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SAMMANFATTNING  

Under de senaste åren har tjänstekvalitet blivit allt viktigare för kunder. Positivt bekräftad 
kvalitet där förväntningarna i viss mån överträffas, kan göra att kunderna är mer 
intresserade av att bevara relationen med tjänsteföretag. Detta resulterar till att kunder 
talar väl om företaget. En framgångsrik organisation försäkrar att varje medarbetare är 
delaktig i arbetet med att förbättra kvalitet. Denna uppsats är en undersökning på hur 
ledningen på HSB Centrala Värmland i Karlstad ser på tjänstekvalitet. HSB Centrala 
Värmland är ett fullserviceföretag inom fastighetsförvaltning. Företaget har sju olika 
avdelningar och inom dessa erbjuds olika tjänster. Exempel på de tjänster som erbjuds är: 
administrativa/ekonomiska tjänster, teknisk förvaltning, energi, byggservice, 
byggledning, jour samt bovärd.  

En kvalitativ undersökning har genomförts i form av intervjuer med tre personer som är 
ansvariga på varsin förvaltning. Intervjupersonerna arbetar på den tekniska och den 
ekonomiska förvaltningen, vår tredje person är ansvarig för miljö och kvalitetsutveckling. 
Utifrån de resultat som vi har fått från intervjuerna har vi kunnat bedöma hur ledningen 
på HSB Centrala Värmland ser och arbetar med tjänstekvalitet.  

Den teori som vi har valt till denna uppsats bygger på två delar. Först beskriver vi vad en 
tjänst är, dess olika egenskaper, vad tjänsten består av, tjänstepaketet samt 
tjänstesystemet. Den andra delen av teorin handlar om tjänstekvalitet. Trots att 
tjänstekvalitet är ett viktigt begrepp så finns det fortfarande många tjänsteföretag som 
saknar kunskap om vad kvalitet innebär. I kapitlet tjänstekvalitet beskriver vi också 
grunden till totalkvalitet och vad som kännetecknar god kvalitet. Sedan behandlar vi hur 
företag kan arbeta och mäta tjänstekvalitet för att uppnå kundtillfredsställelse.  

Resultatet från våra intervjuer visar att trots att HSB Centrala Värmland arbetar med att 
förbättra sin tjänstekvalitet, så skiljer sig uppfattningen något mellan enheterna ekonomi, 
teknik, miljö och kvalitetsutveckling. Vad det gäller frågor om kvalitet och 
klagomålshantering så gav alla tre intervjupersonerna ungefär samma svar.  

Tjänstekvalitet för HSB Centrala Värmland är att de generellt kan erbjuda i stort sett allt 
som har med fastigheter att göra. Gemensamt strävar de efter att få 100 procent nöjda 
kunder. Tjänstekvalitet för organisationen innebär också att de skall kunna utföra arbetet 
på rätt sätt i rätt tid och till rätt pris. Undersökningen visar att HSB Centrala Värmlands 
ledning anser att företaget inte har 100 procent kvalitet på sina tjänster. Enligt ledningen 
gör företaget ständiga förbättringar inom tjänsteerbjudandet samt kompetensutveckling. 
Detta på grund av att företaget strävar efter att behålla sina kunder, samt att de vill vara 
attraktiva på marknaden eftersom det finns många konkurrenter. HSB Centrala Värmland 
gör även kvalitetsmätningar två gånger per år. Mätningarna görs både på kunder och 
medarbetare som arbetar inom marknads-, ekonomiska och tekniska förvaltningen. 



ABSTRACT  

In recent years, the quality of services has become more important for customers.  
Experiences in which the customer’s service expectations have been exceeded can 
generate positive “word-of-mouth” advertising and long-term business relationships.  A 
successful company assures that every employee participates in the process to improve 
service quality. This essay is a survey of management at HSB Centrala Värmland in 
Karlstad of the company’s service quality. HSB Centrala Värmland is a full service 
company with an in-house administration. The company has seven divisions, offering the 
following services:  administration/economic, technical administration, energy, 
construction, construction manager, 24-hour on call duty and live host.  

A qualitative assessment has been conducted by interviewing three persons who are 
responsible for separate divisions at HSB Centrala Värmland. The three persons 
interviewed work in the following divisions: technical; economic; environment and 
quality development. On the basis of the interview results, we have been able to assess 
how the management at HSB Centrala Värmland works with its service quality.  

The theory we have chosen for this essay is based on two parts. First, we describe the 
concept of service, including the key elements of quality, service package and service 
system. The second part of the theory is about service quality.  Although quality is an 
important concept, there are still many service companies that are lacking knowledge 
about what it actually means.  In the chapter on service quality we also describe the 
concept of total quality and the factors that distinguish good quality. Finally, the theory 
describes how companies can measure service quality and then use this information to 
achieve customer satisfaction.  

The results from our interviews show that although improving service quality is 
considered important at HSB Centrala Värmland, there are some differences in 
understanding between the divisions of economic, technical and quality. However, all 
three interviews gave us the same answers regarding quality and the handling of 
complaints.   

The survey shows that the management does not think that HSB Centrala Värmland has 
achieved 100 percent quality on their services. According to the management, the 
company strives to improve its range of services and to develop competence. Service 
quality for HSB Centrala Värmland in general is that they can offer by and large all 
services related to real estate. All divisions have the goal to achieve 100 percent customer 
satisfaction. At HSB Centrala Värmland, service quality also means performing work in 
the right way, in the right time and to the right price. The company constantly strives to 
improve its range of services and to develop competence. They feel this is necessary to 
retain customers, as well as to improve their perception in the market and to compete 
with intense competition. HSB Centrala Värmland also performs quality control surveys 
twice a year. The surveys are conducted on customers, as well as the employees working 
in marketing, economic and technical administration 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

1. INLEDNING.............................................................................................6 

1.1 Problembakgrund .................................................................................................. 6 
1.2 Problemformulering .............................................................................................. 7 

2. METOD ....................................................................................................8 

2.1 Den kvalitativa ansatsen........................................................................................ 8 
2.2 Primär och sekundärdata ....................................................................................... 9 
2.3 Kvalitativa intervjuer............................................................................................. 9 

2.3.1 Urval av personer till öppna intervjuer ................................................................... 10 
2.4 Genomförandet av vår undersökning .................................................................. 10 
2.5 Bearbetning av materialet.................................................................................... 11 

3. TEORI.....................................................................................................12 

3.1 INLEDNING TILL TEORI ..................................................................................... 12 
3.2 TJÄNSTER ............................................................................................................. 13 

3.2.1 Definition ......................................................................................................... 13 
3.2.2 Tjänsteegenskaper ............................................................................................ 14 
3.2.3 Tjänstepaketet................................................................................................... 15 
3.2.4 Tjänstesystemet och dess resursstruktur .......................................................... 16 

3.3 TJÄNSTEKVALITET ............................................................................................ 18 
3.3.1 Definition ......................................................................................................... 18 
3.3.2 Kvalitetens dimensioner................................................................................... 19 
3.3.3. Kriterier på god tjänstekvalitet........................................................................ 21 
3.3.4 Företagets kvalitetsarbete................................................................................. 22 
3.3.5 Mätning av tjänstekvalitet ................................................................................ 23 

4. EMPIRI...................................................................................................24 

4.1 BAKGRUND TILL EMPIRI................................................................................... 24 
4.1.1 HSB i Sverige................................................................................................... 24 

4.2 FALLBESKRIVNINGEN AV HSB CENTRALA VÄRMLAND ......................... 25 

5. ANALYS .................................................................................................35 

5.1 TJÄNSTER ............................................................................................................. 35 
5.2 TJÄNSTEKVALITET ............................................................................................ 36 

6. SLUTSATS .............................................................................................41 

6.1 HUR ARBETAR HSB CENTRALA VÄRMLAND I KARLSTAD MED 
TJÄNSTEKVALITET? ................................................................................................ 41 

7. UPPSATSENS TROVÄRDIGHET ......................................................45 

7.1 Trovärdighetsdiskussionen.................................................................................. 45 
7.2 Källgranskning .................................................................................................... 46 



7.3 Rekommendationer till framtida uppsatser ......................................................... 47 

KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................48  

BILAGA 1 HSB CENTRALA VÄRMLANDS TJÄNSTER ..................50 

BILAGA 2 MILJÖ OCH KVALITETSPOLICY. ..................................51 

BILAGA 3 KLAGOMÅLSHANTERING ...............................................52 

BILAGA 4 INTERVJUFRÅGOR ............................................................54                                   



 

6

   
Kapitel 1: INLEDNING  

1. INLEDNING   

Vi inleder vår uppsats med att presentera problembakgrunden till varför tjänstekvalitet 
blir allt viktigare för företag och kunder. Därefter kommer en beskrivning på 
problemformuleringen och syfte.   

 

1.1 Problembakgrund   

En av huvudtrenderna i den moderna ekonomin under de senaste två decennierna är 
tjänsteverksamhetens kraftiga tillväxt.1 Inom tjänstesektorn har framför allt ökningen 
skett inom kunskap och informationsintensiva tjänster. Till tjänstesektorn räknas även 
underhålls och förmedlingstjänster.2  

Det finns många förklaringar till varför tjänstemarknaden ökat kraftigt. En av 
förklaringarna är att efterfrågan på varor och tjänster ändras då konsumenternas 
inkomster förändras.3 En annan förklaring är att det sker överflyttningar av verksamheter 
från andra sektorer. Omklassificering av verksamheter som tidigare räknades till industri 
är ytterliggare en orsak. Företag eller en koncern som låter olika delar av sin verksamhet 
bilda juridiskt självständiga enheter kan medföra att verksamheter ändrar 
branschbeteckning. En mängd företag har även slutprodukter som innehåller såväl varor 
som tjänster. Dessutom börjar industribranschen gå mot en allt mer tjänsteintensiv 
tillverkning.4  

Längre tillbaka i tiden var konkurrensen låg bland tjänsteföretagen eftersom marknaden 
inte var fullt utvecklad och då var kunderna lättare att få nöjda. Allt eftersom åren gått 
och det blivit många tjänsteföretag på marknaden har konkurrensen hårdnat på grund av 
att kundernas krav ökat på företag. För företag gäller det därför att skilja sig från 
konkurrenterna och erbjuda tjänster med hög kvalitet för att tillfredsställa kunder. Både 
näringsliv och offentlig sektor möter idag allt högre krav på att kunna erbjuda tjänster 
med rätt kvalitet.5 Om kunder inte är nöjda med ett företags tjänster kan de oftast byta till 
ett annat företag tills de upplever att de är nöjda. Till följd av detta har begreppet 
tjänstekvalitet vuxit fram.  

                                                

 

1 Gustavsson, B-O., et al. (1997) 
2 Arnerup-Cooper, B. & Edvardsson, B. (1998) 
3 Roos, G., et al. (1998) 
4 Arnerup-Cooper, B. & Edvardsson, B. (1998) 
5 Andersson T., et al. (1998) 
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1.2 Problemformulering   

Tjänsteföretag påverkas naturligtvis av sin omvärld. Det gäller därför för företagets 
ledning att hela tiden bevaka vad som sker i omvärlden och utveckla, producera och 
marknadsföra tjänster med rätt kvalitet. Kvalitet är tjänsteföretagets främsta 
konkurrensmedel och grunden i tjänstemarknadsföringen.6  

Ledningspersonalen har en viktig roll på grund av att de har stor påverkan på de övriga 
medarbetarna. Kan ledningen ligga steget före med att utveckla kvalitetsarbetet så 
undviker de kostnader för att åtgärda eventuella brister.7 I en organisation är det viktigt 
att all personal berörs av kvalitetsarbetet. Kvalitet- och tekniskassystem är verktyg för att 
åstadkomma rätt kvalitet, men det beror på medarbetare om verktygen används på bästa 
sätt. Eftersom det är kunderna som köper tjänsten är det därför naturligt att kvaliteten 
definieras av kunderna. Det är kundens kvalitetsuppfattningar som skall vara styrande i 
verksamheten.8 För att uppnå total kvalitet måste förståelse och förutsättningar kunna 
möta de ofta motstridiga behov och önskemål kunder, medarbetarna och ledningen har. I 
många fall har var och en av de tre grupperna av aktörer sina egna normer och standards 
när de värderar en tjänsts resultat och en tjänsteprocess. Total tjänstekvalitet uppnås när 
dessa tre nyckelaktörer är tillfredsställda samtidigt.9 Bostadsmarknaden i Karlstad har 
många aktörer och därför är konkurrensen om kunderna hård. Bostadsföretagen måste ge 
ett bra intryck på kunderna för att locka dem till sig. Det enklaste sätta är att ta hänsyn till 
kundernas krav och därefter göra snabba förbättringar inom tjänstekvaliteten.  

Vi ska i denna uppsats undersöka vad ledningen anser om HSB Centrala Värmlands 
tjänstekvalitet och hur de arbetar med tjänstekvalitet. En jämförelse kommer att göras 
med miljö och kvalitetspolicyn för att se om det som sägs under intervjuer verkligen 
stämmer överens med det som står i miljö och kvalitetspolicy. Vi kommer även att göra 
en jämförelse av dokumentet klagmålshantering. De frågeställningar som vi ska 
undersöka är följande:  

 

Vad är tjänstekvalitet enligt HSB: s ansvariga för ekonomi- och teknikförvaltning 
samt för miljö och kvalitetsutveckling? 

 

Hur arbetar HSB: s ledning med tjänstekvalitet jämfört med det som står i 
policydokument?  

Syftet med denna uppsats är att genom olika teorier inom tjänstekvalitetsområdet 
redogöra för och undersöka hur ledningen på HSB Centrala Värmland i Karlstad ser och 
arbetar med tjänstekvalitet.  

                                                

 

6 Andersson T., et al. (1998) 
7 Gustavsson, B-O., et al. (1997) 
8 Andersson T., et al. (1998) 
9 Gustavsson, B-O., et al. (1997) 
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2. METOD   

I metodavsnittet presenterar vi vårt val av metod samt de olika faserna som hör ihop med 
den valda metoden. Faserna är: primär och sekundärdata, kvalitativa intervjuer, 
intervjugenomförande och bearbetning av materialet. Vi inleder med att beskriva varför 
vi valt att utgå från den kvalitativa undersökningen. Därefter beskrivs tillvägagångssätt 
för de olika faserna. Kapitlet avslutas med en beskrivning av bearbetningen av data.   

 

2.1 Den kvalitativa ansatsen  

Undersökningar kan göras med hjälp av två metoder: kvalitativ och kvantitativ metod.10 

Det är även möjligt för undersökaren att använda sig av båda metoderna i samma 
undersökning, då båda metoderna kan komplettera varandra. 11 En kvalitativ metod 
innehåller framför allt ord, text, symboler och handlingar där tingens underliggande 
mening och innebörd fokuseras. Metoden används för att upptäcka, lyfta upp och belysa 
de samband som växt fram. Den kvantitativa metoden uttrycks i siffror, antal och mängd. 
Metoden är framför allt inriktad på att upptäcka, fastställa och mäta samband mellan 
olika variabler. Kvantitativ undersökning är strukturerad och dess hypoteser är 
förutbestämda.12  

Det är vår problemställning som styr vilken slags metod vi väljer. Vår problemställning 
är klar eftersom både variabler, värden och enheter är väldefinierad.13  Eftersom vår 
problemställning kräver en metod som får fram nyanserade data och går in på djupet gör 
att en intensiv uppläggning blir lämplig. Detta innebär att vi har möjlighet att endast 
koncentrera oss på att undersöka några få undersökningsenheter.14  På grund av det har vi 
valt att göra en kvalitativ undersökning.  

                                                

 

10 Sörqvist, L. (2000) 
11 Jacobsen, D. I. (2002) 
12 Christensen, L., et al. (2001) 
13 Jacobsen, D. I. (2002) 
14 Ibid. 
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2.2 Primär och sekundärdata   

Primärdata är den data som undersökaren samlar in första gången direkt från 
undersökningspersoner. 15 I vårt fall samlade vi primärdata när vi intervjuade de tre 
personerna inom ledningen. Primärdata har många fördelar och den största fördelen är att 
den information som vi samlade in genom intervjuerna är speciellt skräddarsydd för vår 
problemställning. Dessutom är informationen aktuell, vilket inte alltid är fallet med 
sekundärdata. En annan fördel med primärdata är att vi vet hur tillförlitligt vårt material 
är. De nackdelar som vi upplevde med primärdata är att det tog lång tid att intervjua de 
tre personerna inom ledningen. 16   

Sekundärdata är den information som tidigare har samlats in och sammanställts för andra 
ändamål än för den aktuella undersökningen. På HSB: s hemsida finns det mycket 
information om exempelvis vilka tjänster de erbjuder, företagsfakta, arrangemang för 
kunder och mycket mer. Vi har använt information från HSB: s hemsida för att beskriva 
HSB Centrala Värmland i vårt empirikapitel. Det finns många fördelar med att använda 
sekundärdata. De fördelarna som vi har haft är att sekundärdata är mindre tidskrävande.17    

2.3 Kvalitativa intervjuer  

Våra intervjuer gjordes med tre personer inom ledningen som är ansvariga inom tre olika 
områden inom HSB Centrala Värmland. Vid en kvalitativ undersökning kan 
datainsamlingen genomföras bland annat genom att göra personliga intervjuer eller 
telefonintervjuer.18 Vi tänkte bara genomföra personliga intervjuer, men eftersom den 
tredje personen inte befann sig på HSB tog vi kontakt med honom via telefon och 
bestämde tid när telefonintervjun skulle genomföras.   

Våra intervjuer var semistrukturerade, det vill säga vi hade en lista på frågor, en 
intervjuguide till vår hjälp som finns i bilaga 4. Eftersom vi genomförde 
semistrukturerade intervjuer så var det möjligt för oss att ställa följdfrågor till  
intervjupersonerna för att de skulle kunna förklara, förtydliga och utveckla sina svar.19   

                                                

 

15 Jacobsen, D. I. (2002) 
16 Christensen, L., et al. (2001) 
17 Ibid. 
18 Sörqvist, L. (2000) 
19 Christensen, L., et al. (2001) 
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Fördelar med våra personliga intervjuer var att vi inte behövde anteckna mycket eftersom 
vi spelade in de två intervjuerna. Detta resulterade i att vi kunde ha ögonkontakt med 
intervjupersonen, vilket gjorde att intervjun flöt lättare. Ytterliggare en fördel är att det 
ges tillfälle att ställa följdfrågor och även be intervjupersonen att vidareutveckla sina 
svar. 20 Telefonintervju har fördel att den inte tar lika lång tid som vid besöksintervju.  

Nackdelen med att använda bandspelare kan vara att intervjupersonen kan vara negativ 
till inspelningen. En annan nackdel är att bandspelare kan lura intervjuaren att slappna av 
och intervjuaren inte antecknar. En tredje nackdel är att kassetten till bandspelaren tar 
slut. Nackdel med telefonintervju är att ingen ögonkontakt finns, detta kan göra det lättare 
för intervjupersonen att ljuga. 21  

När vi tog kontakt med våra undersökningspersoner informerade vi de om att vi skulle 
spela in samtalen. Våra intervjupersoner var inte negativa till inspelningen. Vi kunde inte 
anteckna allt de sa, men vi antecknade det viktigaste. Eftersom vi även använde mp3 fick 
vi med hela samtalet inspelat då mp3 kan spela in samtal i flera timmar.    

2.3.1 Urval av personer till öppna intervjuer  

Eftersom vi gör en kvalitativ undersökning är det möjligt att göra en begränsning till 
några få undersökningsenheter.22 I vårt fall är vi intresserade av att undersöka ledningens 
uppfattning angående tjänstekvalitet på HSB Centrala Värmland. Vi har endast valt ut att 
intervjua tre av sex personer inom ledningen. Två av dessa personer arbetar inom 
ekonomisk- och teknisk förvaltning. Vår tredje person arbetar med miljö och 
kvalitetsutveckling inom HSB. I vår undersökning använder vi oss av ett strategiskt urval, 
vilket innebär att intervjuobjekten har valts ut utifrån deras kompetens och kunskap om 
vårt ämne.23    

2.4 Genomförandet av vår undersökning  

Vi kom i kontakt med HSB Centrala Värmland genom att skriva ett brev till VD: n, vilket 
skickades via e-post. I brevet förklarade vi varför vi var intresserade av att just undersöka 
HSB samt vårt syfte med undersökningen. Vi fick ett positivt besked från VD: n, om att 
vi skulle vända oss till Ulf Orre, marknadsföraren på HSB. Vi tog kontakt med Ulf Orre 
och han hjälpte oss med att välja ut de potentiella personerna inom ledningen som skulle 
delta i vår undersökning.  

                                                

 

20 Jacobsen, D. I. (2002) 
21 Ibid. 
22 Ibid.  
23 Ibid. 
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Ulf Orre valde ut Mats Eriksson ansvarig förvaltningsekonom, Jan Engblom 
förvaltningschef på den tekniska förvaltningen och Per Wikstrand ansvarig för miljö och 
kvalitetsutveckling.    

Vi tänkte genomföra undersökningen med dessa personer genom att göra personliga 
intervjuer. Vi kom direkt i kontakt med Mats Eriksson och Jan Engblom och bestämde 
med dem vilken dag de personliga intervjuerna skulle genomföras. Då Per Wikstrand inte 
var anträffbar på grund av personliga skäl blev undersökningens genomförande något 
ändrat. Vi fick Per Wikstrands telefonnummer genom Ulf Orre och tog kontakt med 
honom också angående när intervjun skulle genomföras. På grund av att Per Wikstrand 
inte kunde delta i en besöksintervju resulterade detta till en telefonintervju. De två andra 
intervjuerna skedde på HSB i Karlstad. Jan Engblom intervjuades på hans kontor, medan 
Mats Eriksson intervjuades i ett konferensrum. Vi intervjuade Mats Eriksson under en 
timme och tio minuter. Jan Engblom intervjuades under en hel timma. Intervjun med Per 
Wikstrand blev något kortare än de två andra intervjuerna, det tog cirka 35 minuter.  

Till alla tre intervjuer använde vi de frågor som finns i bilaga 4. Våra intervjufrågor är 
öppna och på grund av det kunde vi ställa följfrågor. Vid de två besöksintervjuerna så 
turades vi om att ställa frågor, samtidigt som vi båda antecknade. Vi använde oss även av 
bandspelare och mp3 för att spela in samtalen. När Per Wikstrand intervjuades använde 
vi telefonens högtalare, detta för att båda skulle höra samtalet. Samtalet fördes av en 
person medan den andra antecknade. Vi gjorde inga inspelningar med Per Wikstrand men 
fick ungefär samma svar av honom som av de två andra intervjuade.   

Efter intervjugenomförandet har ytterliggare några frågor uppkommit. Frågorna har 
skickats till personerna via e-post och de svar som vi fått har hjälpt oss att förtydliga 
empirikapitlet ännu mer.   

2.5 Bearbetning av materialet  

Vi har valt att redovisa vår empiridel med en så kallat narrativ metod. Med hjälp av en 
sådan metod gör författarna en sammanhållen fallbeskrivning av de intervjuer som 
genomförts för att få en bättre helhetsbild. Fördelarna med metoden är att det inte 
behöver förekomma upprepningar som det annars kan göra om intervjuer redovisas för 
sig. I den narrativa metoden är det viktigt att återge citat för att öka trovärdigheten, vilket 
vi gjort. Den narrativa metoden skall knyta samman företaget, intervjuer och de 
policydokument som vi använt för att sedan leda läsaren in i analysen och slutsatsen.24 I 
vårt empiriavsnitt har metoden använts för att ge läsaren en enkel och intressant 
beskrivning av fakta om HSB Centrala Värmland tillsammans med genomförda 
intervjuer, miljö och kvalitetspolicy samt klagomålspolicy.  

                                                

 

24 Nylén, U. (2005) 
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3. TEORI   

I detta kapitel presenteras vårt val av teori till denna uppsats. Vår teori kommer att 
anknytas till analysen, dessutom kommer den att ligga till grund för vårt resonemang 
genom återstående del av uppsatsen. Nedanför följer en introduktion på hur teorikapitlet 
är indelat.   

 

3.1 INLEDNING TILL TEORI  

Vårt teorikapitel är indelat i två delar. Kapitlet inleds med en redogörelse för vad en tjänst 
är, dess olika egenskaper, tjänstepaketet samt tjänstesystemet. Då undersökningen 
handlar om tjänstekvalitet fortsätter vi att definiera vad kvalitet är. Därefter beskriver vi 
hur företag kan uppnå totalkvalitet. Vi tar även upp vilka kriterier det finns på god 
tjänstekvalitet. I slutet av vårt teorikapitel beskriver vi hur företagets kvalitetsarbete går 
till och hur ett företag kan göra mätningar på tjänster.                       

Figur1: Sammanfattning av teoridelen.  

  

1. TJÄNSTER 

 

Definition 

 

Tjänsters egenskaper 

 

Tjänstepaketet 

 

Tjänstesystemet och dess resursstruktur    

2. TJÄNSTEKVALITET 

 

Definitioner 

 

Kvalitetsdimensioner 

 

Kriterier på god tjänstekvalitet 

 

Företagets kvalitetsarbete 

 

Mätning av tjänstekvalitet  
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3.2 TJÄNSTER  

En tjänst är en komplicerad företeelse till följd av att den har ett stort antal definitioner, 
alltifrån personlig service till tjänst som en vara. För det mesta medför en tjänst någon 
slags samverkan med tjänsteleverantören. Det finns även situationer där kunden inte 
samspelar med tjänsteföretaget.25   

”När en rörmokare använder huvudnycklarna till en lägenhet för att reparera något i 
bostaden. Kunden (hyresgästen) befinner sig inte i lägenheten och det blir ingen direkt 
interaktion mellan rörmokaren och kunden.” 26   

3.2.1 Definition  

Författaren Grönroos definierar tjänster:   

“En tjänst är en process som består av en rad mer eller mindre påtagliga aktiviteter som 
vanligen, men inte nödvändigtvis alltid, sker i samverkan mellan kund och 
servicepersonal och/eller fysiska resurser eller varor och/eller tjänsteleverantörens 
system, och som utgör lösningar på kundens problem.” 27   

En annan författare, Thomasson beskriver tjänster:  

”Generellt kan tjänst vara beteckning på en aktivitet, som betjänar någon annan person 
eller organisation än den som utövar aktiviteten.” 28  

Arnerup-Cooper och Edvardsson menar att tjänster är:   

”En kundupplevelse och att definiera och kommunicera denna upplevelse är att definiera 
tjänsten i ett kundperspektiv. Med detta synsätt blir det centralt att förstå vad (resurser, 
aktiviteter, och processer) som skapar eller formar kundupplevelsen för olika kunder 
eller kundgrupper.” 29   

                                                

 

25 Grönroos, C. (2002) 
26 Grönroos, C. (2002) s. 58 
27 Ibid. 
28 Thomasson, B. (1993) s. 16 
29 Arnerup-Cooper, B. & Edvardsson, B. (1998) s. 30 
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3.2.2 Tjänsteegenskaper  

Tjänster har vissa grundläggande egenskaper som påverkar dels hur de upplevs av 
kunderna, dels hur produktionen bör byggas upp och genomföras. Dessa fyra egenskaper 
är:30  

1. Att tjänsten är immateriell innebär att kunden har svårt att bedöma tjänsten innan 
den köps. Tjänster är handlingar och processer som bara finns vid en bestämd 
tidpunkt och kan därför inte lagras eller bevaras. 31  

2. Med samproduktion av tjänster menas oftast att de produceras, levereras, 
konsumeras och marknadsförs ofta samtidigt.  
Kunden är ofta delaktig direkt i den process som skapar tjänsten genom att 
exempelvis bidra med kunskap och information. Dessutom kan kunden bidra med 
att utföra vissa moment eller aktiviteter. Kunden kan även betraktas som 
”deltidsanställd”. Detta innebär att kunden ”marknadsför” tjänsten genom att föra 
vidare sina intryck och uppfattningar till andra kunder och intressenter. Utan 
kundmedverkan skulle flertalet tjänster inte uppstå.32  

3. Tjänster är också heterogena, vilket innebär att de är väldigt olika. Tjänsters 
heterogenitet kan beskrivas med många olika variabler:              

”Hur mycket fast kapital en tjänst kräver, hur mycket arbete den kräver, hur 
standardiserad den är och så vidare.” 33   

Detta gör att det blir konsekvenser för kvalitetsutveckling.   

”Det handlar till exempel om i hur hög grad olika kunder kan ha olika 
förväntningar på tjänsten, hur stort ansvar som måste läggas på 
kontaktpersonalen, eller hur lätt det är att ändra arbetsrutiner.” 34  

4. Förgänglighet innebär att en hel del tjänster produceras, levereras och förbrukas 
till viss del vid samma tillfälle.               

”Det är fråga om tid och rum som delvis är överlappande processer. Därför kan 
tjänster inte lagras eller sparas.” 35  

                                                

 

30 Edvardson, B. (1996) 
31 Andersson T., et al. (1998) 
32 Ibid. 
33 Andersson T., et al. (1998) s. 30 
34 Andersson T., et al. (1998) s. 31 
35 Arnerup-Cooper, B. & Edvardsson, B. (1998) s. 31 
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3.2.3 Tjänstepaketet  

En tjänst består av olika deltjänster kombinerade till ett tjänstepaket. Paketet kan omfatta 
möjliga fysiska varor som kunden får i samband med tjänsteproduktionen samt de 
erfarenheterna av produktionsprocessen som kunden får. Tjänstepaketet med alla dessa 
delelement, bör vara förklarad ur den tjänsteidé som företaget har fastställt.36  

Tjänstepaketet utvärderas utifrån två nivåer: grundtjänstepaketet och det utvidgade 
tjänstepaketet. Grundtjänstepaketet innehåller de utgångspunkter för att en tjänstehelhet 
ska uppstå.  Den byggs upp av tre tjänstekategorier: 37              

Figur 2: Grundtjänstepaketet – förutsättningarna för tjänstehelheten 38  

 

Kärntjänsten är den huvudsakliga grunden till att företaget i stort sätt finns på 
marknaden.  

 

Bitjänster är nödvändiga för att kunder ska kunna använda kärntjänsten.  

 

Stödtjänster är tjänster som dessutom läggs till det huvudsakliga tjänstepaketet 
så att detta ska bli attraktivare för kunderna och till följd där av 
konkurrenskraftigare.39   

Det utvidgade tjänstepaketet har som utgångspunkt i att tjänsten till sin miljö består av en 
rad utvecklingar som kunder deltar i och upplever samtidigt som tjänster sker. Paketet 
innehåller även tjänstens tillgänglighet, interaktionen mellan organisationen samt kunden 
och kundmedverkan.40  

                                                

 

36 Grönroos, C. (1988) 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Grönroos, C. (1996) 
40 Grönroos, C. (1988) 
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3.2.4 Tjänstesystemet och dess resursstruktur  

”Tjänstesystemet är de delar i möjlighetsstrukturen som ledningen ställer samman i syfte 
att möjliggöra goda tjänsteprocesser. Systemet kan ses som en del av 
möjlighetsstrukturen som ledningen kan påverka. I tjänstesystemet ingår de resurser som 
står till förfogande för att tjänsten skall kunna genomföras. Systemet bildar i viss mening 
en helhet där delsystemen bör fungera bra i sig men också tillsammans med övriga 
delsystem.” 41   

Tjänstesystemet innehåller fyra delar och dessa är:  

1. Ledningen och medarbetarna 
2. Kunder 
3. Organisationsstruktur och system 
4. Fysisk/tekniska resurser och fysiska produkter 42               

Figur 3: Tjänsteproduktion ur kundens perspektiv 43  

Ledningens underlag i kvalitetsutvecklingen är betydelsefull för framgång. De 
uppfattningar och utförande som ledningen har påverkar både medarbetarnas och 
kundernas uppfattning om verksamhetens kvalitet. 44 

                                                

 

41 Gustavsson, B-O., et al. (1997) s. 85 
42 Andersson T., et al. (1998) 
43 Arnerup-Cooper, B. & Edvardsson, B. (1998) 
44 Andersson T., et al. (1998) 
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Medarbetarna är mycket viktiga för varje tjänsteverksamhet.45 De är avgörande faktorn 
för att kunden skall få en tjänst av rätt kvalitet. 46 För att en organisation ska vara 
framgångsrik skall varje medarbetare vara delaktig i verksamheten. Medarbetarna måste 
vara insatta i de mål som verksamheten har, ha de resurser som behövs och kunskap om 
de resultat som kan nås.47  

Kunderna spelar en viktig roll vid produktionen av en tjänst. En kund kan antingen vara 
ett företag eller en privatperson som ingår i och utgör en del av tjänstesystemet.48  

”Det gäller till exempel kundernas kunskap, deras förmåga att tillgodogöra sig 
information, den utrustning de använder och de administrativa rutiner som används i 
kundföretaget.” 49   

Det är viktigt att tjänstesystemet är utarbetad så att det är enkelt för kunden att verka och 
effektivt medverka i förloppet. 50  

Inom organisationsstruktur och system är ansvar, lärande och marknadsföring viktiga. 
Organisationsstrukturen ska klarlägga ansvar och befogenheter så att medarbetarna vet 
hur de kan bidra att genomföra de övergripande målen och skapa kvalitet.51   

Organisatorisk lärande innebär att kunna se effekten av de beslut och handlingar, främst i 
förhållande till interna och externa kunder. Lärandet handlar om utnyttja lärdomar och 
erfarenheter för att identifiera och uträtta fel och brister, till exempel regelbundna, 
inbyggda kvalitetsproblem.52   

Marknadsföringen är viktig eftersom den ger en viss bild av verksamheten och kan på så 
vis påverka kunden när det gäller kvalitetsuppfattningen. Kundens uppfattning om 
kvalitet sker i interaktion med tjänsteproducentens medarbetare. De medarbetare som har 
kundkontakter är en del av marknadsföringen – de är därför ”deltidsmarknadsförare”. Det 
är viktigt att det som utlovas i marknadsföringen av företaget verkligen stämmer med 
verkligheten, det vill säga att företag inte lovar mer än de kan hålla. 53   

                                                

 

45 Gustavsson, B-O., et al. (1997) 
46 Andersson T., et al.  (1998) 
47  Hedman L., et al. (1996) 
48 Gustavsson, B-O., et al. (1997) 
49 Andersson T., et al. (1998) s. 34 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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Fysisk/tekniska resurser innefattar exempelvis lokaler, datorer, tillverkningsutrustning 
och andra tekniska system, men också tänkbar tillbehör hos samarbetspartners och 
kunder. Fysiska produkter (varor) hör till det totala tjänsteerbjudandet i form av stöd 
eller biprodukter. De dåliga fysiska varor kan leda till att tjänsten som helheten 
sammankopplas med låg kvalitet.54   

3.3 TJÄNSTEKVALITET   

Under de senaste åren har intresset för tjänstekvalitet växt på allvar bland tjänsteföretag.55 

Trots detta finns det fortfarande många tjänsteföretag som saknar kunskap om vad 
tjänstekvalitet innebär, hur företag uppnår kvalitet i sina tjänster och hur företag mäter 
den uppnådda kvaliteten.56 Vidare ses kvalitet inte som något definitivt, utan något som 
förändras över tiden. Detta eftersom nya krav från kunderna och bättre tjänster från 
konkurrenter medför att det som tidigare förknippades med kvalitet och ledde till nöjda 
kunder en dag kanske inte längre håller måttet. 57   

3.3.1 Definition  

Det är svårt att definiera kvalitet. Kunderna känner igen bra och dålig kvalitet, men har 
svårt att förklara vad de menar med kvalitet. Det finns i litteraturen och forskningen ett 
stort antal definitioner av kvalitet, men det finns ingen som är heltäckande. För att 
definitionen ska ha någon praktisk användbarhet måste den ges ett innehåll. Enligt den 
internationella kvalitetsstandarden ISO 9000 är kvalitet:   

”Alla sammantagna egenskaper hos en produkt som ger dess förmåga att tillfredsställa 
uttalande och underförstådda behov.” 58  

Författaren Kahn definierar kvalitet på följande sätt:  

”Kvalitet är ett mått på produktens eller tjänstens förmåga att uppfylla kundens 
underförstådda eller uttalade förväntningar, behov och krav.” 59  

                                                

 

54 Andersson T., et al.  (1998) 
55 Arnerup-Cooper, B. & Edvardsson, B. (1998) 
56 Andersson T., et al.  (1998) 
57  Ibid. 
58 Arnerup-Cooper, B. & Edvardsson, B. (1998) s.138 
59 Kahn, A. (1995) s. 88 
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Enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson60 är definition på tjänstekvalitet att ”tjänsten 
skall motsvara kundernas förväntningar och tillgodose deras behov”.   

3.3.2 Kvalitetens dimensioner   

Grönroos61 har med hjälp av figur 4 beskrivit totalkvaliteten av en tjänst som består av 
teknisk kvalitet, funktionell kvalitet och företagets profil.              

Figur 4: Kvalitet ur kundens perspektiv. 62  

Kunderna upplever två olika dimensioner för tjänstekvalitet. Dessa är tekniska och 
funktionella dimensioner.63 Med den tekniska kvaliteten menas vad kunden får som 
slutresultat av att ha utnyttjat företagets tjänster.64    

Funktionell kvalitet innebär att kunden berörs av hur tjänsten förmedlas, och hur kunden 
upplever den samtidiga produktions och konsumtionsprocessen. Dimensionen är 
förknippad med hur tjänstemötena hanteras och hur tjänsteleverantören fungerar.65   

”Exempel på funktionell kvalitet är attityder och serviceinriktning hos företagets 
personal, möjligheten och sätten att få information, hur kunden blir behandlad av 
personalen.” 66 ”Om den tekniska kvaliteten på olika företags utbud av samma tjänster 
uppfattas som likvärdig av kunderna, så blir den funktionella kvaliteten en viktig 
konkurrensfaktor.” 67   

                                                

 

60 Arnerup-Cooper, B. & Edvardsson, B. (1998) 
61 Grönroos, C.(1988) 
62 Ibid. 
63 Grönroos, C. (2002) 
64 Grönroos, C. (1988) 
65 Grönroos, C. (2002) 
66 Grönroos, C. (1988) s. 24 
67 Arnerup-Cooper, B. & Edvardsson, B. (1998) s.155 
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För att ett företag ska uppnå totalkvalitet måste kundernas behov tillgodoses och 
förväntningar infrias.68 Genom att företaget bedriver ett effektivt kvalitetsarbete, så att de 
varor och tjänster som levereras i alla led tillfredsställer kundernas alla behov, får 
företaget nöjda kunder både internt och externt.69 Även medarbetarnas och ägarnas behov 
ska tillgodoses.70 Personalen får det bättre då de upplever att deras jobb uppskattas och 
att färre saker går fel. Ägarna får det bättre eftersom kostnaderna minskar och intäkterna 
ökar. Stödpersonalen har ingen kontakt med kunden, men deras arbete påverkar ändå de 
extrema kundernas upplevda tjänstekvalitet.71   

”Kvalitetsutveckling är en vinna-vinna situation, där både kunder, medarbetare och 
ägare får det bättre.” 72   

”Fellesson73 tar i sin rapport upp även att bostadsföretag i allt högre utsträckning måste 
fungera som professionella leverantörer av tjänster med hög kundupplevd kvalitet i en 
långsiktig, affärsmässig relation.”   

När det gäller hyresmarknaden och bostadsföretaget, om de kan leva upp till kundens 
förväntan och gärna lite till kan detta leda till lång kundrelation, kanske upp till trettio år 
eller mer. Flera forskningsresultat pekar på att långsiktiga relationer i tjänsteföretag vilar 
på kundens kvalitetsupplevelser i form av erfarenheter av ett stort antal tillfredsställande 
kontakter med företaget.74   

Företagets profil och/eller lokala image är viktig för de flesta tjänsteföretag. Med en 
bra profil kan företaget påverka kundens kvalitetsupplevelse genom att den berör 
kundens sätt att uppleva den tekniska och funktionella kvaliteten.75 En kund som har en 
positiv bild av företaget har mer överseende med vissa kvalitetsbrister hos företaget och 
tror att bristerna är tillfälliga. Företagets image kan påverkas genom olika PR och 
marknadsföringsåtgärder. Den förväntade kvaliteten påverkas av företagets 
marknadskommunikation i form av olika sorters reklam, PR-verksamhet, säljkampanjer 
etc; som kontrolleras av företaget. Imagen och ”word-of-mouth” faktorer kan företaget 
bara kontrollera indirekt. Dessutom påverkar kundens behov den förväntade kvaliteten.76     

                                                

 

68 Andersson T., et al. (1998) 
69 Hedman L., et al. (1996) 
70 Grönroos, C. (1988) 
71 Thomasson, B. (1993) 
72 Andersson T., et al. (1998) s. 18 
73 Fellesson, M. (1998) s. 1 
74 Edvardsson, B. & Thomasson, B. (1991), Grönroos, C. (1990), Gummesson, E. (1991) 
75 Grönroos, C.(1988) 
76 Arnerup-Cooper, B. & Edvardsson, B. (1998) 
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3.3.3. Kriterier på god tjänstekvalitet  

Det har gjorts en mängd undersökningar om tjänstekvalitet. Zeithaml, Parasuraman och 
Berry, (1990) studerade vad som påverkar tjänstekvalitet och hur kunderna bedömer 
kvaliteten hos tjänster.77 Utifrån undersökningarna som har gjorts har det säkerställts en 
lista över vilka kriterier som ingår i god kvalitet. Sådana kriterier är bra utgångspunkter 
för chefer som vill utveckla liknande kriterier eller egenskaper som beskriver en viss 
utförandet av en tjänst. De sju kriterierna för god upplevd tjänstekvalitet är: 78  

1. Professionalism och skicklighet. Det är viktigt att kunderna upplever att 
anställda på företaget är kompetenta och skickliga inom sina områden. Även de 
fysiska resurserna och det operativa systemet ska anpassas skickligt för att lösa 
kundens problem. 79  

2. Attityder och beteende. Kontaktpersonalen ska visa kunder att de är intresserade 
av att hjälpa de på bästa sätt.80  

3. Tillgänglighet och flexibilitet. Tjänsteleverantörens lokalisering, öppettider etc. 
ska vara lämpade så att det blir lättare för kunden att få tillgång till tjänsten. Även 
anpassningen till kundens krav och behov ska ske på ett smidigt sätt.81  

4. Pålitlighet och tillförlitlighet. För kunderna är det viktigt att veta att de kan lita 
på att tjänsteleverantören och personalen håller vad de lovar, samt att de arbetar 
med kundens bästa för ögonen. 82    

5. Rättelse. För kunderna är det viktigt att veta att företaget gör åtgärder när något 
oförutsett inträffar. Företag måste regelmässigt granska de klagomål som införs 
av kunderna.   

”Fördelarna med detta är att det är mindre resurskrävande samt att det lättare 
kan göras till ett naturligt inslag i verksamheten. Nackdelarna är dels att tekniken 
ofta inte tar någon hänsyn till positiva kritiska händelser (även om det 
förekommer), dels att det ofta krävs ganska stora avvikelser för att kunden ska bry 
sig att klaga.” 83  

                                                

 

77 Arnerup-Cooper, B. & Edvardsson, B. (1998) 
78 Grönroos, C. (2002) 
79 Arnerup-Cooper, B. & Edvardsson, B. (1998) 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Gustavsson, B-O., et al. (1997) s. 33 
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6. Tjänstelandskapet. För kunderna är det viktigt att den fysiska omgivningen och 
medarbetarna gynnar en positiv upplevelse av tjänsten. 84  

7. Rykte och trovärdighet. Dessa två begrepp är viktiga för att kunderna ska känna 
att tjänster utförs på det sätt att kunder får värde för pengarna. Kunderna ska 
känna att företaget lever upp till sin image.85     

3.3.4 Företagets kvalitetsarbete  

Avsikten med kvalitetsarbete är att både åtgärda tillfälliga och långvariga fel. Tillfälliga 
fel uträttas direkt genom korrigerande handlingar, ett förfarande som ofta kallas styrning. 
Det är viktigt att utveckla och förbättra tillvägagångssätten för att likställa och rätta de 
tillfälliga felen. De långvariga felen måste avlägsnas genom ett planerat 
förbättringsarbete som vanligen sköts i projektform. Problem som är accepterande i 
verksamheten och därmed dolda måste först identifieras genom en noggrann analys. Först 
därefter kan de åtgärdas så att ett genombrott i kvalitetsnivån erhålls.86   

Enligt Sörqvist87 sammanfattar Sandholm fyra ”verkningsfulla strategier” de baser som 
behövs för att ett företag skall klara av att utöva ett framgångsrikt kvalitetsarbete:  

1. Professionellt ledarskap i kvalitet. I ett företag är det ledningen som avgör hur 
kvalitetsarbetes resultat blir. Om ledningen inte är starkt engagerad och inte har 
de kunskaper som krävs har företaget svårt att lyckas. Det måste finnas en 
kvalitetspolicy som innehåller grundregler som skall vara vägledande för arbetet 
med kvalitet. Dessutom måste kvalitetssystem och fungerande arbetsrutiner 
utvecklas. Det är även nödvändigt att en kvalitetsorganisation med tydlig 
ansvarsfördelning och delegering införs. Medarbetarna måste engageras av 
ledningen som har till uppgift att agera som en bra förebild och skapa 
delaktighet.88  

2. Massiv utbildning i kvalitet. Ett kvalitetsarbete kräver förändrade attityder hos 
medarbetarna och tillförlitande av ny kunskap. För att detta ska uppnås måste 
ledningen först utbildas och utbildandet av personal måste fortsätta vidare ner 
genom hela organisationen.89   

                                                

 

84 Grönroos, C. (2002) 
85 Arnerup-Cooper, B. & Edvardsson, B. (1998) 
86 Sörqvist, L. (2001) 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
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3. Marknadsorientering i verksamheten. I företaget ska ett effektivt arbete 
förekomma för att identifiera kunderna och deras behov men även för att 
övervaka konkurrenterna. Planmässiga metoder används för att överföra 
kundernas krav till producerbara varor. 90  

4. Program för kvalitetsförbättringar. Företagets planmässiga arbete ska vara 
inriktat på att kvalitetsförbättringar görs, där även ständiga problem angrips. 
Gruppen som utgörs av ledningen eller ett inrättat kvalitetsråd styr det ständiga 
arbetet kring kvalitetsutveckling. Ledningen prioriterar långsiktig förbättring och 
utveckling.91   

3.3.5 Mätning av tjänstekvalitet  

Kvalitetsmätning är viktig för att företag ska kunna driva kvalitetsutveckling. 92  Ett 
företag som har för avsikt att ägna sig åt att skapa kundtillfredsställelse bör också göra 
mätningar på de egna kunderna.93 Det är kunden som avgör vad som är bra kvalitet och 
det är de som ger anvisningar om vad som bör förbättras inne i organisationen. Men även 
den egna personalen är en betydelsefull målgrupp. Medarbetarnas drivkraft är en av de 
absolut största förutsättningarna för att kunna ge och bevara hög kvalitet. 94   

Tjänstekvalitet är svårt att mäta men det som kan mätas är:   

 

”kundtillfredsställelsen –upplevt kundvärde och kundrelationen 

 

medarbetarnas attityder och uppfattningar om kvalitet 

 

tjänsten och tjänsteleveransen 

 

tjänsteprocessen, det vill säga den process då tjänsten blir till.” 95         

                                                

 

90 Sörqvist, L. (2001) 
91 Ibid. 
92 Edvardsson, B. & Thomasson, B. (1992) 
93 Söderlund, M. (1997) 
94 Kahn, A. (1995) 
95 Kahn, A. (1995) s.110 
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4. EMPIRI   

I empiri kapitlet i vår uppsats har vi inspirerats av den narrativa metoden som innebär 
att vi ger en sammanhållen fallbeskrivning av HSB Centrala Värmland. Detta med hjälp 
av intervjuer, fakta från policydokument och fakta vi hämtat från företagets hemsida. Vår 
avsikt med en empiriredovisning i denna form är att läsaren lättare ska kunna förstå 
sammanhanget. I berättelsen kommer vi att benämna privata företag, kommuner och 
bostadsrättsföreningar som företagskunder. Med de boende menar vi hyresgästerna. Vi 
använder också ordet kunder, där vi syftar på alla som är kunder hos HSB Centrala 
Värmland. Vår empiri börjar med en allmän beskrivning av företaget för att sedan 
komma in på berättelsen om HSB Centrala Värmland.   

4.1 BAKGRUND TILL EMPIRI   

4.1.1 HSB i Sverige  

I början av 1900-talet ökade välståndet i Sverige likaså efterfrågan på bostäder. 
Bostadsnöden och bostadsbristen var en av de största samhällsfrågorna. Nya former för 
att lösa bostadsförsörjningen började utvecklas. HSB, SKB och andra organisationer av 
arbetare och tjänstemän började bygga hus för sina medlemmar. 96 Så tidigt som 1923 
bildades Hyresgästernas Sparkasse och Byggförening, HSB i Stockholm. Syftet var att 
bygga och förvalta bra och prisvärda bostäder för medlemmarna.97 HSB har under åren 
haft många verksamheter såsom snickerifabriker, murbruksfabrik, marmorbrott och 
tvättmedelstillverkning. År 1932 blev HSB en landsomfattande rörelse. 98   

HSB är uppbyggt som en federation med självständiga organisationer i tre led. I det första 
ledet är det bostadsrättsinnehavare som är medlemmar i sin bostadsrättsförening. Det 
andra ledet består av 39 regionala HSB föreningar. HSB föreningarnas medlemmar är 
bostadsrättsföreningarna, bostadsrättshavarna och de bosparande medlemmarna. Det 
tredje och sista ledet HSB riksförbund är den nationella nivån, där de regionala HSB 
föreningarna är medlemmar.99   

Idag har HSB cirka 540 000 medlemmar och cirka 4000 bostadsrättsföreningar.   

                                                

 

96 Björk, C. & Reppen, L. (2003) 
97 www.hsb.se/cvarmland (2005-12-04) 
98 www.hsb.se (2005-12-04) 
99 www.hsb.se/cvarmland (2005-12-04) 

http://www.hsb.se/cvarmland
http://www.hsb.se
http://www.hsb.se/cvarmland
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Enhetligt för HSB organisationerna i Sverige är att de har gemensamma kärnvärderingar. 
Dessa är: engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan, (ETHOS).  

”Vi är den aktör som har det bästa anseendet vad det gäller boendet.” 
”Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna skapa det goda boendet. HSB är 
mer än att bo.” 100  

HSB i Sverige har en gemensam affärsidé. Den är att de skall vara den mest ansedda 
aktören när det gäller boendet. De skall också tydligt visa att de lever efter den 
kooperativa idén, bland annat genom sina kärnvärderingar, (ETHOS).101   

4.2 FALLBESKRIVNINGEN AV HSB CENTRALA 
VÄRMLAND  

Detta är en berättelse om vad ledningen på HSB Centrala Värmland anser och hur de 
arbetar med tjänstekvalitet.   

HSB Centrala Värmland bildades under år 1933 och har sedan dess varit en kooperativ 
organisation som ägs av sina medlemmar. Organisationen har idag cirka 120 
bostadsrättsföreningar i kommunerna Säffle, Grums, Arvika, Hagfors, Munkfors, Årjäng, 
Eda, Forshaga, Kil, Karlstad och Hammarö.102 I dagsläget är HSB Centrala Värmland ett 
av de stora fastighetsföretagen i Karlstad.  

Då HSB Centrala Värmland varit verksamma under cirka 70 år bör de ha lärt sig 
marknaden kring deras tjänster, det vill säga skaffat sig en bra uppfattning om vad som 
efterfrågas på marknaden. Detta har HSB lyckats bra med eftersom de i dagsläget 
erbjuder många olika tjänster. Idag kallar sig HSB Centrala Värmland för ett 
fullserviceföretag på grund av att de kan erbjuda allt inom fastighetsförvaltning. 
Tjänsterna finns inom administration, teknik, energi, byggservice, byggledning och jour. 
Företaget har även en Bovärd som hyr ut lägenheter till hyresgäster. HSB: s tjänster inom 
fastighetsförvaltningen köps främst av företagskunder som är medlemmar, men tjänsterna 
erbjuds även till de företagskunder som inte är medlemmar. Företaget har även lärt känna 
kunderna med tiden och på sätt vet HSB hur relationen ska bevaras med dem. För HSB är 
det viktigt att känna till vad kunderna tycker om dess varor och tjänster eftersom deras 
krav kan bidra till att förbättrad kvalitet kan fås.  

                                                

 

100 www.hsb.se/cvarmland (2005-12-04) 
101 Ibid. 
102 Ibid. 

http://www.hsb.se/cvarmland
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Eftersom HSB Centrala Värmland har kunskap och erfarenhet av kvalitetsarbetet sedan 
några år bör de veta vad som kännetecknar bra tjänstekvalitet och hur de kan uppnå den. 
Till sin hjälp har de utvecklat en miljö och kvalitetspolicy som är grunden för hela 
verksamhetens inställning och agerande i kvalitetsfrågor.   

Miljö och kvalitetspolicyn finns på HSB Centrala Värmlands hemsida, vilket innebär att 
kunderna kan lätt ta del av den för att försäkra sig om kvaliteten. HSB Centrala 
Värmlands miljö och kvalitetspolicy innebär att de ständigt skall arbeta för god miljö och 
bra kvalitet. Eftersom HSB är ett fullserviceföretag är det viktigt att kvalitetsarbetet följs i 
alla olika faser, från projektering och produktion till förvaltning och rivning. I miljö och 
kvalitetspolicyn framgår att organisationen givetvis skall följa de lagar som finns.103 

Eftersom HSB ägnar sig åt många olika uppgifter har de många lagar att rätta sig efter. I 
byggandet har de bland annat miljöbalken, Boverkets byggregler, Boverkets föreskrifter 
och många fler lagar att följa. I de ekonomiska uppdragen skall de bland annat följa 
skattelagstiftningen. Detta visar att de är mycket breda i sitt kunskapsområde.   

För HSB är image mycket viktig eftersom det har tagit lång tid att bygga upp den till vad 
den är idag, det vill säga ett starkt HSB varumärke som står för bra kvalitet. HSB är 
kända för att de är dyra, men företaget ser det inte som negativt. De flesta av deras 
företagskunder har en positiv bild av företaget och vet att HSB har den bästa kvaliteten 
men även att de har höga priser. Företaget har lång erfarenhet av tjänsteerbjudanden och 
vill att alla deras kunder ska uppleva att HSB: s tjänster är av bra kvalitet.   

”Ett bra betyg vi fått är att Akelius inte vill ha någon annan än vi, trots att vi är dyrare, 
det är bra betyg.” (Jan Engblom, teknisk förvaltningschef)   

”Vi ska ha en så hög kvalitet att våra kunder kan acceptera ett högre pris på våra 
tjänster jämfört med våra konkurrenter.” (Per Wikstrand, miljö och kvalitetsansvarig)  

”Vi ska ha 100 procent nöjda kunder.” (Jan Engblom, teknisk förvaltningschef)   

Förvaltningsekonomen berättar att deras tjänster kan jämföras med bilar, det vill säga en 
bil som kostar mycket kan bero på att det är ett känt bilmärke med bra kvalitet. Enligt 
förvaltningsekonomen är det så med deras tjänster också, det vill säga varumärket HSB 
står för bra kvalitet.  

“Man får det man betalar för.” (Mats Eriksson, förvaltningsekonom)  

                                                

 

103 Se Bilaga 2, Miljö och kvalitetspolicy (2003-08-27) 
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Den ekonomiska förvaltningen erbjuder många tjänster och detta kan bero på att 
efterfrågan på dessa tjänster ökat de senaste åren eftersom ingen av dessa tjänster har 
lagts ner, snarare utökats. Eftersom det står i HSB: s miljö och kvalitetspolicy att deras 
tjänster ska utföras på rätt sätt, till rätt tid och till rätt pris kan detta vara en av orsakerna 
till att efterfrågan på dessa tjänster är stor.  

”Rätt pris och rätt tid mer kommer jag inte ihåg men det finns i våran policy.”  
(Mats Eriksson, förvaltningsekonom)  

För företagskunder är det tryggt att veta att årsredovisningen blir gjord i tid, detta är 
något som HSB strävar efter att hålla. Förvaltningsekonomen berättar att trots att de varit 
så länge på marknaden har de fortfarande brister i sina tjänster, framför allt brister det i 
den finansiella tjänsten. Anledningen till det kan bero på att de inte haft tjänsten länge 
och att de inte satt sig riktigt in i tjänsten, det vill säga erfarenhet saknas.  

”Finansiell hantering av in och utlåning är vi inte bra på. Vi är dåliga på att framföra 
till våra kunder att de kan få bra räntor genom oss. Detta är något vi behöver arbeta 
på.” (Mats Eriksson, förvaltningsekonom)   

Miljö och kvalitetsansvarige berättar också att HSB Centrala Värmland har även 
geografiska svagheter som i vissa fall leder till att de arbetar på olika sätt på olika platser 
i Sverige. Om HSB imagen påverkas negativt på ett ställe i Sverige kan detta även 
påverka HSB Centrala Värmland. Dessa kvalitetsbrister kan leda till att varumärket HSB 
försämras.   

Enligt den tekniska förvaltningschefen har denna förvaltning bra kvalitet på tjänsterna 
eftersom de varit med länge och på så vis har erfaren personal som har jobbat länge hos 
dem. Förvaltning är HSB Centrala Värmlands starkaste enhet på grund av sin långa 
erfarenhet av tjänsteutförandena. Enligt den tekniska förvaltningschefen har HSB ännu 
inte lärt sig marknaden, till följd av att de varit ensamma under lång tid då det bara 
funnits två huvudaktörer: Riksbyggen och de själva. Under den tiden var HSB inte 
speciellt kvalitetsmedvetna eftersom företagskunder inte hade många konkurrenter att 
jämföra HSB med, då behövde företaget inte tänka mycket på kvalitetsarbetet.   

Det var först under 1990-talet som HSB Centrala Värmland började känna av 
konkurrensen på grund av att byggnationen gick ner. Då kom de stora privata 
entreprenörerna in på marknaden, de ville vara med och slåss om förvaltningsuppdrag. 
HSB hade också under denna tid investerat 35 miljoner kronor i en bostadsrättsförening i 
Branäs som gick i konkurs. Det resulterade i att förvaltningsuppdrag fick ännu större 
ekonomiskpress. 
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Innan dess har HSB Centrala Värmland inte behövt tänka på utvecklingen då deras 
tjänster ändå gick att sälja. Eftersom konkurrensen kom in på 1990-talet har den tekniska 
förvaltningen ännu inte hunnit med all utveckling. Konkurrensen har tagit hårt på HSB 
Centrala Värmland, då de tidigare kunnat ta ut ett högre pris på sina tjänster jämfört med 
idag. HSB är fortfarande dyrast av de aktörer som finns, och därför kan det hända att 
vissa företagskunder drar in på tjänster för att få ett billigare pris. Ett exempel som 
fortfarande förekommer hos HSB är att företaget har rensat rabatter och klippt gräset fyra 
gånger i månaden åt en företagskund. Efter en tid vill företagskunden att HSB endast ska 
göra detta två gånger per månad för att få det att bli billigare. När en företagskund 
minskar konsumtionen av tjänsten kan kvaliteten uppfattas som sämre av hyresgästerna.  

De stora företagskunderna kan ibland pressa ned priset något, då de upplevs som viktiga 
för HSB jämfört med de små företagskunder som inte kan påverka priset något. De 
privata kunderna kan inte heller påverka priset, men när det gäller att tjänsterna utförs på 
rätt sätt så är hyresgästerna dock mer krävande än fastighetsägarna. Enligt den tekniska 
förvaltningschefen ger de alla sina kunder möjlighet att kontrollera vilket arbete som är 
utfört. Genom en så kallad checklista kan kunderna kontrollera att arbetet verkligen är 
utfört.  

Förvaltningsekonomen berättar att det är svårt för personalen att ha en 100 procentig 
enhetlig syn på hur kunder ska bemötas, då de inte har någon gemensam kundpolicy. 
Personalen måste därför ha eget tyckande och agerande i sådana situationer.    

”Allt eftersom vi upptäcker dumheter, så utreder vi dem.”  
(Mats Eriksson, förvaltningsekonom)   

I några få fall tycks det finnas regler för hur en ny företagskund hanteras. I en 
bostadsrättsförening är det vicevärden som har kontakt med HSB Centrala Värmland. Då 
en ny bostadsrättsförening anlitar HSB är det viktigt att företaget och vicevärden strävar 
efter samma mål.    

” En rutin som finns är att när en ny bostadsrättsförening blivit kund. Introduceras 
vicevärden som är en nyckelperson, i hur HSB: s system fungerar. När det gäller kunder 
överlag finns ingen rutin på hur de ska hanteras.” (Mats Eriksson, förvaltningsekonom)   
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Det finns 120 anställda på HSB Centrala Värmland och av dessa arbetar 40 på 
huvudkontoret med det administrativa arbetet. Mesta delen av den övriga personalen 
arbetar inom teknisk förvaltning som har många olika yrkesgrupper såsom snickare, 
rörmokare, fastighetsskötare och energispecialister med många andra. 104 Av de 120 
personer har 75 personer daglig kundkontakt av något slag. Därför är det oerhört viktigt 
att kontakten med alla kunder fungerar väl, då det finns andra aktörer som kan ta 
kunderna.   

För att denna kontakt ska fungera väl så är det viktigt för HSB att personalen är 
professionell, det vill säga att personalen bemöter kunden på ett bra sätt. Företaget har 
kompetensutveckling för sin personal, men den är inte strukturerad, vilket kan bero på att 
HSB tycker att deras personal redan har den erfarenhet som behövs för att bemöta 
kunden. Detta kan vara en orsak till att de inte strukturerat kompetensutveckling på detta 
område. Miljö och kvalitetsansvarig menar att kompetensnivå bör höjas hos HSB för att 
kvaliteten på tjänsterna ska kunna höjas. Den kan höjas genom mer lättåtkomliga 
instruktioner, exempelvis i form av en mall för vad varje medarbetare bör kunna och 
införandet av ny teknik. Enligt miljö och kvalitetsansvarige behöver HSB utbilda 
personalen i kundrelationer på grund av att kundkonflikter uppstått. Kontinuerlig 
utbildning av personal är oerhört viktigt, men även att kunna se vilka utbildningsbehov 
som finns. Detta kan göras genom kompetensmatriser och utbildningsplaner. 
Utbildningarna kan handla om arbetstekniker, ny kompetens, kundbemötande, etc.   

En del av personalen har lättare att ta kunder, andra har det svårare. På den tekniska 
förvaltningen förekommer det flest kundkonflikter. En av orsaken kan vara att enheten 
har olika slags yrkesgrupper. En del är vana vid att bemöta kunden på ett bra sätt, andra 
inte. Enligt tekniska förvaltningschefen behöver de lära sin personal att de inte kan säga 
vad som helst till sina kunder, alltså inte vara otrevliga. På den ekonomiska förvaltningen 
förekommer det nästan inga kundkonflikter. Enligt förvaltningsekonomen beror detta på 
att den ekonomiska förvaltningen tittar mycket på de personliga egenskaperna vid 
rekrytering. Saknar personen social kompetens anställs han/hon inte på HSB Centrala 
Värmland.       

                                                

 

104 www.hsb.se/cvarmland (2005-12-04) 

http://www.hsb.se/cvarmland
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Att HSB fortfarande är dyrare än sina konkurrenter märks även idag på grund av att de 
tappat en del företagskunder den senaste tiden. För att få kunderna att stanna kvar hos 
HSB har företaget kundvård vilket består av olika evenemang som anordnas under 
bestämda tider, exempelvis ishockey och seminarier. Dessa evenemang anordnas under 
hela året så att alla deras företagskunder får chansen att prova på de olika evenemangen. 
Förra året tappade den tekniska förvaltningen Forshagabostäder, vilket i sin tur har 
medfört att HSB tvingats säga upp 25 personer. Efter att dessa avskedats har tyvärr några 
ytterliggare fått avgå. Som det ser ut i dagsläget har HSB Centrala Värmland inga planer 
på att rekrytera personal. Efterfrågan på deras tjänster varierar och den personal som 
redan finns på företaget kan klara av att utföra de uppgifter som behövs för att HSB ska 
fungera.    

Förvaltningsekonomen menar att om de skulle behöva anställa ytterliggare folk så skulle 
det vara några som är specialister av något slag som exempelvis revisorer. Den tekniska 
förvaltningens stora arbetsbelastning ligger under april-november, medan resten av året 
kräver en mindre arbetsinsats, speciellt om det inte kommer någon snö. I och med detta 
blir det en ojämn arbetsbelastning, vilket kan leda till variationer i kvalitet.   

HSB Centrala Värmland har två personer som arbetar med felanmälan som alla kunderna 
kan ringa till när de får problem med något. Felanmälan är bemannad klockan 7-16 på 
vardagar. På övrig tid kan kunderna ringa samma nummer men kopplas då till SOS, vilka 
tar kontakt med personalen som ligger i beredskap om ärendet är akut. Enligt ledningen 
skall felen vara åtgärdade inom tre dagar, men det beror också lite på felets sak. Om det 
inte finns reservdelar hos HSB, kan det ta längre tid att få det åtgärdat.   

” Akut är akut, då sker det om det är möjligt direkt. Det är inte alltid som gränsen på tre 
dagar kan hållas, detta beror på att det kan vara svårt att få tag i vissa delar som behövs 
för att utföra arbetet. Vid sådana tillfällen får kunden vänta längre. Felen kan vara av 
alla slag, allt som finns i en fastighet, små som stora.” 
(Jan Engblom, teknisk förvaltningschef)  

Ledningen på HSB Centrala Värmland består av sex personer inklusive VD. Fem av 
personerna är ansvariga för varsin enhet och har i sin tur personal under sig. Som tidigare 
nämnts har HSB Centrala Värmland en miljö och kvalitetsansvarig, vars uppgifter är att 
ge stöd till ansvariga och medarbetare inom hela organisationen i miljö och 
kvalitetsfrågor. Miljö och kvalitetsansvarig har ansvar för att hålla ihop miljö och 
kvalitetsarbetet, men ska inte engagera sig för mycket på detaljnivå.105 Enligt HSB: s 
miljö och kvalitetspolicy skall HSB inspirera sin personal till ett personligt engagemang.  

                                                

 

105 Se Bilaga 2, Miljö och kvalitetspolicy (2003-08-27) 
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Enligt denna ska HSB Centrala Värmland också bedriva ständigt förbättringsarbete.106 

Under våren 2006 kommer HSB att titta över sitt verksamhetssystem ur 
kvalitetssynpunkt, vilket innebär att övergripande mål kommer att omarbetas. Miljö och 
kvalitetsansvarige berättar att HSB: s nyckelord ETHOS är viktiga för de när det gäller 
att uppnå deras kvalitetsmål.   

”Dessa nyckelord arbetar vi med ständigt och vårt mål är givetvis att uppnå en så god 
kvalitet som möjligt både ut till kund samt i organisationen som sådan. Vi kommer under 
de kommande åren arbeta med ett nyckelord per år genom att utföra olika typer av 
aktiviteter, t ex utbildningar för personal, team utbildning, mm.”  
(Per Wikstrand, miljö och kvalitetsansvarig) 

   
I arbete med tjänstekvalitet är 90 procent av medarbetarna på HSB Centrala Värmland 
delaktiga i kvalitetsarbetet. Medarbetarna bidrar med förbättringsförslag och stort 
engagemang. Kan HSB bibehålla denna trend fortsättningsvis och även öka 
engagemanget så tror företaget att de definitivt kommer att ligga lång fram i en 
jämförelse med andra företag gällande kvaliteten.    

”Kvalitetsarbete upphör aldrig och behöver dessutom ständigt utvecklas, men det kan 
endast ske om personalen är engagerad. Det är just detta som är den svåra biten och här 
jobbar vi mycket med att skapa delaktighet i hela organisationen och även på ett 
gränsöverskridande vis, t ex en fastighetsskötare får vara med och ta fram rutiner för 
ekonomisk förvaltning och vice versa”. (Per Wikstrand, miljö och kvalitetsansvarig)   

HSB Centrala Värmland har genom formuleringen i miljö- och kvalitetspolicyn sagt att 
de kontinuerligt ska öka personalens miljö- och kvalitetskrav. I policyn ingår även att de 
ska göra detta med sina leverantörer genom att formulera kriterier vid upphandlingar. 107 

Detta skulle kunna leda till problem vid byggprojekt för organisationen på grund av att de 
är dyrare än sina konkurrenter. Skall de få uppdrag att bygga åt andra bör inte priset stiga 
ytterligare på grund av att de skall vara miljömedvetna. Detta kan leda till mindre 
uppdrag, då inte alla tänker på miljön även om tanken är god.  

I kvalitetsarbetet som pågår håller organisationen på att skapa kärngrupper bestående av 
tolv personer. Syftet med att skapa kärngrupper är att dessa i sin tur skall ha ytterliggare 
sammankomster med övrig personal för att försöka hitta förbättringar tillsammans. I 
slutändan är det alltid ledningsgruppen som tar beslutet.  

                                                

 

106 Se Bilaga 2, Miljö och kvalitetspolicy (2003-08-27) 
107 Ibid. 
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”Ledningens roll är att vara drivande och ha en gemensam syn på hur kvalitetsarbetet 
ska komma framåt. Ledningen kan på så vis sätta upp och ta beslut om ramarna för 
organisationens kvalitetsarbete.” (Per Wikstrand, miljö och kvalitetsansvarig)  

”Kvaliteten på våra tjänster är väldigt varierande och personbunden. Detta gör 
kvalitetsarbetet extra svårt. Tjänstekvalitet handlar om kontakt med kund och denna 
kontakt hänger ofta ihop med personliga egenskaper, men även den personliga 
dagsformen både hos våra medarbetare och hos vår kund.” (Per Wikstrand, miljö och 
kvalitetsansvarig)   

Eftersom HSB Centrala Värmland blivit ISO-certifierade enligt (9001 och 14001) har 
deras kvalitetsmål stärkts. Certifieringen tvingar HSB att ständigt förbättra sig för att få 
behålla certifikatet. Företaget måste inom varje halvår visa att de utvecklat sig och blivit 
effektivare. Om inte certifikatet kan behållas måste HSB Centrala Värmland börja om 
från början. ISO-certifieringen handlar om att identifiera alla sina rutiner och sedan sätta 
det på pränt och naturligtvis följa det i fortsättningen.    

HSB vill ha mer ordning och reda inom organisationen, genom certifieringen kan de nå 
detta. ISO-certifieringen har bidragit till att HSB aktivt arbetar med förbättringsförslag, 
kommunikation och processtänkande i alla arbetssituationer.   

Enligt förvaltningschefen behöver den tekniska förvaltningen bli bättre på att organisera 
arbetet och att få personalen mer självgående.   

”Bättre planering ger bättre kvalitet.” (Jan Engblom, förvaltningschef)   

Tidigare har HSB arbetat med SIQ: s utmärkelsen svensk kvalitet. Detta var en 
projektform som byggde på att uppnå så många poäng som möjligt.   

” Det arbetet i stora drag gick ut på var att kartlägga organisationens alla processer. 
Arbetet stötte dock på motstånd inom organisationen, varför enbart den ekonomiska 
förvaltningen blev kartlagd.” (Per Wikstrand, miljö och kvalitetsansvarig)  

Utveckling av kvalitet har skett på alla enheter, men det är framför allt den ekonomiska 
förvaltningen som mest arbetat hårt med att nå toppen. Detta har de fått bekräftelse på 
genom att de blivit belönade för sin årsredovisning och därmed visar de att de är bäst i 
jämförelse med andra HSB i Sverige. Vid försäljning av bostadsrätter ska denna 
årsredovisning ge köparen all information. Årsredovisningen ger information om bland 
annat framtida planering i företaget/föreningen, ekonomi och vilka som ingår i styrelsen. 
Den ekonomiska förvaltningen har som mål att det ska finnas någon ny informationspost 
i årsredovisningen varje år för att göra den mer intressant och informativ.   

”Vi har en bra årsredovisning vilket vi fått pris för inom hela HSB.”  
(Mats Eriksson, förvaltningsekonom)  
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Trots att HSB fått beröm för sin årsredovisning kan det ändå förekomma klagande 
kunder. Det är inte bara hyresgäster som klagar utan det kan vara andra företagskunder 
såsom kommunen. En del av kvalitetsarbetet kan vara att se över vilka klagomål som 
finns, eftersom dessa kan leda HSB Centrala Värmland i rätt riktning till en bra kvalitet. 
Organisationen har en policy angående klagomålshantering som beskriver hur deras 
personal skall hantera kundklagomål. Denna policy skall all personal i alla led följa. 
Policyn innefattar bland annat att personalen skall göra en uppföljning av resultatet.    

Viktigt är också att klagomål som inkommer via brev besvaras via brev eller telefon inom 
åtta timmar, men även att bevakning sker så att klagomålet inte glöms bort. 108  I 
dokumentet angående klagomålshantering finns det två figurer 109 som visar hur 
personalen skall gå tillväga vid hantering av klagomål. En av figurerna visar hur 
klagomål som inkommer via brev skall hanteras.    

Den andra är en mall som visar hur klagomål som inkommer via telefon skall behandlas. 
Om det rör sig om klagomål som har stor betydelse för organisationen så skall det skrivas 
en avvikelserapport, som visar om arbetet inte gjorts som det ska.110 När det gäller 
klagomål förekommer det genom HSB Centrala Värmland vissa tendenser till att se på 
klagande kunder som gnällspikar. Den klagomålspolicy som finns visar att arbetsledaren 
skall kontakta kunden för att reda ut vad som blivit fel. Vid klagomål skall en uppföljning 
ske men, den genomförs inte alltid. Det kan bero på att det är en ojämn arbetsbelastning 
under året samt att vissa klagomål anses för små för att följa upp.  

HSB Centrala Värmland gör kundkvalitetsmätningar när de vill veta vad alla deras 
kunder anser om företagets kvalitet. Mätningarna sker genom en enkät två gånger per år, 
under mars och september. Kvalitetsmätningar förekommer endast inom marknad-, 
teknik-, och ekonomisk förvaltning.  Enkäten innehåller frågor om vissa delar av 
organisationen som är viktiga för HSB: s fortsatta arbete med kvalitetsutvecklingen. HSB 
arbetar med något de kallar NKI (Nöjd Kund Index), med hjälp av NKI är det möjligt att 
jämföra resultat med från föregående undersökning. När mätningarna genomförts och de 
finner någon kund som är missnöjd, så tar respektive enhet kontakt med personen för att 
reda ut detta.  

” Alla svar bearbetas. Om någon har svarat att de inte är 100 procent nöjda, tar vi 
kontakt med kunden ifråga och går igenom vad det är de tycker vi kan göra bättre.” 
(Per Wikstrand, miljö och kvalitetsansvarig) 

                                                

 

108 Se Bilaga 3, Klagomålshantering (2004-11-16) 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
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Företaget genomför också mätningar på personalen men dessa görs endast vart fjärde år. 
Enligt den tekniska förvaltningschefen var det cirka 60 procent som var nöjda med den 
tekniska förvaltningen i den senaste undersökningen. Detta är en ökning av nöjda kunder 
från förra mätningen då endast 51 procent var helt nöjda. På den ekonomiska 
förvaltningen visar siffror att det i den senaste undersökningen var 87,5 procent som var 
nöjda. För att få personalen motiverad till att förbättra mätningsresultatet, premieras de 
med 10 000 kronor för varje procentenhet som de överstiger föregående resultat med.   
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5. ANALYS   

I vår analys kommer vi att koppla teori med empirin. Analysen följer i stort sett 
teoriavsnittets upplägg där vi behandlar ledningens uppfattning om HSB Centrala 
Värmlands tjänstekvalitet. Kapitlet ligger till grund för vår slutsats. I analysen kommer vi 
att benämna privata företag, kommuner och bostadsrättsföreningar som företagskunder. 
Med de boende menar vi hyresgästerna. Vi använder också ordet kunder, där vi syftar på 
alla som är kunder hos HSB Centrala Värmland.   

 

5.1 TJÄNSTER  

HSB Centrala Värmlands tjänster kännetecknas av fyra grundläggande egenskaper: 
immateriella, heterogena, förgängliga och att de sker i samproduktion. Hos HSB har 
kunderna svårt att veta hur tjänsterna är innan de upplevts, då det inte går att se något 
resultat innan tjänsten är utförd. Några exempel på HSB: s tjänster som är svåra att 
bedöma innan de utförts är: klippning av gräsmattor, lokalvård, reparationer, tekniska 
installationer etc. De som redan är kunder hos HSB känner till företagets tjänster väl och 
vet hur företaget arbetar. För potentiella kunder kan det vara svårt att jämföra resultatet 
konkurrenter emellan. Det kan även vara svårt för dem som redan är kunder att prova 
någon ny tjänst då de inte vet hur slutresultatet av tjänsten kommer att bli.   

HSB Centrala Värmland ger möjlighet till sina kunder att kombinera ihop de olika 
deltjänster som önskas till ett tjänstepaket. Orsaken till det kan vara att företaget anser sig 
vara dyra och på det sättet vill de låta kunden själv plocka ihop tjänster till ett 
tjänstepaket som kostar så mycket som kunden är villig att betala. Vi kan se både en 
fördel och nackdel med detta. En fördel är att företaget säljer vissa av sina tjänster som är 
billigare än andra. En nackdel är att efterfrågan på de andra tjänsterna minskar och att 
företaget till slut inte har tillräckligt med kapital för att finansiera arbetskostnaderna för 
alla tjänster. Ytterligare nackdel med detta kan vara att företagskunden behöver ett 
speciellt anpassat tjänstepaket för att kunna uppnå totalkvalitet för sitt företag. Den 
fysiska varan hos HSB Centrala Värmland kan vara en fastighet eller en bostadsrätt. De 
intangibla tjänsterna kan utgöras av hyres- och avgiftsredovisning, kapitalplacering, 
bokföring och mycket mer.  
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HSB Centrala Värmlands tjänster är uppbyggda av: kärntjänst, bitjänster och stödtjänster. 
Kärntjänsten för HSB är att erhålla boende. Organisationen hyr ut lägenheter åt privata 
bostadsföretag, kommuner och Studentbostäder med flera. HSB bygger även fastigheter, 
vilka sedan säljs som bostadsrätter eller som eget ägande. Till dessa erbjuder de sedan 
tjänster för att allt ska fungera. Enligt vår undersökning så består HSB: s bitjänster av att 
de förvaltar andras fastigheter. Det kan exempelvis vara fastighetsskötsel i form av 
klippning av gräsmattor, lokalvård, reparationer, reception och felanmälan. Företaget 
utför även administrativ skötsel så som inkassering av hyresavgifter, bokföring etc. 
Betalning, fakturering är en kombination av stöd och bitjänster. HSB: s stödtjänster är 
bland annat att de har egna tidningar som medlemmarna och hyresgäster kan läsa, samt 
att de tillhandahåller olika broschyrer som kunderna har tillgång till. De har även 
utbildningar inom fastighetsområdet. Stödtjänsterna är allt som kan göra boendet 
trevligare, såsom information om villkoren och prissättning. Stödtjänster kan också vara 
sådant som gör det enklare och bekvämare för företagskunderna men även information 
om vad som händer och sker inom branschen. Med hjälp av mer utvecklade och 
kundanpassade bi- och stödtjänster kanske HSB skulle ha en chans att få ytterliggare 
kunder. Detta eftersom kunder lockas av det lilla extra som ingen annan konkurrent 
erbjuder.    

5.2 TJÄNSTEKVALITET   

Enligt Grönroos ska en god tjänstekvalitet utgöras av sju punkter. Dessa är: 
professionalism och skicklighet, attityder och beteende, tillgänglighet och flexibilitet, 
pålitlighet och tillförlitlighet, rykte och trovärdighet, rättelse och tjänstelandskap. HSB 
försöker lösa sina kunders problem på ett professionellt och skickligt sätt genom att 
personalen är specialiserad på sina områden. Företaget har varit med länge och har 
personal som har arbetat länge för HSB och på så sätt fått mycket erfarenhet. Enligt 
Arnerup-Cooper & Edvardsson är den funktionella kvaliteten viktig för att stå sig i 
konkurrensen om flera företag har tjänster som kan uppfattas som likvärdiga av 
kunderna. Då HSB har tjänsterna som är likvärdiga sina konkurrenters tjänster är det 
extra vikigt för dem att erbjuda sina kunder funktionell kvalitet i form av trevligt 
bemötande och rätt kundattityd. Att sträva efter 100 procent nöjda kunder kommer inte 
att lyckas om de inte ser över sin personals attityder och bemötanden. Har de en enhetlig 
syn kan detta inte bara leda till ett steg närmare 100 procent nöjda kunder utan också fler 
kunder. Uppfattningen av tjänstekvaliteten skiljer sig åt bland de tre ansvariga på HSB 
Centrala Värmland. Det beror på att de arbetar inom olika områden och på grund av det 
kan tjänstekvaliteten upplevas olika. Vi har fått en uppfattning om att 
förvaltningsekonomen och den tekniske förvaltningschefen inte är så insatta i hur 
tjänstekvalitet på hela företaget är utan mest inom områdena som de är ansvariga för. Av 
miljö och kvalitetsansvarige har vi fått en bra förståelse för vad som är bra tjänstekvalitet 
för HSB och hur kvalitetsutvecklingen ser ut på företaget.  
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För förvaltningsekonomen är bra tjänstekvalitet att kunderna bemöts på rätt sätt och att 
tjänsteutförandena utförs snabbt så att kunderna blir nöjda, det vill säga att slutdatum 
hålls. Även att det ska ges ut en informativ årsredovisning så att kunderna kan få en 
klarare uppfattning om HSB. Den ekonomiska förvaltningen strävar efter att uppfylla 
kundernas önskemål genom att tjänsterna blir gjorda i tid. Med tanke på att HSB är 
dyrare än sina konkurrenter borde de erbjuda sina kunder något utöver det vanliga. De 
flesta företag borde i våra ögon sett också kunna hålla slutdatum, ge informativ 
årsredovisning och bemöta kunderna på rätt sätt. Förvaltningen är beroende av att utföra 
tjänsterna så bra som möjligt så att kunderna blir nöjda eftersom tjänsterna är 
immateriella, det vill säga kunderna har svårt att bedöma tjänsten innan den köps. Enligt 
förvaltningsekonomen är de även effektiva då de låter personalen göra sin egen planering 
av arbetet. Det är bra då personalen får större ansvar och motiverar dem att fortsätta att 
göra ett bra arbete för HSB Centrala Värmland. De har även personal som är 
specialiserade inom sina områden så att arbetet blir utfört på rätt sätt. För den 
ekonomiska förvaltningen är också bra tjänstekvalitet att de kan erbjuda företagskunderna 
att plocka ihop egna tjänstepaket. Att plocka ihop egenkomponerade paket förutsatt att 
konkurrenterna inte erbjuder detta skulle kunna vara en orsak till att företagskunder väljer 
HSB framför en konkurrent trots att företaget är något dyrare.   

Den tekniska förvaltningschefen menar att tjänstekvalitet för dem är att den tekniska 
tjänsten utförs på rätt sätt. Attityder och beteende hos personalen är avgörande för hur 
tjänstekvaliteten upplevs av kunden. Är personalen på den tekniska avdelningen otrevlig 
kan tjänstekvaliteten uppfattas som sämre, trots att tjänsten utförs på rätt sätt. Den 
tekniska förvaltningen har problem med kundbemötande. Här anställs inte personalen 
efter social kompetens utan det är efter den kompetens de har. Detta kan vara en av 
orsakerna till att kundbemötandet inte riktigt fungerar. Det kan även bero på att 
hyresgäster är mer krävande än företagskunder. Personalens dagsform ska inte få 
bestämma vilken kvalitet det blir på tjänsten. Ett kvalitetsföretag ska ha professionell 
personal som kan bemöta kunden på rätt sätt. Detta är för oss författare tjänstekvalitet 
men något som teknisk förvaltning inte tidigare lagt någon större vikt på. Arbetar HSB 
Centrala Värmland med att förbättra personalens attityder kommer kunderna, 
företagskunder som hyresgäster att bli nöjdare. Kvaliteten kommer då att uppfattas som 
bättre. Teknisk förvaltning försöker anpassa sig efter sina kunder, genom att erbjuda akut 
hjälp dygnet runt om något oförutsett skulle inträffa.  

Gemensamt för enheterna på HSB är att de är pålitliga och tillförlitliga, det vill säga att 
de är noggranna med att hålla vad de lovar. Tjänstekvalitet är också för företaget att fel 
skall vara åtgärdade inom tre dagar. Det är inte alltid denna tidsgräns kan hållas på grund 
av att det kan saknas reservdelar. HSB har en klagomålspolicy som skall följas vid 
hantering av eventuella klagomål. Klagomålspolicyn är en del i förtagets kvalitetsarbete 
vilket tyder på att de vill visa att de ger bra tjänstekvalitet. Hanteras kunden fel kan detta 
bli dyrt på grund av att kunden istället vänder sig till ett annat företag. Lärandet handlar 
om utnyttja lärdomar och erfarenheter för att identifiera och uträtta fel och brister, till 
exempel regelbundna, inbyggda kvalitetsproblem.  
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Miljö och omgivningen påverkar vid val av företag. En positiv inbjudande miljö gör att 
kunden får ett större förtroende för företaget och bilden av att de kan leverera bra kvalitet. 
HSB Centrala Värmland har trevliga lokaler som känns inbjudande för deras kunder, 
detta gör att kunderna kan uppleva att de får bra kvalitet. Genom gott rykte kan 
tjänstekvalitet spridas. HSB har ett gott rykte om att de har bra tjänster. Det goda ryktet 
kan komma av att de varit länge i branschen och på så vis fått ett brett kunskapsområde.  

Företag kan arbeta med olika strategier för att uppnå en bättre tjänstekvalitet. Vi har tagit 
fram fyra strategier för att visa hur HSB arbetar med tjänstekvalitet. Dessa fyra strategier 
är: professionellt ledarskap i kvalitet, massiv utbildning i kvalitet, marknadsorienterat i 
verksamheten och program för kvalitetsförbättringar.   

1. Professionellt ledarskap i kvalitet.  
För att företag ska lyckas med kvalitetsarbetet är det viktigt att ledningen inspirerar och 
har ett nära samarbete med övrig personal. Ledningen på HSB består av sex personer och 
det är dessa som bestämmer hur kvalitetsarbetet skall bedrivas. Genom värderingar och 
agerande påverkar ledningen både medarbetarna och kundernas uppfattning om 
verksamhetens kvalitet. Hos HSB Centrala Värmland är det viktigt att all personal 
engageras mer i kvalitetsarbetet. Miljö och kvalitetsansvarig har kontakt med all personal 
och skall uppmuntra dem till personligt engagemang. Personalen kan lämna förslag på 
förbättringar till kvalitetsarbetet direkt till honom. Genom miljö och kvalitetsansvarige 
når förslagen både säkrare och snabbare fram till ledningen som slutligen avgör om de är 
relevanta.   

Svårast för ledningen är att kunna nå personalen som är placerade i lägsta ledet i 
organisationen. Förvaltningschef, Jan Engblom är en av dem som ingår i 
ledningsgruppen. Den tekniska förvaltningen består av många olika mindre enheter. 
Eftersom Jan Engblom är högsta chefen inom teknisk förvaltning har han en underchef 
som också har personal under sig. Detta kan göra det svårt att se till att alla får samma 
information. Budskapet måste vara samma från ledning till det lägsta ledet så att 
information inte faller bort på vägen. Personalen skulle säkerligen känna sig viktigare om 
de fick information från någon i ledningen. Fördelen med detta skulle vara att ledningen 
skulle vara säker på att rätt information kom fram.             
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2. Massiv utbildning i kvalitet.  
För att få en bättre tjänstekvalitet i företaget måste de kontinuerligt utbilda sin personal 
med start hos ledningen och vidare ner till lägre nivå. Trots att HSB tycker att det är 
viktigt att utbilda personal har de ingen strukturerad utbildningsplan. Företaget har en 
matris för varje anställd och enligt denna har de möjlighet att se vilken utbildning som 
passar varje anställd. Matrisen är bra underlag men det som saknas är en gemensam 
utbildningsplan för alla anställda. Strukturerad utbildning skulle troligtvis leda till att all 
personal får rätt och regelbunden utbildning, men också att motivationen höjs för att få 
mer kunskap. Enligt miljö och kvalitetsansvarige bör kompetensnivån på HSB Centrala 
Värmland höjas för att öka kvaliteten på tjänsterna. Detta skulle kunna göras genom mer 
lättåtkomliga instruktioner, ny teknik och annan kompetensutbildning.     

3. Marknadsorientering i verksamheten.  
I en konkurrensutsatt verksamhet är det viktigt att hålla sig informerad om vad 
konkurrenterna gör och vad kunder efterfrågar. I dagsläget undersöker HSB Centrala 
Värmland sina kunder två gånger per år genom enkätundersökningar för att se hur nöjda 
kunderna är med dess tjänster. De enkätundersökningar som genomförs berör enheterna: 
ekonomi, teknik och marknad. Trots undersökningar har HSB enligt den tekniska 
förvaltningschefen inte lärt sig marknaden än och det kan bero på att de är mindre bra på 
att göra undersökningar på konkurrenter, men även att de ställer fel sorts frågor till 
kunder. Om HSB inte följer sina konkurrenter utan enbart ser till vad kunden vill ha kan 
de lätt hamna efter sina konkurrenter. Ibland vet inte kunderna vad de vill ha och då är 
det viktigt att företaget ligger steget före. Ser HSB Centrala Värmland enbart till sina 
kunder kan de missa något bra som konkurrenterna tagit fram. HSB Centrala Värmland 
utvecklar sig genom att titta på andra företag/organisationer för att se vad de gör bra och 
om det går att relatera till HSB: s verksamhet. Att studera andra företag och 
organisationer kan leda till kvalitetsutveckling. Företag/organisationer som kan få ta del 
av redan beprövade sätt att arbeta sparar både tid och pengar, förutsatt att det fungerar i 
den egna organisationen. HSB: s svaghet skulle kunna vara att de förlitar sig för mycket 
på sitt starka varumärke och känner sig oslagbara på grund av detta men även att de har 
stort kapital. Med ett starkt kapital har HSB Centrala Värmland möjlighet att hota 
konkurrenterna. Företaget gör även undersökningar på den egna personalen vart fjärde år 
för att se hur företagsklimatet upplevs.   

Efter att de genomfört kundundersökningar ska ansvariga vid HSB enligt 
intervjupersonerna ta kontakt med kunder som visar sig vara missnöjda.  Detta ger HSB 
en chans att göra kunden nöjd, men även en möjlighet att få reda på var bristerna finns. 
Tar HSB Centrala Värmland de brister som uppkommer på allvar visar de både 
företagskunder och hyresgäster att de bryr sig om dem. Det är viktigt för HSB att kunden 
upplever att den får bra kvalitet för de pengar den betalat på grund av att företaget har 
högre pris jämfört med sina konkurrenter. Medarbetarnas motivation är en av de absolut 
största förutsättningarna för att kunna ge och hålla hög kvalitet. Hos HSB Centrala 
Värmland kan detta jämföras med att personalen blir belönade med 10 000 kronor för 
varje procentenhet de förbättrar resultatet från föregående enkätundersökning.  
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De pengar personalen får för de förbättrat resultatet får personalen göra något trevligt för. 
Förhoppningsvis skall detta leda till att personalen vill sträva efter bättre resultat. Positivt 
för personalen är att det finns något att sträva efter. För att kunna nå ett mål måste det 
finnas inom räckhåll.  

4. Program för kvalitetsförbättringar.  
Ett företag som arbetar med kvalitetsutveckling ska inrätta ett program för 
kvalitetsförbättringar. HSB har en miljö och kvalitetspolicy som skall följas av all 
personal. I policyn står det vilka punkter som är viktiga att följa vid 
kvalitetsutvecklingen. För att göra ett bra kvalitetsarbete har de blivit ISO-certifierade 
samt att de håller på att skapa kärngrupper för att ytterligare utveckla kvaliteten. 
Kärngrupperna kommer att bestå av tolv personer som i sin tur skall träffa ytterliggare 
personal för att diskutera fram förslag till förbättringar som kan göras. Arbetssättet gör att 
kvalitetsarbetet stärks då många medarbetare blir involverade.    

Detta kommer förhoppningsvis leda till att HSB Centrala Värmland kan se var det brister 
i kvalitetsarbetet och på detta sätt kunna förbättra kvaliteten på sina tjänster och få nya 
idéer.  Problemet med kärngrupper som i sin tur skall träffa ytterligare personal kan leda 
till att informationen förändras under vägen. Bättre för detta projekt skulle kunna vara att 
ledningen samlar personalen i mindre grupper för att informationen ska nå fram direkt till 
personalen. I mindre grupper är det lättare för personer att föra fram sina åsikter. HSB 
Centrala Värmlands planer för 2006 är att de ska se över sitt verksamhetssystem ur 
kvalitetssynpunkt. Vissa mål kommer att omarbetas och detta kan vara en bra början för 
att öka företagets kvalitet ännu mer. Genom detta visar ledningen att de ser på 
kvalitetsarbetet i ett långsiktigt perspektiv vilket stämmer bra överens med Sörqvist 
teorier.    

Enligt Gustavsson et al. är det vikigt att rätta till fel som uppkommit på grund av att det 
krävs ganska mycket innan kunden bryr sig om att klaga. HSB har en klagomålspolicy 
som personalen ska följa i sitt arbete. Denna är enligt dokumentet strukturerad och tydlig. 
Enligt intervjuerna följs inte policyn strikt eftersom det inte alltid görs uppföljning vid 
klagomål. Det kan delvis bero på att personalen inte hinner med vid hård arbetsbelastning 
men även att de inte tar allvarligt på klagande kunder. Det tycks finnas en tendens inom 
HSB att se på klagande kunder som gnällspikar, vilket kan vara ytterliggare en faktor till 
varför inte uppföljning görs. HSB bör ändra sitt agerande när det gäller 
klagomålshanteringen. Om HSB Centrala Värmland såg klagomålet som en gåva anser vi 
att det skulle leda till bättre utveckling av organisationen.       
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6. SLUTSATS   

Här kommer vi att redovisa de slutsatser vi kommit fram till i vår undersökning. Vi 
kommer att återuppta vår problemformulering och vårt syfte för att kunna dra denna 
slutsats.   

 

6.1 HUR ARBETAR HSB CENTRALA VÄRMLAND I 
KARLSTAD MED TJÄNSTEKVALITET?   

Vårt syfte är att genom olika teorier inom tjänstekvalitetsområdet beskriva och ta reda på 
hur ledningen på HSB Centrala Värmland i Karlstad ser och arbetar med tjänstekvalitet.   

 

Vad är tjänstekvalitet enligt HSB: s ansvariga för ekonomi- och teknikförvaltning 
samt för miljö och kvalitetsutveckling?  

Genom det strategiska urvalet har vi fått fram av undersökningspersonerna många 
likheter som visar det ”typiska” inom HSB Centrala Värmland. Eftersom våra 
undersökningspersoner är verksamma in olika enheter har vi även fått en fördjupad 
förståelse för hur respektive enhet arbetar med problem som berör ämnet, tjänstekvalitet. 
Vi redovisar den gemensamma uppfattningen av tjänstekvalitet för de tre enheterna, för 
att sedan gå in på de svar som skiljer de tre enheterna åt.   

Vi har i vår studie kommit fram till att generellt för de enheter som vi berört, är 
tjänstekvalitet att de kan erbjuda allt inom fastighetsområdet. Detta skall ske i rätt tid, på 
rätt plats och till rätt pris. HSB Centrala Värmland strävar efter att ha 100 procent nöjda 
kunder. Det är näst intill omöjligt att få 100 procent nöjda kunder, då det alltid finns 
någon som inte är nöjd. Detta för att rätt pris är oftast inte samma för företagskunden som 
för HSB. Vi tycker att 100 procent nöjda kunder är ett för högt mål. Vad ska HSB sträva 
efter när de har uppnått detta? För att kunna uppnå mål bör de vara rimligt satta. 
Personalen kan inte sträva efter något som inte kan uppnås.     
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I teorin har det framkommit att medarbetarna är mycket viktiga. Genom våra 
intervjupersoner i ledningen har det framkommit att personal anställs med rätt kompetens 
på den tekniska förvaltningen för att kunna upprätthålla god tjänstekvalitet. Inom den 
ekonomiska förvaltningen anställs personal efter social kompetens. Vid nyanställning bör 
alla enheter inom HSB ha en gemensam syn på vilka kriterier som skall gälla vid 
rekrytering. Vi anser att den ekonomiska förvaltningen inte borde lägga så stor vikt vid 
social kompetens utan mer på rätt kompetens. Även om intervjupersonen vid rekrytering 
tycks ha social kompetens kan det visa sig vara något helt annat när denne har fått 
anställning. För att kunna ha bra kvalitet är det viktigt att personalen känner ett 
ansvarstagande i sitt arbete, då detta har betydelse för kvaliteten.    

Tjänstekvalitet är också att ge personalen kontinuerlig utbildning för att upprätthålla och 
förnya kunskaperna. Då HSB Centrala Värmland inte har någon strukturerad 
kompetensutveckling, är detta något de bör se över. Utbildning i kundbemötande är HSB: 
s personal i stort behov av. Då HSB redan levererar bra kvalitet på sina varor och tjänster 
skulle detta stärka helhetsintrycket om kunden alltid bemöts bra. Kunder som bemöts 
negativt men ändå får en bra tjänst utförd kan lättare anse tjänsten som sämre fast den i 
själva verket var bra utförd bortsett från kundbemötandet.   

På den ekonomiska förvaltningen är bra tjänstekvalitet att kunna hålla slutdatum, ge en 
informativ årsredovisning och bemöta kunderna på rätt sätt. Bra tjänstekvalitet är också 
att var och en av medarbetarna är specialiserade inom sitt område, så att arbetet utförs 
rätt.   

När det gäller den tekniska förvaltningen är tjänstekvalitet det breda kunskapsområdet. 
De har många specialister inom olika yrkesgrupper, vilket gör att arbete utförs på ett 
riktigt sätt. Bra kvalitet för den tekniska förvaltningen är även att kunna ge snabb hjälp 
vid eventuella fel, såsom hisstop. Att vara ISO-certifierad är också att ha bra kvalitet, 
vilket också innebär att kvaliteten hela tiden måste förbättras.   

Miljö och kvalitetsansvarige menar att ISO-certifieringen har gjort att personalen blivit 
mer engagerad. Miljö och kvalitetsansvarige talar om att kvaliteten kan skilja sig mellan 
enheterna detta på grund av olika kompetens, vilket kan ge olika resultat. Kvaliteten 
skiljer sig också inom HSB i Sverige, orsaken till detta kan vara de stora geografiska 
avstånden.   

 

Hur arbetar HSB: s ledning med tjänstekvalitet jämfört med det som står i 
policydokument?  

I undersökningen har vi kommit fram till att alla anställda på HSB Centrala Värmland 
bidrar till utvecklingen av tjänstekvalitet. Tack vare ISO-certifieringen har så gott som 
alla i personalen blivit engagerade. Certifieringen har gjort att de beskriver hur de arbetar 
idag men även hur de kan förbättra sig.  
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Genom att de blir kontrollerade varje halvår leder detta till att de måste ha förbättrat sig 
och att de även fortsätter att utveckla sig. HSB anser att utbildning bidrar till 
kvalitetsutveckling. På grund av detta bör HSB satsa mycket på kompetensutveckling. 
Bortsett från ISO-certifieringen får personalen komma med synpunkter på vad som kan 
förbättras eller ändras. Detta sker genom att personalen kan bli belönad för bra 
synpunkter.    

För att få personalen att vilja förbättra resultatet från mätningarna blir personalen belönad 
med 10 000 kronor för varje procentenhet som de lyckas förbättra sig från föregående 
mätning. Detta är ett mycket bra sätt att motivera personalen då det kan ses som en 
tävling mellan enheterna. Denna tävling kan bidra till att HSB Centrala Värmland 
förbättrar sig.  

HSB ledning tycks ha en gemensam syn på miljö och kvalitetspolicyn. Detta kan bero på 
att miljö och kvalitetsansvarig samarbetar med ledningen, på grund av detta så skiljer sig 
inte ledningens uppfattning från miljö och kvalitetspolicyn. Enligt den information vi fått 
från intervjuerna är inte all personal involverade i kvalitetsarbetet. På grund av detta 
anser vi att det är svårt för alla att veta vad kvalitet är, då denna policy inte talar om vad 
kvalitet innebär för HSB Centrala Värmland. Detta leder till att all personal inte har 
gemensam syn eller tydliga mål om vad som är kvalitet. Denna policy bör ses över för att 
ge tydligare riktlinjer så att personalen lätt kan följa den. Miljö och kvalitetspolicyn 
innehåller mer om miljö än kvalitet. Den behöver innehålla tydliga krav i form av en 
punktlista på hur personalen ska agera för att HSB ska kunna uppnå bra kvalitet. 
Utbildningsplan saknas i policyn vilket behöver skrivas in för att det ska kunna ske 
strukturerat.  I denna policy bör det även skrivas in hur personalen skall agera vid 
kundbemötande då detta är det stora problemet för HSB.  

Organisationen har också en policy om hur de ska hantera klagomål. Ledningen agerar 
inte helt enhetligt jämfört med detta dokument. Det som slarvs med är att det inte alltid 
genomförs uppföljningar vilket står i dokumentet att de skall göra. Vi uppfattar att det 
inte läggs stor vikt vid klagomålshanteringen eftersom vi i undersökningen kommit fram 
till att det finns en tendens till att klagande kunder ses som gnällspikar. Om HSB tar 
bättre hand om de klagomål som inkommer kan det leda till att HSB:s tjänstekvalitet 
förbättras genom att de får mer nöjda kunder.   

Klagomålspolicyn visar tydligt hur klagomålshanteringen skall skötas, detta med hjälp av 
figurer som finns i dokumentet.111  Klagomål tycks vara till besvär för HSB men enligt 
teorin ska klagomålet ses som en gåva för företag då detta leder till förbättringar och mer 
nöjda kunder. 

                                                

 

111 Se Bilaga 3, Klagomålshantering (2004-11-16) 
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Enligt teorin behöver kvalitetsmätningar göras för att företag ska få en uppfattning om 
vad deras kunder anser om kvaliteten. HSB Centrala Värmland genomför årligen 
mätningar på sina kunder för att ta reda på hur nöjda kunderna är med HSB: s tjänster. 
Mätningarna görs så ofta som två gånger per år. Fördelen att göra de ofta är att HSB 
ständigt håller sig uppdaterad om vad kunderna tycker om dess tjänster. Nackdelen med 
detta kan vara att kunderna tröttnar och inte fyller i enkäten så noggrant eller struntar i 
den vilket kan påverka trovärdigheten av mätningen.  Vi anser att mätningarna inte ska 
ske ofta för att öka trovärdigheten i undersökningarna eftersom kunder annars kan tröttna 
och i stället strunta i dem.   

Det som framkommer mindre bra genom mätningar går vidare till arbetsledaren. Denne 
tar kontakt med kunden som inte upplever att HSB gjort ett bra arbete. Detta görs för att 
HSB ska ha en möjlighet att rätta till de brister som framkommit. Mätningarna görs via 
kundenkäter som går ut i mars och september. Det görs alltid en jämförelse med 
föregående undersökningsresultat. Vi anser att det finns risk att HSB Centrala Värmland 
styr undersökningen dit de vill på grund av att de själva utför den. HSB kan själva välja 
de frågor de tror sig får ett bra resultat. Detta leder till att de får ett fint resultat som visar 
hur bra de är. Dessutom genomför HSB mätningar på sin personal, dessa sker inte lika 
ofta, utan endast vart fjärde år.     
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7. UPPSATSENS TROVÄRDIGHET   

I vårt sista kapitel har vi valt att utvärdera trovärdigheten av uppsatsen, samt vad som 
kan ha påverkat resultatet vi kommit fram till. Kapitlet avslutas med källgranskningen 
där vi diskuterar våra källor.   

 

7.1 Trovärdighetsdiskussionen  

Tillförlitlighet handlar om hur väl vi har genomfört undersökningen.112 Giltigheten i vår 
uppsats är beroende av att vi verkligen mäter det som är vårt syfte. Frågeformuläret vi 
utformat bygger på att få svar på vårt syfte. Det som kan ha påverkat intervjuerna 
negativt är att det finns risk för att vi som oerfarna intervjuare omedvetet kan ha påverkat 
samtalet i en viss riktning. För att hålla oss till ämnet har vi använt oss av ett 
frågeformulär som har fungerat som intervjuhandledning, detta för att säkerställa att vi 
fått svar som berört vår frågeställning. Trovärdigheten är också beroende av om vi 
intervjuat de rätta enheterna och om de har givit oss rätt information.113 Vår trovärdighet 
stärks av att marknadschefen, Ulf Orre har valt ut de personer han ansåg relevanta för 
ämnet. Tillförlitligheten skulle dock kunna ökas ytterliggare om vi intervjuat alla i 
ledningsgruppen. Det som kunnat påverka vår tillförlitlighet negativt skulle kunna vara 
att vi själva valt intervjupersoner och dessa inte varit insatta i ämnet. Ytterligare en faktor 
som påverkar positivt är att de arbetat länge inom området och är erfarna.  

Problemet att få giltig information är mindre i kvalitativa undersökningar än i kvantitativa 
undersökningar.114 Ett problem som kan uppstå mellan intervjupersoner och undersökare 
är att intervjupersonen kan bete sig på ett sätt de tror att undersökaren förväntar sig. 
Forskaren måste vara medveten om att sådana situationer kan uppstå.115 Våra intervjuer 
genomfördes hos HSB, en plats där intervjupersonerna känner sig hemma vilket kan ha 
påverkat vår undersökning positivt.   

I våra intervjuer har vi bandat två av intervjuerna för att säkerställa att vi fått med rätt 
information då det kan vara problematiskt att anteckna under intervjuns gång. Genom att 
intervjuerna bandades fick vi möjlighet att ha naturlig samtalskontakt. Den tredje 
intervjun gjordes via telefon och trovärdigheten kan ha påverkas på grund av att det är 
lättare att ljuga vid en sådan intervju. Med tanke på att vår intervjuperson visste om att vi 
genomfört fler intervjuer i företaget tror vi inte detta skulle vara fallet.  

                                                

 

112 Jacobsen, D. I. (2002) 
113 Ibid. 
114 Holme, M. I. & Solvang, B. K. (1997) 
115 Ibid. 
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Vi har även haft kontakt via e-post med våra intervjupersoner efter genomförandet av 
undersökningen för att reda ut frågor som uppkommit. Detta har gjorts för att stärka 
trovärdigheten i vårt undersökningsmaterial.  

Det är omöjligt att dra slutsatser om en primärkälla på en sekundärkälla. Trovärdigheten 
stärks om det används både primär och sekundärkällor för att både stödja och korrigera 
varandra. 116 I hela vår uppsats har vi gjort tolkningar som bygger på intervjuer, 
policydokument och teori, på grund av detta kan trovärdigheten anses vara hög.    

7.2 Källgranskning  

Källgranskning kan delas upp i fyra olika delar: äkthet, tidssamband, oberoende och 
tendensfrihet. I källgranskning där äkthet behandlas innebär det att källan verkligen är det 
som den utgör sig för att vara. I denna granskning har tidssambandet betydelse, det vill 
säga att om det gått lång tid mellan händelse och källberättelse kan vissa tvivel uppstå på 
grund av att glömska kan påverka slutprodukten.117 Med tanke på att våra intervjuer och 
insamling av data har gjorts i nära tid med varandra ska inte detta vara något problem.    

Vi har gjort en noggrann sökning efter källor och därmed anser vi att de är relevanta för 
vårt uppsatsämne. Främst har vi använt oss av förstahandskällor men det förekommer 
även några få andrahandskällor. Med oberoende källa menas att materialet inte är 
avskrivet från en annan källa. Författare till våra litteraturkällor är kända och skulle inte 
skriva av materialet från annan källa utan att medge detta. Ämnet som vi berör har många 
intressanta böcker med likartade teorier. De författare vi använt oss av har vi valt på 
grund av att de är kända och används som kurslitteratur, men viktigast är att de har 
besvarat vårt syfte.    

Distinktionens tendensfrihet är att det inte heller ska finnas någon anledning att misstänka 
att källan kan ha påverkats av faktorer såsom exempelvis politik eller annat som kan 
förvränga berättelsen. 118 Vi har även kontrollerat påståendena i vår teori med olika 
författare för att vara säkra på att de inte är påverkade av några yttre faktorer. Enligt 
Thurén är det viktigt att få fram motsidans version och sedan jämföra de båda för att vara 
säker på sin källa.119    

                                                

 

116 Holme, M. I. & Solvang, B. K. (1997) 
117 Thurén, T. (2005) 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
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7.3 Rekommendationer till framtida uppsatser  

I denna uppsats har vi valt att undersöka tjänstekvalitet utifrån ledningens perspektiv. Ett 
annat sätt skulle kunna vara att även undersöka övriga medarbetare på HSB Centrala 
Värmland för att jämföra om de har samma uppfattning som ledningen. Ytterligare ett 
utökande av studien skulle kunna vara att göra en opartisk kundenkät för att se hur 
kunderna uppfattar HSB: s tjänstekvalitet jämfört med företagets egna 
kundundersökningar.  
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Bilaga 1 HSB CENTRALA VÄRMLANDS TJÄNSTER  

HSB erbjuder många tjänster. Nedan följer en detaljerad lista på de tjänster som företaget 
erbjuder:   

Administrativa förvaltningen erbjuder många tjänster inom fastighetsekonomi. Tjänster 
erbjuds dels i ett grundpaket, dels som tilläggstjänster. Den administrativa förvaltningen 
erbjuder även rådgivning kring arvodet. Exempel på andra tjänster som den 
administrativa förvaltningen erbjuder: bokslut, budget, bokföring, hyres och 
avgiftsredovisning, kapitalplacering, lånehantering, juridiska tjänster, 
personaladministration och skräddarsydd utbildning i fastighets förvaltning.   

Tekniska förvaltningen erbjuder: fastighetsskötsel, lokalvård, reparationer, tekniska 
installationer, energibesparingsåtärder, tillsyn av undercentraler, tillsyn av 
ventilationsanläggningar, vicevärdsuppdrag och underhållsplaner.  

HSB Energi erbjuder följande tjänster: försäljning och installation av utrustning i 
fastigheter, energirådgivning, installation av värmereglerutrusntning, försäljning och 
installation av vattenbesparanade utrustning, service på värmepumpar, installation av 
pumpar och ventiler till radiatorer och tapetvattenkrets, drift och underhåll av 
fastbränsleanläggningar.  

HSB Byggservice erbjuder bland annat: fastighetsreparationer, renovering av lägenheter 
och affärslokaler, försäkringsskador, parkettslipning, bostadsanpassning, renovering av 
badrum, renovering av tvättstugor, omläggning av yttertak, försäljning och byte av 
vitvaror.  

HSB Byggledning erbjuder: teknisk/ekonomisk rådgivning, projektledning och 
projektering, produktions och finansieringskalkyler.  

HSB Jour har hand om vattenläckage, hisstopp, översvämning, värme och vattenavbrott, 
fel på ventilationsanläggning, utgående driftlarm, elektriska fel och driftövervakning.  

HSB Bovärd hjälper till med: uthyrning av hyreslägenheter, handläggning av alla frågor 
som rör hyresgästens boende, avflyttningsbesiktningar, bevakning av hyresinbetalningar,  
fortlöpande uthyrningsrapportering och statistik samt kontakter med myndigheter.120   

                                                

 

120 www.hsb.se/cvarmland (2005-12-04) 

http://www.hsb.se/cvarmland
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Bilaga 2 MILJÖ OCH KVALITETSPOLICY  

Vår miljö- och kvalitetspolicy är grunden för hela verksamhetens inställning och 
agerande i dessa frågor.  

Viktiga fraser 
Ständigt förbättringsarbete  

Förebygga föroreningar  

Hushålla med resurser   

Följa gällande lagstiftning och övriga krav   

Successivt öka miljö- och kvalitetskraven på våra leverantörer  

Inspirera till ett personligt engagemang  

Policyn i sin helhet  

HSB Centrala Värmland bildades 1933 och är en medlemsorganisation. Vår styrka är 
våra medlemmars engagemang. Vår ambition är att ständigt arbeta för en god miljö och 
kvalitet för dem som bor i de hus vi bygger och/eller förvaltar.   

HSB Centrala Värmland är ett fullserviceföretag inom fastighetsförvaltning. Därför skall 
vi sträva efter att miljöhänsyn tas och god kvalitet upprätthålls i alla led, från projektering 
och produktion till förvaltning och rivning.  

Vi skall i all vår verksamhet bedriva ett ständigt förbättringsarbete för miljö och kvalitet 
samt förebygga föroreningar till luft, vatten och mark.   

Vi skall hushålla med resurser så att energi- och andra naturtillgångar nyttjas effektivt 
samt i första hand välja beprövade material som inte skadar  
människor, djur eller natur.  

Vi skall i all verksamhet vara uppmärksamma på samt följa gällande lagstiftning och de 
övriga krav som berör oss.  

Vi skall successivt öka miljö- och kvalitetskraven på våra leverantörer genom väl 
formulerade kriterier vid upphandling.   

Vi skall kontinuerligt öka personalens och våra kunders miljö- och kvalitetsmedvetenhet, 
inspirera till ett personligt engagemang och därmed gemensamt skapa förutsättningar för 
en miljöanpassad förvaltning med god kvalitet.  

Antagen av styrelsen den 27/8 2003 
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Bilaga 3 KLAGOMÅLSHANTERING 

Verksamhetshandbok 
Instruktion 

Klagomålshantering 
Dokumentnummer 
I 08 

Utarbetad av  

Miljö- och kvalitetsansvarig 
Senast ändrad 

2004-11-16 
Godkänd av 

Curt Nordh 
Sid nr (totalt antal sidor) 

52(54) 

 

Syfte 
Nedanstående instruktion beskriver hur samtlig personal skall hantera kundklagomål / 
synpunkter gällande verksamheten.  

Ansvar 
All personal skall följa denna instruktion, i de fall avvikelser uppkommer skall sedvanlig 
blankett B 01 användas för rapportering till närmast berörd personalansvarig. Samtliga 
personalansvariga skall i sitt dagliga arbete se till att instruktionen följs, samt följa upp 
resultat regelbundet. Ansvaret för detta dokument och de ändringar som ev. skall göras 
har miljö- och kvalitetsansvarig.  

Instruktion 
Vid inkommande synpunkter / klagomål skall nedanstående instruktioner alltid följas.   

Klagomål/synpunkter via brev                                                                                                                                                                                    

                         

Klagomål 
inkommer 
via brev 

Kan vi 
ge svar 
direkt?

 

Bevakning skall 
ske så att 

klagomålet inte 
glöms bort 

NEJ 
Mottagaren 

ringer/skriver 
att brev in-

kommit och att 
undersökning 

sker. Meddelar 
också när säkert 

svar kan 
lämnas. 

JA 
Mottagaren svarar 

via brev/telefon 
inom 8 arbets-

timmar

 

Vid klagomål med stor relevans för organisationen skall 
mottagaren skriva en avvikelserapport. Använd B 01.
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Klagomål/synpunkter via telefon   

Klagomål 
inkommer 
via telefon 

JA 
Meddelar via 

telefon att 
klagomålet är 

åtgärdat 

JA 
Mottagaren försöker 
lösa problemet direkt 

Hanterar klagomålet 
på  ett så effektivt vis 

som möjligt 

Meddelar anmälare att vi 
återkommer inom 8 

arbetstimmar 

Är problemet löst?

 

NEJ 
Överkoppling till 

berörd

 

person

 

Inget svar 

Mottagaren skall då 
själv se till att berörd 
person tar del av och 
hanterar klagomålet 

Inget svar 

Koppling 
sker till 

berörd chef 

Om anmälaren 
återkommer till fel 

mottagare 

Utlämning 
av direkt-
nummer

 

Har personen 
hamnat rätt?

 

NEJ 
Meddelar via 
telefon att att 
arbete pågår 
för att lösa 
problemet 

Vid klagomål med stor relevans för organisationen skall 
mottagaren skriva en avvikelserapport. Använd B 01. 
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Bilaga 4 INTERVJUFRÅGOR  

TJÄNSTER 
1. Vilka tjänster erbjuder ni? Vad innebär att ansluta sig till HSB? 
2. Vilka styrkor och svagheter har era tjänster?  

KUNDER 
3. Hur hanterar ni kunder? 
4. Finns det någon rutin på hur ni skall hantera kunder? Hur ser den rutinen ut? 
5. Får kunderna vänta länge innan de får hjälp? 
6. Vad är det vanligaste som era kunder vill ha hjälp med? 
7. Har ni någon policy beträffande kundbemötande? 
8. Har personalen en gemensam syn på hur kunder skall hanteras/bemötas? 
9. Får de boende snabb hjälp vid fel? Hur ser rutinerna ut för avhjälpande vid fel och 

brister? 
10. Hur lång tid tar det i snitt innan felet är avhjälpt?  

PERSONAL 
11. Hur många anställda finns det på HSB? 
12. Hur många av personalen har direkt kontakt med kunden? Vad har de för tjänste 

position? 
13. Har ni några planer på att rekrytera personal? 
14. Hur många vaktmästare har ni? Kan ni beskriva hur de arbetar?  

KVALITET 
15. Vad innebär kvalitet för HSB? 
16. Vilka är HSB:s övergripande kvalitetsmål? 
17. Hur arbetar HSB för att nå dessa kvalitetsmål? 
18. Vad har HSB gjort tidigare på kvalitetsområdet? 
19. Vad anser ni själva om kvaliteten på era tjänster? 
20. Har ni någon fortutbildning för att förbättra företagets kvalitet? Hur ser den ut? 

Hur ofta utbildas personalen? 
21. Hur tycker ni att kvaliteten på era tjänster kan förbättras? 
22. Vilken roll har ledningen i kvalitetsarbetet? 
23. Hur kan medarbetarna bidra med kvalitetsutvecklingen? 
24. Vilka är det som jobbar med kvalitetsfrågor? 
25. Mäter ni tjänstekvalitet och i så fall hur? 
26. Vad innehåller mätningarna? Vad säger mätningarna?  

KLAGOMÅL 
27. Hur ser ni på klagande kunder? 
28. Hur hanteras klagomål? Finns det någon rutin för hanterandet av klagomål? Görs 

det någon uppföljning? 
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