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SAMMANFATTNING 
 
Titel: ”- Fattar man inget är det kört!” – en studie i kommunikation mellan Bollnäs Bostäder 
och deras mångkulturella hyresgäster 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Jennie Persson 
 
Handledare: Tomas Källquist 
 
Datum: 2009 – maj  
 
Syfte: Syftet med detta arbete är att, ur ett affärsperspektiv, konkretisera och skapa förståelse 
för många av de kulturella kommunikationsproblem som fastighetsföretag upplever idag. Jag 
vill undersöka vilka problem som kan uppstå i kundmötet och se vilka möjligheter till 
förbättringar som finns. Detta för att fastighetsföretag, och andra vars arbete präglas av 
kulturell mångfald, ska bli bättre på att arbeta med dessa frågor. 
 
Metod: Inför detta arbete valde jag att anta aktörsynsättet som handlar om att förstå sociala 
helheter. Det innebär att olika aktörer medverkar i sociala sammanhang vars handlingar 
konstruerar den verklighet jag studerar. Kunskapen som utvecklas genom detta blir 
individberoende och baseras på de olika aktörernas verklighetsbilder. Synsättet leder till en 
ökad förståelse och strävar efter nyskapande eftersom människan anses skapa sin verklighet. 
 
Resultat och slutsatser: Studien visar att Bollnäs Bostäder bör utveckla gemensamma 
arbetsmetoder och introduktionsmaterial för sina bovärdar när det gäller 
lägenhetsintroduktionen med de invandrare som har svårigheter med det svenska språket. Jag 
anser att det skulle skapa förutsättningar för en jämnare kvalitet i kundprocessen.  
 
Studien visar också att det inte alls är säkert att de invandrade hyresgästerna upplever samma 
kommunikationssvårigheter som Bollnäs Bostäder upplever, vilket jag anser kräver en 
djupare undersökning.  
 
Genom att intervjua andra fastighetsföretag har jag också kommit fram till förslaget att 
Bollnäs Bostäder kan undersöka fördelarna med att utveckla en introduktionsfilm till sina 
lägenhetsintroduktioner för att lättare nå fram med sina budskap.  
 
Slutligen anser jag att det är viktigt att ha kunskap, inte bara i verbal-, utan även i icke-verbal 
kommunikation för att kommunicera med invandrade hyresgäster som inte kan det svenska 
språket. Därför tror jag att det skulle vara värdefullt för bovärdarna att få utbilda sig inom 
detta område. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Jag tror det skulle vara av glädje för många 
fastighetsföretag om forskning gjordes gällande hur en lägenhetsintroduktion bäst utformas 
för de invandrare som har svårigheter med det svenska språket. 
 
Jag anser också att det skulle vara väldigt intressant att forska mer i hur andra 
fastighetsföretag arbetar med de frågor som detta arbete behandlar för att försöka finna de 
som kommit längst i sitt arbete och se vilka arbetsmetoder de använder. 
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Slutligen tycker jag att det skulle bidra till ämnet om någon forskade mer i ämnet icke-verbal 
kommunikation över kulturgränserna. 
 
Uppsatsens bidrag: Genom detta arbete hoppas jag ge värdefull information till Bollnäs 
Bostäder som bidra i deras arbete att bli bättre i sin kommunikation. 
 
Jag tycker att jag, genom detta arbete, har fått en ökad förståelse för de 
kommunikationsproblem som många fastighetsföretag upplever idag. Jag hoppas att detta 
arbete också ger en ökad förståelse hos dig som läsare, oavsett om du är student, lärare eller 
arbetar i en bransch som präglas av kulturell mångfald. Jag ser dessutom att denna studie 
skapar goda förutsättningar för fortsatt dialog och forskning i detta komplexa ämnesområde 
som kommunikation innefattar. 
 
Nyckelord: Kommunikation, fastighetsföretag, kulturell mångfald, invandrare, flykting, 
hyresgäst. 
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ABSTRACT 
 
Title: ”- If you don´t get anything you´re screwed!” – a study of communication between 
Bollnäs Bostäder and their many cultural tenants  
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  
 
Author: Jennie Persson 
 
Supervisor: Tomas Källquist 
 
Date: 2009 – May 
 
Aim: The aim of this study is that, from a business perspective, define and create an 
understanding of many of the cultural communication problems that real estate is experiencing 
today. I want to examine the problems that may arise in the client meeting and see what 
opportunities for improvement that exist. This is for real estate, and others whose work is 
characterized by cultural diversity, to become better at working with these issues.  
 
Method: For this essay I chose to adopt the actor approach witch is about understanding 
social wholes. This means that different actors participate in social contexts whos actions 
construct the reality I am studying. The knowledge developed by this individuals is dependent 
and based on the various actors reality images. The approach leads to an increased 
understanding and seeking innovative man deemed to create their reality. 
 
Result and conclusions: The study shows that Bollnäs Bostäder should develop common 
working methods and introductory material for their caretakers in the case of apartment 
introduction. I think it would create the conditions for the consistent quality of the customer 
process. 
 
The study also shows that it is not at all certain that the immigrant tenants is experiencing the 
same communication problems as Bollnäs Bostäder experience, which I think requires a 
deeper investigation. 
 
By interviewing second property I have also come to the proposal to Bollnäs Bostäder that 
they can explore the benefits of developing a movie to their apartment introductions to better 
reach with their message.  
 
Finally I think it is important to have knowledge, not only in verbal-, but also in non-verbal 
communication to communicate with immigrant tenants who has difficulties with the Swedish 
language. Therefore I belive it would be useful for the caretakers to receive education in this 
area. 
 
Suggestions for future research: I think it would be delight of many property 
companies if research was argued how a flat induction, best designed for immigrants who 
have difficulties with the Swedish language, would be developed. 
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I also think it would be very interesting to research more into how other real estate companys 
is working with the issues that this work adresses, to try to find the most advanced in their 
work and see what methods they use. 
 
Finally I think it would contribute to the substance of any more research on the subject of 
non-verbal communication across cultural boundaries. 
 
Contribution of the thesis: I think that, I through this work, have a better understanding 
of the communication problems that many property companies are experiencing today. I hope 
that this work also provides a better understanding of you as readers, whether you are a 
student, teacher or work in a business characterized by cultural diversity. I see that this study 
creates good conditions for further dialogue and research in this complex area that includes 
communication. 
 
Key words: communication, real estate, cultural diversity, immigrant, refugee, tenants. 
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1. INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel presenterar jag mitt arbete. Jag börjar med att förklara bakgrunden 
till de problem som Bollnäs Bostäder idag upplever i sitt dagliga arbete. Därefter redovisar 
jag problemformuleringen som leder fram till syftet med denna uppsats. Sist definierar jag en 
del begrepp som förekommer i mitt arbete. 
 

1.1 Bakgrund  
Dagens svenska samhälle präglas i allt större utsträckning av en ökad kulturell mångfald. 
Enligt Statistiska centralbyråns hemsida ökar invandringen till Sverige varje år. År 2008 
invandrade 101 171 personer och 73 procent av dessa kom från utomnordiska länder. För att 
dagens företag ska kunna bemöta detta behöver de förändra sitt sätt att arbeta för att, även 
fortsättningsvis, skapa givande relationer med sina kunder. Det ställs nya krav på 
kommunikationen, i form av bemötande och förståelse för att möta de behov som finns hos de 
nya kunderna. Jag anser att den ökade kulturella mångfalden innebär att alla fastighetsföretag, 
mer eller mindre, kan relatera till den problematik som denna studie behandlar. 
 
Det kommunalägda fastighetsföretaget, AB Bollnäs Bostäder, bildades 1947 och är idag den 
största aktören på hyresmarknaden i Bollnäs kommun. De äger och förvaltar ca.3800 
lägenheter och 31 000 kvm lokaler och har 40 personer anställda, varav 15 är bovärdar.  
 
Bollnäs Bostäders bovärdschef berättar att de första flyktingarna flyttade in hos Bollnäs 
Bostäder i slutet på 1980-talet och att det då var mestadels kurder. I början på 1990-talet blev 
det sedan en mer akut mottagning av människor som flydde kriget i Bosnien. Jag tolkar det 
som att han då upplevde att det var svårt att veta hur företaget skulle tackla det nya 
mottagandet av flyktingar. Dessutom berättar han att det på den tiden inte fanns någon 
Integrationsenhet i Bollnäs som de kunde samarbeta med och som kunde hjälpa flyktingarna. 
Jag uppfattar det ändå som att han trots detta tycker att det var lättare då än vad det är idag. 
Han förklarar att Bollnäs Bostäder har hyresgäster med väldigt många nationaliteter idag, 
exempelvis från Somalia, Eritrea, Burundi, Afghanistan, Iran, Irak, Palestina och Tjetjenien 
vilket ställer högre krav på företagets kommunikation för att förhindra att missförstånd 
uppstår mellan fastighetsföretaget och hyresgästen. 
 

1.2 Problemformulering  
Jag tolkar det som att Bollnäs Bostäder tycker att den ökade kulturella mångfalden bland 
deras hyresgäster är bra, men att de upplever att det ställer högre krav på företaget när det 
gäller kommunikationen. Språket är dock inte den enda svårigheten, de kulturella skillnaderna 
kan också vara väldigt stora.  
 
Det som anses rätt för de flesta svenskar kan anses fel av människor vi möter från andra 
länder. Kulturen påverkar oss, medvetet och omedvetet, i vårt sätt att leva och kommunicera. 
Detta ställer i sin tur stora krav på förståelse och lyhördhet i Bollnäs Bostäders möte med sina 
hyresgäster för att förhindra att missförstånd uppstår. 
 
Jag har tolkat det som att Bollnäs Bostäder är duktiga på att arbeta med människor från andra 
kulturer men att de strävar efter att bli ännu bättre i sin kommunikation med dessa 
hyresgäster. 
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1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att, ur ett affärsperspektiv, konkretisera och skapa förståelse för 
många av de kulturella kommunikationsproblem som fastighetsföretag upplever idag. Jag vill 
undersöka vilka problem som kan uppstå i kundmötet och se vilka möjligheter till 
förbättringar som finns. Detta för att fastighetsföretag, och andra vars arbete präglas av 
kulturell mångfald, ska bli bättre på att arbeta med dessa frågor. 
 

1.4 Definitioner 
För att enklare förstå vissa av de begrepp som förekommer i detta arbete har jag valt att 
definiera dem här. 
 
Asylsökande 
En utländsk person som tagit sig till Sverige och begärt skydd mot förföljelse, men som inte 
fått sin ansökan prövad av Migrationsverk och/eller migrationsdomstol (Harryson). 
 
Bovärd 
En bovärd arbetar med fastighetsföretagets fastighetsservice i nära samspel med företagets 
kunder, det vill säga hyresgästerna. De behandlar de flesta frågor som rör boendet, i form av 
felanmälningar, reparationer och lägenhetsintroduktioner.  
 
Bollnäs Bostäders bovärdar har idag tagit över mycket av det ekonomiska ansvaret som 
tidigare låg på fastighetsförvaltarna i företaget. De har eget ansvar för ekonomin, i deras 
respektive fastighetsområde, gällande reparationer, renoveringar och beställningar av varor 
och tjänster. Dagens arbete inkluderar dock inte gräs- och häckklippning vilket numera sköts 
av externa företag. 
 
Flykting 
En utländsk person som har flytt sitt land på grund av förföljelse och som har sökt asyl och 
fått tillstånd att som flykting bosätta sig i Sverige (Harryson). 
 
Invandrare  
En person som flyttar från ett land till ett annat. Personen har svenskt medborgarskap men är 
född i ett annat land (Harryson). 
Kvotflykting 
Regeringen ger, varje år, Migrationsverket bidrag för att ta emot en viss kvot av flyktingar till 
Sverige, för närvarande ca.1 800 st./år. För att bli uttagen som kvotflykting måste personen 
vara registrerad som flykting hos FN:s organisation UNHCR (United Nations High 
Commissioner for Refugees), vilket oftast sker i FN:s flyktingläger runtom i världen. Allt 
enligt UNHCR:s hemsida.  
 
Migration 
Ett samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd, enligt 
Nationalencyklopedin.  
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2. METOD 
 
Efter inledningen vill jag i detta metodkapitel förklara hur det gick till när jag valde, att i 
samarbete med Bollnäs Bostäder, skriva om kommunikation och vilket synsätt jag valt för 
detta arbete. Därefter förklarar jag hur jag arbetat med min teori, empiri och analys. Sist tar 
jag upp de avgränsningar som jag gjort samt de tankar jag har angående arbetets kvalitet. 
 

2.1 Val av problemområde 
Bollnäs Bostäder medverkade hösten 2008 på Gävle Högskolas ETE-mässa. Jag var själv inte 
där men fick senare höra att Bollnäs Bostäder deltagit. Jag ringde upp dem någon vecka 
senare och frågade om de var intresserade av att samarbeta med mig i mitt examensarbete. De 
var väldigt positivt inställda och lade, efter min förfrågan, fram ett flertal alternativ på 
problemområden som de gärna såg att jag kunde titta närmare på. Jag bad dem om förslag för 
att jag helst ville skriva om något som både jag och Bollnäs Bostäder skulle se som intressant.  
 
Jag valde att skriva om de kommunikationsproblem som jag tolkar att Bollnäs Bostäder kan 
uppleva med de hyresgäster som är invandrare och har svårt med det svenska språket. Jag har 
tidigare läst om kommunikation på Högskolan i Gävle och tycker att interaktion mellan 
människor är väldigt intressant.  
 
Jag förstod tidigt i arbetet att bovärdarna spelar en central roll när det gäller dessa frågor. De 
möter tidigt den nya hyresgästen och arbetar i nära samarbete med kunden under hela dennes 
hyrestid. Jag har därför, i första hand, riktat min undersökning mot deras erfarenheter och 
arbete för att få en djupare förståelse för detta problemområde.  
 
Efter att ha sökt tidigare forskning i ämnet kunde jag konstatera att det finns väldigt lite 
forskning gällande dessa frågor. Jag har varken funnit uppsatser eller forskarartiklar inom 
detta specifika ämne, som jag anser är väldigt aktuellt i dagens fastighetsbransch, vilket 
gjorde att jag såg det som väldigt värdefullt och intressant att skriva detta arbete. 
 

2.2 Aktörsynsättet – den kunskapande processen  
Eftersom mitt intresse i detta arbete grundar sig till största delen på kommunikation mellan 
människor har jag valt att anta aktörssynsättet som, enligt Arbnor och Bjerke (s.326), handlar 
om att förstå sociala helheter. Aktörkunskaparen arbetar med medvetandet att hon förändras 
genom sitt arbete samtidigt som hon förändrar de medverkande aktörerna. 
 
Aktörssynsättet präglas, enligt Arbnor och Bjerke (s.327), av att vara en ganska fri metod att 
arbeta utifrån. Någon förutbestämd undersökningsplan behövs i regel inte, utan avsikten och 
planen med arbetet visar sig först när arbetet är klart. I stället för fastställda planer styrs en 
vetenskaplig aktörsstudie av visioner som konkretiseras allt eftersom arbetet fortskrider.  
 
Enligt detta synsätt, (s.68-70), medverkar olika aktörer i sociala sammanhang, vars handlingar 
är av betydelse för hur verkligheten konstrueras. Den kunskap som därmed utvecklas blir 
individberoende och baseras på de olika aktörernas verklighetsbilder.  
 
Aktörssynsättet beskriver, enligt Arbnor och Bjerke (s.74-75), dialektiska samband mellan de 
medverkande aktörerna, vilket kan beskrivas som en växelverkan av flertydiga och kvalitativt 
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föränderliga samband. Dessa samband är både av en inre och yttre karaktär. Den inre handlar 
om att aktören ska få en bättre förståelse för sin egen situation och den yttre handlar om att få 
en mer nyskapande förståelse. Detta synsätt strävar efter nyskapande eftersom människan 
anses skapa sin verklighet. 
 
En aktör är, enligt Arbnor och Bjerke (s.180-181), en människa som tänker och handlar aktivt 
och som dessutom befinner sig i organiserade sammanhang. De aktörer, som denna uppsats 
handlar om, har under arbetets gång blivit studerade av mig som observatör. Jag har, enligt 
aktörsynsättet, försökt att sätta mig in i aktörernas situation och förstå deras sociala 
handlingar och samtidigt försökt att distansera mig för att få perspektiv på den insamlade 
informationen. Jag har också, som beskrivs av författarna, själv blivit observerad under detta 
arbete av de deltagande aktörerna vilket har förvandlat mig till en aktör i deras ögon. Dessa 
rollbyten är en dialektisk nödvändighet i aktörsynsättet och författarna menar därför att jag, 
som observatör i detta arbete, borde kallas observaktör. 
 
Detta synsätt har hjälpt mig att angripa detta ämne på ett, för mig, nytt sätt och jag tycker att 
jag har utvecklats under arbetet gång. Jag har haft en mängd visioner innan jag påbörjade 
detta arbete och aktörsynsättet har hjälpt mig att konkretisera dem och få en utökad förståelse.  
 

2.3 Empiri  
Den empiriska delen av detta arbete sträcker sig från kapitel tre till kapitel åtta. Min tanke 
med upplägget av denna del har varit att ta med läsaren, steg för steg, på samma empiriska 
upptäcksresa som jag har gjort. Jag ser att de empiriska kapitlen kan grupperas i fyra olika 
delar som, var och en, fyller olika syften med det jag vill förmedla med detta arbete. Jag 
tycker också att jag kan urskilja vissa mönster i den intervjuteknik jag använt i de olika 
delarna. 
 
Kapitel tre och fyra ser jag som den första grupperingen. De ger läsaren den 
bakgrundsinformation som kan vara bra att ha för att få förståelse för invandrarens situation. 
Invandraren har då gått igenom processen med Migration- och Integrationsenheten och kan 
vara påverkad av den svåra process som migrationen innebär när denne möter Bollnäs 
Bostäder, vilket jag tror kan påverka i olika kommunikationssituationer. För att skriva om 
denna bakgrundsinformation deltog jag i två föreläsningar. Jag blev inbjuden av Bollnäs 
Bostäder att, vid två kurstillfällen, delta i en bovärdsutbildning där Elsy Harrysson, fd chef 
vid Migrationsverket, föreläste om Migrationsverkets arbete och Riyadh Al-Baldawi, 
Verksamhetschef för Orienthälsan i Stockholm, föreläste om den svåra process som migration 
kan innebära. Informationen om Integrationsenhetens arbete fick jag dock genom en personlig 
intervju som spelades in på band. 
 
Nästa gruppering, i den empiriska delen, ser jag som kapitel fem och sex. De handlar om 
Integrationsenhetens möte och hantering av de flyktingar som kommer till kommunen och 
Bollnäs Bostäders bovärdars arbete med sina invandrade hyresgäster. Med dessa kapitel vill 
jag beskriva det bemötande flyktingarna får och det arbete som bovärdarna utför för att lättare 
få förståelse för de kommunikationsproblem som Bollnäs Bostäder upplever. Denna empiri 
har jag samlat in genom personliga intervjuer där jag vid samtliga tillfällen, utom ett, spelat in 
samtalen på band.  
 
Kapitel sju ser jag som den tredje grupperingen. Här byter jag perspektiv för att se problemen 
ur en annan synvinkel. Jag har här valt att intervjua fyra invandrade hyresgäster, som samtliga 
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läser SFI (Svenska för invandrare), för att ta del av deras syn på de problem som Bollnäs 
Bostäder upplever. Dessa korta intervjuer fick jag utföra i ett litet grupprum utanför deras 
klassrum och jag valde att anteckna de svar jag fick, dels för att det endast var ett fåtal frågor 
och dels för att jag trodde att det skulle kännas bekvämare för dem att inte bli inspelad på 
band. 
 
I det åttonde kapitlet, som jag ser som den sista och fjärde grupperingen i denna empiriska 
del, vill jag söka efter inspiration och tips på vad Bollnäs Bostäder kan förbättra i sitt arbete 
genom att intervjua två andra allmännyttiga fastighetsföretag. Dessa intervjuer, med 
Botkyrkabyggen i Stockholm och Familjebostäder i Göteborg, valde jag att utföra via telefon 
på grund av det, för mig, långa geografiska avståndet. Dessa intervjuer antecknades också. 
 

2.3.1 Intervjuer 
Det föll det sig naturligt att den empiriska undersökningen skulle ha en kvalitativ ansats som 
med hjälp av intervjuer skulle få fram hur de intervjuade känner och upplever 
kommunikationssituationen idag. Jag läste i förväg på om hur kvalitativa intervjuer skulle 
genomföras och vad man skulle tänka på vid varje intervjutillfälle.  
 
Arbnor och Bjerke (s.328) menar att en insamlingsteknik med dialogstatus bör användas när 
man valt att arbeta utifrån aktörssynsättet. Meningen med informationen som fås genom 
dialogen är att det ska ge svar på saker och tings betydelse i dess sammanhang och även för 
företaget.  
 
Aktörssynsättet präglas av, som jag skrev tidigare, ett ganska fritt sätt att arbeta. Några 
undersökningsplaner är sällan fastställda på förhand vilket jag inte heller hade inför 
intervjuerna. Jag hade, vilket jag skrev tidigare, förberett mig inför varje intervju men jag 
hade ingen fastställd mall, utan skrev alltid nya frågor som var anpassade, individuellt till den 
person jag skulle intervjua.  
 
Jag har alltid börjat mina intervjuer med att berätta vad jag arbetar med och vad som är syftet 
med arbetet. Vid de intervjuer jag ansett det varit lämpligt att använda bandspelare har jag 
frågat intervjupersonen om lov att få spela in intervjun, vilket jag fått göra vid samtliga 
tillfällen utom ett. Jag upplevde att intervjun fick karaktären av ett mer avslappnat samtal när 
jag spelade in intervjun eftersom jag inte behövde sitta och anteckna, vilket lätt skapar pauser 
i samtalet. Dessutom fick jag med allt som sades och missade ingen viktig information. 
Andersson skriver (s.181) att vissa kan uppleva ett obehag över att bli inspelade och att det 
kan leda till att de blir mer reserverade och försiktiga med vad de säger. Jag var medveten om 
detta men föredrog ändå att använda bandspelaren så långt det var möjligt för att inte missa 
något som sades. Jag kunde uppleva svaga tendenser till försiktighet vid en intervju men jag 
anser att det inte hade någon större inverkan på mitt arbete.  
 
Anteckningarna vid telefonintervjuerna gjorde jag, enligt Andersson (s.182), kortfattade med 
stödord som jag sedan direkt efter intervjun formulerade till mer fullständiga svar. Allt för att 
inte missa något som sagts. 
 
Enligt Andersson (s.171) sker ett informationsutbyte mellan den intervjuade och intervjuaren 
under intervjun. Kvaliteten på den informationen är beroende av fyra förutsättningar; 
intervjuaren, den intervjuade, ämnet och intervjusituationen. För att de intervjuade inte skulle 
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känna sig stressade har jag låtit dem bestämma tidpunkten för intervjun. Intervjuerna har 
sedan ägt rum på deras respektive arbetsplatser. 
 
Jag har tänkt på att ställa så öppna frågor som möjligt under intervjuerna för att inte styra 
intervjupersonernas svar. Jag har, enligt Andersson (s.137-140), haft probe-tekniken i åtanke 
under intervjuerna, vilket betyder att jag har gett intervjupersonen tid att tänka över sina svar, 
visat intresse och förståelse för det som sägs och bett intervjupersonen utveckla sitt svar om 
det varit kortfattat. En del av de intervjuade har jag kontaktat en andra gång för att ställa 
följdfrågor och ibland för att söka klargörande information. Ibland har det som sagts av någon 
varit tvetydigt eller motsägelsefullt i förhållande till vad någon annan sagt om samma fråga. 
 
Jag har försökt att skapa goda kontakter med alla de aktörer som deltagit i detta arbete. 
Andersson (s.161) skiljer på två olika sorters kontakter – kontakter med 
undersökningspersonerna och kontakter med de intresseorganisationer som berörs av mitt 
arbete. För att intervjua de elever som läste på SFI var jag exempelvis först i kontakt med 
elevernas lärare och fick möjlighet att utföra de korta intervjuerna under deras lektionstid.  
 
De personer som så vänligt ställt upp i intervjuer har jag valt att redovisa, antingen anonymt 
eller med fiktiva namn. Enligt Arbnor och Bjerke (s.40) bör man som vetenskapare respektera 
varje individ och ge skydd mot offentligheten.  
 

2.3.2 Urval 
Jag har i detta arbete valt att intervjua de medverkande utifrån en kombination av 
aktörsynsättets tre urvalstekniker, enligt Arbnor och Bjerke s.240. 
 
Rekommendationsurval 
Jag har under arbetets gång blivit rekommenderad av olika personer att intervjua andra som 
de ansett har kunskap och erfarenhet i ämnet. Jag blev rekommenderad att tala med 
Integrationsenheten och bovärdarna har rekommenderat varandra utifrån de arbetsmetoder 
och den kunskap som de ser hos varandra. Dessutom bjöd Bollnäs Bostäder in mig att delta i 
en tvådagars bovärdsutbildning,  
 
Förståelseurval  
Jag också förstått vilka aktörer som är centrala inom mitt problemområde. Jag har valt att 
intervjua bovärdarna utifrån att det är de som möter invandrarna, vilket i sin tur ledde till att 
jag valde att intervjua ett antal invandrare som hyr lägenheter av Bollnäs Bostäder. 
 
Problemorienterat urval 
Det problemorienterade urvalet handlar om att söka information från personer som på något 
sätt har kunskap om det problemområde jag arbetar med. Jag valde därför att intervjua två 
andra fastighetsföretag för att se hur de arbetar med dessa frågor. Genom detta urval ger man, 
enligt författarna, arbetet en mer mångsidig karaktär vilket också ger en ökad förståelse.  
 

2.4 Teori  
Från och med kapitel nio tar den empiriska delen av arbetet slut och jag går över till teorin 
och mina funderingar gällande den problematik som råder. Jag väver samman empirin med 
teorin och redogör för mina reflektioner och den fakta jag funnit i litteraturen. Utifrån 
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litteraturen redogör jag sedan för mina förslag på möjligheter för Bollnäs Bostäder att 
förbättra sitt arbete gällande kommunikationen. 
 
Jag har valt att använda mig av fyra kategorier av böcker i detta arbete. I den första kategorin 
har jag metodlitteraturen som varit väsentlig för att skapa ett vetenskapligt arbete utifrån de 
metoder som finns om att kunskapa om världen. Den har hjälpt mig att förstå hur jag skulle 
förhålla mig till mitt arbete, vilket synsätt jag skulle anta och hur jag skulle arbeta och skriva.  
 
Nyckelordet i mitt arbete är kommunikation och de flesta av mina böcker berör detta ämne. I 
den andra kategorin återfinns boken Det professionella samtalet av Ann Faulkner som är en 
bok som handlar om just samspel och kommunikation. Den boken gav mig bland annat insikt 
i att det finns väldigt många olika sätt att kommunicera, inte bara verbalt, utan även på en 
mängd icke-verbala sätt. Detta ser jag som en viktig del i kommunikationssammanhang, i 
synnerhet när den verbala kommunikationen försvåras av olikheter i språket. 
 
De problem som mitt arbete belyser anser jag också har klara kopplingar till området 
tjänstemarknadsföring. Bollnäs Bostäder arbetar med att erbjuda förutsättningar för tjänster 
till sina kunder såsom boende och service. Dessutom strävar de efter en bättre kommunikation 
vilket gjort att jag, i min tredje kategori av böcker, ser tjänstemarknadsföring som en viktig 
del för att finna lösningar på problem och stöd för mina teorier. Jag har bland annat förklarat 
vikten av det första kundmötet, ett så kallat ”sanningens ögonblick”, definierat begreppet 
kvalitet och förklarat hur kundens uppfattning om kvalitet uppstår. Jag har också förklarat 
kundens deltagande i kundprocessen och vikten av att ha kunskap om sina kunder. 
 
Den sista, och fjärde, kategorin av böcker som jag använt mig av är sådan som handlar om 
kultur och kulturella möten. De handlar också om kommunikation och har gett förståelse för 
vad som kan hända när människor från olika kulturer möts och hur de agerar i olika 
situationer.  
 
All litteratur har jag har sökt på Gävle Högskolas bibliotek och på Bollnäs bibliotek. Jag har 
upptäckt att det finns väldigt mycket teori som går att knyta an till mitt ämnesområde. Jag har 
dock valt att använda den teori som jag sett som väsentligast och är medveten om att det finns 
vissa områden som läsaren kanske saknar. Jag återkommer till detta i kapitlet avgränsning. 
Jag har utifrån teorin dragit paralleller mellan kulturella möten, kommunikation och 
tjänstemarknadsföring. Under mitt sökande i litteraturen har en rad frågor dykt upp som jag 
genom intervjuerna ofta har fått svar på. Men intervjuerna har i sin tur också många gånger 
lett mig in på nya spår där jag i efterhand sökt stöd i teorin. 
 
Den forskarartikel jag använt mig av har jag hittat i Gävle Högskolas databas, Emerald. Den 
gav mig stöd för de teorier att bovärdarnas bemötande är centralt när det gäller att möta 
människor som genom traumatiska upplevelser bär på känslor såsom ilska och depression. 
 
Av den insamlade teorin har jag sållat bort det material som jag inte ansett varit relevant för 
mitt arbete. Det material som jag valt ut har jag analyserat för att förstå hur den ska gå att 
koppla samman med den empiri som jag fått fram från intervjuer och föreläsningar. Jag har 
sedan sorterat allt material i en logisk följd för att informationen skulle förvandlas till en 
sammanhängande och harmonisk text för läsaren. 
 
Teorin har jag använt i detta arbete för att få förståelse för båda sidor i 
kommunikationssituationen, det vill säga både ur kund- och företagssynpunkt. 
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2.5 Analys 
Mitt analytiska tänkande startade tidigt i detta arbete, redan med metodlitteraturen. Jag 
analyserade teorin för att besluta mig om vilket synsätt jag skulle anta och vilken arbetsmetod 
jag skulle ha i min studie. Jag funderade hur jag helst skulle vilja genomföra mitt arbete och 
valde metod utifrån det. 
 
Intervjuerna har jag gjort, liksom Arbnor och Bjerke (s.39) beskriver, för att få förståelse och 
kunskap om det område som mitt arbete handlar om. Vid alla intervjuer har jag reflekterat och 
analyserat vad som sagts. Det har varit väldigt intressant och många saker har jag valt att följa 
upp genom att fråga fler personer om samma sak eller söka mer information om ämnet i 
litteraturen. Viss information har jag också upptäckt vara tvetydig vilket gjort att jag sökt 
bekräftelse på vissa uppgifter genom att fråga intervjupersonerna en gång till för att se om jag 
missuppfattat något. 
 
Det nedskrivna materialet från intervjuerna och bandinspelningarna analyserade jag för att 
avgöra vad som var användbart och vad som kunde sållas bort. En del av informationen har 
inte visat sig vara relevant medan annan information har gått att koppla samman med något 
som någon annan sagt, som visat sig vara intressant, eller något jag läst om i litteraturen. 
 
När jag skrivit in det empiriska materialet från intervjuerna i uppsatsen har jag analyserat den 
färdiga texten. Allt som jag ansett varit särskilt intressant har jag antecknat, punktvis på 
papper, för att lättare få en överblick av det resultat jag fått fram. Dessa punkter har jag sedan 
parat ihop i olika ämnesgrupperingar. Utifrån dessa grupperingar har jag sökt litteratur som 
behandlar dessa områden för att ta reda på hur andra forskare och författare ser på de aktuella 
problemen. Jag har i samband med detta ställt empirin mot teorin och skapat mig egna 
uppfattningar om den komplicerade verklighet som råder, vilket jag redovisar i mitt 
teorikapitel som är det nionde kapitlet i arbetet. 
 
Med hjälp av litteraturen har jag utifrån intervjuerna urskiljt ett antal problemområden som 
jag behandlar i det nionde teorikapitlet, Analys och resultat. Dessa problemområden har hjälpt 
mig att strukturera min text i olika delar. De delar jag identifierat är kommunikationen i 
kundmötet, organisationen, kundanpassningen, kundernas uppfattning och perspektiv från 
andra fastighetsföretag. Dessa olika delar är uppbyggda genom att jag refererar till de problem 
och frågeställningar jag skrivit om i empiridelen, och utifrån det hänvisar till teorin och ger 
mina egna reflektioner angående de problem som råder. 
 
Den första delen i det nionde kapitlet behandlar kommunikationen i kundmötet i kapitel 9.1 
och 9.2. I kommunikationssammanhang mellan företag och kunder anser jag att det första 
kundmötet, detta så kallade ”sanningens ögonblick” är väldigt centralt. Här skriver jag om de 
svårigheter som jag tror lätt kan uppstå i Bollnäs Bostäders första möte med sina nyinflyttade, 
invandrade hyresgäster och vad som, utifrån det, är viktigt att tänka på. Jag vill också visa att 
kommunikation är så mycket mer än att bara prata, vilket gör att jag ser denna del som 
värdefull när just verbal kommunikation ses som en svårighet i Bollnäs Bostäders fall. 
 
Kapitel 9.3, 9.4 och 9.5 ser jag som del tre, vilket innefattar organisationen. Dessa kapitel 
handlar om Bollnäs Bostäders arbete och, till viss del, hur deras arbete påverkas av 
Integrationsenhetens arbete. Här ger jag mina tankar och råd angående det interna arbetet 
inom Bollnäs Bostäder och samarbetet med Integrationsenheten. 
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Den fjärde delen, kundanpassningen, innefattar kapitel 9.6, 9.7 och 9.8. Det gemensamma 
med dessa kapitel är att jag här behandlar vikten av att ett företag måste anpassa sig efter sina 
kunder för att skapa trygghet, tillfredsställelse och ett bättre kundmöte. Dessa faktorer anser 
jag är viktiga för Bollnäs Bostäder i deras arbete med flyktingar och invandrare. 
 
Den femte och sjätte delen ser jag som de fristående kapitlen 9.9 och 9.10 där problematiken 
speglas ur ett yttre perspektiv. I kapitel 9.9 skriver jag om mina reflektioner av de intervjuer 
jag gjorde med de invandrade hyresgästerna och i 9.10 om mina tankar angående 
Botkyrkabyggens och Familjebostäders arbete. 
 
Efter det nionde kapitlet har jag i kapitel 10 en sammanfattande diskussion där jag 
sammanfattar de mest centrala resultat och förslag jag har till Bollnäs Bostäder. Jag ger också, 
slutligen, mina förslag på fortsatt forskning i ämnet. 
 

2.6 Avgränsningar 
Kommunikationssvårigheter, gällande kulturella möten med hyresgäster i ett 
fastighetsföretag, har visat sig vara ett väldigt stort och komplext ämne. Det är många aktörer 
som medverkar i processen och jag har, i detta arbete, valt att kort beskriva Migrationsverket 
och Bollnäs Integrationsenhet för att sedan lägga fokus på bovärdarna och Bollnäs Bostäder. 
 
Jag valt att inte skriva om alla Bollnäs Bostäders medarbetare även fast jag vet att de också 
medverkar i kommunikationen med hyresgästerna. Jag har också valt att inte skriva om 
företagets svenska hyresgäster. Det skulle dock vara väldigt intressant att göra det med tanke 
på att de också spelar en betydande roll i bovärdarnas arbete. Jag har genom denna 
undersökning nämligen förstått att det förekommer klagomål och många fördomar mot 
invandrarna bland de svenska hyresgästerna.  
 
Jag önskar att jag hade haft tid att intervjua fler fastighetsföretag för att finna fler tips på 
arbetsmetoder för Bollnäs Bostäder, men tiden räckte tyvärr inte till.  
 
Jag önskar också att jag hade haft tid att intervjua fler invandrare som hyr sitt boende hos 
Bollnäs Bostäder. Jag har i detta arbete intervjuat fyra stycken vilka alla visade sig ha 
liknande åsikter. Om jag intervjuat fler hade jag kanske fått fler nyanserade svar. 
Enkätundersökningar hade kanske varit ett alternativ men med tanke på, vad flera sagt till 
mig, att många av de invandrade hyresgästerna har bristande kunskaper i svenska och att vissa 
av dem är analfabeter så valde jag bort det alternativet. 
 
När det gäller teorin har jag upptäckt att det finns väldigt mycket litteratur som går att knyta 
an till mitt ämne. Jag har dock begränsat mig och valt att använda den teori som jag anser 
närmast går att relatera detta problemområde.  
 

2.7 Kvalitet  
Om jag på något sätt ska försöka avgöra kvaliteten på detta arbete så vill jag börja med 
ämnesvalet. Jag tycker att ämnet till detta arbete är väldigt intressant och min förhoppning är 
att det även väcker intresse och förståelse hos dem som läser det. Jag anser att detta ämne 
borde vara relevant för många läsare. Många branscher, inte bara fastighetsbranschen, skulle 
kunna ta till sig och känna igen sig i denna problematik som jag beskriver. Dessutom har jag 
inte funnit någon liknande forskning eller uppsats i ämnet när jag sökt i olika databaser, vilket 
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borde göra att detta arbete kan ses som ett tillskott och bidra med information gällande dessa 
frågor. 
 
Den empiriska delen tycker jag håller en bra kvalitet i form av trovärdighet. En del av 
intervjuerna fick jag möjlighet att spela in på band vilket gjorde att feltolkningar lättare kunde 
undvikas, genom att jag kunde spola tillbaka och lyssna mer än en gång när något verkade 
oklart. Även de antecknade intervjuerna anser jag vara trovärdiga eftersom jag genast 
kompletterade mina anteckningar med mer fullständiga meningar så snart intervjun var över, 
medan jag ännu hade den i färskt minne. Enligt Arbnor och Bjerke (s. 251-252) mäts 
validiteten inom aktörsynsättet i hur dialoger och intervjuer möter respons som visar att 
aktörens tolkningar är riktiga men också om det totala resultatet av arbetet är trovärdigt och 
uppriktigt. I mitt fall kan jag därmed fråga mig om resultatet av dessa intervjuer avbildar 
verkligheten, och det anser jag att de gör. Samtliga intervjuade personer har jag ansett vara 
trovärdiga och väldigt öppna med sina tankar och erfarenheter. Alla samtal har varit 
avslappnade, trevliga och väldigt givande. 
 
Intervjun med de fyra invandrade hyresgästerna är jag dock lite fundersam över. Jag är inte 
helt säker på att det var rätt teknik att göra korta intervjuer med ganska raka frågor gällande 
deras upplevelse av kommunikationen med sin hyresvärd. Jag tror att det krävs djupare och 
större undersökningar för att få mer tillförlitlig information gällande de invandrade 
hyresgästernas åsikter om dessa frågor. 
 
Teorin i arbetet anser jag, i allra högsta grad, håller en god kvalitet och trovärdighet. Jag har 
nästan uteslutande använt mig av primärkällor i detta arbete och endast några få 
sekundärkällor. Litteraturen är också utgiven av relativt kända förlag och författarna och 
forskarna har i de flesta fall skrivit flera andra böcker vilket gör dem ansedda och trovärdiga. 
Jag har gjort tydliga källhänvisningar kontinuerligt genom hela arbetet och en komplett 
referenslista sist i uppsatsen. 
 
När jag ser på arbetet som helhet anser jag att det lever upp till det syfte jag har haft med 
denna studie. Jag anser att jag, ur ett affärsperspektiv, har lyckats konkretisera och skapa 
förståelse för många av de kulturella kommunikationsproblem som fastighetsföretag upplever 
idag. Jag har undersökt vilka problem som kan uppstå i kundmötet och gett exempel på vilka 
möjligheter till förbättringar som finns. 
 
Enligt Arbnor och Bjerke (s. 251-252) kan arbetets validitet också mätas utifrån vilken 
omfattning man lyckas skapa förutsättningar för en fortsatt dialog i ämnet ur ett förstående, 
frigörande och nyskapande perspektiv. Jag tycker att jag, med ett nyskapande perspektiv, har 
lyckats med att förmedla det jag vill säga i ord och bild i detta arbete och hoppas att jag 
skapar ett förstående hos dem som läser denna uppsats. Jag tycker också att jag har skapat 
goda förutsättningar för fortsatt dialog och forskning. Det finns många intressanta spår i detta 
ämne att följa upp som jag inte berört i detta arbete. Jag återkommer till det i arbetets sista 
stycke i kapitel tio, Förslag till fortsatt forskning. 
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3. FÖRSTA HJÄLPEN – Starten i det nya landet 
 
För att skapa en förförståelse till den problematik som Bollnäs Bostäder och delar av deras 
hyresgäster upplever idag har jag valt att närmare förklara vilka aktörer som i huvudsak 
samverkar och förmedlar flyktingarna/invandrarna till Bollnäs och Bollnäs Bostäder. Jag vill 
med detta ge läsaren förståelse för vad som möter dem i det nya landet, vilken hjälp de får 
och hur de lever medan de väntar på att få sin asylansökan prövad. Jag anser att 
Migrationsverkets och Integrationsenhetens arbete bidrar till att ge flyktingarna en viss 
erfarenhet och förförståelse gällande kommunikation och boende innan de möter Bollnäs 
Bostäder vilket kan vara av betydelse för interaktionen mellan dem. Elsy Harryson fd chef på 
Migrationsverket föreläste om verkets arbete med asylsökande och nyanlända vid en 
tvådagars bovärdsutbildning som jag blev inbjuden av Bollnäs Bostäder att delta i. Jag har 
också intervjuat Bollnäs Integrationsenhets mottagningsassistent. 
 

3.1 Migrationsverket 
Migrationsverket är en central förvaltningsmyndighet som arbetar med Sveriges 
migrationsfrågor. Verket har 3 300 anställda med enheter över hela landet och huvudkontoret, 
med dess ledning, finns i Norrköping. De fattar beslut gällande asyl, medborgarskap och 
arbets- och uppehållstillstånd.  
 
När asylsökande kommer till Sverige kan de antingen söka asyl vid gränsen eller på någon av 
Migrationsverkets prövningsenheter. Under tiden som den asylsökande får sitt ärende prövat 
har Migrationsverket till uppgift att erbjuda den sökande ett boende, viss dagersättning, 
hälsovård, svenskundervisning och annan sysselsättning. 
 
Det är Migrationsverket som hyr lägenheterna till de asylsökande som behöver hjälp med 
boende. Enligt lagen skall verket beräkna lägenheternas storlek genom att placera två vuxna 
per rum, vilket betyder att det blir väldigt trångt och ett mycket större slitage på lägenheterna 
än i de allra flesta fall. Eftersom Migrationsverket står som hyresgäst är det också de som får 
ersätta det onormala slitage som uppstår.  
 
Med hjälp av tolk informerar Migrationsverket om de regler och den skötsel som gäller de 
asylsökandes boende och de får skriva under att de tagit del av informationen vid inflyttning 
till lägenheten. 
 
Om den asylsökandes ansökan beviljas får han uppehållstillstånd, vilket kan vara både 
tidsbegränsat och permanent. Om flyktingen då behöver hjälp med att skaffa nytt, permanent 
boende kan Migrationsverket föreslå en placering i någon av de kommuner som de har ett 
samarbete med. Migrationsenheten i Söderhamn har ett samarbete med Integrationsenheten i 
Bollnäs kommun (Harryson). 
 

3.2 Integrationsenheten i Bollnäs 
Jag blev rekommenderad av Bollnäs Bostäder, inför detta arbete, att tala med 
Integrationsenheten. Jag tolkade det som att de hade ett samarbete gällande nyanlända 
flyktingar som kommer till Bollnäs och får ett boende hos Bollnäs Bostäder. Jag kontaktade 
Integrationsenhetens mottagningsassistent för att få information om hur Integrationsenheten 
arbetar och höra hur det går till när flyktingarna kommer till Bollnäs. 
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Mottagningsassistenten berättar att Integrationsenheten i Bollnäs arbetar med 
flyktingmottagandet i kommunen och har till uppgift att introducera flyktingarna till samhället 
för att, så snart som möjligt, kunna skaffa sig en egen försörjning. Han säger vidare att 
verksamheten är arbetsmarknadsinriktad och att målsättningen är att flyktingarna ska kunna 
fungera på jämlika villkor i samhället. 
 
Jag uppfattar det som att Integrationsenheten arbetar främst med kvotflyktingar, men även 
med andra flyktingar som tagit sig till Sverige på egen hand bl.a. genom smuggling för att 
sedan förmedlas genom Migrationsverket. 
 
Mottagningsassistenten förklarar att Migrationsverket kontaktar Integrationsenheten i Bollnäs 
med en förfrågan om de kan ta emot flyktingar i kommunen som har fått asyl i Sverige. Om 
de har möjlighet att ta emot dem får Integrationsenheten information om flyktingarnas ålder, 
bakgrund, hur länge de varit i Sverige, sjukdomstillstånd, om de fått någon 
svenskundervisning och information om ankomstdatum och tid.  
 
Jag tolkar det som att Integrationsenheten hjälper dem med boende, ekonomisk hjälp, 
adressändring och registrering på Försäkringskassan och så vidare. Genom en personlig 
handlingsplan hjälper sedan Integrationsenheten dem att introduceras i samhället. 
Flyktingarna erbjuds också att delta i SFI, svenska för invandrare. Mottagningsassistenten 
förklarar att de har rätt till 525 timmars undervisning enligt regeringens bestämmelser. 
Integrationsenheten hjälper även till att hitta praktikplatser för att flyktingarna, så snabbt som 
möjligt, ska komma ut i arbetslivet och skaffa sig en egen försörjning. 
 
Under intervjun poängterar mottagningsassistenten ett flertal gånger att det är individen själv 
som ansvarar för sin integrering i samhället, men att enheten ser till att de får det 
professionella stöd som behövs. 
 
 

4. MIGRATION – en komplicerad och långvarig process 
 
För att lättare förstå vilka svårigheter människor från andra länder upplever när de kommer 
till Sverige har jag valt att förklara den kulturella betydelsen och ge exempel på vanliga 
skillnader i sättet att kommunicera mellan invandrare och svenskar. Detta är faktorer som jag 
också anser påverkar kommunikationen mellan Bollnäs Bostäder och deras invandrade 
hyresgäster. Dr Al-Baldawi föreläste om detta ämne vid en tvådagars bovärdsutbildning som 
jag blev inbjuden av Bollnäs Bostäder att delta i. 
 

4.1 Kulturella skillnader 
Den största utmaningen som människor möter när de flyttar till andra länder är, enligt Dr Al-
Baldawi, den kulturella. 
 

Kultur – En livslång inlärningsprocess som omfattar system av olika idéer, traditioner, 
värderingar, normer, trossatser och kunskaper som är, till viss del, accepterade och 

förankrade bland människor som tillhör en viss etnisk grupp eller nation. Dessa system 
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överförs genom historien från en generation till en annan samtidigt som de förändras och 
utvecklas i processen. (Dr Al-Baldawi R.) 

 
Alla människor har en kulturell bakgrund som vi bär med oss som en ryggsäck. Den fungerar 
som en plattform som ger oss stabilitet i livet. Kulturen påverkar, både medvetet och 
omedvetet, vårt sätt att: 
 

1. Leva, kommunicera, arbeta och producera 
2. Hantera livskriser och uttrycka psykosocial hälsa respektive ohälsa 
3. Uttrycka känslor som sorg, glädje, ilska vrede, besvikelse etc. 
4. Tolka omvärlden och organisera våra sociala relationer med omgivningen som att 

bilda familj, uppfostra barn, bygga upp sin sociala status etc. 
 
Den kulturella bakgrunden kan gestalta sig på många olika sätt. Vi klär oss exempelvis olika 
och vi äter olika maträtter. I Sverige visar vi exempelvis inte vår sorg lika öppet som 
människor från vissa andra kulturer där det är mycket vanligt med professionella ”gråterskor” 
vid begravningar och liknande. De kan skrika och jämra sig offentligt, vilket vi i Sverige lätt 
skulle kunna tolka som ett psykotiskt och hysteriskt beteende. Tonläget när vi pratar kan 
också skilja sig åt mellan olika kulturer. Svenskar kan ibland tro att någon vi pratar med är 
arg, när den höjda rösten egentligen bara är ett kulturellt sätt att kommunicera på för att det 
han/hon säger med en hög röst anses vara extra viktigt. 
 
Dr Al-Baldawi är dock noga med att påpeka att den kulturella bakgrunden inte alltid fungerar 
som en förklaringsmodell till människors beteenden. Kulturen kan anses förklara en viss del, 
men om man enbart ser till kulturen är risken mycket stor att människor börjar generalisera 
och skapa fördomar. Dr Al-Baldawi säger, citat: Alla kurder dödar inte sina döttrar bara för 
att Fadimes pappa gjorde det. Alla svenskar är inte som de i Knutby. 
 
Att möta en ny kultur ställer stora krav på anpassning från nyinflyttade individer och familjer. 
Endast miljöombytet kan vara en traumatisk och chockartad upplevelse. Människor kan ha 
levt i en kultur och skapat sig en identitet i ett varmt och soligt land eller levt ett liv i bergen, 
för att sedan hamna i ett nytt land där klimatet är kallt och landskapet platt. Miljöombytet är 
också en resa i både tid och rum. Alla länder går igenom en social utveckling och många 
länder har inte kommit lika långt som oss i Sverige. Många av de invandrare som kommer hit 
har inte varit med om de senaste 150 åren av vår utveckling vilket kan likna deras resa med en 
flygresa 150 år framåt i tiden när den egentligen kanske bara tar sex timmar. 
 
Anpassningen och integrationen till den nya kulturen är en svår process som, enligt Dr Al-
Baldawi, kräver individuell beredskap, ett flexibelt socialt nätverk och ett dynamiskt och 
mångfaldigt mottagande.  
 
Enligt Dr Al-Baldawi måste mottagarlandet ta reda på information gällande den nyanländes 
bakgrund, vilken typ av människa det är och vilken beredskap och motivation hon har för att 
givande relationer och kontakter ska kunna skapas. Individens personliga resurser och 
motivation att integreras påverkas starkt av omgivningen. Att omges av människor med 
negativa attityder kan leda till att invandrare drar sig undan sin omgivning.  
 
Mottagarlandet behöver också ta reda på vilket socialt nätverk som finns runt den nyanlände. 
En ensam individ kan känna stor otrygghet och drabbas av långvarig stress vilket ökar 
individens sårbarhet. Många invandrare väljer att flytta till områden där deras släkt, vänner 
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och andra landsmän bosatt sig sedan tidigare vilket skapar en social trygghet. Detta kan i sin 
tur leda till segregation och en svårighet att integreras i samhället. Att som invandrare bosätta 
sig bland svenskar kan vara bra ur integreringssynpunkt men det kan också leda till 
stigmatisering och få individen att känna sig som det ”svarta fåret.”  
 
Mottagarlandets bemötande och omhändertagande är mycket viktig för dessa individer. 
Sverige kan lätt uppfattas som ett regelsamhälle vilket kan skapa motstånd och skepsis. 
Genom individens bakgrundsinformation och vår förståelse kan ett flexibelt och individuellt 
mottagande skapas som leder till trygghet och ett tillstånd av välbefinnande (Dr Al-Baldawi). 
 

4.2 Kommunikationsskillnader 
Språkets innehåll, form och struktur skiljer sig mellan olika kulturer. Ju längre söderut man 
befinner sig på jordklotet, desto mer gestikulering förekommer i kommunikationen. I Norden 
kommunicerar vi till 75 % på ett verbalt sätt och endast 25 % genom gestikulering. Detta är, 
enligt Dr Al-Baldawi, en bidragande orsak till att människor ställs inför 
kommunikationssvårigheter när de exempelvis flyttar från mellanöstern till Sverige.  
 
I Sverige är vi mer bundna av orden i vår kommunikation. Dessutom har vi ett väldigt 
nyanserat språk jämfört med många andra kulturer med olika graderingar på våra ord. 
Exempelvis betydelsen arg kan, enligt Dr Al-Baldawi, uttryckas genom att säga orden; 
irriterad, ledsen, arg, förbannad och skitförbannad. Många andra kulturer har inte dessa olika 
nivåer av, vad vi egentligen kan tolka som samma betydelse.  
 
Metoden att berätta och förmedla saker skiljer sig också mellan olika kulturer. I Sverige kan 
vi gå direkt på sakfrågan i en diskussion för att sedan tala om den sekundära informationen. 
Dr Al-Baldawi berättar att de gör helt tvärt om i exempelvis arabländerna. Där kan den 
sekundära informationen berättas först, för att långt senare, komma fram till sakfrågan. För att 
förtydliga detta ges här ett, av Dr Al-Baldawi påhittat, exempel på två olika sätt att berätta för 
en doktor hur en fraktur i fotleden gick till: 
 
Kalle: - Jag har fått en fraktur i fotleden och det gör jätteont. Jag halkade på gatan, hörde ett 
knakande ljud och jag svullnade upp direkt. Då förstod jag att jag fått en fraktur i fotleden. 
 
Ahmed: - Det var en solig dag, vi grillade och åt kött. Sedan började det regna så vi gick in. 
När det slutade regna gick vi ut och spelade fotboll. Jag gjorde tre mål! Sedan ramlade jag 
och fick en fraktur i fotleden och det gör väldigt ont. 
 
Många gånger kan människor från andra kulturer ta väldigt lång tid på sig för att komma fram 
till sakfrågan i olika kommunikationssammanhang. Då kan svenskar ofta reagera genom att 
bli irriterade och otåliga vilket leder till att de blir dåligt fokuserade och inte lyssnar på vad 
den andre vill ha sagt. Det är väldigt viktigt att vara medveten om dessa olikheter i våra 
kulturella bakgrunder och ta sig tid att lyssna och försöka förstå in i det sista annars möts vi 
inte i kommunikationen. Dr Al-Baldawi kallar detta för Det sista 5-minuters fenomenet. 
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5. DET FÖRSTA BOENDET – hos Bollnäs Bostäder 
 
I detta kapitel vill jag förklara hur det går till när flyktingarna får sitt boende hos Bollnäs 
Bostäder. Jag har intervjuat Integrationsenhetens mottagningsassistent och Bollnäs 
Bostäders bovärdschef för att lättare förstå hur deras samarbete fungerar och se om det har 
någon inverkan på de kommunikationsproblem som kan uppstå. Jag skriver också om 
bovärdarnas första möte med den nya hyresgästen vilket är ett viktigt kommunikationstillfälle 
som jag kommer att återkomma till senare i arbetet. 
 

5.1 Integrationsenhetens förmedling av nya hyresgäster 
Mottagningsassistenten på Integrationsenheten i Bollnäs berättar att han möter och hämtar 
flyktingar, som ska bosätta sig i Bollnäs kommun, på olika tågstationer eller flygplatser runt 
om i Sverige. Han förklarar att om flyktingarna kommer till Bollnäs på dagtid visar han dem 
runt i staden och den omgivning där de ska bo. Han visar också den lägenhet som 
Integrationsverket har hyrt i förväg av Bollnäs Bostäder och överlämnar nyckeln så att de 
genast har ett eget boende. Jag tolkar det som att lägenhetens storlek är anpassad efter hur stor 
familjen är och jag får veta att Integrationsenheten har förberett genom att köpa begagnade 
sängar, ett bord, fyra stolar och två lampor, oftast från Röda korset eller Erikshjälpen. 
 
Mottagningsassistenten berättar att den första informationen gällande lägenheten går väldigt 
fort, uppskattningsvis femton minuter, säger han. Han kommer ursprungligen från Irak och 
talar arabiska, franska, engelska och svenska. Han säger att när inte det räcker till används 
alltid tolk. När de fått sin nyckel får de, enligt mottagningsassistenten, ”landa” i lägenheten i 
ungefär två till tre veckor, för att finna sig till rätta innan Integrationsverket påbörjar sin 
inskrivning och personliga handlingsplan för flyktingen. Jag tolkar det som att tanken med 
detta är att de ska få möjlighet att bekanta sig med lägenheten, miljön och omgivningens 
affärer, sjukhus och apotek.  
 

5.2 Bollnäs Bostäders första möte med den nya hyresgästen 
Integrationsenhetens mottagningsassistent berättar för mig att det är när han hämtar nyckeln 
till lägenheten som tiden för den obligatoriska lägenhetsintroduktionen bokas med Bollnäs 
Bostäders ansvarige bovärd. Jag uppfattar det som att bovärden, vid lägenhetsintroduktionen, 
går igenom hur allt fungerar i lägenheten, tvättstugan, soprummet, vilka möjligheter som 
finns och vad man får och inte får göra i en hyresrätt och så vidare. Mottagningsassistenten 
berättar att introduktionen görs i hyresgästens lägenhet tillsammans med honom och 
eventuellt en tolk om det behövs. Han berättar dock att en del flyktingar har bott under 
liknande förhållanden tidigare och vet hur det mesta fungerar. Jag uppfattar det som att de 
flyktingar som varit politiskt förföljda ofta har haft en bättre bostad och tillhört någon sorts 
medelklass, medan vissa varit mycket fattiga och på grund av det inte vet hur man lever i en 
modernare lägenhet. 
 
Mottagningsassistenten erkänner dock att han ibland missar dessa introduktionsmöten med 
Bollnäs Bostäder, på grund av stress i sitt arbete. Vid min intervju med bovärdschefen tolkar 
jag det som att han ibland känt att de nyanlända flyktingarna blivit placerade i en lägenhet av 
Integrationsenheten och sedan lämnats där att sköta sig själva med en adresslapp till 
bovärdskontoret. De kan inte språket och vet nästan ingenting om sin boendemiljö och 
omgivning. Han berättar att Bollnäs Bostäder får träffa sina nya invandrade hyresgäster efter 
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ungefär en vecka. Jag tolkar det som att de i vanliga fall brukar träffa sina hyresgäster första 
dagen då de får nyckeln, även när det gäller de asylsökande från Migrationsverket, men inte 
de som flyttar till dem i Integrationsenhetens regi. Men bovärdschefen säger vidare att det 
finns brister från båda håll och han önskar fler möten och ett utökat samarbete med 
Integrationsenheten. 
 
Jag frågar bovärdschefen om de någon gång blir bemötta med misstänksamhet och osäkerhet 
från de flyktingar som kommer. Han berättar då om ett tillfälle när bovärdarna skulle placera 
ut små temperaturmätare i varje lägenhet som skulle läsa av klimatet och sedan hämtas in av 
bovärdarna några dagar senare. Han förklarar att en flykting blev både rädd och upprörd 
eftersom han inte visste vad det var för något. Det hade varit svårt för bovärden att förklara 
och hyresgästen trodde inte riktigt på att det hade med temperaturen att göra. Han trodde att 
det var någon sorts kamera eller avlyssning vilket gjorde att han känt sig bevakad i sitt hem. 
 
Jag tolkar det som att bovärdschefen ändå tycker att Bollnäs Bostäder, efter drygt femton års 
arbete med dessa frågor, är rätt duktiga på att arbeta med hyresgäster från andra kulturer. Han 
säger att om det finns brister i arbetet tror han att det uppstår i kommunikationen mellan 
Bollnäs Bostäder och Integrationsenheten och att lösningen är kontinuerlig information 
mellan dem. Bovärdschefen säger, citat: Jag tycker inte att man ska se flyktingarnas 
språksvårigheter som det huvudsakliga problemet eftersom de bara väntar på att bli hjälpta.  
 
Under min intervju med bovärdschefen tog jag upp frågan om huruvida bakgrundsinformation 
om de kommande flyktingarna skulle vara bra för Bollnäs Bostäder. Jag tänkte då främst på 
vilka förhållanden det varit i de länder de flytt ifrån, för att på ett bättre sätt kunna bemöta 
dem. Jag uppfattade det som att han tyckte det var en väldigt bra idé och han sa att han skulle 
ta upp frågan vid nästa möte med Integrationsenheten. Integrationsenheten skulle i så fall vara 
den aktör som skulle kunna ge informationen till Bollnäs Bostäder, enligt bovärdschefen. Jag 
ställde samma fråga gällande bakgrundsinformationen till Integrationsenhetens 
mottagningsassistent, men jag fick uppfattningen att han ställde sig väldigt frågande till hur 
den informationen till Bollnäs Bostäder skulle kunna hjälpa flyktingen. Han sa, citat: Vad är 
det Bollnäs Bostäder lider av? Vad är det som ska bli bättre? De serverar inte mat och 
hotellrum… Jag tolkade det som att de hade ganska olika åsikter gällande denna fråga. 
 
 

6. BOLLNÄS BOSTÄDERS BOVÄRDAR  
 
Efter att ha talat med Integrationsenhetens mottagningsassistent och Bollnäs Bostäders 
bovärdschef och tagit del av deras erfarenheter och åsikter ville jag höra vad bovärdarna 
hade att säga. Av Bollnäs Bostäders 40 anställda är det bovärdarna som har den närmsta 
kontakten med hyresgästerna. Jag har intervjuat tre av företagets femton bovärdar för att få 
förståelse för hur de upplever kommunikationen och hur de arbetar med de hyresgäster som 
har begränsade kunskaper i det svenska språket.  
 

6.1 Ove – bovärd på Blomkransen 
Den första bovärden som jag intervjuade, vi kan kalla honom Ove, arbetar sedan trettio år 
tillbaka som bovärd i bostadsområdet Blomkransen. Där finns 352 lägenheter som Ove, som 
ensam bovärd, har ansvar för. Han säger att han tror att ett tiotal av lägenheterna bebos av 
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invandrare. Antalet invandrare stiger i området, säger han, men jag tolkar det som att han 
ändå märker av att flera av dem flyttar och söker sig till större städer där släktingar och 
vänner bor sedan tidigare. 
 
Mitt intryck, under intervjun, är att Ove tycker det fungerar bra att arbeta som ensam bovärd 
på Blomkransen, tack vare god planering och väl utarbetade arbetsmetoder. Han berättar att 
hans metoder successivt har utvecklats under många år och jag tolkar det som att de skiljer sig 
ganska markant från de andra bovärdarnas. Bollnäs Bostäder har fastställda rutiner på vilka 
arbetsuppgifter bovärdarna har, och ska göra, men hur de utförs är ganska fritt upp till var och 
en. 
 
Jag uppfattar det som att Ove lägger stor vikt vid det första mötet med en ny hyresgäst. Han 
säger att skapandet av en god kontakt leder till fortsatt förtroende, förståelse och ett givande 
samarbete med hyresgästen under hela dennes hyrestid.  
 
Under ett flertal år har Ove tagit fram eget material och skapat en pärm med information som 
han använder vid introduktion av alla sina hyresgäster. Där står all information som 
hyresgästen behöver veta om sitt boende, allt från områdets parkeringar, sophantering och 
uteplatser till lägenhetens vitvaror, elcentraler och uppvärmning. Dessutom finns information 
gällande renoveringar av lägenheten, möjlighet till extra TV-kanaler och vikten av att ha en 
hemförsäkring med mera. Ove berättar att många invandrare inte känner till att man måste ha 
en hemförsäkring i Sverige, vilket gör att han anser att denna information är väldigt viktig. 
 
Om det ska flytta in nya flyktingar på området brukar en representant från Integrationsenheten 
komma till bovärdskontoret och hämta nyckeln till deras lägenhet. Ove berättar att han då 
brukar fråga om de som ska flytta in kan någon svenska. Om de inte kan det brukar Ove passa 
på att boka in en tolk med Integrationsenheten för att så snart som möjligt kunna genomföra 
introduktionen. Introduktionen görs i hyresgästens lägenhet och på området och jag tolkar det 
som att Ove tycker det är enklast att visa, på plats, hur allt fungerar.  
 
Ove berättar att de hyresgäster som kan svenska brukar få ta del av informationen i pärmen på 
bovärdskontoret och att det vanligtvis brukar vara gjort på en halvtimme. Han berättar vidare 
att introduktionen för de som inte kan språket brukar ta ungefär två timmar. Han brukar fråga 
hur stor familjen är som ska flytta in och jag tolkar det som att han anpassar information efter 
det. Han säger att han har märkt att det ofta är en utpräglad hierarki i många 
invandrarfamiljer. Oftast är det bara mannen som pratar, medan hustrun sitter tyst, säger han. 
Han berättar vidare att han brukar be dem att ta med hela familjen till introduktionen, även 
barnen. Jag tolkar det som att han menar att informationen gällande boendet vänder sig till 
alla som ska bor där annars är risken stor att barnen slänger skräp och liknande på området. 
 
Under intervjun uppfattar jag det som att Ove är väldigt mån om att hyresgästerna, för sin 
egen skull, ska förstå och kunna ta till sig den information han förmedlar vilket betyder att 
han gärna lägger ner mer tid på de som har svårt med det svenska språket. Han berättar att det 
finns flera fördelar med att lägga ned extra tid bland annat för att det, redan från början, 
skapar en bra kontakt mellan honom och invandrarna. Han säger att bovärdarna ofta kan ses 
som en auktoritär person av många invandrare vilket, enligt Ove, snabbt elimineras genom en 
tidig och positiv kontakt. Jag tolkar det också som att Ove upplever att de har lättare att 
kommunicera med varandra tack vare den goda kontakten i senare skeden, oavsett om det 
handlar om positiva saker eller klagomål gällande boendet. Han berättar att även om han inte 
längre anses vara auktoritär, utan en person som hjälper dem på området, så vet de också att 
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han kan sin sak, och att det inte är någon idé att klaga på saker som inte ligger under hans 
ansvarsområde.  
 
Jag uppfattar det som att det har blivit mycket mindre nedskräpning i Oves område när 
hyresgästerna inser att alla måste bidra till att hålla den gemensamma omgivningen ren 
genom att inte skräpa ner. Ove berättar vidare att uppskattningsvis 20-40 % av alla onödiga 
reparationer har försvunnit, tack vare att informationen har bidragit till mindre felhantering av 
lägenheternas utrustning. Problemen med cyklar, barnvagnar och dörrmattor i trapphusen är 
helt borta, enligt Ove, eftersom hyresgästerna förstår att det inte får finnas där på grund av 
städning och brand- och utrymningssäkerheten. Ove säger att de två timmarna, som han 
lägger ner på invandrarna, är en investering som han snabbt tjänar in genom att slippa onödigt 
arbete och att det är orsaken till att han klarar av att arbeta som ensam bovärd på ett relativt 
stort bostadsområde. 
 
Pärmen med information har dock Ove skapat, i första hand, för hyresgästen, säger han. Alla 
hushåll får ett varsitt exemplar vid inflyttning på Blomkransen. Jag tolkar det som att han inte 
vill att den ska betraktas som en ”pekpinne” med en massa regler. Informationen är viktig för 
båda parter och för att hyresgästen ska få förståelse, kunskap, trivsel och trygghet i sitt 
boende, säger han. 
 
Jag tolkar det som att Oves arbetsmetoder skiljer sig från de övriga fjorton bovärdarnas. 
Enligt Ove använder de inte någon introduktionspärm och lägger inte ner lika mycket tid på 
invandrarnas introduktion. Jag tolkar det som att han menar att dessa metoder inte är de enda 
rätta, men att det är hans sätt att arbeta och att det fungerar bra för honom. Han säger att han 
gärna skulle se att fler av bovärdarna skulle ta till sig av de delar av hans metoder som de 
tycker är bra och, utav det, utforma ett eget individuellt sätt att arbeta som passar dem.  
 
När jag frågar Ove om han tror att det skulle vara bra med gemensamma riktlinjer för alla 
bovärdar, när det gäller introduktionen för invandrarna, svarar han ja. Han säger dock att han 
kan se svårigheter med att alla kanske inte är så pedagogiska. Dessutom säger han citat: Vissa 
kan ta konflikter, och andra inte. Jag är inte konflikträdd, för jag anser att jag har så mycket 
”kött på benen” när jag går in i en diskussion att jag kan argumentera för min sak. Jag tolkar 
det som att Ove gärna diskuterar och accepterar att någon kan ha en annan åsikt. Han säger att 
en bra kontakt i början leder till att hyresgästen förstår vilka förutsättningar som finns, och 
varför. Jag uppfattar det som att många klagomål undanröjs tack vare att informationen har 
fått hyresgästen att förstå att, som Ove uttrycker det, citat: Bovärden har koll på läget och vet 
vad han pratar om. 
 

6.2 Anders – bovärd på Gärdet  
Sedan ett år tillbaka arbetar Anders, som en av totalt fyra bovärdar, i bostadsområdet Gärdet. 
Gärdet är Bollnäs Bostäders mest invandrartäta bostadsområde och Anders uppskattar att 
ungefär en tredjedel, av de 605 lägenheterna, bebos av invandrare. 
 
När jag frågar Anders om han kan förklara vad han ser som de största svårigheterna att arbeta 
med människor som är har bristande kunskaper i svenska, berättar han att det är svårt att 
förstå dem, bland annat när de ringer till honom med exempelvis en felanmälan. Det tar oftast 
mycket längre tid att prata i telefon med dessa hyresgäster för att de ska förstå varandra och 
för att Anders ska kunna ta reda på vad han kan hjälpa dem med. Ofta är det inte heller det fel 
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som man först kan tro att det är, säger han. Jag tolkar det som att bovärdarna ofta får 
analysera och tolka det som kunden säger för att få fram vad samtalet egentligen handlar om.  
 
Ett annat problem, som Anders förklarar för mig under intervjun, är att de flesta invandrade 
hyresgäster inte förstår att de måste vänta lite innan de kan få hjälp. Han berättar att de ofta 
öppnar ett fönster när de ser honom gå förbi, ropar att de vill att han ska komma och att det 
”bara tar fem minuter”. Anders berättar att han är tvungen att ta de som behöver akut hjälp 
först och hjälpa de andra sedan. Han ber då att få återkomma till hyresgästen dagen efter men 
jag uppfattar det som att det sällan uppskattas utan resulterar oftast i ett missnöje från dennes 
sida och en inställning att de aldrig får någon hjälp. Man ska passa sig för tider och att lova 
för mycket, säger Anders.  
 
En annan upptäckt som Anders gjort är att invandrarna ofta skräpar ner mer än övriga 
hyresgäster. Han berättar att de ofta har väldigt fint och välstädat hemma men inte alls verkar 
bry sig om de gemensamma utrymmena och utomhusmiljön. Följande citat av Anders belyser 
detta: Av hänsyn brukar jag ta av mig skorna innanför dörren när jag går in hos någon 
invandrarfamilj som har så där fint och välstädat, även fast de egentligen tillhör min 
skyddsutrustning i arbetet. När jag kommer tillbaka till hallen har skorna ibland diskret 
flyttats ut i trapphuset där det också ligger en massa skräp och nötskal som de spottat ut.  
 
När det gäller introduktionen med en invandrare i en ny lägenhet förklarar Anders att han 
tagit till sig en del av de introduktionsmetoder som Ove använder men att han inte går igenom 
alla detaljer med invandrarna lika ingående som han gör. Jag tolkar det som att Anders går 
igenom alla de saker som den nyinflyttade behöver veta men på ett mer sammanfattat sätt 
vilket också betyder att det tar mindre tid. Min uppfattning, under intervjun, är att Anders tror 
att det kan vara för mycket information, för en nyanländ flykting eller invandrare, att ta till sig 
vid introduktionen. Han säger att de kanske lyckas att komma ihåg vissa saker som bovärden 
säger men att andra saker lätt missuppfattas eller glöms bort.  
 
Det där med tolk vid introduktionen har liksom runnit ut i sanden, säger Anders. Jag uppfattar 
det som att han tycker att det blivit svårare att få hjälp av tolk nu för tiden av ett flertal 
anledningar. Dels har en omorganisering gjorts på Integrationsenheten, vilket gjort att nästan 
all personal är ny där, och dels är det svårt att få tolk till vissa språk och det är långa 
väntetider, säger han.  
 
Jag frågar Anders om det finns några lappar med information på olika språk uppsatta, 
exempelvis i tvättstugor, men han säger att det i stort sett bara finns sådana på svenska. Han 
berättar vidare att han tidigare varit på en kurs där han lärde sig att det finns nackdelar med att 
erbjuda information på invandrarnas hemspråk. Jag tolkar det som att om något språk saknas 
blir det lätt en ursäkt att skylla på för att inte bry sig om informationen. Idag har vi bara 
svensk information vilket ställer krav på att de måste lära sig språket, säger Anders.   
 

6.3 Aydin – bovärd på Bonden  
På bostadsområdet Bonden finns det 318 lägenheter och bovärden, vi kan kalla honom Aydin, 
uppskattar att ungefär 12-13 av dem bebos av invandrare. Aydin har arbetat hos Bollnäs 
Bostäder i nio år och har numera ensamt bovärdsansvar på Bonden. Han berättar att han har 
väldigt små problem, relaterade till invandrarna, på sitt bostadsområde i jämförelse med 
Gärdet. 
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Aydin kommer ursprungligen från Turkiet och har bott i Sverige i tjugotre år. Jag uppfattar 
det som att han ser många fördelar med att själv vara invandrare i sitt yrke. Han talar turkiska, 
svenska och engelska vilket gör att han har lättare att kommunicera med hyresgäster från Iran, 
Irak och Turkiet. Dessutom uppfattar jag det som att han lättare förstår vad invandrarna menar 
och blir respekterad på ett annat sätt som bovärd, tack vare sitt ursprung. Han säger, citat: 
Båda sidor respekterar mig. Ingen svensk vill göra bort sig för en invandrare, och ingen 
invandrare vill göra det heller. 
 
Aydin berättar, att han brukar fråga invandrarna när de flyttar in om de behöver någon 
introduktion i lägenheten och tvättstugan eller om de redan har erfarenhet av att bo i hyresrätt. 
Jag uppfattar det som att han annars tycker att det känns som att idiotförklara dem genom att 
visa spis, fläkt, kylskåp och så vidare. Han berättar i stället att han brukar tala om för dem att 
det bara är att höra av sig om det är något de undrar över. Jag frågade om han tyckte det 
skulle vara bra med mer gemensamma rutiner för bovärdarna vid introduktionen och jag fick 
uppfattningen att han tyckte det, han sa: Absolut, det är bäst att alla gör lika. 
 
När Aydin gör en lägenhetsintroduktion berättar han att han brukar gå igenom det viktigaste i 
lägenheten och tvättstugan. Jag uppfattar det ändå som att Aydin tycker det är väldigt viktigt 
med information. Fattar man inget är det kört!, säger han. Att sätta upp skrivna lappar med 
information, det tror han inte på. Jag tolkar det som att han framför allt ser verbal 
kommunikation som den främsta metoden att få fram sitt budskap. Dessutom säger han att 
många invandrare är analfabeter och inte skulle ha någon möjlighet att läsa lapparna. 
 
Han säger att han gärna kan tänka sig att ta del av vissa av de metoder som Ove har arbetat 
fram, för att han tycker Ove gör ett bra jobb, och utveckla sin introduktion. Däremot tolkar 
jag det som att Aydin inte tror på iden med en tjock pärm av svensk information vid 
introduktionen som invandraren sedan får ta med sig hem. Han säger, citat: Dom sätter sig 
inte och bläddrar i den pärmen, det skulle inte jag göra i alla fall. Två sidor tror jag är mer 
lagom. 
 
Jag frågar Aydin, med tanke på vad tidigare bovärd sagt, hur han ser på invandrarnas 
förståelse över att de ibland måste vänta innan de kan få hjälp av sin bovärd. Han berättar att 
han brukar säga till dem, när de ropar på honom, att han exempelvis kommer om en 
halvtimme i stället för att säga att han kommer dagen efter. Då går han till dem och lyssnar på 
vad de vill ha hjälp med och samtidigt talar om att han kommer tillbaka dagen efter och 
åtgärdar det, då det inte är något akut. Jag tolkar det som att hyresgästen blir nöjd när han 
känner att bovärden tagit sig tid att lyssna även fast Aydin säger att han inte kan åtgärda felet 
förrän dagen efter. 
 
Tidigare har Aydin arbetat som bovärd i bostadsområdet Gärdet. Han berättar att det är 
mycket större problem där. Där kunde han hitta soppåsar liggandes överallt. Ibland hittade 
han räkningar i soporna med hyresgästens namn på eller så fanns det barn i området som 
skvallrade, vilket gjorde att han hängde soppåsen på hyresgästens dörrhandtag och skickade 
en räkning för nedskräpning. Idag får bovärdarna inte skicka sådana räkningar, berättar han. 
Jag tolkar det som att Aydin tycker det är viktigt att det finns bestämda regler och påföljder 
för de som missköter sig. Han säger, citat: Pengar är väldigt viktigt för en invandrare. Jag 
uppfattar det som att han tycker att om reglerna är tydliga, att det kan kosta pengar att ha 
sönder saker eller att det kan leda till vräkning, så sköter sig invandrarna mycket bättre vilket 
i sin tur leder till mindre klagomål från de svenska grannarna. Han säger vidare, citat: Så 
funkar det i deras länder. Vi är så jävla slöa och rädda för att bli kallade rasist… men jag 
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kan ju inte bli kallad rasist, ha, ha. Han förklarar vidare att han inte vill uppfattas som extra 
hård mot invandrarna och sina landsmän, utan att han anser att reglerna ska vara lika för alla. 
 
 

7. INVANDRADE HYRESGÄSTER 
 
När jag nu tagit del av bovärdarnas syn på kommunikationen kände jag att det bara fanns en 
grupp kvar som inte hade blivit hörd – invandrarna själva. För att få möjlighet att se 
kommunikationsproblematiken ur deras synvinkel har jag gjort fyra korta intervjuer med 
elever som läser SFI (Svenska för invandrare) i Bollnäs, och som alla är hyresgäster hos 
Bollnäs Bostäder. 
 

7.1 Inga problem med kommunikationen? 
Jag åkte till SFI i Bollnäs för att jag ville intervjua invandrare som nyligen kommit till 
Sverige men som ändå lärt sig så pass bra svenska att jag skulle kunna genomföra en intervju. 
Jag blev rekommenderad att prata med elever ur en klass som snart hade avslutat sin 
utbildning. Deras lärare var väldigt tillmötesgående och lät mig prata med de elever som ville 
ställa upp i intervjun under deras lektionstid. De intervjuade bestod av en man på 24 år från 
Irak, en man på 31 år från Irak, en man på 26 år från Somalia och en kvinna på 25 år från 
Irak. 
 
Gemensamt för alla fyra är att de kom till Sverige för cirka två år sedan och att de idag bor i 
bostadsområdet Gärdet. Jag uppfattade det som att alla hade skaffat sin lägenhet på egen hand 
utom den 26 årige mannen från Somalia som hade fått hjälp av Integrationsenheten. 
 
Under intervjuerna tolkade jag det som att alla fyra hade små kunskaper i svenska när de 
flyttade in hos Bollnäs Bostäder. Även att samtliga hade fått introduktion av sina lägenheter, 
vilket de tyckte hade varit bra, och att de förstått den information som getts. Jag frågade hur 
de tyckte att kommunikationen med Bollnäs Bostäder hade fungerat och jag fick intrycket att 
ingen av dem tyckte att det hade varit några problem med kommunikationen!  
 
Den Irakiska kvinnan sa: Det är bara min man som pratar med Bollnäs Bostäder, inte jag. Jag 
tolkade det som att det var mannens uppgift att tala med Bollnäs Bostäder och jag frågade hur 
hon trodde att han upplevt kommunikationen. Hon sa att det hade varit lite svårt i början men 
att det fungerat bra. Under intervjuerna fick jag nästan en känsla av att de inte ville erkänna 
att de hade upplevt några kommunikationssvårigheter, utan att allt bara var bra. Samtliga log 
brett och sa att det inte varit några problem, medan den Irakiska kvinnan kunde erkänna att 
hennes man upplevt det. 
 
Något som däremot hände under intervjuerna var att tre av fyra började berätta om saker i sin 
lägenhet som de är missnöjda med, även fast jag inte frågat dem om dessa saker. En av 
männen sa: Jag besöker bovärdskontoret, men kanske de inte kommer, jag vet inte. 
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8. ANDRA ALLMÄNNYTTIGA FASTIGHETSFÖRETAG 
 
För att få perspektiv på all information från Bollnäs Bostäders arbete har jag intervjuat tre 
personer som arbetar på andra fastighetsföretag för ta del av deras synsätt på problematiken 
och se hur de hanterar dessa kommunikationsfrågor. En del av syftet med detta arbete var att 
hitta möjligheter till förbättringar för Bollnäs Bostäder så jag hoppades att finna värdefulla 
tips på arbetsmetoder som skulle fungera för Bollnäs Bostäder genom att intervjua dessa 
fastighetsföretag. 
 

8.1 AB Botkyrkabyggen – Stockholm  
Botkyrkabyggen äger och förvaltar ca.12 000 bostäder och informationsansvarige, vi kan 
kalla henne Lena, uppskattar att ungefär hälften av dem bebos av invandrare. En del av deras 
bostadsområden är helt segregerade, säger hon, vilket inte var något de hade önskat från 
början. Hon berättar att anledningen till det var att det byggdes många lägenheter under det så 
kallade miljonprogrammet och att det samtidigt var en kraftig arbetskraftsinvandring och 
flyktingar som kom i samband med ”Chilekuppen.” Fördelen, säger hon, med dessa områden 
är att det aldrig blir tomma lägenheter där. Så fort det blir en tom lägenhet ser de boende till 
att rekommendera den till någon landsman som vill flytta dit.  
 
Lena berättar att det är sällan som det kommer invandrare till dem som inte kan någon 
svenska alls. Jag tolkar det som att det mest är anhöriga till dem som redan bor där som flyttar 
till Botkyrkabyggen. Hon säger dock att de kan ta hjälp av den kommunala tolkservicen och 
olika kulturföreningar om de behöver hjälp med kommunikationen. 
 
Vid introduktionen har de ett visst system där bovärdarna går igenom en förutbestämd 
checklista där det står vad som ska instrueras. Lena berättar att bovärdarna får ”känna av” hur 
mycket den blivande hyresgästen kan om att bo i hyresrätt och fördjupa de delar som 
uppfattas som oklara. Hon berättar att de brukar fråga vilket land de kommer ifrån och om det 
är deras första lägenhet de bor i. Hon säger, citat: Man får inte falla i fällan och tro att alla är 
lika. Jag tolkar det som att hon menar att man måste fråga sig fram och skapa sig en bild av 
den andre för att anpassa introduktionen efter det. 
 
Utav de bovärdar som arbetar hos Botkyrkabyggen, uppskattar Lena, att ungefär 20 procent är 
av utländskt ursprung. Hon berättar att de kommer bland annat från Turkiet, Chile, Syrien, 
Polen och Finland. Jag uppfattar det som att hon tycker det är en bra tillgång i företaget för att 
kommunicera och förstå de olika kulturella tankesätten. 
 
De problem som kan uppstå, som hon kan ge exempel på, när det gäller brister i 
kommunikationen är nedskräpning, grannkonflikter och ett större slitage av lägenheterna. Hon 
berättar att det exempelvis i vissa invandrarhushåll är många som ansvarar för det 
gemensamma hushållet och att det blir större slitage på dessa lägenheters spisar. Hon säger att 
det mångkulturella samhället kan vara tålamodsprövande, kostsamt och innebära större krav 
på fastighetsföretagen men hon säger också, citat: Det är blandningen som berikar. 
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8.2 Familjebostäder i Göteborg AB 
Receptionisten på Familjebostäder, vi kan kalla henne Anna, berättar att de upplever liknande 
problem i sitt dagliga arbete som Bollnäs Bostäder gör. Familjebostäder äger och förvaltar 
ca.18 000 hyreslägenheter i Göteborg och hon uppskattar att ungefär 3000-4000 av dessa hyrs 
av invandrare. Jag tolkar det som att vissa av bostadsområdena är kraftigt segregerade, 
exempelvis Bergsjön där, enligt Anna, cirka 90 procent av de boende är av utländsk härkomst. 
Hon berättar att det är till detta område de flesta nyanlända kommer och att många söker sig 
dit på grund av att släkt och vänner bosatt sig där sedan tidigare. 
 
Familjebostäder har inget samarbete med Integrations- eller Migrationsverket som Bollnäs 
Bostäder har vilket också gör att de inte har någon information alls om de som kommer till 
dem. Anna säger, citat: Vi har inte det uppdraget. Vi har våra hus och våra lägenheter och 
sedan får vi hyresgäster som kommer hit och som fått förmedlade lägenheter. Vi går inte in 
aktivt på annat sätt och jobbar med det. 
 
Jag frågar Anna hur det går till när det kommer en ny hyresgäst som ska flytta in, som har 
svårt att tala svenska. Hon berättar att den första kontakten tas när kontraktet skrivs på deras 
huvudkontor. Då kan hyresgästen begära en tolk om han vill men Anna säger att det är väldigt 
få som gör det. Anna säger, citat: De flesta klarar sig på engelska. Man ser ganska tydligt om 
de inte har förstått även om de säger ja, ja hela tiden. Då får man fråga om de har förstått 
och genom det svar man får kan man ganska enkelt utläsa om de har förstått. Om de inte har 
gjort det får man försöka förklara på ett annat sätt i stället, så det brukar går bra. 
 
Anna berättar att de vid kontraktsskrivandet, liksom Bollnäs Bostäder, går igenom i stora drag 
vad som gäller i lägenheterna och bostadsområdet. Hon säger också att de har översatt 
information till ett flertal språk vid kontraktsskrivandet och även i tvättstugorna. Efter det 
bokas det in en introduktion med bovärden på det område där de ska bo. Hon säger vidare att 
de har ett antal bovärdar anställda som kommer från andra länder och jag tolkar det som att 
hon tycker det är väldigt bra. En av bovärdarna har tillverkat en egen bilderbok som han 
ibland använder sig utav när han har svårt att kommunicera, berättar hon, men hon säger, 
citat: Kommunikationssvårigheter kan också vara kulturella skillnader. Hon förklarar att det 
många gånger är vanligt att en kvinna som är ensam hemma inte kan ta emot en manlig 
bovärd i sitt hem om inte hennes man är hemma och att det också kan försvåra det dagliga 
arbetet för bovärdarna. 
 
När det gäller Annas arbete i receptionen berättar hon att hon arbetat så länge där så hon har 
fått rutin på många missförstånd. Hon säger, citat: Om de till exempel säger att det är stopp i 
toaletten är det väldigt vanligt att de egentligen har stopp i handfatet. Det har vi lärt oss, så 
vi vet egentligen oftast vad vi ska fråga efter. Jag tolkar det som att Anna tycker att de är 
ganska duktiga på Familjebostäder att kommunicera med sina invandrade hyresgäster. Hon 
berättar att hon ser rutinen som personalens största styrka, att de kan göra sig förstådda med 
de flesta. Hon säger, citat: Det får ta den tid de tar och man får vara noga med att inte stressa 
på i kommunikationen, och om inte svenska och engelska räcker till får man använda 
teckenspråk. 
 
Distriktschefen på Familjebostäder berättar att de har planer på att förbättra sin 
kommunikation, inte bara med invandrarna, utan med alla hyresgäster. Hon säger att de 
planerar att spela in en film, med den egna personalen som skådespelare, för att på ett enkelt 
sätt visa vad man får och inte får göra samt vad man gör om något är fel i lägenheten. Jag 
tolkar det som att tanken är att den egna personalen och miljön vid inspelningen ska skapa en 
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känsla av igenkännande bland hyresgästerna. Hon förklarar att filmen exempelvis skulle visa 
att man inte får ruska mattorna på balkongen, att man inte får fylla på vatten i tvättmaskinen 
från tvättmedelsfacket och att hyresgästen bör ringa om toaletten står och rinner eller att 
lampor står och lyser i onödan. Jag uppfattar det som att de genom filmen vill nå ut med de 
regler som gäller, förhindra onödiga reparationer och spara pengar genom att minska onödiga 
energikostnader. Hon säger att filmen än så länge bara är i planeringsstadiet och att det 
kommer att kosta en hel del pengar att göra den. Jag tolkar det som att tanken sedan är att visa 
filmen för de nya hyresgästerna vid kontraktsskrivningen och ge filmen till dem efteråt. 
 
 

9. ANALYS OCH RESULTAT 
 
Utifrån det insamlade materialet från intervjuerna och föreläsningarna har en mängd tankar 
och reflektioner kommit till mig. Här vill jag väva samman empirin med teorin och redogöra 
för de tankar jag kommit fram till. Jag börjar, de första två kapitlen, med att skriva om 
kommunikationen i kundmötet. 
 

9.1 Det första kundmötet – svårigheterna med kommunikationen 
Jag har genom detta arbete förstått att Bollnäs Bostäders bovärdar har en väldigt nära kontakt 
med företagets hyresgäster. De spelar en stor roll vid den första kontakten med de nya 
kunderna, i synnerhet när hyresgästen har begränsade kunskaper i det svenska språket och får 
introduktion av sin lägenhet. Det är denna första kontakt som Normann (1984 s.18) kallar för 
”sanningens ögonblick”. Han liknar det första kundmötet med mötet mellan tjurfäktaren och 
tjuren på en tjurfäktningsarena där de är helt utlämnade åt varandra. I denna situation menar 
han att företaget inte kan påverka vad som händer mellan den anställde och kunden. 
Kvaliteten på denna serviceleverans är helt beroende av den anställdes kunskap, motivation 
och medel respektive kundens beteende och förväntningar. Jag anser att bovärdarna har ett 
stort ansvar i detta första möte, att ge kunden ett gott intryck och sända ut rätt signaler i form 
av företagets etik, moral och värderingar. Den kunskap Normann skriver om tolkar jag som 
att det, i detta fall, borde vara den erfarenhet och kunskap av att kommunicera och möta andra 
kulturer som är viktiga för bovärdarna att ha med sig i detta första kundmöte. Motivationen 
och intresset att möta andra människor och andra synsätt måste också finnas med för att nå en 
högre kvalitet. Slutligen tolkar jag medlen som de hjälpmedel bovärdarna har att tillgå i dessa 
möten, exempelvis tolk och utarbetade arbetsmetoder. 
 
Utifrån mina tidigare intervjuer med bovärdarna uppfattar jag det som att det kan vara svårt 
som bovärd att avgöra om informationen vid introduktionen har uppfattats på ett korrekt sätt 
av den hyresgäst som har svårt med svenskan. Herlitz ger i boken Kulturgrammatik ett 
exempel på hur kommunikation kan gå till mellan en sändare och en mottagare, vilket jag 
citerar: 
 
Sändaren tänker på någonting han vill ha fram. Hela tanken och alla associationer omkring 

den är hans egna. De är privata. Han använder vissa medel för att koda sina tankar och 
lämna ett budskap som är offentligt. Mottagaren filtrerar budskapet utifrån sin 

erfarenhetsvärld och bildar genom dechiffrering en uppfattning om vad sändaren menar. I 
information stannar hans tolkningar hos honom själv. Den meddelas inte sändaren. Det finns 

mycket otydlig eller obefintlig återkoppling. ( Herlitz 2007 s.132) 
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Herlitz berättar vidare att detta leder till missförståndet att sändaren tror att mottagaren har 
förstått samtidigt som mottagaren tror att han har förstått budskapet på ett korrekt sätt. Jag tror 
att det många gånger kan gå till så här. Bovärden tror att informationen under 
lägenhetsintroduktionen har uppfattats och hyresgästen tror att han har uppfattat allt. Om 
mottagaren, i det här fallet en invandrare från en helt annan kultur, får bilda sig en uppfattning 
om vad bovärden vill ha sagt utifrån sina erfarenheter från hemlandet kan det enligt min 
mening finnas en stor risk att informationen tolkas på ett helt annat sätt än vad bovärden 
kanske önskar på grund av de kulturella skillnaderna. Detta skulle i så fall kunna vara en del 
av anledningarna till att missförstånd uppstår dem emellan. Men fungerar de då att, som 
bovärd, fråga hyresgästen om han har förstått allt som sagts?  
 
Wellros skriver i sin bok, Kulturmöten till vardags (1993 s.30), om sitt arbete som 
invandrarlärare och hur hon lärde sig att frågan; förstår du?, ofta var meningslös att ställa. 
Eleven kunde nicka eller säga; jag förstår men det visade sig ändå att eleven inte förstått. 
Wellros tolkade till slut detta som att eleven menade; jag förstår att du vill att jag ska förstå. 
Det visade sig att eleven inte ville visa sig dum och besvära henne med en massa frågor. Anna 
från Familjebostäder, berättade under min intervju med henne, att det förekom att en del av 
deras nya hyresgäster sa att de förstod den information som gavs vid kontraktsskrivningen 
men att det ganska tydligt gick att utläsa att de inte hade gjort det. Detta skulle i så fall 
innebära att även om bovärdarna frågar sina invandrade hyresgäster, som har svårt med 
språket, om de har förstått så är det inte säkert att de gjort det. De måste då, enligt min 
mening, vara väldigt uppmärksamma och ha förmåga att ”läsa av” situationen för att inte 
riskera att missförstånd uppstår. 
 
Jag har under detta arbete förstått att migration är en svår process. Dr Al-Baldawi berättade 
under sin föreläsning att miljöombytet och de kulturella skillnaderna kan vara traumatiska och 
skapa känslor av otrygghet och osäkerhet. Jag anser att osäkerhet kan påverka människor i 
olika kommunikationssituationer. Det kan bidra till att osäkra personer kan känna sig 
underlägsna gentemot människor som är självsäkra och exempelvis arbetar med olika sorters 
myndighetsutövning. Detta tror jag också kan förekomma i kommunikationen mellan Bollnäs 
Bostäders bovärdar och de nyanlända flyktingar som blir deras hyresgäster.  
 
Enligt Herlitz (2007 s.129) kan en kommunikationssituation präglas av att en person känner 
sig underordnad vilket kan leda till att den personen inte vågar avbryta och ställa frågor när 
något är oklart. Personen kan känna sig dum som inte förstår vissa saker och nöjer sig i stället 
med att förstå tillräckligt av vad som sagts. Detta tror jag kan vara väldigt vanligt 
förekommande. En människa som kommer till ett annat land där allt upplevs nytt, och som 
dessutom inte behärskar språket, känner sig säkert osäker och underordnad i många 
situationer. Om det mesta känns osäkert och oklart kanske inte den invandrade hyresgästen, 
varken kan eller vill, ställa alla de frågor som han borde till bovärden. Jag kan tänka mig att 
hyresgästen kanske känner att det skulle bli för mycket frågor att ställa, att han skulle känna 
sig dum och nöjer sig därmed med att förstå tillräckligt av den information som bovärden ger. 
Detta skulle i sin tur kunna resultera i att missförstånd gällande boendet i hyresrätten uppstår 
och hyresgästens beteende i lägenheten och bostadsområdet inte uppskattas av hyresvärden 
och grannarna. Det är i detta skede som jag tror att det är värdefullt om bovärdarna kan ”läsa 
av” situationen och försöka uppmärksamma om den blivande hyresgästen har förstått den 
information som getts. I följande kapitel ger jag därför exempel på olika icke-verbala sätt att 
kommunicera och ”läsa av” den person man kommunicerar med. 
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9.2 Icke verbal kommunikation 
Jag tror att alla, mer eller mindre, har fördomar och förutfattade meningar om andra 
människor. De flesta skapar sig snabbt en bild av den andra människan genom det första 
intrycket vilket, enligt Faulkner (1995 s.69) ofta är grundat på icke-verbala signaler. Risken, 
enligt författaren, att helt grunda sina åsikter på icke-verbala beteenden är att människor lätt 
blir kategoriserade. Jag tror att om vi kategoriserar människor så hindrar vi oss själva att 
kommunicera på ett öppet och givande sätt genom att vi begränsat oss av fördomar. 
 
Många av Bollnäs Bostäders invandrade hyresgäster är flyktingar vars situation kan vara 
präglad av många, både fysiska, psykiska och materiella, svårigheter som jag tror kan försvåra 
ett kvalitativt kundmöte. En viktig del för att nå kvalitet och bra service är enligt Arnerup-
Cooper och Edvardsson (1998 s.89) att medarbetarna i företaget ska kunna känna empati för 
sina kunder. De behöver, enligt författarna, ha förmågan och viljan att leva sig in i kundernas 
situation och försöka förstå deras känslor och lidande. Jag tolkar det då som att bovärdarna 
ska sträva efter att bemöta sina kunder med ökad förståelse och empati för att vinna 
förtroendet hos sina, många gånger, vilsna och osäkra hyresgäster.  
 
Faulkner (1995 s.70) menar att en empatisk konversation också måste vara kopplat till ett 
empatiskt uppträdande. Om sändaren, i det här fallet bovärden, pratar men inte uppträder på 
ett empatiskt sätt kommer det icke-verbala osympatiska beteendet att tolkas av mottagaren 
som det mest trovärdiga. Jag uppfattar detta som att om bovärdarna vill uppfattas som 
empatiska, måste de tänka på de fysiska signaler de sänder ut på ett icke-verbalt sätt. Detta, 
för att inte skapa dubbla budskap och osäkerhet hos sina hyresgäster. 
 
Jag tror att de icke-verbala uttryckssätten är väldigt viktiga för dem som arbetar med kunder 
från olika kulturer och där den verbala kommunikationen inte räcker till alla gånger. Faulkner 
(1995 s.71-82) skriver om sex olika icke-verbala färdigheter som går att utveckla hos 
personalen och som har visat sig vara mycket fördelaktiga i kommunikationssammanhang. 
 

• Att lyssna 
• Tystnad 
• Beröring 
• Gester 
• Ögonkontakt 
• Kroppshållning 

 
En aktiv lyssnare kan, enligt Faulkner, uppmuntra sändaren att säga mer under konversationen 
och lyssnaren får dessutom lättare kontroll över samtalet. Jag tolkar det som att hela samtalet 
blir mycket tydligare och en större säkerhet att informationen har nått fram infinner sig för 
båda parter. Jag tror det är väldigt viktigt för bovärdarna att vara aktiva lyssnare. De kan, 
enligt mig, vinna både förtroende och en massa information från sina kunder som de sedan 
kan skapa goda relationer och kvalitativ service utav.  
 
Den andra punkten, tystnaden, kan enligt författaren, vara svår att hantera och många gånger 
kännas pinsam i en konversation. Den går dock att använda på ett positivt sätt och Faulkner 
förklarar att om vissa frågor känns svåra att besvara i en konversation kan det behövas lite 
tystnad för mottagaren att samla tankarna innan han ger ett svar. Jag tror att människor som 
har svårt med språket ibland kan behöva lite extra tid på sig för att kunna svara och formulera 
sina svar. Anders sa, i min intervju med honom, att det tar oftast mycket längre tid att prata i 
telefon med de hyresgäster som har svårt med svenskan. Jag tror att det är viktigt att låta det 
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ta lite längre tid med dessa hyresgäster. De måste få tid på sig att formulera sig så att de kan 
förmedla vad de vill ha sagt och känna att någon tar sig tid och lyssnar. 
 
Beröring är en kommunikationsform som är väldigt kulturellt betingad och det är också, enligt 
Faulkner, väldigt individuellt hur fysisk en människa är. Jag tror dock inte att denna form av 
kommunikation är så aktuell för bovärdarna, förutom möjligtvis ett handslag, vilket gör att jag 
inte går in så mycket djupare på denna kommunikationsform. 
 
Gestikulera kan vi göra med, i stort sett, hela vår kropp. Faulkner skriver att det i detta 
kommunikationssätt också förekommer stora kulturella skillnander. Gesterna kan ge mycket 
information om en person och jag tror det kan vara värdefullt, att som bovärd, använda sig av 
gester i sin kommunikation för att göra sig förstådda och även uppmärksamma 
gestikuleringen hos sina hyresgäster. Händerna är, enligt författaren, speciellt uttrycksfulla. 
Att visa sina händer med öppna handflator är exempelvis ett tecken på öppenhet. Faulkner 
skriver dock att det kan vara svårt att tolka budskap från gester och icke-verbalt beteende 
vilket gör att kombinationen av det verbala och icke-verbala gör det lättare att tolka en person 
på rätt sätt. 
 
Ögonkontakt under ett samtal är vanligtvis, enligt författaren, ett bevis på att det finns ett 
intresse och en ömsesidig kontakt i mötet vilket i sin tur skapar förtroende mellan de som 
konverserar. Ove berättade, i min intervju med honom, att han strävade efter att skapa 
förtroende och förståelse med de nya hyresgäster som flyttar in på hans bostadsområde. Jag 
tolkar det som, att om bovärdarna lyckas hålla bra ögonkontakt med sina blivande hyresgäster 
vid lägenhetsintroduktionen så borde det vara en indikation på att hyresgästen har ett intresse i 
att ta till sig av den information som ges. Det borde med andra ord betyda att det kan finnas 
en motivation och ett intresse hos kunden att medverka i kundprocessen. En undvikande 
ögonkontakt kan dock, enligt Faulkner, betyda att en person är blyg, besvärad eller fientligt 
inställd.  
 
Det sista icke-verbala uttryckssättet är kroppshållningen, vilket enligt Faulkner, har betydelse 
för hur parterna relaterar till varandra. Anna, på Familjebostäder i Göteborg, förklarade under 
min intervju med henne att de försökte ”läsa av” sina kunder för att tolka om de förstått den 
information de fått. Jag tror det är väldigt viktigt att vara uppmärksam på den kroppsliga 
kommunikationen, i synnerhet när den verbala kommunikationen försvåras av 
språkskillnader. Författaren skriver också att det är viktigt att visa upp en avslappnad och 
ledig kroppshållning i kundmötet. Jag tror att bovärdarna, för att lättare lyckas med ett 
empatiskt bemötande, kan tänka på att de kan förmedla mycket genom sin kroppshållning. 
Många kroppshållningar kan ju, som de flesta säkert vet, uppfattas som spända eller 
avståndstagande, exempelvis att stå med armarna i kors eller händerna på höfterna. 
 
Sammanfattningsvis kan jag säga att det finns en mängd sätt att kommunicera på. Det finns 
dock risker med att stirra sig allt för blind på de icke verbala uttryckssätten eftersom det är 
väldigt lätt att missbedöma en människas kroppsliga signaler. De kan ändå vara mycket 
informativa och värdefulla när de tolkas i kombination med de verbala signaler som sänds ut. 
Jag tror att bovärdarna kan ha goda möjligheter att utveckla interaktionen med sina 
hyresgäster genom kunskap i icke-verbal kommunikation.  
 
Kunskapen att kommunicera och arbeta på ett kvalitativt sätt bör självklart finnas hos alla 
medarbetare i ett företag. Den jämnt fördelade kunskapen, anser jag, ger medarbetarna 
möjlighet att arbeta och leverera lika god kvalitet till alla kunder. Från att skriva om 
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kommunikationen i kundmötet går jag i nästa, tre kapitel, in på Bollnäs Bostäders arbete och 
vikten av att arbeta på ett, för bovärdarna, gemensamt sätt. 
 

9.3 Gemensamma arbetsmetoder 
Vid den obligatoriska lägenhetsintroduktionen har bovärdarna en mängd information som ska 
förmedlas till den nya hyresgästen. Jag har uppfattat det som att en del av bovärdarna lägger 
ner mer tid än andra på introduktionen med de hyresgäster som har svårt med det svenska 
språket. Det har också visat sig att de kan arbeta ganska fritt med introduktionen, bara de tar 
upp de saker som måste gås igenom. Anna, från Familjebostäder i Göteborg, sa under min 
intervju med henne att hon ansåg att det var viktigt att inte stressa i kommunikationen. Med 
tanke på detta, och Oves positiva resultat på bostadsområdet Blomkransen, tror jag att det är 
bra att lägga ner extra tid på introduktionen med dem som har svårt med språket. Jag uppfattar 
det dock som att introduktionen måste vara anpassad efter de behov och erfarenheter som 
hyresgästen har av tidigare bostadsförhållanden. Detta skulle i sin tur innebära att bovärdarna 
måste vara väldigt lyhörda i kommunikationen och ha förmåga att ”läsa av” sin kunds 
erfarenheter och förmåga att ta till sig ny information. 
 
Enligt Herlitz (2007 s.131-132) är det både sändarens och mottagarens ansvar att budskapet 
vid en instruktion uppfattas korrekt. Vid en instruktion eller inlärningssituation menar han 
dock att det är sändaren som har ett övergripande ansvar. Författaren skriver att det alltid är 
instruktörens uppgift att besluta vilka metoder och former som passar bäst för mottagaren och 
att det är hans uppgift att skapa en känsla av trygghet hos mottagaren så att han känner mod 
att avbryta och ställa frågor. Jag tolkar det som att Herlitz, i detta fall, menar att Bollnäs 
Bostäders bovärdar har det övergripande ansvaret att informationen uppfattas på rätt sätt av 
hyresgästen vid sina lägenhetsintroduktioner. Att Bollnäs Bostäder ska skapa metoder för att 
kommunicera sitt budskap på ett lättillgängligt sätt och genom bovärdarnas bemötande skapa 
trygghet hos invandraren att våga ställa frågor. Med stöd av detta tror jag att det kan vara bra 
för Bollnäs Bostäder att arbeta fram gemensamma rutiner för, inte bara vad som ska gås 
igenom vid en introduktion, utan också hur. Vid intervjuerna tolkade jag det som att samtliga 
tre bovärdar tyckte att det skulle vara bra med gemensamma arbetsrutiner vid introduktionen 
av nya hyresgäster. Aydin sa, citat: Absolut, det är bäst att alla gör lika. Kvaliteten borde då 
bli jämnare och jag skulle, om jag var bovärd, känna mig säkrare av vetskapen att 
arbetsmetoderna är gemensamma och att ingen bovärd arbetar på ett bättre eller sämre sätt än 
någon annan. 
 
Herlitz (2007 s.132) skriver att sändaren, för att kunna ta sitt ansvar, måste ha ett intresse, en 
vilja att lyssna, fråga och känna omtanke vid möten med andra människor. En sändare ska 
också sträva efter att skapa en trygg situation vid kommunikationstillfället och visa sig vara 
tålmodig, respektfull, generös och tillåtande. Att förvänta sig att alla bovärdar ska ha lika stor 
grad av intresse i att möta människor tror jag kan vara svårt. Det går inte att standardisera 
människors sätt att vara, enligt min mening, en del är mer sociala än andra. Jag menar absolut 
inte att viljan inte skulle finnas där, men jag tror att alla människor är olika och det är något 
man måste acceptera. Men för att, som Herlitz skriver, skapa trygghet hos mottagaren anser 
jag därför att det är väsentligt med utbildning gällande dessa frågor och genom det försöka 
skapa gemensamma arbetsmetoder för att introducera och kommunicera med sina invandrade 
hyresgäster. Detta tror jag inte bara skulle skapa trygghet hos dem utan också hos bovärdarna. 
 
Under intervjuerna har jag tolkat det som att det förekommer en viss frustration hos 
bovärdarna över att de hyresgäster som fått lägenhetsintroduktion inte följer de instruktioner 
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de fått. Faulkner skriver (1995 s.116) att mottagaren kan låta bli att följa de instruktioner han 
får, och att det ibland kan bero på bristande motivation hos mottagaren. Hon skriver vidare att 
information som innebär alltför stora förändringar i livet ofta inte tas på allvar. Som jag 
skrivit tidigare, är det för många flyktingar en stor omställning att komma till ett nytt land och 
den lägenhet de får skiljer sig säkert många gånger från deras tidigare boende i hemlandet. De 
får en mängd information vid lägenhetsintroduktionen att ta till sig, vilket jag tror säkert 
också innebär stora förändringar i deras liv. Jag tror också att det kan vara svårt att förändra 
sitt liv så omedelbart som förändringarna och kraven kommer på dessa människor.  
 
Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998 s.41) skriver att det är väldigt viktigt att utveckla 
kundvänliga, enkla och pedagogiska processer och hjälpmedel för kunderna att lära sig. De 
menar att ju lättare det är för kunden att medverka i kundprocessen, desto mindre fel och 
desto mer kvalitet uppstår. Jag ser att de gemensamma rutinerna skulle kunna skapas genom 
att bland annat utveckla information på ett enkelt och kundvänligt sätt som de invandrade 
hyresgästerna på ett pedagogiskt sätt kan förstå och ta del av. Exakt hur detta ska gå till har 
jag inte kommit fram till men jag tycket att de pärmar som vissa bovärdar använder sig av vid 
lägenhetsintroduktionerna idag är ett bra initiativ. De skulle kunna utvecklas till en gemensam 
resurs som alla bovärdar kunde använda sig av. Aydin sa dock under intervjun, att han tyckte, 
att högst två sidor med skriven information skulle vara tillräckligt vid 
lägenhetsintroduktionen. Faulkner skriver (1995 s.114) att informationen inte får innehålla 
mer information än vad mottagaren kan ta emot och att informationen kan behöva delas upp 
och ges successivt vid olika tillfällen. Hon skriver vidare att informationen annars lätt kan 
leda till missförstånd och att forskning har visat att människor kan ta till sig maximalt sju 
olika upplysningar vid ett och samma informationstillfälle. Med tanke på denna information 
borde alltså ett introduktionsmaterial arbetas fram med egenskaperna av att vara enkla, 
pedagogiska och inte alltför långa. Hur det mer exakt skulle gå till kräver nog en djupare 
undersökning. Jag tror att det skulle vara bra att undersöka hur invandrarna tycker att 
informationen skulle utformas för att få ett så väl anpassat introduktionsmaterial som möjligt.  
 
Gemensamma arbetsmetoder tror jag skulle skapa förutsättningar för jämnare kvalitet inom 
företaget och de olika bostadsområdena. Jag är, genom detta arbete, medveten om att 
kommunikationsproblemen förekommer mer i vissa bostadsområden och mindre i andra. 
Trots det tycker jag att en jämn tjänstekvalitet är viktig oavsett om det hjälper en kund eller 
flera i ett visst kundsegment och bostadsområde. I det kommande kapitlet har jag därför valt 
att gå in på ämnet tjänstemarknadsföring och begreppet kvalitet för att visa att kvalitet är 
viktigt men också ett ganska komplicerat begrepp. 
 

9.4 Tjänstekvalitet vid lägenhetsintroduktionen 
Min uppfattning är att, så gott som alla, företag strävar efter att erbjuda så god kvalitet som 
möjligt till sina kunder, men vad är kvalitet? Grönroos skriver (2002 s.74-75) att det är svårt 
att definiera begreppet kvalitet. Ofta uppfattar kunderna kvalitet som ett stort begrepp som 
påverkar deras kvalitetsupplevelse. Om företaget inte lyckas definiera kvaliteten på samma 
sätt som kunden kommer företaget, enligt Grönroos, med största sannolikhet vidta fel åtgärder 
och satsa tid och pengar på fel saker.  
 
Bollnäs Bostäder är ett tjänsteföretag och tjänster är, till skillnad från varor, processer där 
tjänsten produceras och konsumeras samtidigt av den medverkande kunden. Detta gör att 
tjänster är väldigt komplexa och för att kunna utveckla modeller över upplevd kvalitet måste 
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företaget veta vad kunden vill ha. Men hur definierar de invandrade hyresgästerna Bollnäs 
Bostäders kvalitetet? 
 
För att ta reda på hur Bollnäs Bostäders invandrade hyresgäster, med bristande kunskap i 
svenska, definierar kvalitet anser jag att en kundundersökning bör göras, speciellt inriktad på 
detta kundsegment. Enkätundersökningar är då den första metoden jag kommer att tänka på 
men jag inser att vissa svårigheter kan uppstå med denna metod. För det första måste 
enkäterna översättas till hyresgästernas språk eller så får man välja att rikta undersökningen 
mot de invandrare som bott i Sverige så pass länge att de lärt sig svenska. Jag kan då tänka 
mig att en risk med detta kan vara att de bott så lång tid i Sverige att de delvis glömt hur de 
upplevde sin första tid som hyresgäst hos Bollnäs Bostäder. Jag har dessutom, under detta 
arbete, förstått att många flyktingar som kommer är analfabeter vilket också skulle försvåra en 
enkätundersökning. Ett annat alternativ skulle kunna vara intervjuer. Jag inser dock att detta 
skulle kunna vara en ganska tidsödande och dyr metod att tillämpa men fördelarna är att det 
oftast ger goda, informativa och tillförlitliga resultat.  
 
Författaren Jon Steel skriver i sin bok Truth, lies & advertising – the art of account planning 
om hur man kan förstå och kommunicera med andra människor för att skapa starka och 
hållbara relationer mellan företaget och dess kunder. Författaren menar att 
enkätundersökningar i många fall kan ge väldigt missvisande information från de som svarar 
på dem. En person som exempelvis svarar att han tar hänsyn till miljön i sitt dagliga sätt att 
leva kan ändå visa sig köra en bil med hög bränsleförbrukning. Jon Steel förespråkar i stället 
djupintervjuer vilket är en kvalitativ undersökningsmetod som ger en ökad förståelse för 
målgruppers beteenden och åsikter. Till skillnad från enkäter och vanliga intervjuer tar 
kvalitativa djupintervjuer längre tid i anspråk men de ger information om människors 
upplevelser och livsvärld vilket i sin tur ger kunskap och förståelse inom ofta outforskade 
områden. Ett antal av 10-15 personer brukar krävas för att analysera resultaten och urskilja 
vissa beteendemönster och åsikter. Denna undersökningsmetod tror jag kan vara väldigt 
informativ genom att intervjupersonerna kan ge mycket information utifrån det personliga 
mötet och de öppna och flexibla frågor som karakteriserar en djupintervju.   
 
När tjänsteleverantören, i detta fall Bollnäs Bostäder, utifrån kundundersökningen vet hur 
kunderna värderar deras tjänster kan de, enligt Grönroos (s.74), urskilja bra sätt att möta dessa 
utvärderingar. 
 
Grönroos (2002 s.75-80) har utvecklat en modell (figur 1) som visar hur kundens upplevda 
kvalitet tillsammans med den förväntade kvaliteten från traditionell marknadsföring leder till 
en total upplevd kvalitet. 
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Figur 1 

 
Bra kvalitet uppnås, enligt modellen, genom att den upplevda kvaliteten motsvarar kundens 
förväntningar på kvaliteten. Kundernas förväntningar påverkas av en rad faktorer som 
företaget kan påverka antingen direkt eller indirekt. Det är de signaler som företaget sänder ut 
till sina kunder. Kundernas uppfattning om den upplevda kvaliteten delas in i två dimensioner, 
en teknisk dimension (resultatdimension) och en funktionell dimension (processinriktad 
dimension). Den tekniska dimensionen är vad kunden får, exempelvis kvaliteten på en måltid. 
Den funktionella dimensionen definierar hur kunden erhåller tjänsten, det vill säga 
”paketeringen” av tjänsten. Det kan vara vilken service kunden fick av medarbetarna i 
restaurangen. Själva miljön och utformningen av restaurangen kan också spela en stor roll för 
uppfattningen av måltiden. Var tjänsten erhålls är en del av den funktionella dimensionen då 
det förstärker hur kunden upplever tjänsten, men om man vill framhäva miljön kan man se den 
som en tredje dimension av tjänstekvaliteten. Skillnaden mellan den förväntade kvaliteten och 
den upplevda kvaliteten visar resultatet av den totala upplevda kvaliteten som i sin tur skapar 
företagets image. 
 
Om jag översätter denna modell till kundprocessen mellan Bollnäs Bostäders bovärdar och de 
nya hyresgästerna, blir vad kunden får, en lägenhetsintroduktion till sitt nya boende. Detta är 
med andra ord en teknisk lösning på ett problem. Den funktionella lösningen, det vill säga hur 
kunden får sin introduktion spelar också en viktig roll i hur kunden upplever den totala 
kvaliteten. Detta innefattar det bemötande hyresgästen får, bovärdarnas uppträdande, hur de 
utför sina arbetsuppgifter och vad de säger. Dessa två processer inträffar samtidigt i en 
produktions- och konsumtionsprocess. Företagets image påverkar också kundens upplevelse 
av tjänstens kvalitet. Om företaget har en positiv image har kunderna, med största sannolikhet, 
stora förväntningar på företaget, vilket gör att de kan ha överseende med små misstag från 
företagets sida. Om det allt för ofta sker misstag kommer företagets image att försämras. Det 
sammanlagda värdet av dessa tre faktorer skapar kundens upplevda kvalitet. Den upplevda 
kvaliteten ställs sedan i relation till kundens förväntade kvalitet, det vill säga de förväntningar 
den blivande hyresgästen har på lägenhetsintroduktionen. Förväntningarna kan grunda sig på 
Bollnäs Bostäders marknadsföring, image, rykte och så vidare. Jag tror dock att nyanlända 
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invandrare och flyktingar som kommer till Bollnäs kanske inte har sett så mycket av Bollnäs 
Bostäders marknadsföring eller haft möjlighet att skaffa sig en uppfattning om deras image 
vilket kan betyda att de inte har samma förväntningar som många andra kanske har. Däremot 
tror jag att ryktet kan spela en stor roll för dem. En del får automatiskt en lägenhet hos Bollnäs 
Bostäder, som är förmedlad genom Integrationsenheten, men många väljer också att bosätta sig 
hos dem vilket, jag kan tänka mig, beror till stor del på det goda ryktet och att andra invandrare 
rekommenderar dem ett boende hos Bollnäs Bostäder.  
 
Min tanke med denna modell är att den totala kvaliteten borde gå lättare att kontrollera om alla 
bovärdar hade gemensamma arbetsmetoder och arbetade på ett liknande sätt i alla 
bostadsområden. Då skulle den upplevda kvaliteten få goda förutsättningar att hålla en jämn 
nivå och den totala upplevda kvaliteten skulle visa liknande resultat i alla områden.   
 
Enligt Grönroos (2002 s.79-81) kan kunder också ha orealistiska förväntningar på kvaliteten 
vilket automatiskt leder till att den upplevda kvaliteten känns låg även om kvaliteten på 
tjänsten ändå är god. Bovärden Anders sa till mig, under intervjun, att citat: Man ska passa 
sig för tider och att lova för mycket... Jag tolkade det som att han tyckte att de invandrande 
hyresgästerna lätt kunde bli missnöjda när Anders förklarade att han var tvungen att hjälpa de 
som behövde akut hjälp först och att han skulle återkomma till dem dagen efter. Grönroos 
skriver att en tjänsteleverantör därför ska akta sig för att lova för mycket som de inte kan 
hålla, vilket med största sannolikhet leder till missnöjda kunder. Det är, enligt författaren, ofta 
bättre att ge kunden en oväntad överraskning genom att ge bättre service än utlovat.  
 
Enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998 s.54) är kunderna en del av tjänstesystemets 
resurser. De skriver att kundernas utrustning, kunskap och förmåga att ta till sig information 
påverkar förutsättningarna för att kvaliteten på tjänsten ska bli bra.  Jag har förstått, genom 
detta arbete, att det är just dessa förutsättningar som gör det svårt för Bollnäs Bostäder att nå 
det önskade resultat och den kvalitet på tjänsterna som de önskar. De invandrade 
hyresgästernas utrustning, kunskap och förmåga att ta till sig information är formad av den 
kultur de kommer ifrån och det språk de talar vilket kan försvåra tjänsteprocessen. Dessutom 
har kunders känslor, såsom ilska och depression, vid utnyttjandet av en tjänst, enligt Grönroos 
(2002 s.86), uppenbart en inverkan på tjänsteprocessen. Det finns dock inte, enligt författaren, 
så mycket forskning i ämnet. Jag har dock lyckats hitta en forskarartikel som belyser just 
dessa frågor. 
 
Liljander och Strandvik skriver i sin forskarartikel; Emotions in service satisfaction, att 
känslor kan spela en viktig roll i att bestämma tillfredsställelsen med en viss tjänst. Genom en 
empirisk studie av kunders erfarenheter av service hos en arbetsförmedling kom forskarna 
fram till att kundernas känslor påverkade resultatet av kundernas upplevda tjänstekvalitet. 
Resultatet av studien visade att positiva känslor hos kunderna gav bäst resultat i upplevd 
tjänstekvalitet men att negativa känslor har en starkare effekt än de positiva känslorna på den 
upplevda tjänstekvaliteten. Om kunderna bara hade några få positiva eller negativa känslor 
verkade det inte som att de påverkade tjänstekvaliteten nämnvärt. 
 
Om jag, genom Grönroos, Liljander och Strandviks teorier, drar paralleller till Bollnäs 
Bostäder skulle det betyda att hyresgästernas upplevda tjänstekvalitet påverkas av deras egna 
känslor. Jag skrev tidigare i arbetet om Dr Al-Baldawi och hans erfarenheter av att migration 
är en traumatisk och chockartad upplevelse. Det tolkar jag som att många av de invandrade 
hyresgästerna kan ha negativa känslor, såsom ilska och depression med sig, när de medverkar 
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i tjänsteprocessen med Bollnäs Bostäder. Detta, tycker jag, styrker min teori att bovärdarnas 
bemötande är centralt för att på ett kvalitativt sätt kunna bemöta de hyresgäster som jag tror 
många gånger kan ha upplevt traumatiska händelser, både i deras hemland och i Sverige. I 
följande kapitel tar jag upp de tankar jag har om de brister som, jag upptäckt, finns i 
samarbetet mellan Integrationsenheten och Bollnäs Bostäder vilket jag anser försvårar arbetet 
med att skapa just kvalitet för kunden. 
 

9.5 Brister i samarbetet mellan Integrationsenheten och Bollnäs 
Bostäder 
Jag har genom detta arbete förstått att Integrationsenheten förmedlar många av Bollnäs 
Bostäders hyresgäster och att samarbetet mellan dem är viktigt även om det inte är så 
utvecklat i dagens läge.  
 
Integrationsenhetens mottagningsassistent berättade, under min intervju med honom, att han 
gjorde en snabb introduktion av lägenheten på uppskattningsvis femton minuter när 
flyktingarna först anlände till lägenheten. De fick sedan, som mottagningsassistenten uttryckte 
det, ”landa i lägenheten” i två till tre veckor innan de påbörjade någon inskrivning för 
flyktingen på Integrationsenheten. Jag kan tycka att det känns ganska oklart om den korta 
introduktionen på femton minuter räcker för flyktingen att finna sig till rätta i lägenheten. Jag 
förstår att behovet av introduktion varierar från person till person men jag tror att det mesta i 
omgivningen borde kännas oklart för en helt nyanländ flykting. 
 
Bollnäs Bostäders bovärdschef sa, vid min intervju med honom, att han hade känt att de 
nyanlända flyktingarna blir placerade i en lägenhet av Integrationsenheten och sedan lämnas 
där att sköta sig själva med en adresslapp till bovärdskontoret. Han berättade vidare att de inte 
kan någon svenska och vet nästan ingenting om sin boendemiljö och omgivning i det skedet. 
Bovärdschefen förklarade att de idag träffar sina nya invandrade hyresgäster efter ungefär en 
vecka. I vanliga fall brukar de träffa sina hyresgäster första dagen då de får nyckeln, även när 
det gäller de asylsökande från Migrationsverket, men inte de som flyttar till dem i 
Integrationsenhetens regi. Jag tror att det vore bra för, både flyktingen och för Bollnäs 
Bostäder, om flyktingen fick sin lägenhetsintroduktion så fort som möjligt. I synnerhet när 
den nya hyresgästen är så osäker i sin nya situation. Det anser jag också skulle bidra till att 
skapa en större trygghet hos kunden. 
 
Mottagningsassistenten erkände, i min intervju med honom, att han ibland missade dessa 
introduktionsmöten med Bollnäs Bostäder, på grund av stress i sitt arbete. Jag tycker det är 
beklagligt att mottagningsassistenten har så stor arbetsbörda i sitt arbete att han missar 
introduktionsmötena. Om de missas blir både flyktingen och Bollnäs Bostäder lidande. Det är 
Integrationsenheten som tar med sig tolk till dessa möten vilket leder till att Bollnäs Bostäder 
inte själv kan kontakta den nyanlända hyresgästen. Kunden blir lidande eftersom jag anser att 
han inte blir omhändertagen i tid och förblir osäker i sin levnadssituation. Bollnäs Bostäder 
blir lidande genom att bli stående med en osäker kund som kanske på grund av det blir 
missnöjd och som kanske dessutom missköter sin lägenhet på grund av okunskap. 
 
Bovärden Anders uttryckte, under min intervju med honom, att han tyckte det var svårare nu 
för tiden att få hjälp av tolk genom Integrationsenheten. Han sa, citat: Det där med tolk vid 
introduktionen har liksom runnit ut i sanden. Jag tolkade det som att den omorganisering som 
gjorts på Integrationsenheten har bidragit till en del förändringar i samarbetet mellan 
Integrationsenheten och Bollnäs Bostäder. Jag uppfattar det som att det till största delen beror 
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på att det nästan är en helt ny personalstyrka på Integrationsenheten idag på grund av att den 
tidigare personalen numera arbetar med ensamma flyktingbarn i kommunen. Jag anser att det 
är väldigt viktigt att utveckla ett gott samarbete mellan dem. Båda parter, och även 
invandraren, anser jag skulle vinna på ett genomarbetat och väl fungerande samarbete. 
 
Efter dessa tre kapitel om Bollnäs Bostäders och Integrationsenhetens organisatoriska 
arbetsmetoder vill jag i de följande tre kapitlen gå över till att skriva om den fjärde delen i 
detta nionde kapitel – kundanpassning. Jag anser att det, som företag, är väldigt viktigt att 
anpassa sig efter sina kunder så att kunderna finner trygghet och tillfredsställelse i 
kundprocessen.  
 

9.6 Kunskap om sina kunder 
Utifrån intervjuerna med Bollnäs Bostäders bovärdschef och Integrationsenhetens 
mottagningsassistent tolkade jag det som att de hade skilda uppfattningar gällande fördelarna 
med att ha bakgrundsinformation om de flyktingar som kommer till Bollnäs Bostäder.  Jag 
anser att det kan finnas stora fördelar för Bollnäs Bostäder att, i så god tid som möjligt, få 
reda på vilket land de kommande flyktingarna kommer ifrån. Personalen skulle då få 
möjlighet att förbereda sig inför det nya kundmötet och skapa sig en förförståelse genom att 
få vetskap om vilka förhållanden i hemlandet som flyktingen har lämnat. De skulle också få 
lättare att bemöta de nya kunderna med empati och medkänsla. Jag skrev tidigare om att 
Arnerup-Cooper och Edvardsson anser att medarbetarna i företaget behöver känna empati för 
sina kunder och ha förmåga och vilja att leva sig in i kundernas situation och försöka förstå 
deras känslor och lidande. Jag anser att det måste vara mycket lättare att förbereda sig och 
leva upp till detta om det finns tillgång till information. 
 
Herlitz (2007 s.203) skriver att om man som svensk ska resa utomlands, för en längre period, 
är det en fördel att läsa på om landets historia, kultur, politik och kvinnoroller mm. Ju mer 
kunskap man har desto mer förstår man sin omgivning, skriver han. Dessutom kommer 
kunskapen att väcka respekt, enligt författaren. Herlitz påstående borde, enligt mig, stämma 
lika bra här hemma i Sverige. Idag kommer de andra ländernas människor till oss vilket borde 
betyda att vi kan vinna respekt genom att läsa på om deras kultur, politik, historia och så 
vidare. Jag tror också att denna kunskap och respekt skulle kunna bidra till den trygghet hos 
invandrarna som eftersträvas i kundmötet. Om inte trygghet skapas, anser jag, att det med stor 
sannolikhet kan bli den motsatta effekten. Jag skriver därför i nästa kapitel om osäkerhet och 
vikten av att minska osäkerheten bland sina kunder genom kommunikation, information och 
inlärning. 
  

9.7 Osäkerheten hos kunderna  
En viktig del i tjänsteutvecklingen är, enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998 s.98) att 
hantera och förminska osäkerheten hos sina kunder. Bovärdschefen berättade under min 
intervju med honom om den incident som inträffat när bovärdarna skulle placera ut 
temperaturmätare i lägenheterna. Det resulterade i att den invandrade hyresgästen blev både 
rädd och upprörd eftersom han inte visste vad det var för något.  
 
Varför uppstod incidenten med temperaturmätarna? Jag tolkar det som att det måste vara den 
bristande kommunikationen som var anledningen till att hyresgästen blev rädd och upprörd. 
Jag uppfattar det som att bovärden försökte förklara vad temperaturmätaren var för något men 
hyresgästen förstod tydligen inte och bovärden insåg inte att han inte förstod. Vad hade 
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Bollnäs Bostäder kunnat göra annorlunda? Jag vet inte om Bollnäs Bostäder, i förväg, sände 
ut någon information angående denna temperaturundersökning till sina hyresgäster. Men även 
om de hade gjort det hade säkert inte denna hyresgäst lyckats ta till sig den informationen på 
grund av sina bristande kunskaper i svenska. Jag tror att om det vid kommunikationstillfället 
hade gått att ”läsa av” hyresgästen och situationen så hade incidenten gått att undvika genom 
att låta bli att temperaturmäta just den lägenheten. Ett alternativ hade varit att anlita en tolk 
men jag har förstått att det är svårt på grund av Integrationsenhetens omorganisering och lång 
väntetid i dagsläget. 
 
För att förminska osäkerheten hos sina kunder krävs det, enligt Arnerup-Cooper och 
Edvardsson (1998 s.99) kommunikation, information och inlärning. Dessa tre behöver 
samordnas för att skapa förutsättningar för kunden att, på bästa sätt, medverka i 
tjänsteprocessen. Inlärning handlar i detta fall, enligt författarna, i första hand om ett förändrat 
beteende hos företaget. Ofta är organisationer uppdelade i olika delar där medarbetarna har 
olika ansvarsområden. Detta leder därmed till att den enskilda arbetaren sällan erfar 
konsekvenserna av sina beslut vilket gör att han inte heller kan ta fullt ansvar för dem. 
Svårigheten uppstår, enligt författarna, när sambanden mellan beslut och effekt inte går att se.  
 
Utifrån denna information tänker jag att Bollnäs Bostäders arbete också påverkas av det 
arbete som Integrationsenheten utför. De har olika ansvarsområden när det gäller 
kundprocessen där Integrationsenheten utför sina arbetsuppgifter gentemot kunden och 
Bollnäs Bostäder utför sina. Detta skulle kunna innebära att det kan uppstå svårigheter i att se 
sambanden mellan deras beslut och den effekt det leder till. Integrationsenheten upplever 
exempelvis inte effekterna av deras korta lägenhetsintroduktion på femton minuter, vilket 
Bollnäs Bostäder i stället gör.  
 
Jag ser bara incidenten med temperaturmätarna som ett exempel på vad som kan uppstå 
genom kommunikationssvårigheter mellan ett företag och dess kunder. Jag tror att risken är 
väldigt stor att sådana här missförstånd kan uppstå mellan människor med olika språk och 
olika kulturella bakgrunder. Bovärdarna har en väldigt nära kontakt med företagets kunder 
och i nästa kapitel skriver jag därför om mina tankar om deras arbete. 
 

9.8 Bovärdarnas kunskap och erfarenheter 
Bovärdarna har, vilket jag skrivit tidigare, en central roll i de kundmöten som präglas av de 
svårigheter som detta arbete handlar om. Det har också visat sig att de arbetar efter olika 
individuella arbetsmetoder och utav de tre jag intervjuade hade Ove, som arbetat i trettio år, 
den mest utarbetade metoden. Han sa att han hade utvecklat sina arbetsmetoder successivt 
under många år vilket gör att jag funderar på om anställningens längd och arbetslivserfarenhet 
av att arbeta som bovärd har någon betydelse. Jag tror att det har det. I de flesta arbeten lär 
man sig något nytt varje dag, och jag tror, att all ny erfarenhet går att tillämpa och använda till 
att skapa en lättare arbetslivstillvaro för sig själv. Av erfarenhet kan man successivt se att 
olika moment i arbetet går att förenkla vilket borde ses som fördelaktigt, både för att 
underlätta det egna arbetet och för att förenkla kundprocessen för kunden.  
 
Effektiviseringen av arbetsmomenten, tror jag, kan ha många fördelar. Ove berättade, i min 
intervju med honom, att den extra tid som han lägger ner på invandrarna är en investering 
som han snabbt tjänar in genom att slippa onödigt arbete och att det är orsaken till att han 
klarar av att arbeta som ensam bovärd på ett relativt stort bostadsområde. Jag tolkar det som 
att Ove genom sina arbetsmetoder underlättar sitt eget arbete, underlättar för kunderna genom 
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att ge dem information och kunskap, skapar goda relationer med sina kunder och dessutom 
sparar tid och pengar genom att slippa onödigt arbete och onödiga reparationer. Jag har inte 
intervjuat alla företagets femton bovärdar, men jag anser att Oves erfarenhet och kunskap är 
värdefull för företaget och jag tycker att han kan ses som en inspirationskälla. Liksom jag 
skrev tidigare, fick jag intrycket under mina intervjuer med bovärdarna att samtliga skulle se 
det som positivt med gemensamma arbetsrutiner vid lägenhetsintroduktionerna. Detta skulle 
då innebära att bovärdarna, inte var och en ska ta till sig av de delar av Oves arbetsmetoder 
som de anser passar dem, utan att de tillsammans ska skapa gemensamma och nya rutiner. 
Däremot tolkar jag det som att Ove verkar ha en bra filosofi när det gäller relationen till sina 
hyresgäster. Han sa under intervjun, att skapandet av en god kontakt vid 
lägenhetsintroduktionen leder till fortsatt förtroende, förståelse och ett givande samarbete med 
hyresgästen under hela dennes hyrestid. Det är däremot något som jag anser att alla kan ta till 
sig av. 
 
Aydin, sa under min intervju med honom, att han såg många fördelar med att själv vara 
invandrare i sitt yrke. Även Botkyrkabyggen och Familjebostäder hade anställda bovärdar 
med utländskt ursprung, vilket de såg som en värdefull tillgång. Bovärdschefen berättade för 
mig, under intervjun, att han gärna skulle anställa invandrare vid rekrytering av ny personal 
men att svårigheten är att det är väldigt få invandrare som söker när de har en utannonserad 
tjänst! Jag anser att det helt klart är en styrka att ha en mångkulturell personal, i synnerhet när 
kunderna är mångkulturella. 
 
Anders berättade, vid min intervju med honom, att han reagerade på att de invandrade 
hyresgästerna skräpar ner mycket mer än övriga hyresgäster. Vid föreläsningen med Dr Al-
Baldawi berättade han att detta beteende är kulturellt betingat. Många invandrare kommer 
från länder där korruption och stort missnöje råder mot staten. Där ser människorna hemmet 
som sin enda tillgång och statussymbol medan allt annat utanför dörren tillhör staten och inte 
angår dem. Han berättade vidare att denna inställning mot det offentliga har människorna 
sedan med sig i sin kulturella ryggsäck när de kommer till andra länder. Jag tror därmed att 
anledningen till att de skräpar ner mer, helt och hållet beror på bristande kunskap om det nya 
land de kommer till. Jag kan tänka mig att de människor som flyr krig och förföljelse inte haft 
möjlighet att skaffa sig så mycket kunskap, i förhand, om det land som tar emot dem. De vet 
säkert inte att vi har en mycket mer demokratisk stat, att vi exempelvis har allemansrätt i 
Sverige och månar om vår miljö. Denna information, anser jag, att de måste få innan vi kan 
kräva att de ska leva efter dessa regler. Jag tycker dock inte att informationsansvaret gällande 
dessa frågor ska ligga på Bollnäs Bostäders bovärdar. Jag tror och hoppas att de får den 
informationen i någon sorts kommunal utbildning för invandrare.  
 
Vid intervjun med Anders pratade vi också om huruvida det var positivt eller negativt med 
skriven information på de invandrades hemspråk, exempelvis på lappar i tvättstugorna. Innan 
jag påbörjade detta arbete trodde jag självklart att det skulle vara bra, men jag är nog av en 
annan uppfattning idag. Anders berättade att han hade deltagit i en kurs där han fick lära sig 
att det finns nackdelar med att erbjuda information på invandrarnas hemspråk. Jag tolkade det 
som att om något språk saknades blev det lätt en ursäkt att skylla på för att inte bry sig om 
informationen. Idag har vi bara svensk information vilket ställer krav på att de måste lära sig 
språket, sa Anders. Aydin sa, vid min intervju med honom, att han inte tror på metoden att 
sätta upp skrivna lappar. Jag tolkade det som att han menade att verbal kommunikation är 
mycket bättre och att många invandrare är analfabeter och inte skulle ha någon möjlighet att 
läsa lapparna. Utifrån det jag skrivit tidigare, om verbal- och icke verbal kommunikation, tror 
jag därför mer på verbal kommunikation i stället för skrivna lappar. 
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Jag har i detta arbete redogjort för de svårigheter som kan uppstå gällande kommunikation 
och kulturella skillnader, till största delen, ur Bollnäs Bostäders perspektiv. I följande två 
kapitel, vilka jag ser som de sista delarna i denna analysdel, skriver jag om mina tankar 
angående problemen och möjligheterna ur ett yttre perspektiv. Jag reflekterar över mina 
intervjuer med de invandrade hyresgästerna, Botkyrkabyggen och Familjebostäder. 
 

9.9 Upplever Bollnäs Bostäder och invandrarna olika problem?  
Under min intervju med de fyra invandrade hyresgästerna som läste på SFI uppfattade jag det 
som att ingen av dem tyckte att det hade varit några problem med kommunikationen när de 
flyttade in hos Bollnäs Bostäder. Samtliga hade fått introduktion av sina lägenheter och 
samtliga uppgav att de förstått den information som getts. Jag undrar hur det egentligen ligger 
till, om intervjun är helt tillförlitlig och om svaren var helt sanningsenliga. Den kvinnliga 
hyresgästen uppgav att hennes man hade upplevt vissa svårigheter med språket och 
kommunikationen med Bollnäs Bostäder i början av deras boende. Det hade varit väldigt 
intressant att, på något vis, göra en större undersökning som visar hur invandrarna ser på 
kommunikationen med Bollnäs Bostäder. Kan det vara så att de invandrade hyresgästerna inte 
alls upplever kommunikationen som något problem? Finns det andra saker som de, i 
relationen med Bollnäs Bostäder, upplever som större problem? 
 
En intressant sak som hände under intervjun var att alla, utom en, började berätta om saker i 
sin lägenhet som de var missnöjda med, även fast jag inte frågat dem om dessa saker. Jag 
tolkar detta som att dessa fyra inte såg kommunikationen som det huvudsakliga problemet, 
utan att de i första hand efterfrågade bättre service gällande deras felanmälningar. Detta är 
som sagt något som jag tror kräver en djupare undersökning för att ta reda på vilka behov 
hyresgästerna egentligen har.  
 
Syftet med detta arbete var att delvis söka möjligheter till förbättringar på arbetsmetoder för 
Bollnäs Bostäder och för att få tips på nya arbetsmetoder intervjuade jag två andra 
fastighetsföretag. I nästa kapitel skriver jag om mina tankar utifrån vad det gav. 
 

9.10 Botkyrkabyggens och Familjebostäders arbete 
Jag har i detta arbete intervjuat två andra fastighetsföretag för att se hur de arbetar med sina 
kommunikationsfrågor när det gäller lägenhetsintroduktionen med de invandrade 
hyresgästerna. Jag ville undersöka om jag kunde finna några, för Bollnäs Bostäder, nya 
arbetsmetoder för att nå ut med sina budskap. Jag upptäckte att både Botkyrkabyggens och 
Familjebostäders arbetsmetoder var ganska snarlika de som Bollnäs Bostäder har. En skillnad 
var dock att ingen av dem hade något samarbete med Integrations- eller Migrationsverket i 
sina kommuner, vilket Bollnäs Bostäder har. Lena, på Botkyrkabyggen berättade dock att de 
hade ett visst samarbete med olika kulturföreningar i Botkyrka som kunde hjälpa till vid olika 
kommunikationstillfällen. Jag tycker att initiativet till samarbetet mellan Bollnäs Bostäder och 
Integrationsenheten är väldigt bra och jag hoppas att det går att utveckla till ett givande och 
värdefullt samarbete för båda parter och för invandrarna inom den närmsta framtiden. 
 
En sak som distriktschefen på Familjebostäder berättade var att de hade planer på att förbättra 
sin kommunikation vid lägenhetsintroduktionen genom att spela in en film. Jag tyckte det lät 
väldigt intressant och jag har därför läst på lite angående visuell kommunikation. Jag tolkar 
det som att kommunikation genom ljud och bild kan vara en metod för inlärning som de flesta 
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människor skulle uppleva som lättare. Bergström skriver (2004 s.261) att det verbala 
budskapet förstärks av det visuella och att man då drar nytta av de bådas likheter och 
olikheter. Han skriver vidare att människans visuella minne är mycket bättre än det verbala 
och att kombinationen av ord och bild leder till en mycket bättre minnes- och inlärningseffekt. 
Jag tror säkert att detta skulle vara en bra metod för Bollnäs Bostäder, och många andra 
fastighetsföretag, att nå ut med sin information på ett effektivare sätt, men det är nog också en 
dyr investering, som distriktschefen på Familjebostäder sa. Jag uppfattar det som att det inte 
är någon enkel uppgift att spela in en film. Bergström skriver (2004 s.262) att det lätt kan bli 
ett tråkigt budskap om informationen blir för övertydlig vilket i sin tur skapar en helt passiv 
mottagare som inte tar till sig den information som ges. Han skriver att upprepningar där 
samma sak sägs i ord och bild kan upplevas irriterande och nedvärderande från sändarens 
sida. Utifrån detta tolkar jag det som att det är ett svårt beslut att ta huruvida en filminspelning 
skulle vara bra för Bollnäs Bostäder. 
 
Är behovet så starkt att det är värt den dyra investering som en film innebär? Jag anser att 
framgångsrik kommunikation helt beror på mottagarens villkor och motivation. Med detta i 
åtanke bör man också inse att alla människor är olika och att en film kanske visar sig vara 
värdefull endast hos ett fåtal av de nya hyresgästerna och helt överflödig hos andra. Det kan 
dock vara så att informationen lättare skulle uppfattas och nå fram genom filmen. Jag tror, 
även här, att en undersökning borde göras huruvida en film skulle bidra och underlätta för 
Bollnäs Bostäder och deras hyresgäster. 
 
Jag känner nu att jag har tagit upp, och diskuterat, en rad faktorer i Bollnäs Bostäders 
kommunikationsarbete. I det följande, och sista kapitlet i denna uppsats vill jag därför 
sammanfatta de mest centrala resultat och förslag jag har till Bollnäs Bostäder. 
 
 

10. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Jag förstod, redan innan jag påbörjade denna uppsats, att jag under denna korta tid inte 
kunde förvänta mig att komma fram till en revolutionerande lösning på det komplexa 
problemområde som mitt arbete behandlar. Min uppsats belyser dock en rad problem som jag 
uppfattar är vanligt förekommande inom fastighetsföretag och jag anser att jag har kommit 
fram till en del intressanta resultat under arbetets gång. Jag har valt att sammanfatta de mest 
centrala resultaten här och ge förslag på fortsatt forskning i de frågor som jag anser skulle 
tillföra mycket till ämnet. 
 

10.1 Resultat 
Jag har under arbetets gång blivit övertygad om att det är väsentligt för fastighetsföretag att 
skapa gemensamma arbetsmetoder och introduktionsmaterial för bovärdarna när det gäller 
lägenhetsintroduktionen. Detta för att skapa jämnare kvalitet i kundprocessen och trygghet 
hos både hyresgäst och bovärd. Introduktionsmaterialet bör enligt mina undersökningar vara 
enkelt, pedagogiskt och inte alltför långt. Jag har inte kommit fram till hur det exakt ska 
utformas. Jag tror däremot att de gemensamma metoderna bör skapas genom ett samarbete i 
företaget där bovärdarna medverkar, och att det även är viktigt att ta del av hur de invandrade 
hyresgästerna tycker att lägenhetsintroduktionen kan utformas. 
 
Syftet med detta arbete var också att se om jag kunde finna några värdefulla tips på 
arbetsmetoder som fastighetsföretag skulle kunna tillämpa för att förbättra sin 
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kommunikation. Genom min intervju med Familjebostäder i Göteborg fick jag ta del av deras 
planer på att utveckla en introduktionsfilm. Jag tycker att deras idé var väldigt intressant, men 
jag inser att det även här behövs närmare undersökningar för att skapa ett underlag att ta 
beslut utifrån. Jag anser att priset för att producera en introduktionsfilm måste ställas i relation 
till den kundnytta den kan beräknas bidra till, för det aktuella fastighetsföretaget, och utifrån 
det kan företaget sedan ta ett beslut huruvida det är ett alternativ för dem att satsa på. 
 
Kommunikation är ett stort begrepp som innefattar väldigt många sätt att kommunicera på. 
Jag tror att en skicklig kommunikatör behöver behärska, inte bara verbal-, utan även icke- 
verbal kommunikation. Jag anser också att en bra kommunikatör, i första hand behöver vara 
medveten om vilka signaler han själv sänder ut innan han kan koncentrera sig på att tyda 
andras signaler. Många av de signaler man själv sänder ut tror jag nämligen är omedvetna. 
Därför anser jag att det skulle vara värdefullt för fastighetsföretagens bovärdar att få utbilda 
sig inom detta område. Jag anser att det är viktigt att bovärdarna kan ”läsa av” sina kunder för 
att förhindra missförstånd, förstå deras känslor, minska osäkerheten och skapa trygga 
kommunikationssituationer. 
 
Efter mina intervjuer med de fyra invandrade hyresgästerna, som läste på SFI, insåg jag att 
invandrarna kanske inte alls upplever samma kommunikationssvårigheter som deras 
hyresvärd gör. Ingen av dem uppgav att de hade upplevt några kommunikationssvårigheter 
med Bollnäs Bostäder trots att de hade mycket begränsade kunskaper i svenska när de flyttade 
in hos dem. Jag tolkade det i stället som att tre av de intervjuade upplevde att de ville ha bättre 
service när det gällde de felanmälningar de gjort till sina bovärdar. Den kvinnliga hyresgästen 
uppgav dock att hennes man hade upplevt vissa svårigheter med språket och 
kommunikationen med Bollnäs Bostäder i början av deras boende, viket gör att jag ändå 
misstänker att kommunikationsproblem även upplevs från de invandrade hyresgästernas sida. 
Jag anser att det krävs djupare och större kundundersökningar för att få mer tillförlitlig 
information gällande de invandrade hyresgästernas åsikter om kommunikationen med sin 
hyresvärd. Detta för att verkligen få reda på vad kunderna egentligen tycker om företagets 
tjänster och för att få möjlighet att skapa metoder som är anpassade efter deras behov. 
 
Jag har insett, genom detta arbete, att förståelse är ett nyckelord när det handlar om att bemöta 
människor från andra kulturer. Herlitz skriver (2007 s.203-204) att även om vi har svårt att 
förstå en människas beteende ska vi försöka utgå från att det beteendet kanske är helt normalt 
i den kultur de kommer från. Jag anser att det är väldigt viktigt att fastighetsföretagen söker 
förklaringar till varför hyresgästerna beter sig som de gör. Annars tror jag inte att det spelar 
någon roll hur mycket företagen tjatar om de regler som gäller i bostadsområdena och hur 
mycket informationsfilmer de visar. Jag anser att förståelsen leder till kunskap hos 
fastighetsföretagen vilket i sin tur gör att de kan bemöta sina kunder på ett kvalitativt sätt. 
 

10.2 Förslag till fortsatt forskning 
Jag har under detta arbete ställts inför en rad frågor som jag gärna skulle vilja ha svar på men 
som jag, på grund av den begränsade tiden, inte haft möjlighet att undersöka närmare. Jag kan 
därför ge förslag på ett antal ämnesområden som, jag anser, skulle tillföra mycket till ämnet 
gällande kommunikationen mellan fastighetsföretag och deras invandrade hyresgäster. 
 
Hur en lägenhetsintroduktion bör utformas 
Jag tror det skulle vara av glädje för många fastighetsföretag om forskning gjordes gällande 
hur en lägenhetsintroduktion bäst utformas för de invandrare som har svårigheter med det 
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svenska språket. Områden som skulle gå att undersöka är exempelvis vad företagen vill 
förmedla med sin introduktion respektive hur invandrare tycker att introduktionen skulle 
utformas. 
 
Hur andra fastighetsföretag arbetar 
Jag har i detta arbete intervjuat två andra fastighetsföretag för att se hur de arbetar med sina 
kommunikationsfrågor och se om jag kunde finna några värdefulla tips på arbetsmetoder. Jag 
anser att det skulle vara väldigt intressant att forska mer i ämnet och undersöka ett större antal 
fastighetsföretag för att försöka finna de som kommit längst i sitt arbete gällande dessa frågor. 
Jag vet att SABO, i skrivande stund, är på väg att lansera en rapport som handlar om just 
dessa frågor baserade på åtta allmännyttiga fastighetsföretag, vilket kan vara intressant att ta 
del av. Jag tror dock inte att det, på långa vägar, anses vara färdigforskat i detta ämne. 
 
Icke-verbal kommunikation 
När man arbetar med kunder från många olika kulturer tror jag det är vanligt att de språkliga 
kunskaperna inte alltid räcker till. Jag tycker att det skulle vara väldigt intressant om någon 
forskade mer i ämnet icke-verbal kommunikation över kulturgränserna. Det skulle, anser jag, 
tillföra mycket till ämnet. 
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