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Abstract 
Planned property maintenance should be done in a strategic and thoughtful manner. If this is not done, 
it usually happens that the maintenance work is done unstructured with dissatisfied tenants as a result. 
The focus in this thesis is planned maintenance of housing and in particular the maintenance of 
apartments, which most affect the tenants. 
 
The purpose of this thesis is to contribute with increased knowledge of how housing companies work 
with strategic maintenance that directly affect customers' accommodation. The issues studied are how 
municipal actors work on internal maintenance and customer options, and how it affects profitability 
and customer satisfaction in companies? 
 
The work has been limited to include only municipal housing companies, with a minimum of 700 
apartments in the stock, in the degree project. The only geographical demarcation that has been made 
is that the study is conducted within Sweden's borders, the housing companies surveyed are thus 
scattered throughout the country. 
 
The various housing maintenance strategies have effects that affect different parts of a housing 
company. Depending on whether a property owner or tenant determines when a maintenance is to be 
done, companies can more or less control the planning and, consequently, the cost of maintenance. 
Either the economies of scale may be lost and maintenance work more expensive than it would be or the 
models could have direct tax effects for a company. 
 
"The research field service management summarizes a leadership strategy that focuses on customer 
relations through a customer-oriented service structure and a customized service offering". Striving to 
develop and offer top quality services is something that all organizations can and should do. Regardless 
of the industry, the literature finds reasons and motives that service management and quality of service 
are something that should be worked with. For public housing companies, Blomé presents the following 
three arguments which point out that housing companies can benefit from using principles of service 
management: 
 

 Customers are particularly dependent on housing company services because they depend on 
different social ties to the environment. This means that customers can not change supplier 
from one day to another as easily as other service markets. 

 The housing company is particularly dependent on a good relationship with the tenant because 
it is difficult to cancel unfavorable relationships. 

 A long-standing customer is usually a profitable business for the housing company, with less 
costs for renting. 

 
In order to answer the questions asked in the thesis, information about what the housing companies 
perceive about the different models and services is collected. The study will therefore consist of a 
questionnaire and semi-structured interviews. This means that the choice of method is both qualitative 
and quantitative, which literature refers to as "mixed-methods". 
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The main results listed in the conclusion are as follows: 
 

- No matter how you choose to define the different models, it can be noted that the definition of 
them looks very different in the industry. What the companies have said they are working on for 
model versus what they actually work with differs in many cases. 
The theory describes a general problem of the concepts and definitions of the concepts when it 
comes to maintenance, the same problem seems to exist around the maintenance models. 

- The model Periodic apartment maintenance results in significantly more maintenance than the 
other models. 
Frequency is brought up as one of the factors that affect maintenance costs, reasonably those 
companies working with this model should have a higher maintenance cost compared to other 
companies. 

- Tenant-based apartment maintenance is the model that generates most satisfied customers 
while at the same time it is the least profitable model. 
Customer satisfaction is based on the theory of a service-oriented organization and this model, 
which is more customer and service oriented, confirms the theory of increased customer 
satisfaction. The interview also shows that it largely depends on the rental discounts that the 
tenants have the opportunity to receive. The fact that it is not particularly profitable can be 
partly due to rental discounts and partly to the rental regulations that exist. 

- Regardless of the number of customer options a housing company has in its range, the financial 
outcome looks similar, but for customer satisfaction, the more options, the happier customers. 

 
This thesis has focused on the municipal housing companies and how they experience the different 
models of apartment maintenance. Muyingo (2017) studied the differences between municipal actors 
and private actors regarding operating and maintenance costs, it would also be interesting to study if, 
and in that case how it differs from the apartment maintenance between these two different actors. How 
do the different actors differ in the way they work with internal maintenance and why, and also what 
are the consequences of that? 
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Sammanfattning 
Planerat fastighetsunderhåll bör ske på ett strategiskt och genomtänkt sätt. Om detta inte görs medför 
det allt som oftast att underhållsarbetet sker ostrukturerat med missnöjda hyresgäster som resultat. 
Detta arbete fördjupar sig i det planerade underhållet för fastigheter och närmare bestämt det inre 
underhållet, underhållet av lägenheter, som i allra högsta grad påverkar hyresgästerna.  

Syftet med denna uppsats är att bidra med ökad kunskap om hur bostadsbolag arbetar med strategiska 
underhållsfrågor som direkt påverkar kundernas boende. De frågor som studeras är hur kommunala 
aktörer arbetar med inre underhåll och tillval samt hur det påverkar lönsamheten och kundnöjdheten i 
företagen? 

Arbetet har begränsats till att endast ta med kommunala bostadsbolag med ett minimum på 700 
lägenheter i beståndet i examensarbetet. Den enda geografiska avgränsning som gjorts är att studien 
görs inom Sveriges gränser, bostadsbolagen som undersöks ligger alltså utspridda över hela landet. 

De olika strategierna för lägenhetsunderhåll har effekter som påverkar olika delar av ett bostadsbolag. 
Beroende på om det är fastighetsägare eller hyresgäst som bestämmer när ett underhåll ska ske kan man 
som bolag mer eller mindre styra planeringen och därmed kostnaderna för underhållet. 
Stordriftsfördelar kan gå förlorade och göra underhållsarbetet dyrare än det skulle behöva vara eller så 
kan val av modell ha direkta skattemässiga effekter för ett företag. 

”Tjänsteforskningsfältet service management sammanfattar en ledarskapsstrategi som sätter 
kundrelationer i fokus via en kundorienterad servicestruktur och ett anpassat serviceerbjudande”. Att 
sträva efter att utveckla och erbjuda tjänster med toppkvalitet är något som alla organisationer kan och 
borde göra. Oavsett bransch så finner man i litteraturen skäl och motiv för att service management och 
tjänsternas kvalitet är något som man bör arbeta med. För offentliga bostadsbolag presenterar Blomé 
följande tre argument som pekar på att bostadsföretag kan vinna på att använda principer från service 
management: 

 Kunder är särskilt beroende av bostadsbolagets tjänster eftersom man är beroende av olika 
sociala band till omgivningen. Det betyder att kunder inte lika lätt som andra tjänstemarknader 
kan byta leverantör från en dag till en annan. 

 Bostadsbolaget är särskilt beroende av en god relation till hyresgästen eftersom det är svårt att 
avbryta ofördelaktiga relationer. 

 En bofast kund är oftast en lönsam affär för bostadsbolaget med mindre kostnader för bland 
annat uthyrning. 

För att svara på de frågor som studien ställer insamlas uppgifter om vad bostadsbolagen upplever kring 
de olika modellerna och tjänsterna. Studien kommer därför att dels bestå av en enkätundersökning dels 
semi-strukturerade intervjuer. Detta innebär att valet av metod både är kvalitativt och kvantitativt vilket 
litteraturen benämner som ”mixed-methods”. 
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De huvudsakliga resultaten som tas upp i slutsatsen är följande: 

- Oavsett hur man väljer att definiera de olika modellerna så kan det konstateras att definitionen 
av dem ser väldigt olika ut inom branschen. Vad bolagen har uppgett att de arbetar med för 
modell kontra vad de faktiskt arbetar med skiljer sig i många fall. 
Teorin beskriver en allmän problematik kring begreppen och definitioner av begreppen när det 
kommer till underhåll, samma problematik verkar även finnas kring underhållsmodellerna. 

- Periodiskt lägenhetsunderhåll leder till att man gör betydligt fler underhållsåtgärder jämfört 
med de andra modellerna. 
Frekvens tas upp som en av de faktorer som driver kostnaderna avseende underhåll, rimligtvis 
borde då även de bolag som arbetar med denna modell ha en högre underhållskostnad jämfört 
med andra bolag 

- Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll är den modell som genererar nöjdast kunder samtidigt som 
den är minst lönsam. 
Kundnöjdhet bygger enligt teorin på en serviceorienterad organisation och denna modell, som 
är mer kund- och serviceorienterad, bekräftar teorin om ökad kundnöjdhet. Ur intervjun 
framgår även att det till stor del beror på de hyresrabatter som hyresgästerna har möjlighet att 
få. Att den inte är särskilt lönsam kan dels bero på hyresrabatterna dels den hyresreglering som 
råder. 

- Oberoende av hur många tillval ett bostadsbolag har i sitt sortiment så ser det ekonomiska 
utfallet ungefär likadant ut men för kundnöjdheten gäller att ju fler tillval, desto nöjdare kunder. 

Denna studie har fokuserat på de kommunala bostadsbolagen och hur de upplever de olika 
modellerna för inre underhåll. Muyingo (2017) studerade de skillnader som förekom mellan 
kommunala aktörer och privata aktörer avseende drift- och underhållskostnader, det skulle även 
vara intressant att studera om och i sånt fall hur det skiljer sig avseende det inre underhållet mellan 
dessa två olika aktörer. Hur skiljer sig de olika aktörernas sätt att arbeta med inre underhåll och 
varför, samt vilka konsekvenser ser man av det? 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till ämnet. Vidare beskrivs syftet och frågeställningarna, 
arbetets avgränsningar samt disposition. 

1.1 Bakgrund 
Det sägs att en nöjd kund är en lönsam kund. För fastighetsbranschen har detta inte nödvändigtvis varit 
en betydande faktor för lönsamhet. Genom åren har fastighetsägare, mycket tack vare den ekonomiska 
utvecklingen i landet, tillförskaffat sig ökade värden genom ökade fastighetsvärden. Idag råder det 
dessutom en situation på bostadsmarknaden där bostadsbrist är ett utbrett faktum i stora delar av landet 
vilket innebär låga vakanser och ökade hyresintäkter för många fastighetsägare. I andra lägen, då 
ekonomin inte varit lika gynnsam, har man bland annat varit tvungen att vidta åtgärder för att 
effektivisera underhållet av fastigheter för att öka lönsamheten (Teoh, 1993). Med de ekonomiska 
cyklerna har fokus på underhåll således skiftat, men överlag kan man se att attityden till underhåll 
förändrats från att ha varit ett ondskans ting till att vara något som är en integrerad del av 
affärsprocessen med fokus på tillförlitlighet och kostnadseffektivitet (Bejrum, 1999; Shen, 1997; Horner 
et al., 1997).  

Planerat fastighetsunderhåll bör ske på ett strategiskt och genomtänkt sätt (se bl.a. Lewis 1991; Bon 
1994; Bagher & Mårtensson 2014). Om detta inte görs medför det allt som oftast att underhållsarbetet 
sker ostrukturerat med missnöjda hyresgäster som resultat (Rabnor & Johansson 2010). Detta arbete 
fördjupar sig i det planerade underhållet för fastigheter och närmare bestämt det inre underhållet, 
underhållet av lägenheter, som i allra högsta grad påverkar hyresgästerna. Ett problem med att skriva 
om detta är att det i mångt och mycket saknas forskningsstudier med fokus på ämnet (Lind & Muyingo, 
2017). Det råder ett stort gap vad gäller forskning kring fastighetsunderhåll och många frågor är idag 
obesvarade. Av denna anledning är det av särskilt intresse att en studie i ämnet görs. Litteraturen 
beskriver fem olika modeller för hur man kan arbeta med det inre underhållet (bl.a. Enström et al., 
1989). 

 Periodiskt lägenhetsunderhåll: fastighetsägaren utför underhåll av lägenheten vart 10:e-15:e år 
oberoende av lägenhetens skick. 

 Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll: det finns en tidsplan för underhållet. Om hyresgästen inte 
vill ha underhåll enligt planen utgår en rabatt på hyran till dess att underhållet utförts. 

 Behovsstyrtstyrt lägenhetsunderhåll: underhållet sker vid behov. Hyresgästen begär underhåll 
av lägenheten och fastighetsägaren avgör då om det behövs. 

 Valfritt lägenhetsunderhåll: fastighetsägaren avsäger sig ansvaret för lägenhetsunderhållet. 
Hyresgästen tar över ansvaret och får i gengäld lägre hyra. 

 Fondbaserat lägenhetsunderhåll: en del av hyran läggs i en underhållsfond. Pengarna ska gå till 
lägenhetsunderhållet och hyresgästen bestämmer när underhållet ska utföras. 

Utifrån vad som beskrivs på många fastighetsägares hemsidor framgår det att underhållsmodellerna 
har olika benämningar ute hos företagen samt att varianter av de olika modellerna förekommer i alla 
dess skepnader.  

Utöver underhållsmodellerna finns det andra möjligheter för fastighetsägare att skapa utrymme för 
hyresgäster att påverka sitt eget boende. Många fastighetsägare idag erbjuder till exempel olika typer av 
tillval till lägenheterna vilket gör det möjligt för hyresgästerna att utforma sin lägenhet efter eget tycke 
och smak. 

Detta tillsammans med de olika modellerna för lägenhetsunderhåll innebär att hyresgästerna har mer 
eller mindre inflytande över sitt boende, och därmed även förvaltningen av fastigheterna. När det 
kommer till att lyssna på sina kunder visar dock tidigare forskning att serviceföretag ofta har en 
ofullständig och fragmentarisk förståelse för sina kunders behov och beteenden (Wägar et al., 2012). De 
olika modellerna öppnar upp för olika mycket inflytande för de boende när det kommer till förvaltningen 
av deras boende. Forskning kring brukarinflytande hävdar bland annat att ett ökat inflytande leder till 
ökad kunskap, effektivare förvaltning, minskad risk för konflikter samt fler nöjda kunder (Reid & 
Hickman 2002). Samtidigt kan exempelvis kompetens, eller snarare bristen på den, utgöra hinder för 
boendeinflytande i vissa frågor vilket kan vara problematiskt i just frågan om inflytande (Moseley 2002). 
Enligt Bagher & Mårtensson (2014) är anknytningen till kund en av sex framgångsfaktorer som ligger 
till grund för underhållsstrategin i ett fastighetsbolag. 
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I en fallstudie som belyser ett fastighetsbolags organisation och dess anknytning till kund redovisas 
behovet av förändringar inom bolaget. Bland annat visar fallstudien på att bolaget behöver förbättra 
lägenhetsunderhållet och tillvalen med enklare regler och direktiv (Blomé 2006). Problemet för många 
fastighetsbolag är att de har många hyresgäster som tycker olika kring hur de vill ha det i sina boenden 
och frågan blir då hur man ska arbeta med dessa frågor samt vilka konsekvenser det får för bolagen. 

  



14 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att bidra med ökad kunskap om hur bostadsföretag arbetar med 
underhållsfrågor som direkt påverkar kundernas boende. De frågor som studeras är hur kommunala 
aktörer arbetar med inre underhåll och tillval samt hur det påverkar lönsamheten och kundnöjdheten i 
företagen? 

1.3 Frågeställningar 
 Vilka modeller för inre underhåll tillämpar de kommunala bostadsbolagen? 
 Hur påverkas kostnaderna i bolagen av de olika modellerna? 
 Hur påverkas kundnöjdheten i bolagen av de olika modellerna? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet har avgränsats till att endast ta med kommunala bostadsbolag med ett minimum på 700 
lägenheter i beståndet i examensarbetet. Den enda geografiska avgränsning som gjorts är att studien 
görs inom Sveriges gränser, bostadsbolagen som undersöks ligger alltså utspridda över hela landet. 

1.5 Disposition 
Arbetet är uppdelat i tre delar där den första delen kan ses som en introduktionsdel med 
sammanfattning, förord och inledning. Den andra delen i arbetet tar upp de teorier och metoder som 
ligger till grund för arbetets genomförande. Här beskrivs bland annat de fem modellerna för inre 
underhåll lite mer djupgående. I den tredje och sista delen presenteras de resultat som arbetet lett fram 
till tillsammans med en analys/diskussion kring dessa. 
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2 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen beskriver relevanta fakta och teorier som ligger till grund för arbetet. 
Avsnitten behandlar relevanta studier inom fastighetsförvaltning och -underhåll, de fem modellerna för 
inre underhåll samt tjänsteforskningsfältet service management. 

2.1 Fastighetsförvaltning och -underhåll 
En hyresfastighet utgörs fysiskt av mark, byggnader och anläggningar. Hyresfastigheten erbjuder 
utrymmen för olika aktiviteter och för att dessa utrymmen ska kunna disponeras krävs löpande service 
i form av uthyrning, skötsel, mediaförsörjning och underhåll. Denna service är vad som i dagligt tal 
förknippas med fastighetsförvaltning. Förvaltning handlar även om investeringar i fastigheterna. Lind 
& Muyingo (2012b) trycker på vikten av det i deras resultat som visar att konceptet investering omfattar 
all nödvändig information för beslutsfattande när det kommer till den framtida prestandan av en 
fastighet. Annan forskning tyder på en mer mångfacetterad bild av problemet (Bagher & Mårtensson 
2014; Blomé 2006). Bon (1994) presenterar i sin studie tio, enligt honom, centrala principer för 
fastighetsförvaltning. Bland annat att ha en genomgående strategi för förvaltningen samtidigt som det 
är nödvändigt att förstå varje fastighets individuella behov är något av det mest grundläggande för att 
förstå effekterna av den förvaltning man tillämpar. 
Förvaltning av fastigheter kan ske under olika former, allt mellan att låta någon annan sköta hela 
förvaltningen till att sköta allt i egen regi vilket innebär att flera intressenter kan komma att beröras av 
förvaltningen av en hyresfastighet. Intressenterna som berörs är ägare, förvaltare, entreprenörer, 
förvaltningsanställda, nyttjare, kreditgivare och samhället där de sju olika intressenterna förekommer i 
olika omfattning och under olika former beroende på förvaltningsform (Bejrum & Lundström 1996).  

Underhåll i sin tur brukar av vissa definieras som ”åtgärder som syftar till att vidmakthålla byggnadens 
värde, tekniska funktion och skick” (Bejrum 1999). Det saknas en enhetlig begreppsdefinition vilket gör 
att det råder en begreppsförvirring, både mellan bolag men även inom bolagen, som därmed försvårar 
bland annat vid kostnadsjämförelser. Gränsen mellan exempelvis underhåll och drift är inte alltid 
densamma för alla (Lind & Muyingo 2012b). För att kunna beräkna underhållskostnader för en byggnad 
eller ett bestånd gör man ofta en underhållsplan vilken bygger på en underhållsstrategi där man räknar 
på det planerade eller periodiska underhållet. Lind & Muyingo (2012a) lyfter visserligen i sin forskning 
fram begränsningar med en underhållsplan och menar på att ju mer detaljerad underhållsplaneringen 
är desto mindre värdefull är den på lång sikt. Författarna understryker dock vikten av att ha någon form 
av underhållsplan och strategi kring det planerade underhållet överlag. Några förenklade strategier kan 
då vara behovsstyrt, felavhjälpande eller förebyggande underhåll. Dessa strategier kan tillämpas i olika 
grad när det kommer till det inre underhållet beroende på vilken modell man väljer att tillämpa i sin 
förvaltning, mer om modellerna följer i avsnittet nedan, och rimligtvis bör man kunna se olika 
konsekvenser av dem som påverkar både kundnöjdheten och kostnaderna i ett bolag. Under livscykeln 
för en byggnad är det framförallt två faktorer som styr kostnaderna för underhåll, frekvens för underhåll 
samt kostnad för åtgärden (Bejrum 1999). 

Inre underhåll styrs av hyreslagen. 9§ hyreslagen beskriver i vilket skick hyresvärden ska hyra ut 
lägenheten i, den ska vara ”i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt 
brukbar för det avsedda ändamålet”. Enligt 15§ hyreslagen, som är den lag som avser det inre 
underhållet, ”ska hyresvärden hålla lägenheten i sådant skick som anges i 9§”. Med detta avses att ”med 
skäliga mellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning 
av lägenhetens försämring genom ålder och bruk”. Denna skyldighet för hyresvärden går dock att avtala 
bort enligt de regler som beskrivs i hyresförhandlingslagen. Valfritt lägenhetsunderhåll är ett 
typexempel på när hyresvärden har avtalat bort denna skyldighet, se avsnittet nedan. 
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2.2 Fem modeller för inre underhåll 
De olika strategierna för lägenhetsunderhåll har effekter som påverkar olika delar av ett fastighetsbolag. 
Beroende på om det är fastighetsägare eller hyresgäst som bestämmer när ett underhåll ska ske så kan 
man som bolag mer eller mindre styra planeringen och därmed kostnaderna för underhållet (Enström 
et al., 1989). Stordriftsfördelar kan gå förlorade och göra underhållsarbetet dyrare än det skulle behöva 
vara eller så kan val av modell ha direkta skattemässiga effekter för ett företag. Nedan beskrivs de fem 
modellerna och dessutom tillkommer ett eget framtaget ramverk för att närmare beskriva deras 
egenskaper. 

Periodiskt lägenhetsunderhåll (PLU): fastighetsägaren utför underhåll av lägenheten vart 10:e-15:e år 
oberoende av lägenhetens skick. Fastighetsägaren bestämmer på förhand en tidsplan för varje 
byggnadsdel, exempel 12 år för väggar och 20 år för golv. Därefter underhålls dessa delar med de utsatta 
intervallen oavsett om de är slitna eller inte. Hyresgästen har inga möjligheter att påverka tidpunkten 
för underhållet och underhållet ingår i hyran. Denna modell brukar även kallas den traditionella 
modellen. 

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU): det finns en tidsplan för underhållsåtgärder av olika slag, 
precis som ovan. Under underhållscykeln har hyresgästen möjlighet att begära tidigareläggning av 
underhållsåtgärd. Om hyresgästen begär det så får denne betala en avgift som är proportionell till det 
antal år som återstår till den tidpunkt då underhåll skulle utförts enligt tidplanen. Om hyresgäst inte 
begär underhåll tidigare så erbjuds denne underhåll vid slutet av underhållscykeln. Då kan hyresgästen 
välja mellan att få underhållet utfört och betala hyran som vanligt eller att avstå underhållet och då få 
rabatt på hyran motsvarande den årliga avskrivningen för respektive underhållsåtgärd. De som avstått 
från underhåll får varje år ta ställning till om de vill få underhållet utfört eller om de vill få fortsatt 
rabatterad hyra. 

Behovsstyrtstyrt lägenhetsunderhåll (BLU): även kallat fastighetsägarstyrt lägenhetsunderhåll. 
Underhållet sker vid behov. Hyresgästen begär underhåll av lägenheten och fastighetsägaren avgör då 
om det behövs. Modellen saknar teoretiskt tidplan för underhåll av de olika byggnadsdelarna och 
fastighetsägaren får vid varje enskilt tillfälle göra en bedömning huruvida byggnadsdelen är i behov av 
underhåll eller inte. Skador och självvållad förslitning av byggnadsdel får hyresgästen själv stå för, det 
är endast vid normalt slitage som fastighetsägaren står för underhållet. 

Valfritt lägenhetsunderhåll (VLU): fastighetsägaren avsäger sig ansvaret för lägenhetsunderhållet. 
Hyresgästen tar över ansvaret och får i gengäld lägre hyra. När man som fastighetsägare ingår avtal om 
VLU så sänks hyran för berörda lägenheter motsvarande den del av hyran som skulle ha gått till att 
underhålla lägenheten. Enligt denna modell så har hyresgästen totalt ansvar för underhållet av den egna 
lägenheten. 

Fondbaserat lägenhetsunderhåll (FLU): en del av hyran läggs i en underhållsfond. Pengarna ska gå till 
lägenhetsunderhållet och hyresgästen bestämmer när underhållet ska utföras. Fonden är kopplad till 
lägenheten och hyresgästen kan när som helst begära underhåll förutsatt att pengarna i fonden räcker 
till att utföra begärd underhållsåtgärd. 
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 PLU HLU BLU VLU FLU 

Vem 
initierar 

Fgh Fgh Hg Hg Hg 

Vem 
beslutar 

Fgh Hg Fgh Hg Hg 

Ingår i 
hyran 

Ja Ja Ja Nej Ja 

Utgår rabatt 
om ej uh 

Nej Ja Nej Nej Ja/Nej 

Finns 
bestämda 
intervall 

Ja Ja Ja/Nej Nej Ja 

Tabell 1, ramverk för underhållsmodellernas egenskaper. 

Tabellen ovan svarar på följande frågor avseende inre underhåll: 

 Vem initierar/påkallar i normala fall underhållsåtgärd? 
 Vem beslutar om åtgärd ska genomföras? 
 Ingår denna typ av underhåll i hyran? 
 Utgår någon hyresrabatt på bashyran om hyresgäst avstår från underhåll? 
 Finns bestämda intervall för när underhåll ska ske? 
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2.3 Service Management 
”Tjänsteforskningsfältet service management sammanfattar en ledarskapsstrategi som sätter 
kundrelationer i fokus via en kundorienterad servicestruktur och ett anpassat serviceerbjudande” 
(Blomé, 2010). Fältet service management började utforskas under den senare hälften av 1970-talet och 
har sedan dess etablerat sig till att bli en mer eller mindre välgrundad teori inom forskningsvärlden. Det 
kommer sig av en strukturell förändring i ekonomin till följd av ”den ökande andelen och betydelsen av 
tjänsteinslagen i affärslivet och i ekonomin, liksom det faktum att en rad nya sorters tjänster sett dagens 
ljus”, som Grönroos (1992) beskriver det. Men även då företag i ett stort antal branscher sökte nya sätt 
att vinna konkurrensfördelar på en alltmer konkurrensutsatt marknad.  

Service management handlar om tjänster och hur företag, både klassiska tjänsteföretag och så kallade 
tillverkande företag, kan arbeta mer serviceinriktat, särskilt i förhållandet mellan organisation och kund 
(Subramony & Pugh, 2014). I förhållandet mellan relation och kund lyfter man bland annat faktorer 
som tillgänglighet, kundanpassning och bemötande. Tidigare forskning har haft olika perspektiv då man 
utgått från service management i sina studier, Subramony & Pugh (2014) sammanfattar det enligt 
följande ramverk. 

Områden för Services Management Forskning 

 Resultat på Enhetsnivå Resultat på Individuell 
nivå 

Antecedent på Enhetsnivå Sammanlänkning på 
enhetsnivå 

Multilevel Effekter 

Nyckelforskningsfråga:  
Hur påverkar organisations- 
eller företagsfenomen 
servicenivåer på enhetsnivå? 

Nyckelforskningsfråga: 
Hur påverkar organisations- 
eller företagsfenomen 
individuella serviceutfall? 

Antecedent på Individuell 
nivå Mikro Fundament Interpersonella och 

Intrapersonella Processer 

Nyckelforskningsfråga:  
Hur framträder 
servicerelaterade fenomen på 
organisations- eller 
företagsnivå från handlingar av 
enskilda aktörer? 

Nyckelforskningsfråga:  
Hur påverkar anställdas 
arbetsförhållanden, 
benägenheter och kognitiva 
känslomässiga processer 
individuella serviceutfall? 

Tabell 2, skilda perspektiv för forskning med utgångspunkt service management. 

Otaliga definitioner går att finna i litteraturen som beskriver vad en tjänst är. Grönroos (1992) definierar 
det som ”en aktivitet eller serie aktiviteter av mer eller mindre abstrakt slag som normalt, men inte 
nödvändigtvis, äger rum i interaktionen mellan kunden och tjänsteföretagets medarbetare och/eller 
fysiska tillgångar eller varor och/eller system som tillhör tjänsteleverantören. De tillhandahålls som 
lösningar på kundens problem”. Tjänster kan se olika ut men de allra flesta tjänster kan identifieras med 
fyra grundläggande särdrag (Grönroos, 1992): 

1. Tjänster är mer eller mindre abstrakta. 
2. Tjänster är aktiviteter eller en serie aktiviteter snarare än föremål. 
3. Tjänster är åtminstone i viss grad producerande och konsumerande samtidigt. 
4. Kunden deltar i produktionsprocessen, åtminstone i viss grad. 
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Man talar även om servicekvalitet och dess olika dimensioner inom service management (se bl.a. 
Grönroos, 1992, 1994; Parasuraman et al., 1985). Den tekniska dimensionen kännetecknas av vad 
kunden får i sin interaktion med företaget. Ofta, men inte alltid, kan denna dimension bedömas 
objektivt av kunden då det påminner om en teknisk lösning på ett problem. Men detta är bara en del av 
tjänsten menar man. Den andra dimensionen, den funktionella, är den som kännetecknas av hur 
kunden får tjänsten levererad. Denna dimension uppstår i interaktionen med företaget och handlar 
bland annat om hur kunden blir bemött. Den tredje och sista dimensionen är företagets image och 
handlar om hur denna påverkar kvaliteten på den eller de tjänster som företaget levererar. Denna 
dimension menar man påverkar kvaliteten i allra högsta grad och fungerar som ett filter för de tekniska 
och funktionella dimensionerna. Om exempelvis ett misstag görs så kan detta antingen förminskas eller 
förstoras beroende på vilken image företaget har. Grönroos (1992) målar upp de tre dimensionerna med 
följande figur. 

 

Att sträva efter att utveckla och erbjuda tjänster med toppkvalitet är något som alla organisationer kan 
och borde göra. Oavsett bransch så finner man i litteraturen skäl och motiv för att service management 
och tjänsternas kvalitet är något som man bör arbeta med. Gummesson (1989) påpekar bland annat: 

 Tjänsteorganisationer släpar efter tillverkare när det gäller systematiska 
kvalitetsansträngningar; 

 Kunder inom en mängd olika branscher visar betydande missnöje med tjänstekvaliteten; 
 I den offentliga sektorn, där tjänster ursprungligen var tänkta att vara huvudsaken, har 

byråkrati och andra icke-tjänster tagit över; samt 
 Företag som tillverkar fysiska varor har behov av nya sätt att skilja sig från mängden och 

utveckla sin konkurrensförmåga; tjänster är en möjlighet att lyckas med detta. 

Grönroos (1994) hävdar vidare att bättre service innebär en effektivare verksamhet samt att förbättrad 
service gör arbetsmiljön bättre för personalen. För offentliga bostadsföretag presenterar Blomé (2010) 
följande tre argument som pekar på att bostadsföretag kan vinna på att använda principer från service 
management: 

 Kunder är särskilt beroende av bostadsföretagets tjänster eftersom man är beroende av olika 
sociala band till omgivningen. Det betyder att kunder inte lika lätt som andra tjänstemarknader 
kan byta leverantör från en dag till en annan. 

 Bostadsföretaget är särskilt beroende av en god relation till hyresgästen eftersom det är svårt 
att avbryta ofördelaktiga relationer. 

 En bofast kund är oftast en lönsam affär för bostadsföretaget med mindre kostnader för bland 
annat uthyrning. 

Teknisk kvalitet 
på resultatet: vad 

Funktionell 
kvalitet på 

processen: hur 

Image  

Totalkvalitet 

Figur 1, tre dimensioner för servicekvalitet 
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Dessa argument torde gälla för såväl privata som offentliga bostadsföretag. De principer från service 
management som Blomé (2010) särskilt menar är användbara för bostadsföretag är decentraliserade 
beslutsbefogenheter, kundanpassning, processorientering, värdeskapande och relationsbyggande. 
Oavsett vilka skäl man har och vilka principer som är relevanta så kan man konstatera att den service 
som en organisation erbjuder sina kunder, mer eller mindre, påverkar faktorer som kundnöjdhet och 
lönsamhet i längden (Anderson et al., 1994). Subramony & Pugh (2014) föreslår följande flödesschema 
för att illustrera detta: 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

Service-
orienterad 
strategi 

Styrning & 
Ledarskap 

Organisations
-klimat 

Human-
kapital 

Kollektiva 
attityder 

Kund-
resultat 

Ekonomiska 
resultat 

Figur 2, föreslaget flödesschema för service management 
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3 Metod 
3.1 Metodik 
För att svara på de frågor som studien ställer insamlas uppgifter om vad bostadsbolagen upplever kring 
de olika modellerna och tjänsterna. Avsikten är att fånga dels en bredare och mer allmän bild av hur det 
ser ut i branschen samtidigt som en djupare förståelse för problemen eftersträvas. Studien består därför 
dels av en enkätundersökning dels semi-strukturerade intervjuer. Detta innebär att valet av metod både 
är kvalitativt och kvantitativt vilket litteraturen benämner som ”mixed-methods” (Saunders et al. 2009). 
Enligt denna metod analyseras kvantitativ data enligt kvantitativa analysmetoder och kvalitativ data 
enligt kvalitativa analysmetoder. Ofta dominerar antingen kvalitativa eller kvantitativa tekniker och 
tillvägagångssätt i forskningsarbetet. Mixed-methods kan vara en lämplig strategi i de fall då exempelvis 
insamlad data enligt en metod är otillräcklig eller att bakomliggande teori, variabler som studeras eller 
vilka frågor som ska ställas i studien inte är tydliga för forskaren (Alavi & Habek 2016). Ett skäl till att 
använda sig av denna metod är bland annat att bekräfta de resultat som studien kommer fram till, 
genom så kallad triangulering (Saunders et al. 2009). Triangulering bidrar vidare till att ge rikare och 
djupare data i arbetet (Wilson 2014). Flick (2002) säger att ”triangulation is less a strategy for validating 
results and procedures than an alternative to validation which increases scope, depth and consistency 
in methodological proceedings”. 

Enkätundersökning är en kvantitativ metod och avser att undersöka förekomsten och intensiteten av 
relationerna mellan variabler i socialt diffusa former av handling och attityd (Gobo & Mauceri 2014). En 
nackdel med enkätundersökningar är att det är svårt att få ett djup i både frågor och svar och bör därför 
kompletteras med andra forskningsmetoder om nödvändigt. De är mest lämpliga vid standardiserade 
frågor där möjligheten till egen tolkning är så liten som möjlig. En fördel med enkätundersökningar är 
att de är enklare att administrera när man väl fått in dem (Saunders et al. 2009). Semi-strukturerade 
intervjuer är å andra sidan en kvalitativ metod. En viktig uppgift för kvalitativa forskare är att hantera 
subjektiviteten i sitt arbete vilket bland annat innebär att tydligt redogöra för hur studien görs (Holliday 
2007). Semi-strukturerade intervjuer resulterar ofta i rika svar från de intervjuade, men man måste se 
upp med hur man själv agerar under intervjun för att påverka svaren så lite som möjligt (Saunders et al. 
2009). 

Studien är tänkt att ge en ögonblicksbild av hur det ser ut på de olika företagen, ”cross-sectional” som 
Saunders (2009) kallar det. Dessa typer av studier lämpar sig ofta rätt väl med en undersökningsstrategi 
som exempelvis en enkätundersökning (Saunders et al. 2009). Genom de två olika metoderna får 
arbetet både bredd och djup i sökandet efter de svar som efterfrågas. 

3.2 Tillvägagångssätt 
För att genomföra denna enkätstudie skickades ett introduktionsmail ut till totalt 184 kommunala 
bostadsbolag där avsikten med studien förklarades. I många fall fanns bara en allmän ”info-mail” 
tillgänglig på bolagens hemsida vilket innebar att det inte alltid var så lätt att komma i kontakt med 
någon som kunde svara på de frågor som ställdes. En del uppgav även att de inte hade tid att besvara 
enkäten inom utsatt tid men i slutändan så svarade cirka hälften av de 184 bolagen att de var 
intresserade av att delta i enkätundersökningen, av dessa så besvarade totalt 41 st enkäten. Enkäten 
utformades med hjälp av googles verktyg ”Google-form” (se bilaga 3) och lämnade utrymme för 
kommentarer i samband med varje fråga. Respondenterna utlovades anonymitet och därför uppges inga 
av bolagens namn i arbetet. 

Med mailkontakten etablerades även en vidare kontakt med framförallt två bostadsbolag som så 
småningom ledde till att intervjuer kunde genomföras med dessa. Intervjuerna genomfördes face-to-
face och spelades in med de två bostadsbolagen som båda har ett bostadsbestånd med över 10 000 
lägenheter. Även dessa utlovades anonymitet i arbetet varför namnen på bolagen inte nämns, i det 
följande kommer de att benämnas som HLU-bolaget och BLU-bolaget. Intervjuerna transkriberades 
ordagrant och vissa delar omdisponerades sedan i framställningen (se bilaga 2) för att sättas i sitt 
sammanhang.  
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3.3 Urval 
3.3.1 Enkätstudien 
Studien riktade sig mot alla kommunala fastighetsbolag, med över 700 lägenheter i beståndet, i hela 
Sverige vilket var 184 av totalt ca 300 bolag. Till en början sattes en gräns vid 1000 lägenheter men det 
var för många bolag som föll bort, vilket ledde till att gränsen justerades till 700. Gränsen sattes för att 
få med så många av de kommunala bostadsbolagen som möjligt utan att företagen upplevdes som små. 
Av dessa 184 bolag så besvarades enkäten av 41 bolag, eller dryga 22%, vilket ändå får anses vara en 
relativt stor del av de bolag som var målgruppen. Vissa av bolagen hade av olika anledningar inte 
möjlighet att besvara alla frågor i enkäten men majoriteten besvarade enkäten till fullo. Se tabell 3 nedan 
för ett urval av de bolagen som besvarade enkäten. 

Var finns bolaget (NUTS1) Antal lägenheter i 
beståndet 

Respondentens roll i 
bolaget 

Södra Sverige 2 000 Förvaltningschef 
Södra Sverige 2 300 Teknik- & Förvaltningschef 
Östra Sverige 2 500 Fastighetschef 
Norra Sverige 3 000 Förvaltare bostäder 
Södra Sverige 6 500 Kundservicechef 
Norra Sverige 4 000 Förvaltningschef 
Södra Sverige 1 000 Fastighetschef 
Östra Sverige 2 200 Förvaltningschef 
Södra Sverige 3 700 Förvaltningschef 
Norra Sverige 2 100 VD 
Södra Sverige 900 Förvaltare 
Östra Sverige 2 200 Förvaltningschef 
Östra Sverige 19 000 Enhetschef 

Tabell 3, ett urval av respondenter i enkätstudien. 

3.3.2 Intervjustudien 
Det första bolaget som intervjuades (HLU-bolaget) arbetar idag med hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll 
men är av olika anledningar inte nöjda med den modellen varför det just nu pågår ett arbete i bolaget 
med att se över alternativa lösningar för det inre underhållet. Bolaget finns i östra Sverige enligt NUTS1, 
har idag ca 16 000 lägenheter i beståndet vilka fördelar sig på allt ifrån nyproducerade fastigheter till 
fastigheter från 1910-talet. De har ca 250 anställda och omsätter omkring 1 300 mkr. Respondenterna 
som deltog i denna intervju bestod av två tjänstemän som arbetar med dessa frågor inom bolaget, bland 
annat chefen för verksamhetsutveckling. Intervjun ägde rum på deras kontor och tog ungefär 40 
minuter totalt. 

Det andra bolaget (BLU-bolaget) arbetade tidigare med valfritt lägenhetsunderhåll men har under de 
senaste 6-8 åren succesivt övergått till behovsstyrt lägenhetsunderhåll. Idag tillämpas de två modellerna 
i ungefär lika hög grad inom beståndet men målet är att behovsstyrt lägenhetsunderhåll ska tillämpas i 
hela beståndet. Även detta bolag har sin verksamhet i samma område och har idag ca 10 000 lägenheter 
i beståndet. Fastigheterna inom beståndet är byggda mellan 1950-talet och idag med en övervägande 
del fastigheter byggda under miljonprogrammen. Bolaget har ca 130 anställda och omsätter ungefär 840 
mkr. För denna intervju träffade jag affärsområdeschefen som är den som idag arbetar med dessa frågor 
inom bolaget. Intervjun ägde rum under en kommunal tillställning där jag och respondenten fick 
möjlighet att sätta oss i ett lite avskilt rum och intervjun kunde hållas i ungefär 30 minuter. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras resultaten av studien som genomförts. Avsnittet är uppdelat i två huvuddelar 
där den första delen redovisar resultatet från enkätstudien och den andra delen redovisar resultatet från 
intervjustudien. Resultatet svarar på de frågeställningar om underhåll och tillval som ställdes i 
inledningen av arbetet. 

4.1 Enkätstudien 
Enkätstudie är tänkt att ge en bred bild av hur bolagen i Sverige arbetar med de olika modellerna, i hur 
stor andel som arbetar med respektive modell samt hur de upplever att modellerna fungerar. I resultaten 
nedan så baseras modellerna och svaren i de olika tabellerna på det framtagna ramverket som beskrevs 
i avsnitt 2.2 i syfte att kategorisera och tydliggöra svaren från enkätundersökningen. 

4.1.1 Vilka modeller tillämpar de kommunala bostadsbolagen? 
4.1.1.1 Underhåll 
De första frågorna i enkäten är direkt kopplade till egenskaperna som framgår av ramverket i avsnitt 
2.2. Dessa frågor besvaras dels för väggar dels för golv. Resultatet är i stort sett detsamma för båda dessa 
byggnadsdelar med ett undantag, i fråga om det utgår rabatt om hyresgästen avstår från underhåll. För 
väggar så lämnar 46% av bolagen rabatt medan det för golv endast lämnas rabatt i 39% av bolagen. I 
övrigt så uppger de svarande följande kring egenskaperna för inre underhåll: 

 Hyresgäst Fastighetsägare Ja Nej 
Vem initierar 59% 41%   
Vem beslutar 30% 70%   
Ingår i hyran   90% 10% 
Finns 
bestämda 
intervall 

  63% 27% 

Tabell 4, enkätsvar avseende egenskaper för inre underhåll 

Sammanfattningsvis så kan man ana att majoriteten av bolagen arbetar med ett så kallat behovsstyrt 
lägenhetsunderhåll om man ska utgå från ramverket i avsnitt 2.2. 

Bolagen fick även svara på vilken modell de tillämpade för inre underhåll idag. Detta jämfördes sedan 
med vad de hade svarat på frågorna som avsåg egenskaperna i ramverket i avsnitt 2.2, alltså de 
inledande frågorna i enkäten som redovisats ovan. De hade möjlighet att svara antingen någon av de 
fem modellerna eller ”annan”. Av resultatet i tabell 5 framgår att det är relativt många bolag som inte 
arbetar enligt den modellen de har uppgett. 

Uppgett i enkät 

PLU BLU HLU VLU FLU Annan 

4 14 20 2 1 1 

Enligt egenskaperna i ramverket i avsnitt 2.2 

PLU BLU HLU VLU FLU Annan 

7 11 12 3 0 9 

Tabell 5, enkätsvar avseende vilken underhållsmodell bolagen arbetar med. 
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Utöver väggar och golv ansvarar bostadsbolagen även för annat inre underhåll, exempelvis vitvaror, 
sanitet och dörrar. Vilka byggnadsdelar som bolagen ansvarar för skiljer sig dock en del mellan dem 
vilket framgår av diagrammet i figur 6 nedan.  

 

Figur 3, övriga åtgärder för inre underhåll. 

I frågan hur länge bolagen har arbetat med den modell som de idag tillämpar framgår att en stor 
majoritet av de tillfrågade bolagen har arbetat på samma sätt i över 10 år, närmare bestämt 83,7% av de 
tillfrågade. Diagrammet i figur 4 visar de olika tidsintervall som respondenterna hade möjlighet att svara 
i enkäten samt hur andelen svarande för varje intervall fördelar sig. 
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4.1.1.2 Tillval 
Bolagen fick svara för hur många typer av tillval de erbjuder sina kunder. I tabell 6 nedan redovisas antal 
tillval utifrån vilken modell för inre underhåll de arbetar med. Svarsalternativen i denna fråga var ”inga”, 
”1-6”, ”7-12”, eller ”fler än 12”. Diagrammet i figur 4 nedan visar den totala svarsfrekvensen bland 
respondenterna i denna fråga. Av den framgår bland annat att majoriteten, ca 55% av de tillfrågade 
bolagen, erbjuder 1-6 tillval. 

Genomsnittligt antal tillval 
BLU 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 7-12 7-12 fler 

än 12 
  

PLU inga inga 1-6 1-6 1-6 1-6 fler 
än 12 

     

HLU inga inga inga 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 7-12 fler 
än 12 

fler 
än 12 

fler 
än 12 

VLU 7-12 fler 
än 12 

fler 
än 12 

         

Tabell 6, genomsnittligt antal tillval baserat på underhållsmodell. 

 
Bolagen fick även svara på vilka som var de populäraste tillvalen som erbjuds kunderna. 
Respondenterna hade möjlighet att uppge högst tre olika tillval och resultatet i tabell 7 visar att disk- 
och tvättmaskin är de i särklass populäraste tillvalen. 

Populäraste tillvalen som erbjuds kunderna 
Vitvaror Kök Övrigt 

Tillval Antal Tillval Antal Tillval Antal 
Diskmaskin 19 Köksluckor 6 Säkerhetsdörr 6 
Tvättmaskin 15 Kökspaket 4 Balkonginglasning 6 
Hällspis 6 Köksfläkt 2 Golv 2 
Kyl och frys 2   Tapetsering/Målning 2 
Torktumlare 2   Fiber/Framdragning 

el 
2 

Tabell 7, populäraste tillvalen enligt bolagen. 

  

15,9%

54,5%

11,4%

18,2%

Hur många typer av tillval erbjuder ni er kunder

inga 1-6 7-12 fler än 12

Figur 4, genomsnittligt antal tillval bland respondenterna. 



26 
 

4.1.2 Hur påverkas kostnaderna i bolagen av de olika modellerna? 
4.1.2.1 Underhåll 
Respondenterna angav i enkäten hur många lägenheter det genomförts underhåll av väggar i under åren 
2012-2016. För varje år under perioden togs sedan siffror fram över bolagens respektive bostadsbestånd 
för att kunna göra svaren jämförbara bolagen emellan. Siffrorna i tabell 8 är ett genomsnitt av deras 
underhållsfrekvens under denna period och kolumnen längst till höger är ett totalt genomsnitt för varje 
underhållsmodell. Beräkningen för vad som kan anses utgöra underhållsfrekvens för varje bolag gjordes 
enligt följande: 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 =  
∑

𝑢
𝑏

5
 

u=antal underhållna lägenheter/år 
b=antal lägenheter i beståndet/år 

Av tabellen nedan framgår att PLU-modellen har en genomsnittligt högre underhållsfrekvens än övriga 
modeller. BLU- och HLU-modellen har en liknande underhållsfrekvens medan VLU-modellen har en 
väldigt låg underhållsfrekvens. 

Genomsnittlig underhållsnivå i beståndet/år 
BLU 11,8% 7,9% 5,4% 10,5% 6,0% 19,3% 5,3% 3,9% 6,5% 7,3% 8,4% 
PLU 6,3% 24,4% 14,1% 12,9%       14,4% 
HLU 2,9% 15,1% 7,1% 17,9% 9,6% 7,0% 9,3% 6,3%   9,4% 
VLU 2,5%          2,5% 

Tabell 8, underhållsnivå/-frekvens för de olika modellerna 

Tabell 9 visar hur de svarande uppgav att det ekonomiska utfallet såg ut för deras inre underhållsarbete 
och besvarades enligt en skala från 1-7, där 1 var ”stora förluster”, 4 var ”går jämnt ut” och 7 var ”stora 
vinster”. Man kunde även svara ”vet ej”. Av tabellen framgår att BLU-modellen är den enda 
underhållsmodell som i genomsnitt har ett ekonomiskt utfall som går jämnt ut, för de andra modellerna 
uppgav respondenterna att de mer eller mindre går med förluster. Värst är det för de bolag som tillämpar 
HLU-modellen. 

Genomsnittligt ekonomiskt utfall för underhåll 
BLU 3 4 2 4 4 5 5 4 6 3 4,00 
PLU 5 4 3 4 2      3,60 
HLU 3 2 3 4 2 3     2,83 
VLU 5 4 2        3,67 

Tabell 9, ekonomiskt utfall för de olika underhållsmodellerna 

4.1.2.2 Tillval 
Tabell 10 visar hur de svarande uppgav att det ekonomiska utfallet såg ut avseende deras tillval och 
besvarades enligt en skala från 1-7, där 1 var ”stora förluster”, 4 var ”går jämnt ut” och 7 var ”stora 
vinster”. Man kunde även svara ”vet ej”. Det framgår av resultatet i tabellen att det ekonomiska utfallet 
inte skiljer sig nämnvärt mellan hur många tillval bolagen erbjuder sina kunder. I samtliga fall är det 
ekonomiska utfallet något över den jämviktsnivå som benämndes som ”går jämnt ut”. 

Genomsnittligt ekonomiskt utfall för tillval 
1-6 6 6 2 5 5 4 5 4 5 4 5 5 3 6 4 4 4,56 
7-12 6 6 3 3 4            4,40 
Fler än 12 4 5 5 4 4 5 5          4,57 

Tabell 70, ekonomiskt utfall för tillval 
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4.1.3 Hur påverkas kundnöjdheten i bolagen av de olika modellerna? 
4.1.3.1Underhåll 
86 % av de som svarat på enkäten uppger att de följer upp hyresgästens åsikter kring underhåll och 
tillval, vanligast är att de gör det genom årligen återkommande NKI-undersökningar. Resterande mäter 
inte kundnöjdheten alls eller så har de inga frågor i deras mätningar som rör det inre underhållet 
och/eller tillvalen enligt kommentarer lämnade i enkäten.  

Tabell 11 visar hur de svarande uppger att kundnöjdheten avseende det inre underhållet ser ut i bolaget 
och besvarades enligt en skala från 1-7, där 1 var ”väldigt missnöjda”, 4 var ”likgiltiga” och 7 var ”väldigt 
nöjda”. Resultatet visar att samtliga underhållsmodeller i genomsnitt påvisar mer eller mindre nöjda 
kunder. HLU-modellen är den modell som har nöjdast kunder. Störst variation i kundnöjdhet finns i 
BLU-modellen som visar allt från missnöjda kunder (2) till väldigt nöjda kunder (7). 

Genomsnittlig kundnöjdhet avseende underhåll 
BLU 6 2 5 3 5 5 7 4 6 2 4,50 
PLU 5 6 6 4 6 5     5,33 
HLU 5 7 6 6 7 6 6 7 4 6 6,00 
VLU 5 5 5        5,00 

Tabell 11, kundnöjdhet avseende underhållsmodell 

4.1.3.2 Tillval 
Följande tabell visar hur de svarande uppger att kundnöjdheten avseende tillvalen ser ut i bolaget och 
besvarades enligt en skala från 1-7, där 1 var ”väldigt missnöjda”, 4 var ”likgiltiga” och 7 var ”väldigt 
nöjda”. Man kunde även svara ”vet ej”. Svaren som framgår i tabell 12 visar ett nästintill linjärt samband 
mellan antal tillval och nöjda kunder, ju fler tillval som erbjuds desto nöjdare kunder. 

Genomsnittlig kundnöjdhet avseende tillval 
inga 2 4             3,0 
1-6 6 5 5 4 6 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4,79 
7-12 6 5 5 5           5,25 
Fler än 12 6 5 6 7 6 7 6        6,14 

Tabell 12, kundnöjdhet avseende tillval 

4.2 Intervjustudien 
Intervjustudien svarar inte på frågan om vilka modeller bolagen tillämpar utan fokuserar mer på 
konsekvenserna av de olika modellerna. I och med de bolagen som intervjuats läggs naturligt ett större 
fokus på svaren på framförallt HLU- och BLU-modellerna, men även VLU-modellen då ena bolaget även 
tillämpar den. 

4.2.1 Hur påverkas kostnaderna i bolagen av de olika modellerna? 
4.2.1.1 Underhåll 
BLU-bolaget uppger följande i intervjun, ” VLU går ut på att de boende beställer underhåll men när 
ingen eller väldigt få beställer så blir skicket på fastigheterna sämre. Med BLU får vi en bättre 
genomgående standard i beståndet eftersom vi står för underhållet och ser till att det görs. I och med att 
ca 40% idag har övergått till att bli BLU-kunder så ser vi att underhållsfrekvensen har ökat.” HLU-
bolaget hade i enkäten inte uppgett någon statistik för underhållsfrekvensen men uppger följande, ”det 
görs underhållsbeställningar varje år och de senaste åren har vi sett att ungefär hälften gör underhåll 
enligt plan. Den andra hälften väljer rabatt och struntar antingen i underhåll eller så gör de det själva, 
det vet vi inte… det har medfört att vi med tiden har fått ett underhållsberg.”  

HLU-bolaget ser som sagt över sin underhållsstrategi, mycket på grund av att ekonomin inte går ihop 
och uppger i intervjun följande, ”Kunder väljer i allt större utsträckning att inte få underhåll utfört och 
istället få rabatt på hyran. Rabatterna ger oss dåligt underhållna fastigheter samtidigt som det kostar 
oss lika mycket som om underhållet utförts”. Samtidigt beskriver de en komplex bild av ekonomin i 
HLU-modellen, ”Generellt kan man säga att affärsmodellen för det inre underhållet är väldigt 
komplicerad. Underhåll ingår i hyran, rabatt utgår om inte underhåll utförs baserat på prislista, om 
prislista höjs så höjs även rabatten. Därtill så ökar våra kostnader ju fler beställningar våra kunder gör, 
det enda incitamentet för underhåll är alltså kundnöjdhet. Vi skulle vilja hitta en mer ”normal” 
affärsmodell där kunden väljer en tapet och vi får in en peng för det”. 
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BLU-modellen ger fastighetsägaren större kontroll över underhållet och BLU-bolaget kommenterar 
kostnaderna enligt följande, ”när en lägenhet övergår till BLU så kommer man överens innan om vad 
som ska göras och hur många ”poäng” det ska motsvara. Idag har vi förhandlat om exakt vad som ska 
ske i badrum, kök och toalett och hur mycket hyresgästen får påslag på hyran enligt det poängsystem 
som vi tillämpar. Vid exempelvis badrumsrenoveringar så har man slimmat åt det till en viss bestämd 
standard vilket gör det lättare att beställa från entreprenör då de vet exakt vad som ska göras. Kan man 
även beställa för flera hus samtidigt så kan man sänka kostnaderna ytterligare samt trycka ner andra 
priser också vilket gör att hyreshöjningarna inte behöver bli så stora”. Vad gäller VLU så uppger de 
följande i intervjun, ”om man tillämpar VLU och kunden inte utnyttjar det så blir det rätt kostsamt när 
kunden flyttar för att vi inte kan debitera hyresgästen pga. åldersavdrag, vi får inte in de pengarna. Vid 
besiktning så ser vi ofta att vi behöver måla om och rusta upp lägenheten så att vi kan hyra ut den i gott 
skick, men det blir ganska dyrbart. Om man jämför vad vi faktureras för upprustningen med vad 
hyresgästen har fått i rabatt så är det ganska stor skillnad vilket gör VLU olönsamt”. HLU-bolaget ser 
liknande problem inom sitt bestånd, ”tvist kan uppstå när hyresgäst flyttar ut och hyresvärd begär 
ersättning för t.ex. slitna tapeter, möjligheten för hyresvärden att vinna en sån tvist är i stort sett omöjlig 
då man påstår att det ändå är dags för underhåll. Som hyresvärd så kan man få ersättning för 
merkostnader om väggen har stora skador p.g.a. exempelvis stora hål i väggen från så kallade 
”mollyskruvar” och man måste spackla innan man kan sätta upp ny tapet”. 

4.2.1.2 Tillval 
I denna fråga ser det ekonomiska utfallet avseende tillval ut på ungefär samma sätt för de båda 
intervjuade bolagen. BLU-bolaget uppger följande på fråga om intäkter och kostnader går ihop, ”ja det 
ska de göra, vi har en viss avkastning på det. Vi kan inte gå back så en viss avkastning måste vi ha. SABO 
har tagit fram nyckeltal över vad tillvalen kostar och då kan man jämföra, hur ligger våra priser jämfört 
med andra bolag och vad det borde kosta. Vi ligger i linje med SABOs riktlinjer. Sen beror det också på 
om vi gör en bra eller dålig upphandling som gör att vi hamnar över eller under de här nyckeltalen. 
Geografiskt kan det påverka också”. HLU-bolaget uppger följande på samma fråga, ” Vad gäller tillval 
så handlar det om en mer ”normal” affärsmodell. Man tar betalt för produktens kostnad och lägger till 
en liten marginal, vi går marginellt plus på tillval”. 

4.2.2 Hur påverkas kundnöjdheten i bolagen av de olika modellerna? 
4.2.2.1 Underhåll 
”Vi har en hyresgästenkät som vi skickar ut varje år där vi frågar vad kunderna tycker är viktigt. Olika 
typer av frågor såsom varmt/kallt i lägenheten, tryggt i området osv. Det är alla möjliga typer av frågor 
som ger en indikation på vad kunderna upplever. Generellt så kan man se att det viktigaste för 
hyresgästerna är lägenheten och då kommer underhållet ganska högt”, uppger BLU-bolaget. Även HLU-
bolaget mäter kundnöjdheten årligen och uppger att 53% är nöjda med deras underhållsstrategi, de som 
inte är nöjda ”känner framförallt inte till vilka möjligheter de har att påverka sitt hem. Sen finns det dem 
som är missnöjda på grund av att de vill ha fler produkter att välja på, ett större utbud”. 

Det som HLU-bolaget anser vara bra med deras underhållsmodell är ”att man kan påverka sitt hem och 
utforma det efter sina egna villkor. För framförallt låginkomsttagare, som i större grad finns hos 
allmännyttan, är det viktigt med möjligheten att kunna dra ner på kostnaderna genom de rabatter som 
erbjuds. Rabatten får de om de inte begär underhåll när det är planerat”. Vidare påpekar HLU-bolaget 
att ”underhåll av lägenheten och möjligheten att utforma sitt hem påverkar den totala kundnöjdheten i 
bolaget”. Fördelen med BLU är för kunderna det faktum att fastighetsägaren sköter underhållet åt 
kunderna, enligt BLU-bolaget. I intervjun uppger BLU-bolaget följande, ”det som är bra är att vi tar över 
det inre underhållet, man får våran hjälp att hålla efter i lägenheten och samtidigt får vi tillsammans en 
bra standard i lägenheterna. Alternativet är att själv sköta om allt”. 

4.2.2.2 Tillval 
Båda de intervjuade bolagen är överens om att tillvalsmöjligheterna i viss mån påverkar kundnöjdheten 
i bolaget men det är även andra delar som gör det. BLU-bolaget uppger följande, ”påverkar självklart till 
viss del nöjdheten i boendet. Trygghet och trivsel är även det en viktig del i kundnöjdheten, det är många 
parametrar som är viktiga”. HLU-bolaget lyfter även fram fler dimensioner med tillvalen, ” Tillvalen 
påverkar den totala kundnöjdheten. Exempelvis säkerhetsdörr är en sådan sak som har flera 
dimensioner, den både ökar tryggheten samtidigt som den dämpar ljudnivån i lägenheten och i 
trapphuset”. 
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5 Analys och diskussion 
5.1 Enkätstudien 
5.1.1 Vilka modeller tillämpar de kommunala bostadsbolagen? 
Vi ser i resultatet att majoriteten av bolagen har arbetat med den modell som de tillämpar idag i över 10 
år vilket antingen kan bero på att det fungerar bra eller att man helt enkelt inte tagit tag i problemen 
ännu. Det är inte heller en helt enkel övergång att göra om man skulle vilja byta från en modell till en 
annan då det påverkar så många delar inom ett bolag, dessutom kräver sådana åtgärder även 
förhandlingar med berörda hyresgästföreningar vilket kan innebära svårigheter. HLU-bolaget ser 
samma tendenser i sitt bolag och har initierat ett arbete för att förändra underhållsmodell. BLU-bolaget 
arbetar idag med två olika underhållsmodeller inom beståndet som ett resultat av vad man ser som en 
succesiv övergång där man låter hyresgästerna själva besluta om vilken underhållsmodell som man vill 
ha. I de lägenheter där hyresgäst flyttar ut så övergår dessa till BLU. Detta kan vara ett bra sätt att göra 
övergången på, men frågan är om det inte är administrativt betungande för företaget att arbeta på detta 
sätt.  

Resultatet visar även på att många fastighetsbolag uppger att de arbetar med en modell fast de i själva 
verket arbetar med en annan. Problemet kommer från att det saknas en entydig definition för de olika 
modellerna som alla är överens om. Teorin beskriver en allmän problematik kring begreppen och 
definitioner av begreppen när det kommer till underhåll, samma problematik verkar även finnas kring 
underhållsmodellerna. Detta skapar problem för exempelvis studier som denna när man vill jämföra 
hur olika bolag arbetar med inre underhåll.  

Hur bolagen arbetar med tillval har främst undersökts i fråga om hur många tillval bolagen erbjuder 
sina kunder. Av enkäten framgår det inga större skillnader mellan bolagen utifrån vilken 
underhållsmodell de arbetar med. Visserligen kan man ana att bolag som arbetar med VLU i genomsnitt 
erbjuder fler tillval än bolag som arbetar med andra modeller. Detta kan tyckas vara en naturlig följd av 
att bolag som arbetar med VLU inte står för något underhåll över huvud taget utan endast 
tillvalsmöjligheter vilket gör att de i de flesta fall har ett något större utbud än övriga. I intervjuerna 
frågade jag även hur man skulle kunna utveckla tillvalsmöjligheterna för kunderna. I HLU-bolagets 
kundreception, som var väldigt stor, hade de flera öppna ”visningsrum” där kunderna hade möjlighet 
att se och känna på olika typer av tillval. Det kallades för bobutik och bestod av rum med olika typer av 
golv, tapeter och annan inredning som erbjöds kunderna som tillval. Bobutiken var enligt HLU-bolaget 
deras främsta säljkanal, även om kunderna även hade möjlighet att beställa tillval genom deras hemsida 
också. Ett smart sätt att kanske öka försäljningen av tillval på om det är det man vill, visserligen ganska 
ytkrävande. BLU-bolaget tog upp möjligheten att erbjuda så kallade tillvalspaket där kunderna gavs 
rabatterade erbjudanden i de fall de beställde flera tillval på samma gång. Ett exempel på ett sådant 
tillvalspaket skulle enligt BLU-bolaget kunna vara kökspaket eller ytskiktspaket. Det skulle ge kunderna 
incitament att på eget bevåg ta initiativ att underhålla lägenheten. Båda dessa sätt att utveckla 
tillvalsmöjligheterna ligger i linje med vad som beskrivs i teorin om service management som 
förespråkar både tillgänglighet och kundanpassning. 

5.1.2 Hur påverkas kostnaderna i bolagen av de olika modellerna? 
I enkäten uppmanades respondenterna att svara för hur många lägenheter det utförts underhåll av 
väggar per år under perioden 2012-2016. Väggar är statistiskt sett den byggnadsdel som flest 
fastighetsbolag utför inre underhåll för och därmed den variabeln som blir lättast att jämföra bolagen 
emellan. Av resultatet framgår att bolag som arbetar med PLU i genomsnitt står för högst 
underhållsfrekvens. Teorin tar upp frekvens som en av de faktorer som driver kostnaderna avseende 
underhåll, rimligtvis borde då även dessa bolag ha en högre underhållskostnad för väggar jämfört med 
andra bolag, kanske till och med onödigt höga kostnader. Eftersom bolag som arbetar med PLU utför 
underhåll med fasta intervaller så kan man tänka sig att vissa av dessa underhållsåtgärder eventuellt 
sker onödigt tidigt då byggnadsdelen, trots föreskriven livslängd, skulle kunna tjäna sitt syfte i några år 
till. Muyingo (2017) utredde i sin artikel de skillnader i drift- och underhållskostnader som förekom 
mellan privata och kommunala bostadshyresvärdar, där kommunala aktörer i genomsnitt hade relativt 
mycket högre kostnader än privata aktörer. Han kom då fram till att skillnaden dels berodde på att 
privata aktörer utvärderar den optimala tidpunkten för en åtgärd på ett annat sätt än vad de kommunala 
aktörerna gör. Något liknande resonemang kan nog föras i detta fall också. Att VLU-bolag hade så låg 
underhållsfrekvens beror dels på att det endast var ett enda sådant bolag som svarade på denna fråga i 
enkäten men även för att underhållsåtgärderna som utförs i dem bolagen oftast räknas som tillval och 
därför inte följs upp på samma sätt. 
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I fråga om ekonomiskt utfall så har respondenterna getts ett stort utrymme att tolka och värdera sina 
svar på egen hand. Resultaten är därmed högst subjektiva och ska bedömas därefter, men de ger ändå 
en indikation på hur de olika modellerna förhåller sig ur ett ekonomiskt perspektiv. Det som sticker ut 
mest är det låga genomsnittet för de bolag som arbetar med HLU som visar på att detta är den modell 
som är minst lönsam. I övrigt ligger de andra modellerna på relativt lika nivåer, på och strax under den 
punkt där det går jämnt ut. 

Det ekonomiska utfallet för tillval ser inte ut att skilja något oavsett hur många tillval man erbjuder sina 
kunder. Även i denna fråga lämnades ett stort utrymme för tolkning och egna värderingar. 

5.1.3 Hur påverkas kundnöjdheten i bolagen av de olika modellerna? 
Kundfokus är något som har blivit mycket större på senare tid hos fastighetsbolag generellt (Palm, 
2015). Många fastighetsbolag arbetar idag målmedvetet med att höja sina NKI-betyg och lägger överlag 
ett större arbete på att tillfredsställa sina kunder. I frågan om den genomsnittliga kundnöjdheten 
avseende underhåll så har respondenterna även här lämnats utrymme att tolka och värdera sina svar 
men återigen så visar resultatet ändå på vissa indikationer som skiljer kundnöjdheten mellan de olika 
underhållsmodellerna. VLU och framförallt HLU visar på hög till väldigt hög kundnöjdhet vilket kan 
tyckas naturligt då dessa modeller är mer anpassade och lyhörda för kundernas behov. Kunderna har i 
dessa modeller större valfrihet och möjligheter att anpassa sina egna boenden, både vad gäller 
utformandet av den fysiska lägenheten, men även kostnaden för lägenheten. Kundnöjdhet bygger enligt 
teorin på en serviceorienterad organisation och dessa två modeller, som är mer kundorienterade än 
övriga, bekräftar teorin om ökad kundnöjdhet. Men å andra sidan visar även PLU-bolagen starka siffror 
vad gäller kundnöjdheten och enligt denna modell så har kunderna absolut, eller åtminstone väldigt lite 
att säga till om. Ibland är enkelhet och tydlighet svaret för att tillfredsställa sina kunder.  

Möjligheten att utforma sitt eget boende verkar vara starkt förankrat även i fråga om tillval där vi ser i 
resultatet att ju fler tillval som erbjuds, desto nöjdare är kunderna. Det är nästintill ett linjärt samband 
mellan antal tillval och ökad kundnöjdhet. Denna fråga visar inte på vilka typer av tillval som påverkar 
kundnöjdheten men jag tror att en stor del i arbetet med kunder, i denna fråga men även generellt, 
handlar om att lära känna sina kunder och deras behov. Förmodligen så hjälper det inte att plocka in 
fler tillval i sortimentet bara för sakens skull, utan man bör ha någorlunda koll på vad för typ av tillval 
som kunderna efterfrågar. Kundanpassning som service management beskriver bör ligga i fokus i denna 
fråga. 

5.2 Intervjustudien 
5.2.1 Hur påverkas kostnaderna i bolagen av de olika modellerna? 
Både VLU- och HLU-modellen är utformade på sådant sätt att hyresgästerna får rabatt på hyran om 
underhåll inte genomförs som det ska. Båda respondenterna är överens om att dessa modeller medför 
en lägre underhållsfrekvens än vad som kanske är önskvärt vilket i längden leder till dåligt underhållna 
fastigheter samtidigt som det kostar hyresvärden lika mycket som om underhållet utförts. Ytterligare 
ett problem som respondenterna ser med dessa modeller är när hyresgästen ska flytta ut och lägenheten 
är i så dåligt skick att hyresvärden måste rusta upp den. Enligt hyreslagen så är ju hyresvärden skyldig 
att tillhandahålla lägenheten i ett gott skick när den ska hyras ut till ny hyresgäst. I dessa fall är det då 
svårt för hyresvärden att kunna kräva den avflyttade hyresgästen på ersättning för upprustningen då 
det hävdas att underhåll ändå måste ske. Enligt teorin så är en bofast kund en lönsam affär för 
bostadsbolaget med mindre kostnader för bland annat uthyrning. Detta bekräftar teorin samtidigt som 
det visar på vilka övriga kostnader som kan tillkomma i de fall då hyresgäster flyttar ut. 

BLU-bolaget talar positivt om det faktum att hyresvärden kontrollerar och styr över de inre 
underhållsåtgärderna vilket ligger i linje med i stort sett allt annat underhåll som fastighetsägare ska 
genomföra i fastigheterna. Då planerar och genomför fastighetsägare underhåll enligt den strategi, 
budget och tidplan som de själva tagit fram vilket är att förespråka och även är fallet för BLU-modellen.  

Enligt service management-teorin så ska service från företagets sida leda till både nöjdare kunder samt 
bättre lönsamhet. Vad gäller det sedvanliga underhållet så kan vi anta att hyresregleringen som råder 
sätter vissa käppar i hjulet för denna teori men avseende tillval ser vi att det genererar en viss lönsamhet, 
om än blygsam, så som beskrivs enligt teorin. Det beror dels på att hyresvärdarna kan prissätta tillvalen 
på ett friare sätt, det råder en mer ”normal” affärsmodell i detta fall som HLU-bolaget säger. Det som 
mer verkar styra kostnaderna för tillval är hur väl man lyckats i upphandlingen av tillvalen som erbjuds. 
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5.2.2 Hur påverkas kundnöjdheten i bolagen av de olika modellerna? 
BLU-bolaget uppger i intervjun att där hyresgästerna känner att de själva kan påverka som mest, i 
lägenheten, är också där de bryr sig som mest. Sen blir det mindre viktigt ju längre från lägenheten man 
kommer, trapphus-parkering-gård osv. Det inre underhållet påverkar alltså kundnöjdheten men å ena 
sidan förespråkas möjligheten att påverka och utforma sitt hem som man vill och å andra sidan det 
faktum att man kan överlåta underhållsåtagandet till fastighetsägaren och låta dem sköta allt. Som 
HLU-bolaget uttrycker sig så verkar hyresgästerna framförallt vara intresserade av hyresrabatten och 
inte lika mycket av själva underhållet, kan man sänka sina kostnader så gör man gärna det. Detta borde 
inte vara incitament för en långsiktig fastighetsägare att fortsätta med detta system då underhållet av 
fastigheterna borde vara överordnat i sammanhanget. Samtidigt känner många inte till vilken 
underhållsmodell som tillämpas i bolagen och en del vill ha ett större utbud visar intervjusvaren. Att 
göra alla nöjda inom ett stort fastighetsbestånd är inte den enklaste uppgiften med andra ord. 

5.3 Sammanfattning 
Enkätstudien visade väldigt låga siffror för underhållsfrekvens när det kommer till VLU-modellen. Ett 
skäl till det kan vara att för ett bolag som jobbar med VLU så kan det vara svårt att uppge 
underhållsfrekvens då underhållen i många fall klassificeras som tillval men BLU-företaget bekräftar i 
intervjun bilden att underhåll görs i mindre utsträckning vid tillämpning av VLU.  

Det som sticker ut mest avseende lönsamheten för de olika modellerna är det låga genomsnittet för de 
bolag som arbetar med HLU som visar på att detta är den modell som är minst lönsam, vilket även HLU-
bolaget till viss del bekräftar i sin intervju.  

Kundnöjdheten är som sagt något som har stor betydelse för fastighetsbolagen och vi ser att HLU-
modellen genererar nöjdast kunder. Ur intervjun framgår att det till stor del beror på de hyresrabatter 
som hyresgästerna har möjlighet att få vilket förmodligen också är en stark orsak till att den inte är 
särskilt lönsam. Dessutom leder hyresrabatterna i dessa fall till att underhållsåtgärder inte görs inom 
de intervall som det är tänkt och fastigheterna blir då i sämre skick. Man kanske kan hitta en modell 
som tillåter hyresrabatter utan att underhållsnivån i fastigheterna släpar efter. Ett förslag kan vara att 
arbeta enligt BLU-modellen men att erbjuda hyresgäster som har skött om lägenheten, på sådant sätt 
att det inte föreligger behov av underhåll, rabatt på hyran tills dess att underhåll behöver utföras. 
Hyresgästerna har då en fortsatt möjlighet att påverka sina kostnader samtidigt som fastighetsägaren 
får bättre kontroll på att underhåll utförs när det ska. 

Att som fastighetsägare kunna styra över underhållet gör det även enklare att planera och budgetera för 
det. BLU-modellen är visserligen den modell som genererar minst nöjda kunder men är samtidigt den 
som enligt enkätundersökningen i genomsnitt är mest lönsam. PLU-modellen gör det ännu lättare att 
planera underhållet och ger dessutom nöjdare kunder men av miljömässiga skäl skulle jag inte 
förespråka denna modell.  

5.4 Hållbarhetsaspekten 
Förutom kundnöjdhet och lönsamhet så finns det även andra aspekter att ta hänsyn till vad gäller inre 
underhåll, man bör även ta hänsyn till de miljömässiga aspekterna. Om man ser till underhållsfrekvens 
så kan man fråga sig var en optimal underhållsfrekvens bör ligga, men är det miljömässigt och 
ekonomiskt försvarbart att utföra underhåll trots att behov inte föreligger? Det innebär ju att man 
använder resurser som faktiskt inte behövs. PLU-modellen kan ifrågasättas ur detta perspektiv. Men 
även VLU-modellen som innebär att man lägger över underhållsansvaret och således även det 
miljömässiga ansvaret på hyresgästerna vilket också kan få samma effekter, nämligen att man förbrukar 
resurser i onödan. Det övergripande ansvaret bör ligga hos fastighetsbolagen som också är dem som har 
bäst överblick över beståndet, dess behov och utnyttjandet av resurser. 
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6 Slutsatser 
6.1 Slutsatser 
De huvudsakliga resultaten som tas upp i slutsatsen är följande: 

- Oavsett hur man väljer att definiera de olika modellerna så kan det konstateras att definitionen 
av dem ser väldigt olika ut inom branschen. Vad bolagen har uppgett att de arbetar med för 
modell kontra vad de faktiskt arbetar med skiljer sig i många fall. 
Teorin beskriver en allmän problematik kring begreppen och definitioner av begreppen när det 
kommer till underhåll, samma problematik verkar även finnas kring underhållsmodellerna. 

- Periodiskt lägenhetsunderhåll leder till att man gör betydligt fler underhållsåtgärder jämfört 
med de andra modellerna. 
Frekvens tas upp som en av de faktorer som driver kostnaderna avseende underhåll, rimligtvis 
borde då även de bolag som arbetar med denna modell ha en högre underhållskostnad jämfört 
med andra bolag 

- Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll är den modell som genererar nöjdast kunder samtidigt som 
den är minst lönsam. 
Kundnöjdhet bygger enligt teorin på en serviceorienterad organisation och denna modell, som 
är mer kund- och serviceorienterad, bekräftar teorin om ökad kundnöjdhet. Ur intervjun 
framgår även att det till stor del beror på de hyresrabatter som hyresgästerna har möjlighet att 
få. Att den inte är särskilt lönsam kan dels bero på hyresrabatterna dels den hyresreglering som 
råder.  

- Oberoende av hur många tillval ett bostadsbolag har i sitt sortiment så ser det ekonomiska 
utfallet ungefär likadant ut men för kundnöjdheten gäller att ju fler tillval, desto nöjdare kunder. 

6.2 Egna reflektioner 
Redan tidigt i arbetet uppstod frågetecken kring hur man skulle samla in jämförbara data för de olika 
modellerna hos de kommunala bolagen. Antingen skulle definitionsproblematiken ställa till det eller så 
skulle uppgifterna som efterfrågades vara av sådan känslig karaktär (exempelvis specifika avtal och 
upphandlingar) att bolagen inte skulle kunna lämna ut dem, ens till ett examensarbete. Ur detta 
avseende fick frågorna i framförallt enkäten utformas med en mer allmän karaktär. Dessutom saknas 
det tidigare forskning i ämnet vilket skulle kunna fungera som vägledande i denna studie. Det har varit 
svårt att hitta balansen mellan bredd och djup i undersökningen, vilket metodvalet kanske också bidrog 
till, men jag hoppas att jag har bidragit med ytterligare kunskap inom fältet fastighetsförvaltning och -
underhåll.  Förhoppningsvis har jag i och med detta arbetet tagit ett steg närmare en definition av de 
olika modellerna. Något som saknas i denna studie är dock en representativ grupp av bolag som arbetar 
med FLU. 

6.3 Vidare studier 
Denna studie har fokuserat på de kommunala bostadsbolagen och hur de upplever de olika modellerna 
för inre underhåll. Muyingo (2017) studerade de skillnader som förekom mellan kommunala aktörer 
och privata aktörer avseende drift- och underhållskostnader, det skulle även vara intressant att studera 
om och i sånt fall hur det skiljer sig avseende det inre underhållet mellan dessa två olika aktörer. Hur 
skiljer sig de olika aktörernas sätt att arbeta med inre underhåll och varför, samt vilka konsekvenser ser 
man av det? 

De fem modellerna för inre underhåll har legat till grund för denna studie och resultatet visar att det 
förekommer både för- och nackdelar med de olika modellerna. Det har även framkommit att 
bostadsbolagen i landet arbetar med varianter av dessa modeller. För vidare studier rekommenderas 
därför att titta på dessa varianter och närmare utreda hur de ser ut samt vilka konsekvenser man ser av 
dem. 

SABO-företagens (företag som är medlemmar i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) samlade 
bostadsyta är cirka 52 miljoner m2. Enligt SCB var kostnaderna för underhåll och reparationer hos de 
allmännyttiga bostadsföretagen 222kr/m2 år 2015. Om vi antar att 5% av dessa kostnader utgör 
kostnader för inre underhåll så motsvarar det ca 580 miljoner kr/år. Om man dessutom adderar 
kostnader för inre underhåll som de privata bostadsföretagen står för varje år så motsvarar det rätt 
mycket pengar. Det borde finnas ett stort behov att utveckla en modell där både kundnöjdhet och 
ekonomi kan samsas. Ett förslag är därmed att genomföra studier i syfte att utveckla en sådan modell 
för inre underhåll.  
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Bilagor 
Bilaga 1, intervju med HLU-bolaget 
Är boendeinflytande något som är viktigt i sammanhanget? 

Absolut, underhåll av lägenheten och möjligheten att utforma sitt hem påverkar den totala 
kundnöjdheten i bolaget.  

På vilket sätt är er underhållsstrategi bra för era kunder? 

Att man kan påverka sitt hem och utforma det efter sina egna villkor. För framförallt 
låginkomsttagare, som i större grad finns hos allmännyttan, är det viktigt med möjligheten att kunna 
dra ner på kostnaderna genom de rabatter som erbjuds. Rabatten får de om de inte begär underhåll 
när det är planerat. Idag har våra hyresgäster rabatter på totalt ca 9,6 mkr/år som betalas ut varje 
månad, eller rättare sagt dras av på hyresavin varje månad. Denna kostnad har gått från ca 6 mkr/år 
för tre år sedan till 9,6 mkr/år idag. I grova drag så är det halva beståndet som har hyresrabatter idag. 

På vilket sätt är er underhållsstrategi mindre bra för era kunder? 

Tvist kan uppstå när hyresgäst flyttar ut och hyresvärd begär ersättning för t.ex. slitna tapeter, 
möjligheten för hyresvärden att vinna en sån tvist är i stort sett omöjlig då man påstår att det ändå är 
dags för underhåll. Som hyresvärd så kan man få ersättning för merkostnader om väggen har stora 
skador p.g.a. exempelvis stora hål i väggen från så kallade ”mollyskruvar” och man måste spackla 
innan man kan sätta upp ny tapet. 

Problemet ligger i att man inte får lov att fondera pengar utan att beskatta dem. Det leder till att när 
man gör stamrenoveringar eller inre underhåll så måste bolagen ta upp lån och då måste hyran gå 
upp, vilket i sin tur leder till att man gör standardhöjande åtgärder för att få upp hyran. Hade man fått 
lov att fondera pengar så hade man inte haft det problemet. 

Det finns ju en del fastighetsägare som idag arbetar enligt fondmodellen. Hur gör de? 

De som kör ”fondmodell” kallar det för pott för att inte dra åt sig uppmärksamhet från 
skattemyndigheten. Det finns inget särskilt konto för exempelvis Kalles lägenhet och man betalar 
heller inte ut någon rabatt. Istället så bokför man en ”pott” för lägenheten och när Kalle vill ha 
underhåll utfört, så använder man pengarna från den potten. 

Följer ni upp vad kunderna tycker om er underhållsstrategi? Hur? Vilken feedback får ni? 

Kundnöjdheten mäts årligen, vi skickar ut en enkät till ca 50% av våra hyresgäster. Några frågor 
kopplas specifikt till HLU, bland annat ”vad anser du om möjligheten att utforma ditt eget hem” – 53% 
visar sig vara nöjda.  

Vad beror missnöjet på?  

De allra flesta känner framförallt inte till vilka möjligheter de har att påverka sitt hem. Sen finns det 
dem som är missnöjda på grund av att de vill ha fler produkter att välja på, ett större utbud.  

Vilka möjligheter har kunderna att faktiskt se och känna på produkterna? 

Vi har vår ”bobutik” där hyresgästerna kan komma in och se på tapeter och golv samt hämta 
inspiration till sina egna boenden. Bobutiken är vår främsta säljkanal, men våra kunder har även 
möjlighet att gå in på webben för att se samt beställa produkter som de vill ha hem. Intäkterna från 
tillval är det som täcker kostnaderna för bobutiken mm. 

Hur tror du att er underhållsstrategi påverkar underhållsfrekvensen på en 5-10 årsperiod? 

Det görs underhållsbeställningar varje år och de senaste åren har vi sett att ungefär hälften gör 
underhåll enligt plan. Den andra hälften väljer rabatt och struntar antingen i underhåll eller så gör de 
det själva, det vet vi inte. Rabatten följer med lägenheten och man rustar endast upp vid avflytt om 
skicket är väldigt dåligt, en bedömning görs vid varje tillfälle. Om ingen upprustning sker så talar man 
om för den nya hyresgästen att det föreligger en rabatt och att man kan rusta upp till ”normal” 
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standard vilket de allra flesta väljer att göra. Vi undviker att göra underhåll till förmån för den nya 
hyresgästen som då får möjligheten att själv bestämma exempelvis vilken tapet de vill ha. 

Vad talar för att er underhållsstrategi är kostnadseffektiv?  

Om man ska kunna vinna några stordriftsfördelar beror främst på upphandling och hur avtal med 
leverantör ser ut. Vi vinner inga stordriftsfördelar så som avtalet ser ut idag, vi betalar per rumsenhet. 
För befintliga kunder sker ett antal beställningar per år. Nya kunder har idag rätt att få begärt 
underhåll utfört inom tre månader. Man skulle kunna säga till kunderna som flyttar in att alla får 
underhåll utfört under en viss bestämd period, exempelvis under hösten, och på så sätt samla en större 
stock beställningar till ett och samma tillfälle men så ser det inte ut idag. 

Generellt kan man säga att affärsmodellen för det inre underhållet är väldigt komplicerad. Underhåll 
ingår i hyran, rabatt utgår om inte underhåll utförs baserat på prislista, om prislista höjs så höjs även 
rabatten. Därtill så ökar våra kostnader ju fler beställningar våra kunder gör, det enda incitamentet för 
underhåll är alltså kundnöjdhet. Vi skulle vilja hitta en mer ”normal” affärsmodell där kunden väljer 
en tapet och vi får in en peng för det.  

Man skulle kunna skrota HLU, FLU är att föredra.  Glöm det här med kundernas möjligheter att 
påverka, visst kan det vara bra men det går inte ihop ekonomiskt. På privatsidan, alltså icke 
kommunala fastighetsägare, säger man upp alla HLU-avtal i stor grad. Hyresgästerna får underhållet 
utfört ändå. I vårt fall så behöver vi hitta ett modernare system.  

Kan (det inre) skicket på fastigheterna idag ha påverkats av underhållsstrategi? Hur? 

Definitivt, det har medfört att vi med tiden har fått ett underhållsberg. Kunder väljer i allt större 
utsträckning att inte få underhåll utfört och istället få rabatt på hyran. Rabatterna ger oss dåligt 
underhållna fastigheter samtidigt som det kostar oss lika mycket som om underhållet utförts. 

Hur påverkar tillvalsmöjligheterna kundnöjdheten i bolaget? 

Tillvalen påverkar den totala kundnöjdheten. Exempelvis säkerhetsdörr är en sådan sak som har flera 
dimensioner, den både ökar tryggheten samtidigt som den dämpar ljudnivån i lägenheten och i 
trapphuset. Trägolv och sådant uppskattas generellt av hyresgästerna.  

Går intäkter och kostnader ihop avseende tillval? Vad beror det på? 

Vad gäller tillval så handlar det om en mer ”normal” affärsmodell. Man tar betalt för produktens 
kostnad och lägger till en liten marginal, vi går marginellt plus på tillval. Bobutiken i kombination med 
personalens kostnad ses över idag för att kunna täcka att vi ska kunna ha bobutik för det skapar ett 
mervärde för bolaget.  

Hur skulle man kunna utveckla tillvalsmöjligheterna? 

Se över vilken uh-strategi vi ska ha. 
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Bilaga 2, intervju med BLU-bolaget 
Är boendeinflytande något som är viktigt i sammanhanget? 

Det vi ser är att där hyresgästerna känner att de själva kan påverka som mest, i lägenheten, är också 
där de bryr sig som mest. Sen blir det mindre viktigt ju längre från lägenheten man kommer, 
trapphus-parkering-gård osv.  
Idag finns som sagt lite olika varianter i beståndet. Om man tar exempelvis målning så väljer en del 
kanske att måla själva, en del väljer att övergå till BLU och få det gjort den vägen medan andra stannar 
som VLU-kunder och beställer det som tillval. VLU-kunder kan när som helst gå över till BLU, det är 
helt frivilligt. Det man kan välja mellan just nu är helt enkelt att göra det själv eller låta oss göra det. 

På vilket sätt är er underhållsstrategi bra för era kunder? 

Det som är bra är att vi tar över det inre underhållet, man får våran hjälp att hålla efter i lägenheten 
och samtidigt får vi tillsammans en bra standard i lägenheterna. Alternativet är att själv sköta om allt. 
Fördelen som vi ser är just den att vi sköter det åt kunderna.  

På vilket sätt är er underhållsstrategi mindre bra för era kunder? 

Med BLU så har kunderna mindre valfrihet jämfört med VLU. 

Följer ni upp vad kunderna tycker om er underhållsstrategi? Hur? Vilken feedback får ni? 

Vi har en hyresgästenkät som vi skickar ut varje år där vi frågar vad kunderna tycker är viktigt. Olika 
typer av frågor såsom varmt/kallt i lägenheten, tryggt i området osv. Det är alla möjliga typer av frågor 
som ger en indikation på vad kunderna upplever. Generellt så kan man se att det viktigaste för 
hyresgästerna är lägenheten och då kommer underhållet ganska högt. 

Hur tror du att er underhållsstrategi påverkar underhållsfrekvensen på en 5-10 årsperiod? 

I och med att ca 40% idag har övergått till att bli BLU-kunder så ser vi att underhållsfrekvensen har 
ökat.  

Vad talar för att er underhållsstrategi är kostnadseffektiv? 

När en lägenhet övergår till BLU så kommer man överens innan om vad som ska göras och hur många 
”poäng” det ska motsvara. Idag har vi förhandlat om exakt vad som ska ske i badrum, kök och toalett 
och hur mycket hyresgästen får påslag på hyran enligt det poängsystem som vi tillämpar. Vid 
exempelvis badrumsrenoveringar så har man slimmat åt det till en viss bestämd standard vilket gör 
det lättare att beställa från entreprenör då de vet exakt vad som ska göras. Kan man även beställa för 
flera hus samtidigt så kan man sänka kostnaderna ytterligare samt trycka ner andra priser också vilket 
gör att hyreshöjningarna inte behöver bli så stora. Det förenklar om man har ett bestämt paket för 
exempel ett stamrenoverat badrum. 

Vad talar för att er underhållsstrategi inte är kostnadseffektiv? 

Om man tillämpar VLU och kunden inte utnyttjar det så blir det rätt kostsamt när kunden flyttar för 
att vi inte kan debitera hyresgästen pga. åldersavdrag, vi får inte in de pengarna. Vid besiktning så ser 
vi ofta att vi behöver måla om och rusta upp lägenheten så att vi kan hyra ut den i gott skick, men det 
blir ganska dyrbart. Om man jämför vad vi faktureras för upprustningen med vad hyresgästen har fått 
i rabatt så är det ganska stor skillnad vilket gör VLU olönsamt.  

Kan (det inre) skicket på fastigheterna idag ha påverkats av underhållsstrategi? Hur? 

VLU går ut på att folk beställer underhåll men när ingen eller väldigt få beställer så blir skicket på 
fastigheterna sämre. Med BLU får vi en bättre genomgående standard i beståndet eftersom vi står för 
underhållet och ser till att det görs. 

Hur påverkar tillvalsmöjligheterna kundnöjdheten i bolaget? 

Påverkar självklart till viss del nöjdheten i boendet. Det vi ser att målning är det mest frekventa 
tillvalet. Trygghet och trivsel är även det en viktig del i kundnöjdheten, det är många parametrar som 
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är viktiga. Att man har en fungerande service och förvaltning, men även en fungerande stadsdel – 
fungerande kommunikation, skola, dagis, samhällsservice, föreningsliv osv.  

Går intäkter och kostnader ihop avseende tillval? Vad beror det på? 

Ja det ska de göra, vi har en viss avkastning på det. Vi kan inte gå back så en viss avkastning måste vi 
ha. SABO har tagit fram nyckeltal över vad tillvalen kostar och då kan man jämföra, hur ligger våra 
priser jämfört med andra bolag och vad det borde kosta. Vi ligger i linje med SABOs riktlinjer. Sen 
beror det också på om vi gör en bra eller dålig upphandling som gör att vi hamnar över eller under de 
här nyckeltalen. Geografiskt kan det påverka också. 

Hur är det med det sedvanliga underhållet? 

En viss marginal måste man ha där också. I upphandlingen finns det exempelvis en 
riskpost/riskpremie som ska täcka oväntade kostnader men om de faktiska kostnaderna blir högre så 
går vi ju back. Man räknar alltid med en risk och en viss avkastning för att få det att gå runt. Om vi får 
ökade intäkter på tillval exempel så kan vi använda de intäkterna i verksamheten och få ner 
kostnaderna på annat håll. Vi är ingen vinstmaskin på det sättet utan pengarna används på andra håll i 
verksamheten hela tiden. Ekonomin är A och O och man behöver hela tiden jobba med upphandling 
och uppföljning och få kalkylen att gå ihop, det är grunden. Allt underhåll, all verksamhet, all 
utveckling osv måste man hela tiden räkna på och se om man får ihop det. På så sätt kan man också 
hålla hyrorna på en rimlig nivå så att det inte sticker iväg på grund av att man planerar för dyrt. 
Inflationen påverkar verksamheten på så sätt att vi hela tiden får jobba med att parera den i 
hyresförhandlingarna genom hyresökning. Men även med effektivitet i upphandling och drift exempel 
eller annan lånehantering. I slutändan så måste det gå ihop, det är jätteviktigt hur vi jobbar med 
ekonomin. 

Hur skulle man kunna utveckla tillvalsmöjligheterna? 

Just nu sitter vi i hyresförhandlingar där vi vill införa tillvalspaket (trygghetspaket, kökspaket) om 
man väljer fler tillval ihop så får man rabatt – ligger i förhandling just nu. Intressantaste tillvalet är 
målning. Tillvalspaket ska fungera som morot för att göra underhåll och hyresgästerna har då även 
möjlighet att gå över till BLU i samband med detta. 
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Bilaga 3, enkätfrågor 
1. Vilken huvudsaklig modell för inre underhåll gäller i företaget? 

 HLU 
 PLU 
 BLU 
 VLU 
 FLU 
 Annan 

Väggar 

2. Vem initierar/påkallar i normala fall underhållsåtgärd (målning/tapetsering)? 
 Fastighetsägare 
 Hyresgäst 

3. Vem beslutar om åtgärd ska genomföras? 
 Fastighetsägare 
 Hyresgäst 

4. Ingår denna typ av underhåll i hyran? 
 Ja 
 Nej 

5. Utgår någon hyresrabatt på bashyran om hyresgäst avstår från underhåll? 
 Ja 
 Nej 

6. Finns bestämda intervall för när underhåll ska ske? 
 Ja 
 Nej 

7. Om ja, hur många år? 
8. Hur många år har ni jobbat enligt den modell ni tillämpar idag? 

 0-5 år 
 6-10 år 
 Över 10 år 

Golv 

9. Vem initierar/påkallar i normala fall underhållsåtgärd (målning/tapetsering)? 
 Fastighetsägare 
 Hyresgäst 

10. Vem beslutar om åtgärd ska genomföras? 
 Fastighetsägare 
 Hyresgäst 

11. Ingår denna typ av underhåll i hyran? 
 Ja 
 Nej 

12. Utgår någon hyresrabatt på bashyran om hyresgäst avstår från underhåll? 
 Ja 
 Nej 

13. Finns bestämda intervall för när underhåll ska ske? 
 Ja 
 Nej 

14. Om ja, hur många år? 
15. Hur många år har ni jobbat enligt den modell ni tillämpar idag? 

 0-5 år 
 6-10 år 
 Över 10 år 

Inre underhåll generellt 
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16. Vilka övriga åtgärder för inre underhåll ingår i hyran? 
 Målning av tak 
 Vitvaror 
 Sanitet 
 Köksluckor 
 Innerdörrar 
 Ytterdörr 

17. Följer ni på något sätt upp hyresgästernas åsikter kring inre underhåll? 
 Ja 
 Nej 

18. Hur upplever hyresgästerna er strategi för inre underhåll? 
 1. Väldigt missnöjda 
 2. 
 3. 
 4. Likgiltiga 
 5. 
 6. 
 7. Väldigt nöjda 
 Vet ej 

19. Hur ser det ekonomiska utfallet ut för inre underhållsåtgärder, uppskattningsvis? Går intäkter 
och kostnader ihop? 
 1. Stora förluster 
 2. 
 3. 
 4. Går jämnt ut 
 5. 
 6. 
 7. Stora vinster 
 Vet ej 
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