gör nånting på princip, vad gör jag då? 

 

M: Men då gör du ju nånting som är förbestämt och det är ju lite det som jag tycker är 

negativ klang att du stänger ute andra liksom intryck på nåt sätt.  

 

S: Men om du skulle då säga vad är det då Gotlandshem gör då som är förbestämt, när det 

kommer till kunderna, enligt din uppfattning? 

 

M: Nejmen alltså att vi, jag skulle snarare säga att där är vi lyhörda för kundens behov och 

utifrån det så är ju då principen snarare att vi ska beakta behovet med hjälp av våra 

värdeord, som är trygghet, värme och framåtanda.  

 

S: Ok. Å om du skulle då, hur gör ni rent då, om du skulle ta ett exempel, bara för att få lite 

mer förståelse för det? 

 

M: Nej men alltså, det vi har jobbat med under ganska mycket, under inte jättelång tid, men 

det är ju just att ha kundens fokus, inte ha kundfokus, utan att vi ska inte gissa oss till vad 

kunden vill ha, utan vi ska på riktigt ta reda på, vad är det kunden vill ha.  

 

S: A det är ju faktiskt en stor skillnad.  
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M: Det är en väldigt stor skillnad. Å den är lätt å missta.  

 

S: A det kan jag tänka mig.  

 

Borttagen fråga 

 

S: Vi har redan snuddat lite på det, men vad betyder principen kunden i centrum för dig? 

För tro det eller ej, det är en princip, enligt vissa i alla fall. 

 

M: Kunden i centrum? Ehm, och jag som då jobbar väldigt mycket med kund tycker att 

kunden i centrum är ett ganska förlegat liksom sätt att uttrycka det. EHm, för det är som att, 

att vi ska stå och liksom beakta kunden å det är ju inte det vi egentligen ska göra. Jag tänker 

ju snarare utifrån ett i kundens fokus vi är intresserade av. Så behöver vi liksom, vi behöver 

rent konkret ta reda på riktigt, vad kunden vill, inte utifrån att betrakta eller beakta kunden, 

gissa oss till det.  

 

S: OK. Så du skulle alltså säga då att kunden i centrum är ganska, att det blir fel på något 

vis då? Om man tänker så? 

 

M: Kunden i centrum…Nej men kunden, asså, nej, gud va svårt det här va…Nej men 

det…. 

 

S: Nej det finns inga fel svar i alla fall.  

 

M: Nej jag förstår det, men jag måste liksom…ehm, utifrån att det är kundorienterad 

organisation så är det ju hela tiden hyresgästen eller kunden som är viktig. Så på så sätt så 

är det ju…nån typ av sanning i det, kunden i centrum. Ehm, men jag…aaa jo.  

 

S: Vad skulle du säga är skillnad på den här kunden i centrum och som du säger kundens 

fokus? 

 

M: EHm…Ja att det, att det handlar om så mycket mer än att beakta och betrakta tror jag. 

Som jag uppfattar liksom kunden i centrum men de aa…men jag börjar bli mer och mer 

bekväm i det nu känner jag.  

 

S: Det gick fort. Om vi säger så här då, skulle du vilja påstå att Gotlandshem arbetar efter 

principen kunden i centrum? 

 

M: Idag gör vi absolut det. Eller jo, eller delar av organisationer gör vi det. Jag skulle ju 

vilja se att även delar av företaget som har ett annat huvudansvar, också har kundens 

ansvar. Eller ¨även har ansvar för kunden så att säga, att det är hela organisationens ansvar.  

 

S: Du menar exempel, vissa typ kanske avdelningar som inte kopplade direkt till kunden 

eller? 

 

M: Nej exakt. Typ dom som jobbar med mer hårdvara. Som att bygga bostäder till exempel.  
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S: Ok. Så du säger då ändå att Gotlandshem arbetar efter den här principer då, men kanske 

inte inom alla områden? Speciellt dom som kanske inte är direkt kopplade till kunden? 

 

M: Nej många kopplar ju snarare ifrån kunden.  

 

S: Men hur kommer det sig att du tycker att den delen du tycker, som arbetar efter det här, 

hur kommer det sig, vad är anledningen till att de faktiskt, att du tycker att de har de här 

kunden i centrum tänket? 

 

M: Varför jag tycker att dom har det? 

 

S: Ja. 

 

M: Ehm, nejmen nånstans som sagt vi är ju ändå en kundorienterad organisation, vi bygger 

vår verksamhet på att vi har hyresgäster, ee så det är ju en förutsättning för att 

organisationen ska fungera. Å vi måste samtidigt veta vad vill kunden ha.  

 

S: OK.  
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Bilaga 10 Intervju ledningsperson V 

 

S: Mina frågor är väldigt specifika men samtidigt inte för folk har upplevt att de är svåra att 

svara på dom, för det är inga självklara svar. Men i alla fall, den första frågan är vad 

betyder ordet princip för dig? 

 

V: Definition av en princip? 

 

S: mm. 

 

V: A men det är ju nånting man gör för att det anses att man ska göra det. Tänker jag när 

jag tänker princip. Det är en oftast ett inofficiellt ställningstagande som kanske inte alltid 

bygger på nåt konkret egentligen. Det är en förväntan, man förväntar att man ska bete sig, 

agera på ett visst sätt i en viss situation. Bara för att.  

 

S: Eller kanske, det kanske har en viss grund nånstans men man kanske inte tänker på det.  

 

V: Nej, absolut, det kommer ju nånstans ifrån, vi har ju de 10 budorden, varför ser vår 

lagbok  

ut som den gör, det kan va så att man behöver reflekterar över det men det är klart att det 

finns en koppling nånstans. Men det är principer för mig, att vi ska förhålla oss till det här, 

principer kan va bra, kan va väldigt vägledande kan jag tycka många gånger, men dom ska 

finnas, det ska finnas en anledning till varför man har dem, det ska finnas för att hjälpa, de 

ska ha ett tydligt syfte annars så är de ju många gånger i vägen, och hämmande.  

 

S: Ja. Det kan jag tänka mig, har man inget syfte med att ha en princip utan bara har den 

bara för att då kanske till och med det blir negativt. 

 

V: Det blir ju det. Vi tog ju fram en tex. Vi tog fram en digital affärsstrategi och då la vi in 

vägledande principer för att hjälpa till att tolka. En strategi kan ju, vara väldigt okonkret 

och svårt att översätta till mig, vad innebär det här för mig konkret? Där en princip kan 

underlätta. Så den kan ju va till hjälp men jag tänker nog att om du aktivt tagit fram och 

arbetat fram den då är den till en hjälp, men har du inte gjort det eller intern reviderat den 

utan den bara många gånger bara existerar där är det en stjälp, för att den hämmar.  

 

S: Det kan jag absolut köpa. Vad är din uppfattning gällande GH principer angående 

kunden, eller hyresgästerna? 

 

V: Jag skulle vilja säga att vi inte har några principer och att det är negativt för att vi inte 

har det. Vi har väldigt få uttalade generella förhållningssätt, eller vi har väldigt få uttalade 

generella sätt i vår kommunikation vare sig det är prata rent media för att bära ut den 

skriftliga informationen eller hur vi betonar oss och vilket språkbruk vi använder. Jag vet 

att jag tänkt tanken, aldrig uttalat mig men nu ska jag göra det för första gången, jag skulle 

mena på att vi är lite som XX när vi kom, man började prata om de små detaljerna istället 

för ta helheten. Vi går in och talar om att du ska stava mail med j, men ha inte satt en 

princip som säger vilka kanaler ska vi kommunicera med kunderna, så vi petar i små 

enstaka ord, men vi har inte tatt nån helhet, varken nu, varken då. Varför det då, jo för att 
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det är mycket lättare att säga att skriv inte DU med stort D, snarare än att säga, för det är 

bara nåt som nån annan behöver förhålla sig till. Istället för att gå in och säga att vi ska 

kommunicera med våra kunder enligt de här principerna, eller vi ska ha det här 

förhållningssättet. Enligt de här principerna, för det ställer krav på ett helt annat sätt.  

 

S: Jag kan tänka mig, när man går in och gör såna där petjobb, så blir det som att man 

känner sig väldigt låst. Medan om man säger, har en övergripande princip å inom den 

ramen kan du agera ganska fritt- 

 

V: A men det är lite det jag menar att det ställer ganska mycket krav och det blir man börjar 

med de här små sakerna för att de är alldeles för mycket att ta tag i. Det blir för mycket att 

ta tag i och man kommer inte orka det så därför börjar man peta i de här små detaljerna som 

inte kommer spela nån roll. Det spelar ingen roll om jag skriver mail med i eller med j. Men 

det spelar jättestor roll när vi börjar prata om att vi förhåller oss till de här principerna.  

 

S: Absolut. Om vi säger såhär, vad betyder då den här principen kunden i centrum för dig? 

 

V: A, det där, en princip jag väldigt mycket ogillar.  

 

S: Mhm 

 

V: För jag skulle inte vilja säga att kunden är i centrum, utan kunden är del av oss och vi, 

jag förstår vad man menar med ordet men jag har lite svårt för det. För det är som att allt 

ska liksom kretsa runt kunden att kunden ska stå i mitten så ska allting snurra runt omkring. 

Jag vill ju ha kunden integrerad i verksamheten, den är ju inte i centrum utan den är en 

naturlig del av verksamheten. Vi går inte runt den utan vi tar armkrok med den. Men jag 

förstår vad man menar och jag tänker ju bara den här omsvängningen man har gjort i 

uttrycket kundens fokus till att ha kunden i fokus, eller tvärt om menar jag, att ha kunden i 

fokus eller kundens fokus. Å jag tänker just det här att ha kundens fokus innebär att jag 

fokuserar på det min kund fokuserar på. För fokuserar du på kunden, det gör vi nog alla, det 

är lite det jag menar visuellt, när du sätter kunden i centrum, då står alla å tittar på kunden. 

Alla står å tittar på kunden det är inge konstigt men tittar vi på det kunden tittar på? Eller 

tittar vi på kunden. Det är rätt stor skillnad, krokar vi arm och gör det som kunden vill att vi 

gör eller gör vi det för att vi anser att kunden behöver det här? Så i min bok att ha kunden i 

centrum är ju att vi krokar arm på kunden och går tillsammans med kunden framåt å vi 

löser utifrån kundens, vad kunden vill och vad kunden har fokus på. Sen måste vi ju 

nånstans i det här ha en affärsmässighet och vi har också ett otroligt ansvar att hjälpa 

kunden åt rätt håll. Lite nugging. Vi kan inte, vi måste kliva in och styra, precis som våra 

politiker styr oss med olika subventioner måste vi göra likadant för kunden. För att ta 

tröskeln till förändring är bland det tuffaste du kan göra. Och då kan du antingen tvinga nån 

till förändring eller hjälpa nån att göra förändringen lite enklare, å där har vi ett jätteansvar 

tycker jag. Dels vad gäller kompetens men också omvärldsbevakning och nån form av 

framtidsvisioner, och var är det vi ska å vart ska samhället ta vägen? Är du med mig? 

 

S: Jag är med dig, jag har ju hört ungefär samma svar från en annan jag intervjuade, men 

just det här, skillnaden på att ställa sig och låtsas va kunden och se vad vill jag ha som 

kund, istället för att titta på kunden och ba, jag tror att du vill ha det här utifrån vad jag ser.  
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V: Men för alla har kunden i fokus eller kunden i centrum, det är självklart att man har det 

för att kunden är den som kommer betala kostanden. Det hade även skrivmaskinen facit, 

men de hade inte samma fokus som den kunden hade. Men att fokusera på kunden det gör 

alla automatiskt, för annars har vi ingen intäkt. Det är inte svårare än så, men om du ska 

överleva, så måste du titta på samma sak som kunden tittar på. Du måste också nånstans 

förutspå vad kunden kommer vilja ha. Och du måste också ibland våga anta att kunden 

kommer dra åt det hållet. Du måste gambla lite.  

 

S: Jo. Så är det ju, man kan ju ha fel.  

 

V: Ja men framför allt så vet många gånger kunden kanske inte vad hen vill ha imorgon.  

 

S: Kanske inte kan sätta ord på det, för då hade du inte behövt en produktutveckling, då är 

det bara gå ut och fråga vad vill du ha imorgon? Men det vet man inte, men man kan ju ana 

ett behov, ana en förändring, man kan ana vilket håll det börjar dra åt och det är oftast 

utifrån ett helt samhälle och liksom utveckling av vår omvärld och det måste du börja bana 

väg. Det vi gör idag det ska ju skörda frukt om 10 år. Inte idag, det är ju sen. Vi måste hela 

tiden som organisationen leva som om vi levde imorgon.  

 

S: För förändringen går alldeles för fort.  

 

V: Jo och ska vi liksom hinna måste vi förutspå, jag kan inte börja bygga bilen idag om 

efterfrågan finns idag. Det är för sent. Det är alldeles för sen för så fort den kommer ut är 

den passé.  

 

S: Skulle du säga att GH arbetar efter kunden i centrum, principen? 

 

V: Ehm, ja, det skulle jag vilja säga att vi gör men vi gör det på olika sätt, där vi har delar 

som står och tittar på kunden, å andra delar som försöker ta armkrok med kunden. Å det är 

här det krockar lite. Skulle jag vilja påstå. Alla tror jag, asså GH vill väl, GH vill 

hyresgästens bästa, men jag tror inte riktigt att man fullt ut är helt överens om vad det 

innebär. För man har lite olika syn på det. Det är där vi går lite vilse.  

 

S: Det här, ert, det perspektiv som ni nu önskar att man ska gentemot kunderna, att man 

ställer sig och krokar arm är det nåt ni lär ut till alla eller nåt ni försöker sprida vidare eller 

är det bara här på kontoret det pratas om? 

 

 

V: Det där är en jättebra fråga. Jag tycker vi är ganska dåliga på att leva som vi lär, 

generellt, det gäller inte bara det här utan liksom hela delen om hur vi förhåller oss till 

saker, vi är ganska spretiga. Och det jag framför allt kan tänka att vi är dåliga på är ju att 

översätta visioner och mål utifrån olika förutsättningar. För vi är, vi har alla olika 

förutsättningar, vi har olika arbetsuppgifter, vi är olika nära vår kärnverksamhet, men vi vill 

gärna ha nån form av referens att det är här vi ska va allihop. Det är nog där vi fallerar, jag 

skulle nog säga att vi försöker lära ut det, men vi försöker lära ut en modell och det är den 

som inte funkar överallt. Det är där, det skiter sig. Där går vi lite vilse.  
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S: Jag undrar vad det beror på för att, asså om du säger att vi vill ta armkrok med kunden vi 

vill se från kundens ögon, jag kan tänka mig att det låter väldigt bra å sådär, men hur gör 

man det, rent konkret? Det är det som jag tror är svårt att uppfatta.  

 

V: Precis. Och det är det som är utmaningen och där finns det inte ett svar för det är också 

lite utifrån allas förutsättningar. Å vem är kunden? Asså, kan ju också va en jättestor grej 

för alla är kanske det inte är hyresgästen det handlar om, det kan också vara interna kunder.  

Men bitvis är vi otroligt organisationsstyrd och personalstyrd att vi utgår från hur vår 

organisation och vår personal vill verka. Och så ska vi försöka översätta det till hur vi ska 

agera utåt för att vi ska få in det här, det finns ju jättemånga såna konkreta exempel att nä 

men nu för att det ska funka bättre med lönerna så måste ni tidrapportera den första varje 

dag. Ok, då har vi löst det för de som jobbar med löner, men du har sabbat det för alla 

andra. Jättebra tanke verkligen, men det föll inte hela vägen ut. Och det är här är ju bara ett 

exempel, det finns en miljard såna exempel på hur vi agerar, gör vi det för att det passar oss 

och jacka in i vår modell eller gör vi det för att det faktiskt på riktigt blir bra för den det ska 

bli bra för? Vem är det, det ska bli bra för? Är det vi som ska jobba? Eller är det våra 

hyresgäster, vår kund som ska jobba? Vem är det som ska ha, en bra tillvaro? Ja jag får 

betalt på jobbet i alla fall, så vad jag gör kanske inte spelar så stor roll faktiskt.  

 

S: Men sen är ju, de anställda är ju också en form av kund så att säga.  

 

V: Precis. 

 

S: Man ska trivas som anställd och man ska känna att man gör ett bra jobb och att det är 

givande samtidigt som att kunden också ska va nöjd.  

 

V: Det är det jag menar att det måste liksom genomsyra hela, det är därför XXX vi tar 

armkrok på varann. Det är ju det måste handla om, att vi hjälps åt och vi vill samma sak 

och då blir det ju, ganska mycket, det här man brukar säga, man kavlar upp armarna. Och 

det är ju, precis som du säger, det är ju likadant om det är en medarbetare, eller om det är 

bolaget och personalen, medarbetare emellan. Det handlar ju om att dra åt samma håll. 

Utifrån samma vision, sen kommer det innebära praktiskt, innebära för olika personer olika 

saker. Men det inte ett vi och inte ett dom, det finns inte en kund och inte en hyresgäst utan 

det är liksom vi, det är ett kluster.  

 

S: Ja, det verkar ju inte som att nån speciell, det finns ju ingen organisation i världen där 

alla är 100 procent nöjda.  

 

V: Nej och det ska det inte va, det vore ju konstigt, då är det ju fel nånstans.  

 

S: Ja men exakt, då är det nåt fel. Det är otroligt svårt. Och jag tror att ju färre man är desto 

lättare är det ju, därför helt plötsligt, att ju större man blir, ju mer, oj, jag ska hålla överallt 

här.  

 

V: Jo, men det är också en fråga om vilken skala lägger du på nöjd, det är en jävla skillnad 

på att va nöjd och va missnöjd. För är du missnöjd så är det ju att det går fel, är du inte fullt 
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nöjd, går det inte helt rätt men jag känner att det når inte hela vägen fram. SÅ jag kan säga 

att så länge alla är på graden nån form av nöjdhet så är det bra, så fort det tippar över till 

missnöje då blir det ju negativt, och då blir det ju hämmande. Det ska skava lite, förändring 

och utveckling ska göra ont annars var det inte bra. Sen behöver det inte innebära att det 

liksom är en missnöjesprocess, för då blir det ju nånstans nån antiprocess. Så det ska va 

jobbigt, och göra lite ont i det här och i kundkontakt och kundrelationer, det ska va lite 

besvärande, lite sådär, det är inte hopp och lek hela tiden. Men det behöver inte va negativt 

för det, asså en missnöjd kund behöver inte va negativ kund. Jag kan va missnöjd som fan, 

men jag kan ändå va nöjd.  

 

S: Men jag kan tänka, det va nåt exempel jag hörde, du kan sitta i ett jävla elände i bostaden 

och allt är sönder å det läcker å, men så länge du får bra service så är du fortfarande 

nånstans nöjd. För att personen förstår din situation, gör allt den kan för att hjälpa dig. Då 

är det inte så himla illa.  

 

V: Nej det är precis det jag menar och det kan man XX när man tittar på personal och när 

man börjar fråga folk liksom, hur är kulturen, drar vi åt rätt håll å sånt och folk säger att vi 

drar åt fel håll, där har vi ett problem. Men har vi folk som säger att det går åt rätt håll, men 

fan jag är inte nöjd ändå, jag tycker inte att vi gör tillräckligt bra. Det är ju ett positivt, det 

är ju fortfarande på den bra skalan liksom. Och det jag tycker är viktigt å komma ihåg det 

är att se, man måste se det på olika sätt, återigen du måste översätta det till olika 

människors, olika funktioners förutsättningar och behov, och det funkar inte one size, do 

not fit all. Så är det. Men vi vill gärna trycka in alla i den här enda modellen och tycka att 

det är perfekt. Där för att koppla tillbaka till principer, där är ju principer, kan ju va nånting 

väldigt bra. Istället för att säga det, att du gör alltid si eller så, a men du ska tänka på att du 

ska göra åt det här hållet. Sen hur du gör det, det spelar inte så himla stor roll, där tycker jag 

ju att rutiner och processer bara är i vägen. För att det boxar in oss så sitter man å nöter det 

där och man tänker inte längre. Istället för att säga det att men vi ska åt det här hållet, 

spring! Spring fritt, bara du går åt det här hållet. Sen om du går runt sjön eller eka och ror 

över, skit samma, du ska över till andra sidan.  

 

S: A faktiskt.  
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Bilaga 11 FMEA inspirerad tabell från förstudien 

 
 

Tabell 6: Prioriteringsanalys 

Problemområde Genomförbarhet 

skala 1–5 (5 är hög) 

Uppskattad effekt 

skala 1–5 (5 är hög) 

Genomförbarhet * 

Uppskattad effekt 

(Projektmöjlighet) 

Tillvalsprocessen 4 2 8 

In- och utflyttningsprocessen 4 4 16 

Felavhjälpningsprocessen 2 5 10 

Förändringsbenägenhet 5 3 15 

Kundperspektiv 5 5 25 

Konkreta problem 5 1 5 
Ledning 3 3 9 
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Bilaga 12 Sammanfattning av förstudie 

 

En förstudie gjordes för att undersöka kvalitetsproblem som företaget kan tänkas ha idag 

och möjligheten att ta sig an dem. Resultatet från förstudien uppvisade sju problem, varav 

tre kopplade till processer inom verksamheten. De sju problemområdena benämndes 

följande:  

 

➢ Tillvalsprocessen 

➢ In- och utflyttningsprocessen 

➢ Felavhjälpningsprocessen 

➢ Förändringsbenägenhet 

➢ Kundperspektiv 

➢ Konkreta problem 

➢ Ledning och styrning 

 

För att kunna välja ett rimligt projektområde, genomfördes en prioriteringsanalys med 

inspiration från kvalitetsverktyget FMEA (se Bilaga 11). Genomförbarhet multiplicerades 

med uppskattad effekt och problemområdet kundperspektiv, fick högst antal poäng. Det här 

området skulle alltså bli föremål för studien. Området behövdes dock preciseras och skalas 

ned till ett mer begripligt och konkret problem.  

 

Kundperspektivet innefattar i det här fallet bland annat utifrån vilket perspektiv företaget 

arbetar idag, alltså, vilka ögon företaget ser verkligheten ifrån. Kundperspektivet innefattar 

också resultatet från diverse kundenkäter och intervjuer med företagets anställda. De 

anställda som intervjuades menade att företaget idag har ett medarbetarperspektiv, som 

innebär att företaget förhåller sig till sina anställdas föredragna sätt att arbeta. De menade 

att det här är problematiskt då de istället önskar arbeta efter deras kunders förutsättningar. 

Samtliga intervjuade menade också på att GH har svårt att hitta roten till problemet med 

missnöjda kunder men att det finns spekulationer och gissningar på vad orsakerna kan vara, 

varav ett medarbetarperspektiv, var en gemensam gissning. Kundenkäter som företaget 

skickat ut vartannat år, visar på att det finns både nöjda och missnöjda kunder, däremot 

visar inte enkäterna helt tydligt på varför det uppstår nöjdhet eller missnöje. 

 


