
Case study:

Slik effektiviserte Frost Eiendom 
driften med digital boligforvaltning



Fakta:

●
●
●
●
●
●

I denne casestudien forteller daglig leder i Frost Eiendom, 
Rigmor Frost, om hvordan skreddersydde digitale løsninger for 
forvaltning, drift og vedlikehold av deres boligmasse har gjort 
selskapet til en mer effektiv utleieaktør og bidratt til enda mer 
fornøyde leietakere. 



“Vi valgte en totalintegrert løsning fra View 
fordi dette systemet byr på langt flere 
muligheter for å digitalisere tidligere 
manuelle prosesser.”
– Rigmor Frost
Daglig Leder, Frost Eiendom



UTFORDRINGENE

Vi ser nærmere på noen av utfordringene Frost Eiendom hadde:

●
●
●



Tungvint å kommunisere med leietakere

– Vi hadde ikke noe godt verktøy for kommunikasjon med 
leietakere. Muligheter som SMS- og e-postutsendelse 
manglet vi helt. Så da satt vi jo og sendte én og én SMS og 
laget e-postlister. Dette var lite effektivt og tok altfor mye tid.



Informasjon og kommunikasjon spredt rundt 
omkring



– Der hadde vi ikke noe system i det hele tatt før. Alt foregikk 
slik at enten ringte leietakeren inn eller sendte en e-post om 
feilmeldingen, og så tok vi det videre til driftspersonellet med 
enten e-post eller SMS – og da brukte de stort sett papir. De 
skrev ut e-posten og dro rundt og sjekket, og så var det 
tungvint å få gitt tilbakemelding igjen etterpå.

Papirbaserte løsninger



– Når vi fakturerte en leietaker og han eller hun skulle betale, 
så gikk det en stund før vi fikk oppdatert forvaltningssystemet 
om at det var betalt. Dette går mer sømløst nå. Når det er 
betalt, står det på kundekortet. Før måtte vi hente inn den 
informasjonen manuelt, og det tok mye lengre tid.

LØSNINGEN:
et totalintegrert forvaltningssystem

Raskere avklaring



– Før kunne det gå mange uker før vi fikk leid ut en bolig, 
mens med den nye løsningen setter man en svarfrist for den 
potensielle leietakeren, og da vet man ganske fort om man får 
leid ut, eller om vedkommende takker nei og man kan leie ut 
videre. 

– Siden en stor andel av våre leietakere er studenter, så det er 
spesielt på sommeren at de signerer kontrakter. Og da er det 
ikke så greit med postgangen, for studentene befinner seg 
ikke nødvendigvis der postkassen er. Så det var veldig stor 
forbedring at de kan være på reise og få kontrakten hvor som 
helst i verden, signere, og ferdig med det!  

– De fleste av våre leieavtaler signeres digitalt med BankID. 
Dette sparer oss for mye arbeid, og har gitt store besparelser.



– Uni Eiendom er det viktigste arbeidsverktøyet for vårt 
driftspersonell, så de må inn på det hver morgen og flere 
ganger om dagen går de inn i systemet og sjekker status. Alt 
kommer inn der, enten aktiviteter eller sjekklister.

Rett svar fra rett person



– Leietaker kan enten melde inn feil og mangler eller skrive 
inn henvendelser selv, og så kan man, avhengig av hvilke bygg 
leietakeren bor i, sette opp i systemet hvem hos oss som skal 
motta henvendelsene fra leietakerne. Vi har valgt å sette det 
til ansvarlig forvalter, fordi det hender at ikke alle 
henvendelsene skal til driftsansvarlig, men at forvalteren kan 
svare på en del. 

– Det er veldig kjekt at man kan sette opp løsningen slik at 
henvendelser kommer direkte til den personen vi ønsker skal 
ha dem. 



– Uni Alltid er et flott utstillingsvindu mot potensielle 
leietakere. Det er her vi viser fram boligene våre. Selv om vi 
annonserer på Finn eller hybel.no eller hjemmesiden vår, så 
leder alt inn til den nettløsningen. Vi får full fleksibilitet til å 
endre på tekster og utforming av menyer m.m. i norsk og 
engelsk versjon av løsningen. Løsningen ser i det hele tatt fin 
ut, har intuitive og enkle funksjoner, og den veldig er enkel å 
bruke!

Effektiv presentasjon av boliger



– Vi har tatt i bruk en veldig fin ordning med systemet: Når 
vaktmesteren er ferdig med en arbeidsordre i en leilighet. så 
skriver han med én gang kommentar inn på saken i 
mobilapplikasjonen. Enten at saken er fullført, eller at man har 
måttet rekvirere håndverker, og i tillegg noe om hva som skjer 
videre. Når vaktmesteren lagrer dette, går det automatisk et 
varsel til leietakeren om at nå har det skjedd noe i hans eller 
hennes sak, slik at vedkommende kan klikke seg inn og lese.

Enkel tilbakemelding til leietakerne



– Tilbakemeldingen til leietakerne er mer automatisert. Før 
var det slik at vaktmesteren gjorde ferdig jobben, så dro han 
på kontoret sitt, så dukket det opp et annet oppdrag på veien 
som gjorde at han glemte å melde ifra, og så ble leietakeren 
irritert fordi han eller hun ikke fikk tilbakemelding. 

– Med Uni Eiendom kan vaktmesteren gjøre ferdig mye mere der 
og da, på stedet. Man er ikke er avhengig av å gå tilbake til PC-en 
med beskjeder og notater på gule lapper. 



– Vi har jo en hel haug med inn- og utflyttinger på sommeren. Da 
kan vaktmester gå gjennom sjekklista med leietaker og fullføre 
alt ute på hybelen, sånn at den er ferdig før studenten reiser fra 
hybelen. Før måtte vi skrive det ned på et ark og ta det tilbake og 
skrive inn på PC-en. 

– Hvis noen ringte og lurte på noe, så måtte vi bruke mye tid på å 
finne ut av hva vi hadde svart tidligere. “Er det noen som har sagt 
noe om dét?” Det er mye lettere nå når alt ligger på kundekortet 
og alle har tilgang til det. Det forbedrer også kundeopplevelsen, 
ved at de kan få svar med én gang og ikke må vente på at 
akkurat den forvalteren har mulighet til å ta kontakt. 



– Uni Pluss  kastet seg rundt og 
overførte alle leietakerne i systemet, slik at vi kunne ta i bruk 
SMS-varslingen. Der fikk vi virkelig valuta for pengene, for da 
kunne vi enkelt sende ut informasjon og være offensiv på 
kommunikasjonen med leietakerne. På den måten ble vi 
dessuten bindeleddet mellom beboerne og politiet.

Effektiv kommunikasjon når det virkelig gjelder



“Med Uni Eiendom kan vaktmesteren 
gjøre ferdig mye mere der og da, på 

stedet. Man er ikke avhengig av å 
gå tilbake til PC-en med beskjeder

og notater på gule lapper.”
– Rigmor Frost

Daglig Leder, Frost Eiendom



– Vi har Get på TV og internett, og nå skal vi finne en løsning 
som gjør at når det er flytting til våre kunder, så kan Get hente 
ut den informasjonen direkte. Når en leietaker ringer til Get og 
lurer på noe, så er Get alltid oppdatert og vet at den personen 
bor der og der.

Kontinuerlig samarbeid om 
videreutvikling



– Vi har også vært opptatt av at vi må tilpasse oss systemet i 
stedet for at systemet skal tilpasse seg oss. Hvis alle 
sammen skal gjøre endringer og tilpasse systemet til seg 
selv, så blir det veldig vanskelig for View å drive utviklingen. 
Man må på en måte prøve å finne noen sånne felles punkter, 
og så får man tilpasse der det ikke krever altfor mye.

– Brukerforumet er veldig, veldig lærerikt, for da får alle 
brukere bli med og snakke med andre, View er der med 
masse folk, og de er lydhøre, og der skjer det veldig mye både 
i forkant og etterkant av det. 



– Det krever tålmodig jobbing. Vaktmestere, for eksempel, de 
er som regel ikke de som bryr seg mest om digitale verktøy, 
de vil ut og jobbe og skru og gjøre det fysiske. Det har krevd 
litt opplæring og litt tid for å få dem til å synes at dette er et 
OK system. Det er viktig å gi dem tid og opplæring og ta dem 
med på brukerforum.

– Når man skal innføre et digitalt virksomhetssystem, er det 
kjempeviktig å ikke ta alt med én gang, men stegvis. Du må 
ha med deg de som faktisk skal bruke systemet i felt. De må 
selv kjenne at dette utgjør en forskjell i hverdagen. De må se 
den konkrete nytten av å bruke løsningene.

Erfaringer fra implementeringen av Uni 
Eiendom



 

– Beslutningen om å ta i bruk et digitalt forvaltningssystem 
må være forankret i ledelsen, men vi må sammen finne de 
beste løsningene for hvordan vi lykkes med å bruke systemet. 

Spennende vei videre



– Det blir spennende framover, for det er så mange 
muligheter i digital boligforvaltning. Det er fortsatt masse å 
hente på forbedringsprosesser og utvikling av systemet, og 
det er masse som kommer til å skje framover!

– Det er en glede å samarbeide med View. Noe av det beste 
er det at vi bare har én aktør å forholde oss til. Alt vi lurer på, 
kan vi ta med View.

– Vår filosofi handler om «Det gode leieforholdet». Det 
innebærer at våre leietakere kan forvente et bekymringsløst 
leieforhold, at vi setter deres behov i fokus og har ordnede 
forhold og ting på stell. View sine totalintegrerte løsninger for 
økonomi- og eiendomsforvaltning hjelper oss med å holde 
kundeløftene våre.



https://www.viewsoftware.com/uni-eiendom-digital-eiendomsforvaltning

