
 

  

  

Långsiktigt fastighetsföretagande 

genom personliga, hållbara och lojala 

kundrelationer 

   
 

 

 

Alexander Kjellgren och Martin Wallin 

 

 

 

 

VT 2013 

 

 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 

Företagsekonomi 

Examensarbete i företagsekonomi 

 

  

 

Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist 

Examinator: Arne Fagerström 

 

  



 

  

Sammanfattning 
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Syfte Syftet med studien är att skapa förståelse för hur 

ledningen i fastighetsföretag arbetar för att på 

lång sikt skapa personliga, hållbara och lojala 

kundrelationer. 

Metod: Studien antar ett aktörssynsätt och den 

hermeneutiska traditionen. En fallstudie på totalt 

fem fastighetsföretag har genomförts där 

sammanlagt 18 kvalitativa intervjuer fullbordats.  

Resultat &  

Slutsats: Studien visar att företag arbetar också utanför sin 

kärnverksamhet för att skapa personliga, hållbara 

och lojala kundrelationer. Företag bör skapa ett 

värde som även delas av kunder. För att skapa 

starkare band till sina kunder kan företag styra sin 

verksamhet med hjälp av CSR (Corporate Social 

Responsibility) verksamheter av olika slag för att 

skapa hållbara, djupa och långsiktiga 

kundrelationer och därigenom bidra till att infria 

kundernas önskemål. Genom att leverera 

produkter och tjänster av hög kvalitet, att 

tillhandahålla aktiviteter för kunder och samarbeta 

med nyckelpersoner kan kundernas lojalitet öka. 

Vidare  

forskning: Förslag till vidare forskning är att genomföra en 

ny studie med samma syfte, dock med tillägg av 

intervjuer med kunder. Det är också viktigt att 

studera frågan utifrån kundernas perspektiv, för 



 

  

att närmare undersöka hur kunder vill stärka 

relationen till de företag man arbetar med. På 

detta sätt kan en bild ges av hur kunder på bästa 

sätt kan motiveras att ställa upp och vara med och 

påverka företagens beslut. I flera intervjuer har 

det framkommit att ledningen i företagen ofta har 

problem att få en bred uppslutning vid 

kundmöten. 

 

Nyckelord: Verksamhetsstyrning, Customer Relationship 
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1. Introduktion 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till denna studie. Det 

redogörs också för syfte och problemformulering. Slutligen visas 

nödvändiga avgränsningar samt dispositionen av arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Funck, (2009) och Olve, Roy och Wetter (1999:73) menar att 

utgångspunkten för att företag ska vara framgångsrika på lång sikt 

med sin verksamhetsstyrning, är deras vision och strategi. 

Kundperspektivet som styrmedel är det primära för att företag ska 

vara framgångsrika. Vidare beskriver de kundperspektivet som ett 

sätt att mäta nutida resultat och faktorer, som styr företagens 

framtida framgångar. Mätningen ska förse ledningen med underlag 

så att företagets målsättningar uppnås på ett effektivt sätt. 

Kombinationen mellan korta och långsiktiga mål kan till stor del 

bidra till kundlojalitet. Anställda lägger stort fokus på att uppnå 

visionen genom att lägga tyngdpunkt på kundperspektivet i 

Balanced Scorecard (BSC).  

Chen och Popovich (2003) menar att i mitten på 1900-talet, 

började företag att massproducera och massmarknadsföra sina 

produkter. På grund av det, minskade arbetet med 

kundrelationer och kunderna slutade var unika och kunskap om 

deras behov ansågs inte vara lika viktigt. I dag försöker företag 

återuppta kundrelationer för att skapa lojala kunder som är 

lönsamma på lång sikt. Det kan göras genom att implementera 

CRM-strategier, som ett sätt att styra verksamheten. CRM är ett 

program och ett arbetssätt som företag kan använda för att vara 

framgångsrika i sitt arbete för att skapa goda kundrelationer. Enligt 

Kristiansson (2006) är Customer Relationship Management (CRM) 

en strategi som innebär att företag registrerar och tillmötesgår 

kundernas krav i syfte att överträffa deras önskemål och därmed 

handla igen. För att kunder ska bli lojala är det viktigt att förstå och 
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kategorisera dem för att kunna erbjuda ett mervärde. Kotler, 

Armstrong, Wong och Saunders (2008:394) hävdar att CRM är ett 

verktyg för företag som hjälper dem att samla in och bearbeta 

kunddata. CRM kan bidra med kunskap om kundernas värderingar 

och önskemål. Bull (2003) anser att strategin är ett användbart 

verktyg för att identifiera lönsamma kundgrupper. Verktyget hjälper 

även till att rangordna kunder eftersom det kan vara svårt för företag 

att ha relationer till samtliga sina kunder. CRM innebär enligt 

Parvatiyar och Seth (2001) att selektivt välja lämpliga kunder så att 

företag kan fördela sina resurser till kunder de tjänar mest på.  

För att skapa kundnöjdhet är det även viktigt att företag, genom 

sin verksamhetsstyrning tar ett samhällsansvar. Jutterström och 

Norberg (2011:18) hävdar att ett socialt ansvarsfullt företag kan öka 

kundnöjdheten och lönsamheten. Carroll och Shabana (2010) och 

Grankvist (2009:18) menar att kunder har höga krav på hur företag 

ska styra sin verksamhet. Kunder förväntar sig att företag utöver att 

vara lönsamma även tar ett samhällsansvar mot anställda, 

konsumenter och ägare. Företag har både kunskap och ekonomiska 

resurser för att ta ett ansvar för samhället. Corporate Social 

Responsibility (CSR) är enligt Luo och Bhattacharya (2006) en 

strategi som innebär att företag tar ett socialt ansvar mot kunder och 

anställda. Ett socialt ansvar utifrån ett ekonomiskt och miljömässigt 

perspektiv leder till att företag agerar på ett sätt som inte bara är rätt 

utan även smart och hållbart. CSR som styrkoncept bidrar till att 

företag levererar ett högre värde på sina produkter eftersom kunder i 

större utsträckning är tillfredsställda med produkter och tjänster från 

ett företag som styr sin verksamhet på ett socialt ansvarsfullt sätt. 

Falkenberg och Brunsael (2012) hävdar att företag, med hjälp av 

CSR-strategier kan skapa konkurrensfördelar på marknaden. 

Nackdelen kan vara att konkurrenter kopierar strategin, vilket leder 

till att CSR inte längre är en fördel för företag utan en nödvändighet. 

CSR som ett sätt att styra verksamheten, kan även resultera i bättre 

rykte vilket är svårt för andra företag att kopiera. Ett högt anseende 

kan vara en värdefull tillgång för företag när kunder står inför valet 

att välja mellan olika produkter. 
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Enligt Wallin Andreassen och Lindestad (1997) bidrar en positiv 

bild av företag till kundnöjdhet eftersom köpare kan förutspå hur bra 

servicen eller produkten kommer att vara. När de väljer mellan olika 

företag är det lättare att fatta beslutet om de har en positiv bild. 

Enligt Wallin Andreassen och Lindestad (1997) och Cronin, Brady 

och Hult (2000) är förväntningar på produkter eller tjänster 

betydelsefullt för kunders tillfredställelse. Det innebär att kunder kan 

jämföra upplevelsen av tjänster eller produkter med förväntad 

kvalitet. En negativ avvikelse minskar kundnöjdheten medan en 

positiv avvikelse ökar eller behåller den. Vidare menar de att 

kundnöjdhet har en positiv inverkan på kundlojalitet.  Boven och 

Chen (2001) hävdar också att det finns ett samband mellan 

kundnöjdhet och lojalitet men att det inte är tillräckligt att kunder är 

nöjda med produkter och tjänster utan de måste vara väldigt nöjda 

med köpet. Vi tolkar detta som att det inte räcker med att företag 

infriar kunders förväntningar på kvalitet för att de ska bli lojala utan 

de måste överträffa kundernas förväntningar. Wallin Andreassen och 

Lindestad (1997) påvisar att det är vad kunderna tycker om 

företagens produkter och tjänster, som avgör hur kvalitén värderas 

och huruvida köpet är överlägset mot liknande produkter och 

tjänster.  

Ett sätt för företag att överträffa kunders förväntningar på 

produkter och tjänster kan vara att försöka skapa personliga 

relationer med anställda och kunder. Enligt Bove och Johnson 

(2000) kan personliga relationer till en specifik individ i företaget 

generera nöjdare kunder. En kund som har en relation till en enskild 

medarbetare ökar lojaliteten till företaget. Det finns risker med att ha 

personliga relationer. Om medarbetaren går till ett annat företag 

inom samma bransch, kan kunder också vilja byta.  Homburg och 

Giering (2001) hävdar att i branscher där det är svårt för kunder att 

byta företag kan de stanna kvar i företaget även om anställda 

bestämmer sig för att byta. Men det kan å andra sidan leda till att 

kunder tappar tillit och försämrar sin attityd till företaget. I 

serviceyrken där en daglig kontakt sker med kunder kan personalen 

spela en avgörande roll i uppbyggandet av kundlojalitet. Reinartz 

och Kumar (2002) hävdar att det även finns ekonomiska risker med 



4 

 

lojala kunder. Risken består i att kunder kräver av företaget att de 

ska få specialanpassad service som kan vara kostsamt. Vidare menar 

de att lojala kunder vill ha ekonomiska fördelar för att vara lojala, 

vilket kan leda till lägre lönsamhet. Ekonomiska fördelar för kunder 

är något som även Bove och Johnson (2000) och Gwinner, Gremler 

och Bitner (1998) tar upp. Men de tillägger att sociala fördelar är 

viktigare för att kunder ska vara lojala. Reinartz och Kumar (2002) 

menar att trots de ekonomiska riskerna är det bra med lojala kunder 

om företag kan avgöra när en kund slutar vara lönsam. Enligt Bove 

och Johnson (2000) är en fördel med lojalitet till företag att det krävs 

många misstag för att kunder ska bli missnöjda och lämna företaget. 

En annan fördel som de och Reinartz och Kumar (2002) nämner är 

att lojala kunder sprider ett gott rykte om företag. När kunder är 

lojala behöver företag inte använda lika stora resurser för att hitta 

nya. Det kan vara mer kostsamt för företag att attrahera nya kunder 

än att arbeta för att behålla existerande. 

Baserat på vad forskarna nämner ovan, är uppfattningen att det är 

centralt att företag styr sin verksamhet mot att uppnå kundnöjdhet 

och lojalitet för att vara framgångsrika på lång sikt. Kristiansson 

(2006) menar att CRM bidrar till att företag förstår kunder och 

därmed överträffa deras förväntningar och önskningar. Luo och 

Bhattacharya (2006), Parvatiyar och Sheth (2001), Ngyen och 

Simkin (2012) Carroll och Shabana (2012) och Simanis och Hart 

(2008), menar att Corporate Social Responsibility (CSR) bidrar till 

kundnöjdhet genom att det är lättare att vara nöjd med ett företag 

som tar socialt ansvar och att även upplevelsen av kvalitéten då 

ökar. Luo och Bhattacharya (2006) menar att CRM och CSR 

förhåller sig till varandra genom att båda fenomen kan skapa lojala 

kundrelationer. CSR bidrar med att ett värde skapas mellan företag 

och samhället. Chen och Popovich (2003) anser att CRM är ett 

verktyg som hjälper till att leverera ett högre värde till nuvarande 

kunder. Det är inte nytt att det är viktigt med nöjda och lojala kunder 

och att CRM och CSR- strategier som styrkoncept bidrar till detta. 

Men vi har uppmärksammat att det i forskningssammanhang inte 

verkar finnas någon beskrivning av hur ledningen i företag konkret 

ska gå tillväga för att förstå kunder och arbeta på ett socialt 
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ansvarsfullt sätt. Det vi hittat är, Ludvigsson och Ahlinder (2008), 

som hävdar att kundrelationer i fastighetsbolag stärks genom att göra 

kunder nöjda och det kan göras genom kommunikationskanaler och 

genom att lyssna på kunder. Alvemo och Holm (2007) menar att det 

är viktigt att företagskulturen genomsyras av ett kundfokus för att 

kundrelationer ska stärkas. Studierna visar inte hur ledningen ska 

styra sin verksamhet på ett socialt ansvarsfullt sätt eller hur de kan 

arbeta för att förstå företagets kunder. Hur ledningen kan göra för att 

effektivisera styrningen av verksamheten och skapa hållbara, 

personliga och lojala relationer verkar inte finnas. Det finns enligt 

oss utrymme för en studie som beskriver hur företag konkret kan 

effektivisera sin styrning och skapa kundrelationer som är bestående. 

För att exemplifiera detta genomförs fallstudier i fem olika 

fastighetsbolag och deras arbete med kundrelationer. 

Fastighetsföretag arbetar i en speciell bransch som präglas av 

långsiktigt företagande. Fastigheter har lång livslängd och många 

kunder stannar ofta länge i sina bostäder då de kan vara 

känslomässigt knutna till sina hem samt att det kan vara svårt och 

kostsamt att byta bostad. Eftersom fastighetsföretag levererar denna 

speciella tjänst/produkt studeras deras arbete med långsiktiga 

kundrelationer. Detta leder fram till studiens syfte. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur ledningen i 

fastighetsföretag arbetar för att på lång sikt skapa personliga, 

hållbara och lojala kundrelationer. 

1.4 Problemformulering 
Som inledningen och syftet indikerar är målsättningen med 

studien att skapa förståelse för hur ledningen i fastighetsföretag på 

lång sikt, styr sin verksamhet mot att skapa personliga, hållbara 

lojala kundrelationer. För att uppnå syftet används följande 

forskningsfrågor. 
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 Hur arbetar ledningen i fastighetsföretag för att få sin målbild 

att närma sig kundernas önskemål? 
 Hur arbetar ledningen i fastighetsföretag för att skapa hållbara 

kundrelationer? 
 Hur arbetar ledningen i fastighetsföretag för att skapa lojala 

kundrelationer? 

 1.5 Avgränsning 
Studien omfattas inte av de boendes åsikter om relationer. Det 

som studeras är hur ledningen i fastighetsföretag arbetar med att 

stärka sina kundrelationer. Däremot bortses inte från 

Hyresgästföreningens roll. Företagsledningens åsikter och 

Hyresgästföreningens inflytande är tillräckligt för att uppnå studiens 

syfte. 

Vidare jämförs inte skillnader i olika ägarformer i studien. 

Orsaken är att definitionen av affärsmässighet beskriver att 

kommunala fastighetsbolag ska bedrivas med normalt 

avkastningskrav. 
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1.6 Fortsatt disposition 
2. Metod-  Här presenteras studiens vetenskapliga ansats och 

tillvägagångssätt. I den vetenskapliga ansatsen 

redogörs för studiens vetenskapliga synsätt och i 

studiens tillvägagångssätt beskrivs genomförandet 

av studien. 

3. Teori-  I teorikapitlet kommer läsaren kunna ta del av den 

teoretiska grunden. Tre karaktäristiska teman lyfts 

också fram. 

4. Empiri-  I detta kapitel presenteras tolkningen av empirin. 

Slutligen lyfts även här fram tre utmärkande 

teman. I kapitel 5 jämförs och reflekteras dessa 

mot tre teman från teorin. Först presenteras kort 

företagens bakgrund och därefter utförligt 

redogörs utförligt för intervjumaterialet.  Slutligen 

beskrivs teman. 

5. Reflektion-  I reflektionen ställs den teoretiska referensramen 

mot tolkningen av den empiriska informationen. 

Sammanlagt sex teman i tre reflektionsgrupper. 

6. Slutsats-  I detta kapitel presenteras slutsatser från 

reflektionen i kapitel 5. Här besvaras också syftet 

och problemformuleringar från 

introduktionskapitlet samt ges förslag på vidare 

forskning. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs metodvalet för att uppnå syftet. Detta är 

uppdelat i två huvuddelar. Den första delen utgör den vetenskapliga 

ansatsen och den andra är tillvägagångssättet. I första delen 

redogörs för reflektioner och tolkande synsätt. I den andra 

huvuddelen presenteras hur studien genomförts. 

2.1 Vetenskaplig ansats 

2.1.1 Aktörssynsätt- En social 

konstruktion 
Inom företagsekonomin finns flera olika synsätt. Aktörssynsättet 

innebär att vår sociala verklighet är mångtydig och ständigt 

omtolkas. Arbnor och Bjerke (1994:174–175) hävdar att 

verkligheten är flertydig, föränderlig och har ett dialektiskt samband 

mellan olika individer. Kunskap är subjektiv och innebördsbestämd 

och innebär att författaren placerar denna innebörd från en individ in 

i ett specifikt sammanhang. 

Analytiskt synsätt är ett annat betraktelsesätt, det söker efter 

kausala samband. Ett annat kan vara systemsynsättet som letar efter 

det definitiva. Arbnor och Bjerke (1994:175) understryker att 

aktörssynsättet inte liknar de andra två nämnda eftersom att denna 

resonerar utifrån att kunskapens innebörd är subjektiv. Det vill säga 

att det finns flertydiga svar som är önskvärda i 

kunskapsproduktionen. Aktörssynsättet behandlar innebörden medan 

de övriga hanterar det definitiva. 

Intentionalitetsbegreppet utgör grunden i aktörssynsättet. Enligt 

Arbnor och Bjelke (1994:175) innebär det att aktörens subjektiva 

logik och realitet antas. Det vill säga att det beskriver olika 

subjektiva logiker och verkligheter som kan finnas. I traditionell 

empirisk forskning betraktas människan som en passiv varelse. Inom 

intentionaliteten är människan en aktiv skapare av omgivningens 
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objekt. Det som inträffar är att själva objekten formar sig efter ens 

sätt att bedöma dem. Begreppet intentionalitet går emot det 

traditionella empiriska tankesättet som fysiken eller matematiken, 

och människan upplever istället omgivande objekt genom sinnena. 

Människans medvetande med hjälp av intentioner, är det som skapar 

omgivningen inom intentionaliteten. Fortsättningsvis menar Arbnor 

och Bjerke (1994:176) att begreppet är en skapande aktör i motsats 

till den traditionella empiriska traditionen som är passiv till 

mottagaren. Med detta avses att söka efter förståelse för att förstå 

aktörens subjektiva logik och verklighet. 

Att föra en dialog innebär enligt Arbnor och Bjerke (1994:176–

177) ett samspel mellan två element som är beroende av varandra, 

nämligen reflektion och handlande. Om ord faller bort eller om 

handlingens mening går förlorad kan det påverka reflektionen och 

övergå i en tom aktivitet som framhäver det oäkta. För att ställa en 

ärlig fråga måste man förstå att man inte vet. Inga specifika metoder 

får användas för att påverka utfallet av svaret. 

Att föra en dialog kan också ge information som annars inte är 

tillgänglig. Det finns möjlighet att avläsa reaktioner, korrigera 

missförstånd och komplettera information. Dialektik är en viktig 

faktor i dialogen. Arbnor och Bjerke (1994:177) menar att ett samtal 

kan ändra natur eftersom det sker ett utbyte av information. Att 

plantera sina idéer hos någon annan har inte med innebörden att 

göra. Att föra ett samtal med aktörssynsätt innebär delaktighet, 

ödmjukhet och engagemang med en tro att människor kan skapa en 

social verklighet. 

Under intervjuerna förs en öppen konversation med 

intervjupersonerna. Det görs för att respondenterna ska få styra 

samtalet. Det inbjuder även oss att ställa följdfrågor och därmed kan 

missförstånd undvikas. En öppen konversation kan också bidra till 

utförligare svar som förhoppningsvis ger en djupare förståelse för 

vad varje intervjuperson berättar. För att lyckas med detta används 

ett öppet sinne och en inställning att inte tro sig veta svaren på 

frågorna, utan snarare försöker tolka det aktörerna berättar. 
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2.1.2 Hermeneutik - Ett sätt att tolka 
Som tidigare nämnts avser studien ska skapa förståelse för 

problemformuleringen genom att tolka och reflektera. Det finns två 

olika vetenskapliga traditioner; positivismen och hermeneutiken. 

Den positivistiska traditionen beskriver samband mellan 

observerbara och mätbara företeelser och det som inte kan mätas kan 

inte heller undersökas vetenskapligt för att finna samband. 

Traditionen behandlar varken spekulationer eller känslor utan 

iakttagelser betraktas endast utifrån fakta som kan säkerställas. 

(Thurén, 2007:16–17; Hartman, 2001:20) 

Hartman (2001:20) menar att hermeneutiken utgör beskrivande 

satser som inte anses vara observerbara eller möjliga att mäta. 

Istället avser traditionen att studera människans verklighet och 

föreställningar utifrån individens perspektiv. Bryman och Bell 

(2013:443) anser också att det hermeneutiska synsättet ligger till 

grund för förståelse. Detta medför att texter analyseras utifrån 

upphovsmannens perspektiv. Det inkluderar det historiska och det 

sociala sammanhang som texten producerades i. Traditionen innebär 

enligt Hartman (2001:20) och Alvesson och Sköldberg (1994:115) 

att tolka människor i sin situation och placera det i ett sammanhang. 

Forskaren ska tolka den mening som människor tillför och fylla den 

verkligheten med den fråga som hermeneutiken besvarar. Detta sker 

genom tolkning av beteende både verbalt och ickeverbalt. Hartman 

(2001:22) hävdar att innebörden och tolkningen är det viktigaste 

eftersom mänskliga beteenden enbart kan förklaras utifrån 

människliga upplevelser. Thurén (2007:94) poängterar att tolkningen 

sker med de fem sinnena, igenkännande och empati. Hermeneutiken 

utgår från förståelse och skiljer sig därför från positivismen. 

Ett huvudtema för hermeneutiken är att meningen i en del endast 

kan förstås om det placeras i en helhet. Detta kallas för en cirkel där 

delarna förstås ur helheten och helheten på samma sätt förstås 

utifrån de olika delarna. Den hermeneutiska cirkeln innebär att 

tolkningen sker genom att placera en del i samband med en helhet. 

Den enskilda delen får då en ny innebörd, som sedan går tillbaka till 

den första delen. Detta leder till att helheten och den enskilda delen 

successivt närmar sig varandra till en fördjupad förståelse. Cirkeln är 
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ett samspel av kunskap och förförståelse. Där helhetsuppfattningar 

gradvis växer fram genom ny förståelse och varv i cirkeln. 

(Alvesson och Sköldberg, 1994:115–116, Lindholm, 2001:73). 

Arbnor och Bjelke (1994:182–183) kallar förhållningssättet för en 

diagnostisk förförståelse som utjämnar skillnader i verklighetsbilder 

mellan kunskaparen och aktören. Det kräver även undersökningar 

om relevanta teorier och granskningar av hithörande företag för att 

åstadkomma förförståelse. När forskaren är i en dialog med aktören 

söker forskaren efter mönster i informationen som grundar sig i 

aktörens vardagsspråk. Detta ökar både forskarens och aktörens 

förmåga att lösa sina problem, vilket genererar en delad förståelse. 

I den här studien sker första varvet i den hermeneutiska cirkeln 

under studerandet av insamlat, teoretiskt material. Det ger en 

förförståelse och en djupare kunskap i ämnet inför varv nummer två 

i cirkeln, som är insamlandet av det empiriska underlaget. Utifrån 

den nya kunskapen genomförs intervjuer som ger ytterligare 

kunskap i ämnet och en ny utgångspunkt. Det tredje varvet är under 

reflektionen av det teoretiska och empiriska underlaget, då börjar en 

helhetsbild av det studerade ämnet bildas. Cirkeln består egentligen 

av fler varv, varje ny artikel som studeras och varje ny intervju 

skapar en ny utgångspunkt och därmed ett nytt varv. Men detta 

beskriver kort hur den hermeneutiska cirkeln används i den här 

studien. 

2.1.3 Abduktion - Ett sätt att förstå och 

förklara 
Det finns olika typer av förklaring och förståelsemodeller påpekar 

Alvesson och Sköldberg (1994:41) och Åsberg (2000:57) såsom 

induktion, deduktion och abduktion. Induktionen utgår från empirin, 

deduktionen från teorin och abduktionen från både empirin och 

teorin. 

Enligt Alvesson och Sköldberg (1994:42) är förklaringsmodellen 

abduktion lämpad för fallstudier. Den genomförs med inslag av både 

induktion och deduktion.  Det innebär att ett enskilt fall tolkas med 

ett övergripande teoretiskt mönster som att det vore rätt. Forskaren 
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gör sedan iakttagelser från verkligheten som också tolkas. Utifrån 

resultaten från teorin och empirin gör forskaren en ny tolkning. Det 

innebär att slutsatsen som forskaren gör är en ny tolkning av 

fenomenet och det visar att slutsatsen som görs, skulle kunna vara 

sann. Danermark m.fl. (2003, sid. 184-185) menar att slutsatsen som 

forskaren drar har utgångspunkten i teorin och tolkningen kan därför 

bli annorlunda beroende på vilken teoretisk utgångspunkt forskaren 

har. Tydningen bör bekräftas genom nya iakttagelser och ett 

införande av nya moment. Abduktion innebär att studera ett redan 

känt fenomen i samhället och försöka ge nya synvinklar på det. 

Syftet är inte att upptäcka något nytt utan att förklara kända 

företeelser med ny kunskap för ämnet. 

Det här är en abduktiv studie som ger möjligheter att växel spela i 

upprepande rörelser mellan teori och empiri för att få nya insikter. 

Det vill säga att teorier studeras och sedan genomförs 

undersökningar hos några företag för att därefter dra slutsatser. Den 

absoluta sanningen samt att bevisa att de studerade teorierna 

stämmer, är inte syftet med studien. Målet är att skapa förståelse för 

dem. 

2.1.4 Kvalitativt - Den subjektiva 

innebörden 
För att besvara det förståelseinriktade syftet kommer den 

kvalitativa metoden att användas. Människans upplevelser och 

reflektioner kan lättare göras tillgängliga med hjälp av dialoger 

enligt oss. 

Det finns två olika forskningsstrategier: kvalitativ- och 

kvantitativmetod. Den första metoden behandlar mjuka värden anser 

Ahrne och Svensson (2011:11) och lägger större vikt vid ord. Det är 

en term som har ett eget värde och som inte formuleras i kontrast till 

något som är kvantitativt. Bryman och Bell (2013:40) anser att den 

även har ett avståndstagande från den naturvetenskapliga 

traditionen. Istället fokuseras det på sociala konstruktioner och dess 

subjektiva innebörd. Eftersom en social konstruktion ständigt är i 

rörelse är konstruktionen också en skapande egenskap hos individer. 
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Arbetssättet återger människans åsikter och dess sammanhang som 

de lever i. 

Eftersom att syftet med studien är att skapa förståelse för hur 

ledningen i fastighetsföretag arbetar med kundrelationer är detta en 

kvalitativ studie. Studien tar reda på individers egna uppfattningar 

och tolkningar av verkligheten. Under intervjuerna får individerna 

styra över samtalet, det kommer att leda till att de själva formar 

svaren. Egna tolkningar av intervjusvaren jämförs med det 

insamlade teoretiska materialet. 

2.2 Tillvägagångssätt 
För att besvara studiens syfte har artiklar om CSR, CRM, 

kundnöjdhet och kundlojalitet studerats. Detta har gjorts för att få en 

djupare förståelse om hur företag kan arbeta för att styra sin 

verksamhet på ett långsiktigt sätt. Dessa artiklar har jämförts och 

analyserats under arbetets gång. För att få ytterligare förståelse har 

fallstudier hos fem fastighetsföretag genomförts. Fallstudiernas 

resultat har jämförts med det textmaterial som har studerats. För att 

läsaren ska få förståelse i ämnet har det teoretiska materialet 

presenterats först. Det följs av det empiriska underlaget, varje 

företag för sig. Denna uppdelning av empirin görs för att läsaren ska 

kunna göra sin egen tolkning av varje företag. För att underlätta 

ytterligare för läsaren finns en sammanfattning av både den 

teoretiska och empiriska delen i slutet av båda kapitlen. 

Sammanfattningarna underlättar för läsaren att få en bild av det 

centrala i studien. Strukturen på reflektionen är konstruerad utifrån 3 

teman från den teoretiska referensramen som har ställts mot 3 teman 

från den empiriska delen av studien. Studiens bidrag är strukturerat 

efter forskningsfrågorna.  

2.2.1 Datainsamling 
De teorier som undersökts för att genomföra studien har sökts i 

databaser, såsom Google Schoolar och Emerald. Sökorden har varit 

Verksamhetsstyrning, Balance Scorecard, Relationship marketing, 
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Customer relationship, Customer Relationship Management, 

Customer service, Customer-service management, Customer-service 

worker, och personal loyalty. Även sökord som Corporate Social 

Responsibility, Corporate sustainability, sustainability, Social 

Environment och hållbarhet har använts. 

Fokus har främst varit på artiklar från de olika databaserna. 

Orsaken till det är att vetenskapliga artiklar är mer pålitliga än 

Internetkällor via Google eller liknande sökmotorer. Även 

information från organisationers hemsidor har använts. Skriftligt 

material kommer från böcker vid biblioteket på Högskolan i Gävle. 

Böckerna ger en mer grundläggande beskrivning medan artiklarna 

går på djupet av begreppen. Informationen som studeras kallas 

sekundärdata. Bryman och Bell (2013:231) hävdar att detta är 

företagsekonomernas främsta insamlingsmetod. Det går även fortare 

än att samla in informationen på egen hand och det är ofta hög 

kvalitet. 

För att kunna svara på hur ledningen i fastighetsföretag, genom 

sin verksamhetsstyrning, skapar hållbara, personliga och lojala 

kundrelationer har områden studerats som Customer Relationship 

Management och Corporate Social Responsibility. Begreppen 

behandlar skapandet av kundrelationer. Ungefär 100 artiklar har 

granskats inom olika områden. Antalet har sedermera skalats ner till 

50 artiklar som närmare undersökts. Customer Relationship 

Management och Corporate Social Responsibility är breda begrepp 

och därför har sökningen preciserats till artiklar som även tar upp 

Customer satisfaction och Customer loyalty.  

2.2.2 Urval av företag 
För att svara på studiens syfte genomförs intervjuer hos 5 

fastighetsföretag. Företagen är (1) Gavlegårdarna i Gävle, (2) Stena 

fastigheter i Stockholm, (3) Familjebostäder och (4) 

Gårdstensbostäder i Göteborg och (5) Bostaden i Umeå. Valet att 

studera fastighetsföretag och deras styrning av verksamheten 

motiveras av att fastigheter präglas av en lång livslängd och många 

kunder stannar länge inom företaget eftersom det är svårt att byta 
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företag för kunder. Det gör att det kan vara viktigt att ha goda 

kundrelationer. Företagen i studien styr sin verksamhet mot att 

förbättra sina kundrelationer och frågor ställs om deras arbete med 

detta. De 5 företagen arbetar alla med kundrelationer. Fler företag 

kan ge en större variation på arbetssätt men 5 är tillräckligt i denna 

studie för att få en förståelse för hur ledningen i företag kan arbeta 

med kundrelationer. 

2.2.2.1 Val av intervjupersoner 

Hair, Money, Samouel och Page (2007:201) menar att i 

djupgående intervjuer väljs personer ut med noggrannhet för att 

tillföra en särskild åsikt i ämnet. Två sätt har använts för att välja 

intervjupersoner i denna studie. Först har kontakt tagits med 

personer som är ansvariga för arbetet med kundrelationer. När de 

intervjuats har de fått frågor om de har förslag på andra personer 

som kan bidra med information som är relevant till studien.  

Larsen (2009:78) skriver om godtyckligt urval som är ett 

strategiskt urval. Forskaren bestämmer vilka egenskaper som 

informanten ska förfoga över. Forskaren kan välja mellan att ta 

personer som är väldigt lika varandra eller att ta personer som skiljer 

sig väldigt mycket åt för att kunna jämföra skillnader. Trost 

(1993:117) menar att i valet av intervjupersoner ska det finnas en 

variation inom en given ram. Variationen ska inte vara extrem eller 

avvikande. 

”Urvalet skall helst vara heterogent inom den givna 

homogeniteten.”  

(Trost, Jan 1993:117) 

Larsen (2009:78) skriver om en annan urvalsprincip som är 

snöbollsmetoden. I den principen tar forskaren kontakt med ett antal 

personer som är aktuella för det speciella ämnet och frågar dessa om 

de kan ge förslag på andra personer som kan ha viktig kunskap i 

ämnet som undersöks. Principerna går in under icke-

sannolikhetsurval. Vid ett sådant urval gäller kunskapen endast för 

intervjupersonen och det går oftast inte att generalisera svaren. Icke- 

sannolikhetsurval är vanligt vid kvalitativa studier. 
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De som intervjuats i företagen är personer ur ledningen, förvaltare 

och fastighetsskötare.  Det kan vara betydelsefullt att få variation på 

typen av anställningar för att få flera synvinklar på hur styrningen av 

verksamheten för att stärka kundrelationer går till. Därför genomförs 

intervjuer med personer från de olika befattningarna. 

Förhoppningsvis kan ledningen ge svar på hur företagen vill styra 

sin verksamhet och vad deras mål är. Förvaltare och 

fastighetsskötare ger sina åsikter om hur de upplever arbetet med 

kundrelationer, vilket kan ge en djupare förståelse. Det har dock 

visats sig att det varit svårt att få access till vissa personer. På några 

företag har endast personer ut ledningen varit tillgängliga. Därför är 

antalet intervjuer inte likvärdigt på alla bolag. Intervjuernas 

fördelning visas parentes för respektive företag: Gavlegårdarna (2), 

Stena Fastigheter (1), Familjebostader (9), Gårdstensbostäder (1) 

och Bostaden (5). Alla befattningar och en kort beskrivning av 

företagen presenteras i kapitel 4 under empiri. På Familjebostäder 

valde intervjupersonerna att vara anonyma. Där benämns personerna 

med siffror. Totalt har 25 timmar intervjumaterial samlats in fördelat 

på 18 personer på olika befattningar. Ett medvetet val har varit att 

inte ta med hyresgästerna i undersökningen. Med anledningen av att 

undersöka hur ledningen i företag styr sin verksamhet för att skapa 

och behålla kundrelationer. Därför görs bedömningen att hyresgäster 

inte behövs för att besvara syftet. 

2.2.3 Fallstudie 
För att svara på syftet har fallstudier genomförts hos 

fastighetsbolag. Hair m.fl.(2007:289) menar att fallstudier används 

för att få ett djup om ett eller några få företag, organisationer eller 

personer. Aktioner, reaktioner och effekter jämförs med varandra för 

att kunna dra slutsatser. Fallstudier görs ofta genom personliga eller 

gruppintervjuer. 

Genom fallstudier kan känslor och åsikter hos olika individer 

återspeglas på ett trovärdigt sätt. Yin (2002:1) hävdar att fallstudier 

är vanligt förekommande inom det företagsekonomiska 

ämnesområdet. Det är att föredra när frågan ”hur” är ställd i syftet. 
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Saunders, Lewis och Thornhill (2003:378) skriver att ju mer 

mångtydig och elastisk en fråga är, desto svårare är det att 

kvantifiera svaret på ett bra sätt. Frågor går att tolka och besvara på 

olika sätt vilket gör att en kvalitativ studie är lämplig. 

I fallstudier finns det olika sätt att samla in data. Två metoder är 

enligt Yin (2002:83,87) dokument från företag och intervjuer. 

Fördelar med dokumenten är att det kan ge stöd till intervjuer. Det 

kan handla om stavningar på namn eller titlar. Det kan också ge stöd 

till andra källor som finns i studien och ge nya ledtrådar som kan 

vara av intresse. Yin (2002:89–90) hävdar att intervjuer är den 

viktigaste källan av datainsamling. I fallstudier är intervjuerna inte 

strukturerade utan mer en guidad konversation mellan forskaren och 

informatören. När den genomförs kan personen bidra med nya 

synvinklar i ämnet och ge förslag på andra intervjupersoner. 

I denna studie används även broschyrer och tidningar från 

fastighetsbolagen. Informationen används för att skapa en förståelse 

om företagen och för att ge stöd till intervjuer. Ledningen och 

anställda intervjuas och en mall över frågor har använts. Den har 

hjälpt till att ställa lämpliga frågor och få relevant information. 

Mallen finns i bilagan i kapitel 8. 

Enligt Bryman och Bell (2013:361) är ostrukturerade och semi-

strukturerade intervjuer de vanligaste metoderna när en kvalitativ 

intervju utförs. Dessa intervjumetoder lägger tyngd på personernas 

egna åsikter och ståndpunkter. Det är positivt om intervjun kan röra 

sig i olika riktningar då det inbjuder intervjupersonen att styra 

samtalet mot det som är relevant. Kvalitativa intervjuer genererar 

utförligare svar än den kvantitativa undersökningen. 

Att ha en strukturerad intervju kan medföra en risk, då en del 

information som intervjupersonen förfogar över inte kommer med 

under intervjun. Därför bör en intervjuguide göras innan intervjun 

(Larsen, 2009:84). Enligt Bryman och Bell (2013:369) bör mallen 

till en ostrukturerad intervju innehålla en kort minneslista över 

vilken information som måste komma med under intervjun. Det 

avgörande är att listan täcker alla punkter som behövs för att svara 

på frågeställningarna. Det ska skapas en ordning mellan skilda 

teman som undersökningen har. Det vill säga att frågorna ska följa 
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varandra på ett passande sätt. Frågorna ska vara formulerade så att 

de inte är för specifika. Det är även viktigt att fråga om 

bakgrundsfakta som ålder, namn och position i företagen. 

I studien ställs frågan “hur” och Yin (2002:1) menar att en 

fallstudie är att föredra då. Svaren som ges under intervjuerna går att 

tolka på många sätt, vilket också är ett motiv till varför en fallstudie 

genomförs. I avsnittet 2.2.3.1 intervjufrågor finns en beskrivning av 

hur intervjuerna går till. 

2.2.3.1 Intervjufrågor 

Innan intervjuerna ägde rum har frågor i förväg skickats ut för att 

personerna ska ha möjlighet att förbereda sig. För att bygga en 

relation och skapa ett förtroende till intervjupersonen har 

intervjuerna inletts med allmänna frågor. Detta gör att personen känt 

sig bekvämare och resten av samtalet skett på ett naturligare sätt. 

Allmänna frågor är enligt Trost (1993:64) avgörande för hur 

fortsättningen av intervjun går. 

Efter allmänna frågor har samtalet övergått till detaljnivå. 

Eftersom personernas egna känslor och åsikter belysts har öppna 

frågor ställts. Den intervjuade har fått vara styrande i samtalet. Om 

det visat sig att svaren börjat gå utöver ämnet har intervjupersonen 

letts mot ämnet igen utifrån mallen som skapades innan intervjun. 

Under intervjuerna har ja -och- nej frågor undvikits i stor 

utsträckning. I vissa fall användes det, men för att få ett bra svar har 

intervjupersonen betts utveckla sin förklaring. För att inte påverka 

intervjupersonen, ges inte uttryck för egna åsikter. Enligt Larsen 

(2009:87) kallas påverkningen på personer för intervjueffekten och 

är intervjuns största svaghet eftersom det kan påverka svaren. 

Att ställa frågor av facklig karaktär har inte varit ett alternativ 

eftersom det inte är säkert att intervjupersonen förstår de termerna. I 

de fall som fackliga termer använts förklaras först termernas 

betydelse. Larsen (2009:86) skriver att frågorna måste vara tydliga 

och att forskaren ska undvika att använda sig av avancerat och 

fackligt språk. 
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2.2.4 Bearbetning av intervjumaterial 
För att inte missa väsentlig information har samtalen spelats in om 

tillåtelse medgetts. Alla intervjupersoner har godkänt inspelningen. 

Under samtalet har förts, utöver inspelningen även anteckningar 

över intryck och tolkningar som är bra att komma ihåg till 

sammanställningen. Lantz (2007:106) menar att det är bra att spela 

in intervjuerna eftersom det kan vara besvärligt att ställa frågor, 

lyssna, anteckna och samtidigt uppfatta kroppsspråk. Därför är det 

riskfyllt att bara anteckna under intervjun eftersom information kan 

gallras bort på ett osystematiskt sätt. Trost (1993:126–127) skriver 

om två sätt att bearbeta materialet. Det ena är att tolka under 

intervjun och det andra är att tolka i efterhand. Det optimala är att 

göra båda delar. Forskaren kan föra anteckningar som påminner om 

intryck i efterhand. Reflektionen bör ske under avslappnade former. 

Det är en fördel att ha distans till intervjun när reflektionen sker. 

Forskaren kan lyssna genom materialet och under tiden föra 

anteckningar över det relevanta som sedan sammanfattas. 

Efter intervjuerna har anteckningarna sammanställts och 

inspelningarna lyssnats på. Under tiden som intervjuerna 

sammanställts har svaren tolkats. Eftersom studien bygger på många 

intervjuer är det, enligt oss, lämpligt tillvägagångssätt för att tolka 

intervjuerna. När sammanställningen av svaren sker minskar 

materialet. Det görs för att all information inte behövs för att besvara 

frågeställningarna och syftet. Larsen (2009:97) menar att det är 

viktigt att ta bort all överflödig information som är ointressant för 

studien. 

När tolkningarna är genomförda börjar en process med att jämföra 

svaren från intervjuerna med det skriftliga materialet. Tre teman har 

hittats som jämförts med tre teman från den teoretiska 

referensramen. Det är i linje med beskrivningen som Bryman 

(2008:516) gör om grounded theory. Det går ut på att forskaren 

samlar in data och kodar den. I kodningen hittar man centrala 

begrepp som kontinuerligt jämförs och kategoriseras. Insamlingen 

av information ska upphöra när det inte längre tillförs något till de 

olika kategorierna. 
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2.2.5 Trovärdighet och äkthet 
I den kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategin ställs frågor 

som reliabilitet och validitet för bedömning av trovärdighet. Det 

finns dock en del kritik till denna bedömning av den kvalitativa 

strategin. Bryman och Bell (2013:182, 306-307) menar att 

kvalitativa studier ska använda andra bedömningskriterier än 

reliabilitet och validitet. Kriterierna ska istället vara tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet, konfirmering och äkthet. För att få 

tillförlitlighet är det därför viktigt att beskriva verkligheten enligt de 

regler som finns uppställda. Tillförlitlighet innefattar att rapportera 

sitt resultat till de personer som är en del av den verklighet som 

studeras. Detta för att få bekräftelse på att beskrivningen av 

verkligheten är tolkad på ett korrekt sätt. 

Enligt Bryman och Bell (2013:307) omfattar en kvalitativ studie 

oftast en intensiv undersökning avseende en grupp av individer med 

vissa egenskaper. Situationen är unik eftersom den avser en exklusiv 

grupp människor. Överförbarhet handlar därför om att överföra 

resultatet till andra sammanhang och inte enbart till den grupp av 

individer studien avser att undersöka. 

För att få pålitlighet är det därför viktigt att säkerställa att studien 

håller god kvalité. Detta innebär enligt Bryman och Bell (2013:307) 

att göra forskningsarbetet tillgängligt och fullständigt. Med det 

menas att redogöra alla sina processer och faser med öppenhet. 

Möjligheten att styrka och konfirmera medför att forskningen inte 

går att få till en absolut objektivitet. Det är rimligt att forskaren 

handlar i god tro och inte låter personliga värderingar avspegla 

studiens resultat. 

Som tidigare nämnt, förutom de fyra kriterierna förekommer även 

äkthet som i sig behandlar andra kriterier än de ovan nämnda. 

Kriterierna i anknytning till äkthet innefattar krav i mer generella 

termer för forskning. Bryman och Bell (2013:182) anser att de ska 

behandlas för att ge forskningen en rättvis bild och autenticitet eller 

äkthet. 

Ett öppet sinne har använts för att vår förkunskap inte är hela 

sanningen och det bidrar till studiens trovärdighet. För att läsaren 

ska kunna förstå frågorna och bedöma relevansen av dem finns de i 
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bilagorna. Under rubriken tillvägagångssätt finns en beskrivning på 

hur studien har byggts upp, det tillsammans med intervjumallen gör 

att andra forskare kan göra en liknande studie.  De öppna frågorna 

bidrar även de till trovärdighet eftersom det under intervjuerna går 

att fråga om svaren uppfattats korrekt. Genom att skicka det 

bearbetade intervjumaterialet till respondenterna säkerställs att ingen 

information är felaktigt tolkad. Studien ska inte lösa ett så kallat 

problem för de olika företagen. Syftet är att skapa förståelse för hur 

ledningen i företag kan arbeta med kundrelationer, genom att 

intervjua ett antal personer på företag. Det är därför inte viktigt att 

mäta autenticitet eller äkthet, det som är viktigt är att tolka 

informationen från intervjuerna. 

2.2.5.1 Empiri kritik 

En stor del av materialet har samlats in från företag i studien. Det 

är viktigt att vara kritisk mot företagens information då den kan vara 

vinklad för att försköna deras ställning. När intervjuerna genomförts 

har intervjupersonerna enbart berättat positiva saker om företaget. 

Den harmoniska bild är något som studien visar medvetenhet mot, 

eftersom det kan både finnas positiva och negativa aspekter av den 

verklighet personerna uppger. För att säkerställa äktheten i 

informationen har även sammanställningar skickats till 

intervjupersonerna. Det innebär att tolkningarna blir mer trovärdiga 

eftersom de bekräftats. 

2.2.5.2 Teori kritik 

Kundrelationer i fastighetsbolag har undersökts. I Sverige finns en 

stark tradition av att ha kundrelationer där de boende ska vara med 

och påverka hyresnivån. Många av artiklarna som studerats är från 

andra länder än Sverige och därför finns traditionen med 

hyresgästföreningar inte med i deras forskning. Eftersom denna 

studie är om svenska fastighetsföretag är Hyresgästföreningen 

medverkande i studien.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för att 

besvara syftet. Teorikapitlet består av fem delar. Först beskrivs hur 

Customer Relationship Management (CRM) och Corporate Social 

Responsibility (CSR) används för verksamhetsstyrning. Efter det 

kommer en kort beskrivning av CRM. Den tredje delen är CSR och 

dess fyra dimensioner. I de två avslutande delarna beskrivs hur 

företag kan uppnå kundlojalitet och vad kundlojalitet innebär. 

3.1 Verksamhetsstyrning mot hållbarhet 
Ekonomistyrningsverket (2006) menar att verksamhetsstyrning 

handlar om olika åtgärder som företag gör för att uppnå ett visst 

resultat. Resultaten innefattar mer än att gå med vinst utan också att 

ha en effektiv och fungerande verksamhet. Handlingarna som 

ledningen i företag kan göra av kan ske på olika nivåer. För att få en 

fungerande styrning av verksamheten kan företagsledningen ta hjälp 

av olika styrmodeller. En modell är Balanced scorecard. I den 

styrmodellen finns det ett kundperspektiv. Funck (2009) menar att 

kundperspektivet hjälper företag att koppla kortsiktig 

verksamhetsstyrning till den långsiktiga målsättningen. Enligt Olve. 

m.fl. (1999:73) handlar kundperspektivet om att beskriva hur och 

vilka kundvärden som ska tillfredsställas. För att skapa kundlojalitet 

bör företag förstå köpmönster och hur produkter påverkar kunder. 

Det är betydelsefullt att veta hur stor vikt kunder lägger på kvalitet, 

funktionalitet, leveranstider, image och relationer. 

Kotler. m.fl. (2008:394) anser att CRM är ett analytiskt system för 

att samla och analysera kunddata från olika informationskanaler. 

Företag kan med hjälp av CRM skapa förståelse för kundernas köp 

mönster och beteenden. Med hjälp av analyser kan företag bemöta 

kundernas behov och bygga kundrelationer. Det gör att företag 

bättre kan förstå deras behov, hitta nyckelkunderna, skräddarsy 

kundlösningar och skapa djupare relationer. 
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I dagens konkurrenskraftiga marknad räcker det inte längre med 

att leverera bra produkter eller tjänster. Företag behöver, enligt Luo 

och Bhattacharya (2006), även agera på ett sätt som är hållbart för 

samhället. För att ha framgång på lång sikt är det viktigt att företag 

ser kunder som en medlem i sin familj, företaget eller samhället i 

stället som endast kunder. CSR-strategier hjälper företag att höja 

kvalitén och upplevelsen på sina produkter. Det innebär att företag 

inte enbart ser till köp mönster utan också tar reda på vad kunder 

anser är ett socialt ansvar. Kunder är i större utsträckning 

tillfredsställda med produkter när företag tar ett socialt ansvar för 

exempelvis miljö, i jämförelse med företag som inte tar hänsyn till 

miljö. Grankvist (2009:21) och Carroll (1991) menar att CSR är ett 

verktyg för företag att agera på ett långsiktigt hållbart sätt. CSR 

innebär att företag tar ett ekonomiskt, juridiskt, etiskt och 

filantropiskt ansvar.  Det innebär, enligt Luo och Bhattacharya 

(2006), att företag tar ett större socialt ansvar som exempelvis att 

bidra med pengar till miljö, konst, teater, ideellt arbete eller 

undervisning. Detta leder till att företag agerar på ett sätt som inte 

enbart är rätt, utan även smart och hållbart. 

En CSR-strategi kan leda till att kunder skapar ett starkare band 

till företag. Detta leder till att kunder kan bli nöjda och samtidigt 

framkalla ett högre värde för företagens produkter eller tjänster. 

Andra faktorer för långsiktig lönsamhet är att företag involverar sig i 

större utsträckning med kunder. Det innebär att företag skapar 

förståelse för deras intressen och önskemål. Att uppfylla deras 

önskemål är nyckeln till att få nöjda kunder på lång sikt. (Abbasi, 

Moezzi, Eyvazi och Ranjbar, 2012; Hallowell, 1996) 

Idag uppmärksammar kunder lättare företag som agerar på ett 

smart och hållbart sätt eftersom den mediala bevakningen blivit stor. 

För att göra sina kunder lojala och samtidigt öka företagens 

lönsamhet har det sociala ansvarstagandet fått större utrymme i 

företagens strategier. (Luo och Bhattacharya, 2006). För att 

konkretisera vad företags sociala ansvar innebär, enligt Carroll 

(1979), är det viktigt att förstå att problemområden ständigt 

förändras med tiden och varierar mellan företag. Det kan exempelvis 

vara produktsäkerheten för ett företag. Medan ett annat behandlar ett 
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område med exempelvis miljöförgiftning. Det sociala 

ansvarstagandet är av varierande karaktär och specifik till ett företag 

och en tidsrymd. 

Sambandet mellan CRM och CSR är, enligt Luo och Bhattacharya 

(2006), att dessa fenomen kan skapa lojala kundrelationer. CSR 

bidrar att ett värde delas mellan företag och samhället, vilket kan 

leda till kundnöjdhet. CRM är ett verktyg enligt Chen och Popovich 

(2003) som hjälper till att maximera kundrelationer för att skapa 

kundnöjdhet. Hur CSR och CRM leder till kundnöjdhet och 

kundlojalitet presenteras längre ned.  

Bilden förklarar hur de olika delarna i uppsatsen leder till lojala 

kundrelationer. Inom företagsekonomi finns verksamhetsstyrning 

och för att uppnå en effektiv styrning kan ledningen i företag ta hjälp 

av kundperspektivet i BSC. För att uppnå målen i kundperspektivet 

kan CSR och CRM-strategier vara till hjälp för att styra 

verksamheten och därmed skapa nöjda och lojala kunder. 
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3.2 Customer relationship management  
CRM är en marknadsföringsstrategi och handlar om att skapa 

nöjda och lojala kundrelationer. Den kan betecknas som 

relationsmarknadsföringens grundvärderingar med särskild vikt på 

relationen mellan leverantörer och kunder. (Bouling, Staelin, Ehret 

och Johnston 2005; Tufvesson 2005:58; Kotler, m.fl. 2008:393). 

Payne och Frow (2005) menar att CRM handlar om att skapa 

nöjda och hållbara kundrelationer. Detta genom teknologiska 

lösningar för att samla in och bearbeta kunddata. CRM är även en 

strategi som skapar ett värde för ägare. För att öka värdet för ägare 

kan företag skapa kundrelationer med nyckelpersoner. Det kan göras 

genom att relationsmarknadsföring enas med IT-lösningar. Lyckas 

företag med det, skapas lönsamma och hållbara kundrelationer. 

Även förbindelser med andra viktiga intressenter kan bildas. CRM 

ger företag möjligheter att använda information till att förstå köpare. 

Det kan leda till att kunder känner att ett värde skapas tillsammans 

med företaget. 

För att kunna skapa hållbara relationer till kunder är det 

betydelsefullt att företag har en uttalad affärs- och kundstrategi. Det 

är även viktigt att strategierna drar åt samma håll. Företag bör också 

ha en aktivitetsplan där olika program tas fram. Aktivitetsplanen 

innehåller tre punkter som bör uppfyllas. Punkterna är att bestämma 

vilket värde företag ger till kunder, vilket värde kunder ger till 

företag och hur värdeutbytet hanteras. Det är också viktigt att företag 

kan integrera flera olika kommunikationskanaler. Kanalerna ska 

förmedla samma budskap. Nästa del som företagen bör behärska för 

att skapa och utveckla hållbara relationer är att bearbeta kunddata 

och utvärdera information. (Payne och Frow, 2005). 

Tidigare var företagens kontakt med kunder begränsad till 

kommunikation med anställda men i dag sker det via fler kanaler. 

Kristiansson (2006) anser att kommunikationskanalerna som 

används av företag är internet, marknadsföring, personal, reklam och 

säljare. Samtliga enheter behöver dela med sig av 

kundinformationen för att vara verkningsfull. Om en enhet i företag 

inte kan identifiera en specifik kunds intresse eller behov, finns en 

risk att en affärsmöjlighet går förlorad. För att lyckas tillmötesgå 
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kunder är det betydelsefullt att anställda är kompetenta. Utbildning 

och förbättrade kundkontakter är viktiga områden att hantera för 

företag. 

CRM är ett arbetssätt som gör att kundrelationer maximeras. 

Företag lär känna kunder genom datasystem och affärsstrategier som 

sätter kunden i fokus. Det gör att de kan erbjuda fler produkter och 

bättre service, vilket också leder till att kunder stannar i företaget 

och blir lojala. För att lyckas med en CRM-strategi måste anställda i 

företag veta hur de ska bemöta kunder. Ledningen i företaget bör få 

sina anställda att förstå vad som förväntas av dem. Företag måste 

idag fokusera på att leverera ett högt värde till sina kunder genom 

bättre kommunikation, snabbare leveranser och individanpassade 

produkter och tjänster. (Chen och Popovich, 2003) 

3.3 Corporate Social Responsibility  
Grankvist (2009:21) menar att CSR är ett verktyg för företag att 

agera på ett långsiktigt hållbart sätt. En vedertagen modell för att 

beskriva företagens sociala ansvar är, enligt Carroll (1979) och 

Joyner och Payne (2002), CSR-pyramiden. Modellen innehåller 4 

delar och avspeglar vad företag har för ansvar gentemot samhället. 

Företag behöver komponenter som ett ekonomiskt-, juridiskt- etiskt- 

och filantropiskt ansvarstagande för att uppfylla samhällets krav. Det 

som, Carroll (1991) och Wulfson (2001), poängterar är att företag 

inte kan välja enstaka fall från CSR modellen. De måste ta hänsyn 

till helheten. De grundläggande faktorerna i modellen är det 

ekonomiska- och juridiska ansvaret som de övriga dimensionerna 

vilar på. De 4 delarna i modellen presenteras således med det 

fundamentala först, för att avslutningsvis beskriva toppskiktet. 
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Källa: (Carroll, 1979) 

3.3.1 Det ekonomiska- ansvarstagandet 
Det ekonomiska ansvaret utgör, enligt Windsor (2006), en 

utmaning för företag att generera avkastning, säkra arbeten och 

leverera bra produkter utan att äventyra deras existens. Under flera 

år har diskussioner förts om deras ansvar gentemot kunder. Debatten 

handlar, enligt Grankvist (2009:29), om det sociala ansvaret, om det 

vore en del av företaget eller en egen separat verksamhet. 

Problematiken att se det som en egen del är att företag förblindas av 

nya möjligheter att tjäna pengar. Genom att använda samma verktyg 

och mål i sin ordinarie verksamhet kan ansvaret vara mer än enbart 

kostnader. Ansvaret kan istället generera affärsmöjligheter, 

innovationer eller konkurrensfördelar. I dag innebär CSR att företag 

kopplar de ekonomiska fördelarna till möjligheter som kunder vill se 

i samhället. 

  

Filantropi

Etik

Juridik

Ekonomi

Figur 2. Vår tolkning av The pyramid of Corporate 

Social Responsibility. 



28 

 

3.3.2 Det juridiska ansvarstagandet 
Kunder förväntar sig inte att företag enbart ska agera utifrån sina 

vinstmotiv. Carroll (1991) poängterar att de även förväntas följa 

lagar, regler och förordningar. Det innebär att de måste uppfylla de 

rättsliga skyldigheter som ett framgångsrikt företag bör göra. 

Samtidigt som de tillhandahåller produkter som uppfyller lagens 

minimikrav. Joyner och Payne (2002) menar att handlingar som är 

omoraliska anses också vara olagliga utifrån ett kundperspektiv. 

Både ett omoraliskt och olagligt beteende kan resultera i att de 

förlorar sitt anseende och förtroende. Har ett företag förlorat sitt 

goda rykte är det svårt och kostsamt att få det tillbaka. Carroll 

(1991) menar att juridiska skyldigheter avspeglar hur ett rättvist 

företag ska bedrivas. Ett framgångsrikt företag mäts efter hur väl de 

sköter sig i laglig och moralisk mening. Det är därför viktigt att rätta 

sig enligt de statliga och kommunala reglerna. 

3.3.3 Det etiska ansvarstagandet 
Carroll (1991) och Wulfson (2001) anser att det etiska ansvaret är 

normer, värderingar och förväntningar som återspeglar vad 

konsumenter betraktar som rättvist. För att företag ska agera på ett 

socialt och ansvarsfullt sätt måste de uppfylla kunders värderingar. 

Kunder förväntar sig även att företag tar ett etiskt ansvar bortom 

lagens mening. Trots att de första två dimensionerna av pyramiden 

innehåller etiska värderingar, finns det, enligt Carroll (1979), 

attityder, beteenden och aktiviteter som inte omfattas av lagar och 

regler. Företagen förväntas trots luckan i lagen agera på ett sätt som 

uppfyller kundernas normer. 

Det kan dock förekomma dilemman med detta. Enligt Wulfson 

(2001) kan det vara när ett produktionsföretag tvingas balansera sitt 

miljöansvar med sina ekonomiska mål. Problematiken är valet 

mellan regeringens order om miljöreglering och moralen till 

företagets policy. Etiken rymmer därför ett större ansvar än vad 

lagen kräver. Carroll (1991) menar att de etiska kraven är de 

bakomliggande krafterna till skapandet av nya lagar. Detta innebär 

att det etiska ansvaret reflekterar samhällets värderingar, 
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medborgares rättigheter och miljökrav. Företagen har den senaste 

tiden etablerat ett etiskt ansvar som en legitim CSR-komponent. Den 

visas som en egen enhet i pyramiden. Det måste dock hela tiden vara 

ett dynamiskt samspel med det juridiska ansvaret. 

“Företag kan inte bli framgångsrika i samhällen som inte är 

framgångsrika” (Grankvist, Per 2009:30) 

Detta innebär, enligt Grankvist (2009:29–30), att erkänna att om 

företag inte tjänar pengar på ett etisk och ansvarsfullt sätt så kommer 

de inte att existera. Existerar inte företag kan de inte påverka. Det 

handlar med andra ord om att balansera det ekonomiska ansvaret 

med det sociala ansvarstagandet utan att något undermineras. 

3.3.4 Det filantropiska ansvarstagandet 
Den högsta och sista delen av pyramiden är den nivå som speglar 

kundernas önskningar. För att verka som socialt ansvarsfullt företag 

krävs det att först uppfylla det ekonomiska, juridiska och etiska 

ansvaret i pyramiden. (Carroll, 1991 och Wulfson, 2001). 

Det filantropiska omfattar, enligt Carroll (1991), det område som 

svarar på kundernas ställda önskningar på företaget. Detta innebär 

att företaget motiverar sig själva och sina anställda att frivilligt delta 

i volontärarbete, undervisning eller i att förbättra välfärden. Wulfson 

(2001) anser att det filantropiska ansvaret får utlopp, när de bidrar 

med ekonomiska resurser eller arbetstimmar utöver det som 

förväntas. Såsom bidrag till konst, teater eller undervisning. Det är 

även viktigt för företag att de assisterar och ger stöd till privata såväl 

som offentliga undervisningsanstalter. Filantropiska handlingar ger 

synliga och positiva effekter på samhället som ett vanligt utfört 

arbete utan filantropiska inslag inte får. 

Det filantropiska ansvarstagandet i pyramiden kan anses vara 

enbart av volontär karaktär. Wulfson (2001) understryker att det 

finns fler sätt att ta ett socialt ansvar. Det kan vara att 

företagsledningen ser sig själva som en del av samhället och att båda 

är beroende av varandra. I stället för att utföra donationer eller 

välgörenhet har företagsledningar ändrat strategi till att ha 

överensstämmande mål och syfte som kunder och samhället. De har 
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gått från att enbart ha donerat pengar till behövande, till att göra 

affärsmöjligheter av situationen. Med andra ord har det filantropiska 

ansvaret med en moralisk plikt att hjälpa de mindre lyckligt lottade i 

ett samhälle gått över till att göra vinst. 

Vidare anser Wulfson (2001), att förändringen till att företag 

tjänar pengar innebär att även kunder vinner på utbytet. Med det 

menas att, dagens studenter kan bli morgondagens arbetstagare eller 

kunder. Detta kan förklaras genom att företag donerar pengar till 

skolor eller bidrar med utbildning. Det kan också vara att företag 

donerar pengar i syfte att stärka sitt varumärke, stärka lojaliteten hos 

kunder och deras produkter eller förbättra företagets rykte. Enligt 

Joyner och Payne (2002) kan företagets ledning köpa biljetter åt 

kunder eller anställda till ett konstevenemang, i syfte att höja 

moralen hos dessa till företaget. Denna handling ger synliga effekter 

på samhället eftersom pengarna för biljetter går till konst samtidigt 

som företaget rör sig i offentligheten. 

Carroll (1991) och Joyner och Payne (2002) anser att skillnaden 

mellan etik och filantropi är att den senare inte förväntas i ett 

moraliskt perspektiv. Kunder önskar att företag satsar sina egna 

resurser i projekt som berör humanitära program eller anläggningar. 

Men samtidigt anser dessa att det inte vore oetiskt eller omoraliskt 

om företaget utelämnar det. 

Eyvazi och Ranjbar (2012) anser att CSR-strategier kan leda till 

att kunder skapar ett starkare band till företagen. Nöjda kunder kan 

resultera i högre lönsamhet och samtidigt bidra till att ett högre 

värde skapas för företagens produkter eller tjänster.  

3.4 Hur lojala kunder skapas 

3.4.1 Kundnöjdhet 
Ovanstående delar, om CRM och CSR, leder till kundnöjdhet 

genom att service, förväntningar och ryktet förbättras för företag. 

Nedan görs en beskrivning på hur forskare beskriver hur 
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kundnöjdhet uppstår. Det ger läsaren en bättre förståelse för hur 

CRM och CSR bidrar till nöjda och lojala kunder.  

Gronholdt, Martensen och Kristensen (2000) menar att det finns 

fyra bakomliggande faktorer till att kunder blir nöjda med produkter 

eller tjänster som de köper. Faktorerna är bilden av företaget, 

förväntningar, upplevd kvalitet på service och produkten eller 

tjänsten. 

Enligt Wallin Andreassen och Lindestad (1997) bidrar bilden av 

företaget till kundnöjdhet eftersom köpare kan förutspå hur bra 

servicen eller produkten kommer att vara. När de väljer mellan olika 

företag är det lättare att fatta beslutet om de har en positiv bild. Det 

kan leda till att existerande och potentiella kunder talar väl om 

företaget. Uppfattningen formas genom kundernas erfarenhet av 

företaget och kommunikation. Även viljan att vara nöjd med tjänsten 

eller produkten förbättras av en positiv inställning. 

Förväntningarna på produkter eller tjänster är också betydelsefull 

för tillfredställelsen. Det innebär att kunder kan jämföra upplevelsen 

av köpet med förväntad kvalitet. Är det en negativ avvikelse minskar 

kundnöjdheten medan en positiv avvikelse ökar eller behåller den. 

En positiv avvikelse har även mindre effekt medan en negativ har 

större påverkan. Nöjdare kunder spenderar mer pengar och blir 

lojala till företag. (Wallin Andreassen och Lindestad 1997; Cronin, 

Brady och Hult 2000) 

Wallin Andreassen och Lindestad (1997) påvisar hur kvalitén 

värderas. Det är kunders tyckande om köpets överlägsenhet mot 

liknande produkter och tjänster. Kvalitet bedöms efter två 

parametrar. Det ena är till vilken grad produkter eller tjänster uppnår 

kundernas behov och det andra är uteblivna felaktigheter. 

Kundnöjdhet leder, enligt Gronholdt, Martensen och Kristensen 

(2000) och Hallowell (1995), till lojalitet till företaget som i sin tur 

leder till större lönsamhet. 
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3.4.2 Customer - Service worker 

relationship model 
Ovan beskrivs att kundnöjdhet kan leda till lojalitet genom att 

kunder har en positiv bild av företaget, förväntningar, upplevd 

kvalitet på service och produkten eller tjänsten. Nedan beskrivs olika 

sätt som kan leda till lojalitet. 

Bove och Johnson (2000) skriver att i serviceyrken där personal 

dagligen är i kontakt med kunder kan personalen spela en avgörande  

Källa:(Bove och Johnson 2000) 

roll i uppbyggandet av kundlojalitet. Det finns sju olika faktorer att 

få lojala kunder. Det är personlig relation till en enskild 

serviceperson, fördelar för kunden, relationstiden, 

kontaktintensiteten, risker med utfallet av produkten eller tjänsten, 

Figur 3. Customer- service worker relationship model. 
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kundens attityd till relationen och anställdas inställning till 

relationen. 

Bove och Johnson (2000) hävdar att kunder antingen kan vara 

lojala till företag eller anställda. Tillgivenhet till en individ smittar 

av sig till företag och fler personliga relationer ökar lojaliteten. För 

att kunder ska känna att de vill förbättra relationen måste de känna 

att de drar en fördel av den. De kan vara av ekonomisk eller social 

art. Fördelar leder till en vilja att förbättra relationer. Det företag kan 

leverera är sina kärnprodukter. För att skapa lojalitet bör service 

sträcka sig utanför kärnverksamheten till kunder. 

Gwinner, Gremler och Bitner (1998) menar att det finns tre olika 

fördelar som kunder får genom relationer. Det är tillit, sociala 

fördelar och ekonomiska fördelar. Genom att minimera oroligheter 

och ta bort upplevda risker hos kunder skapas tillit. Den sociala 

biten innebär att kunder kan känna igen anställda och en familjär och 

vänskaplig känsla infinner sig. Ekonomiska fördelar kan vara 

rabatter eller olika betalningsalternativ. 

Enligt Dwyer, Schurr och Oh (1987) går kunder och anställda 

genom fem faser under relationstiden. Dessa är (1) medvetenhet, (2)  

utforskande, (3) expansion, (4) engagemang och (5) upplösning. 

Medvetenhetsfasen är när köpare känner till arbetare och i den 

utforskande fasen börjar kunder undersöka om de vill köpa. Det kan 

förekomma prov köp eller att man undersöker produkten eller 

tjänsten en extra gång. I expansionsfasen utvecklas den utforskande 

delen. Relationen går mot att kunder och anställda skapar 

förbindelser med varandra. I engagemangsfasen börjar de ha inslag 

av känslor, kommunikation och ekonomiska fördelar. De utvecklar 

också en hållbar relation genom att kunder är återkommande och 

inte jämför olika företag när de ska göra ett köp. Upplösningsfasen 

innebär att köpare lämnar företaget. 

Bove och Johnsson (2000) anser att det i en del branscher kan 

vara svårt för kunder att utvärdera om de uppskattar tjänsten som de 

köpt. Det kan vara läkare som tar prover på patienter. På grund av 

möjlig okunskap hos patienter kan den vara obekant om ett arbete är 

väl utfört eller inte. Risker som kunder upplever är osäkerhet, som 

uppstår när den inte är säker på utfallet av arbetet. Ovissheten är 
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relaterad till ekonomi, sociala förhållanden, fysisk och psykisk 

ohälsa. Ju större osäkerhet på ett utfall och hur stor förlust den löper, 

desto större är risken. Inom branscher med stora risker är det vanligt 

att kunder vill ha långvariga relationer med anställda. 

För att kunna skapa kundrelationer bör både anställda och kunder 

vilja ingå en förbindelse. Det kallar, Bove och Johnsson (2000), för 

attityd till relationen. Henry (1994) har klassificerat tre olika 

personligheter som vill ha olika grader av relationer. Han kallar dem 

1, 2 och 3. Den första vill ha mycket uppmärksamhet och veta vad 

personal gör. Andra typen vill inte veta vad arbetare gör utan bara 

veta varför hans problem uppstått. Den tredje typen vill inte ha 

någon kontakt alls förutom då det är något problem med produkten 

eller tjänsten. Enligt Bove och Johnson (2000) är det svårt att bygga 

upp relationer till kunder i personlighet nummer 3 eftersom de inte 

är intresserade av pålitliga relationer. 

Bove och Johnson (2000) förklarar att anställdas attityd till 

kundrelationer är svårare att bestämma utifrån deras personligheter. 

De kan låtsas att de har en personlighet som är lämplig för att skapa 

kundrelationer. Anställda kan anpassa sin karaktär till en specifik 

situation oavsett deras egna preferenser. De kan också läsa av vad 

kunder har för personlighet och därmed anpassa hur de ska bete sig 

för just den köparen. 

3.5 Kundlojalitet 
Det som beskrivits hittills är hur lojala kunder kan skapas. Nedan 

får läsaren en inblick i hur kundlojalitet kan utmärka sig och vad 

kundlojalitet innebär för företag. Det ger en förståelse till varför 

företag bör arbeta för att skapa kundlojalitet. 

Hallowell (1995) och Wallin Andreassen och Lindestad (1997) 

hävdar att parametrarna som mäter lojalitet är hur ofta kunder 

återkommer och deras rekommendationer av företag till andra. I 

branscher där det finns alternativa bolag för köpare och låga 

kostnader att byta företag visas deras lojalitet på två sätt. Det ena är 

hur mycket klagomål som uppstår och det andra är kunders vilja att 

stanna kvar i företag. Detta har långsiktiga effekter på lönsamheten. 



35 

 

Homburg och Giering (2001) menar att företag bör anpassa sig efter 

kunders karaktär i form av inkomst och ålder. Det kan behövas 

skilda arbetssätt för att uppnå lojalitet då de har olika preferenser. 

Bove och Johnsson (2000) hävdar att kundlojalitet kan definieras 

som en kunds tillgivenhet till företag. Tillgivenheten ska vara hög i 

relationen till andra bolag eller anställda. Kunden kan uppfatta 

företaget eller personalen som speciell och inte tänka sig att bli 

servad av någon annan. Om anställda som kunder har relation till, 

går till ett annat företag vill kunder också byta. Om det är lätt för 

kunder att byta företag kommer de förmodligen göra det. 

I branscher där det är svårt att byta företag kan kunder stanna kvar 

i företaget även om anställda bestämmer sig för att byta. Det kan 

leda till att kunder tappar tillit och försämrar sin attityd till företaget. 

Det är i detta skede som kunder kan vara känsliga och gå över till 

konkurrerande firmor. På grund av detta bör företag arbeta för att 

kunder inte ska bli fästa vid en anställd, utan försöka skapa 

relationer till flera. (Homburg och Giering, 2001) 

Ett exempel kan vara en frisörsalong. Här finns, enligt Bove och 

Johnsson (2002), frisörer som är experter på olika områden. En 

frisör kan klippa, en annan styla, medan den tredje är expert på att 

färga. Det innebär att om en kund ville klippa, färga och styla håret 

kan den bygga upp kundrelationer med alla frisörer. Personlig 

lojalitet till anställda innebär att känslor kan smitta av sig till hela 

företag. Därmed har kunden samma känslor för bolaget som för den 

anställda. Tillit till personal kan generera förtroende till företaget. 

Har köpare ett band till flera anställda kan det ge en bra attityd mot  

hela företaget. 
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3.6 Sammanfattning av teoretisk 

referensram. 
I den här delen lämnas en kort sammanfattning av teoridelarna. 

Tre delar tas upp som är viktiga för att besvara syftet och 

problemformuleringarna. Delarna kommer senare tolkas i 

reflektionen i kapitel 5. 

Det som presenteras nedan är det centrala från varje avsnitt i den 

teoretiska referensramen. De här tre delarna är de teman som 

jämförs med tre teman från empirikapitlet.  

BSC och CRM 

För att koppla de kortsiktiga målen till de långsiktiga 

målsättningarna används kundperspektivet inom BSC. En utpräglad 

och grundlig affärsstrategi tillsamman med olika 

kommunikationskanaler är viktiga för att skapa hållbara relationer. 

För att göra kunder nöjda behöver företag samla in och bearbeta 

kunddata i syfte att skapa strategier och öka värdet på företagen. En 

analys av kunddata kan möjliggöra att de kan bemöta kundbehov 

och förbättra relationer till dessa. Möjliga alternativ skapas för att 

hitta nya kundlösningar. Det kan också innebära att kunder delar 

värderingar med företag. 

CSR 

För att verka som ett socialt ansvarsfullt företag eller hållbart 

företagande måste de infria särskilda kriterier. Dessa krav är de 

ekonomiska, juridiska, etiska och filantropiska ansvarstagandet, där 

de två första utgör grunden, de etiska utgör kunders förväntningar 

och det filantropiska utgör det önskvärda. Samtliga delar måste 

uppfyllas för att verka som ett socialt ansvarsfullt företag. 

Lojalitet 

Kundnöjdhet kan mätas genom att jämföra förväntad kvalité på 

produkten eller tjänsten med upplevd. Kvalité kan även mätas efter 

behov och uteblivna felaktigheter. Avvikelser i upplevelsen kan leda 

till antingen positiva eller negativa effekter. Lojalitet utmärker sig 

genom klagomål och kundernas vilja att stanna i företaget. Det kan 

även vara en kunds tillgivenhet till en anställd eller företag. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras tolkningar av den empiriska 

informationen. Inom varje del kommer det även att redogöras om 

intervjupersonerna och kort om företagets bakgrund. Därefter 

återges en tolkning av respondenternas intervjuer i en berättelse. 

4.1 Bostaden - Umeå 
Intervjupersoner är Ann-Sofie Tapani, VD, Hanna Olsson, 

kommunikationschef, Mikael Lundgren, kundchef, Göran Nyström 

och Patric Lindahl, kvarters värdar. 

Bostaden är det största fastighetsbolaget i Umeå och förvaltar 188 

fastigheter och 15 462 lägenheter. Företaget är dotterbolag till Umeå 

kommunföretag AB 

I Bostaden arbetar anställda efter värdegrunderna öppenhet, 

omtanke, människors lika värde och affärsmässighet. Målet är att 

Bostaden ska uppnå hållbarhet inom ekologi, ekonomi och sociala 

förhållanden. Anställda ska kunna värderingarna som i sin tur ska 

avspegla sig mot kunder. Det bidrar enligt kommunikationschef 

Olsson till att kunder blir mer lojala samtidigt som det förebygger 

problemområden. Bostaden har i dag inga har problemområden och 

kan därför arbeta långsiktigt, likvärdigt och parallellt med alla 

bostadsområden. 

”Det finns inga direkta problemområden, det beror på att vi 

jobbar otroligt mycket med kunden i fokus och finns till för 

hyresgästen, det är A och O i verksamheten.”(Olsson, Hanna, 

kommunikationschef, 2013). 

I den årliga kundundersökningen förefaller det att kunder är nöjda 

med anställda och med sin kvartersvärd. Lundgren och VD Tapani 

hävdar att det är avgörande att ha goda relationer till sina hyresgäster 

och nöjda kunder är affärsmässigt bra. Eftersom nöjda kunder är mer 

förstående för nya projekt, hyreshöjningar och mer respektfulla mot 

grannar. Det ger också konkurrensfördelar i framtiden. Kundnöjdhet 

mäts genom kundundersökning. Det är svårt enligt 
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kommunikationschefen Olsson att få de boende att ställa upp, 

företaget lockar därför med utlottning av en hyresfri månad. Ett 

annat sätt är att se på omflyttningsfrekvensen. Är det hög 

omflyttning är något fel. Många beslut styrs av kundundersökningen 

och det är därför viktigt att hyresgäster deltar. 

”Det viktigaste för hyresgäster när de ställer upp i 

enkätundersökningar, är att de boende ser att det händer 

konkreta saker när de kommer med synpunkter. Att företaget inte 

låter det rinna ut i sanden” (Lundgren, Mikael 2013) 

Kommunikationschef Olsson berättar att på Bostadens områden 

sker en kontinuerlig process med att förbättra området för de 

boende. Om hyresgästen anser att området är fint, mår den också 

socialt bra. Ett exempel på en förändringsprocess är projektet 

”Hållbara Ålidhem” där Bostaden satsar på utomhusmiljö. De byter 

till lågenergilampor och installerar solceller och får en positiv 

inverkan på bostadsområdet. Bostaden arbetar även med 

trygghetsfrågor. Trygghetsvandringar med kvartersvärdarna innebär 

att markera ut punkter i området där det behövs mer belysning eller 

ta bort växtlighet. 

I många förändringsprocesser har Bostaden inte ”satt pennan på 

pappret” utan en dialog förs med kunderna. Ett exempel enligt 

Olsson är när Bostaden rivit ett hus och boende får komma med 

förslag på funktioner i det nya huset. Tapani anser att det är viktigt 

med dialoger för att få nöjdare hyresgäster. Bostaden sammanställer 

förslagen och försöker tillgodose önskemålen så långt möjligt. 

Förbättringsåtgärder finansieras av hyresintäkter. Genomför 

företaget för exklusiva åtgärder kommer ingen kunna bo i 

lägenheterna för att hyrorna blir för höga. 

”Kunden är hela tiden i fokus och vad den tycker, det är det 

absolut viktigaste, sen finns lagar, förordningar och ekonomi att ta 

hänsyn till men vi försöker parera hela tiden så att det ska gå att 

samordna alla delar.” (Olsson, Hanna 2013) 

När en dialog ska föras med hyresgäster är det alltid bra 

uppslutning. Kommunikationschef Olsson berättar att ju längre in i 

processen de kommer, desto färre personer är kvar. För att locka 

hyresgäster bjuder Bostaden på fika under mötena och det är främst 
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äldre personer som tillkommer. Kvartersråd med trygghetsvärdar 

sker efter behov. Det sker främst på boendes egna initiativ. Detta är 

ett sätt för boende att skapa relationer till varandra och VD Tapani 

anser att det är viktigare än relationen till företaget. Goda relationer 

mellan hyresgäster ökar respekten i området som i sin tur minskar 

störningar och skadegörelse. 

“Lojalitet för mig är när en boende reflekterar över andra 

hyresgästers trivsel. Är man en lojal hyresgäst tänker man på de 

andra runt omkring en själv. Man ser till att området är rent och 

snyggt och stör inte om nätterna.”(Tapani, Ann-Sofie, VD, 

2013) 

Bostaden arbetar också med sponsoravtal. Genom sponsringen 

kan friluftsdagar bli betalda eller biljetter till olika evenemang delas 

ut bland de boende. Bostaden får sätta upp sin logga och de får 

Goodwill. Bostaden använder sig av alla traditionella 

kommunikationskanaler för att ha kontakt med de boende. Den 

viktigaste kontakten enligt Olsson är den personliga relationen. 

Kvartersvärdarna arbetar mycket med de boende som ligger utöver 

deras huvudsakliga arbetsuppgift. 

”Det är inte bara fastighetsbiten, det är väldigt mycket annat 

också som egentligen inte är kvartersvärdarnas roll. Det är 

egentligen socialtjänstens uppdrag men kvarters värden är den 

man vänder sig till.” (Lundgren, Mikael 2013) 

Nyström anser att kvartersvärdarna agerar som en 

socialtjänsteman. Många av de boende i dessa områden är äldre och 

har kanske inte så många relationer. Relationen till kvartervärdarna 

är möjligtvis den enda relation de har. Det är personalen som först 

märker att någonting är fel i området, därför förs ett nära samarbete 

med polisen och socialtjänsten. Ibland försöker Bostaden enligt 

kundchef Lundgren att växla personalen mellan olika områden för 

att det inte ska bli för statiskt för de anställda. Det kan vara bra med 

ett miljöombyte men det kan medföra att en del hyresgäster blir 

irriterade. Då kunden kan ha skapat en relation till just den anställda 

och därför måste företaget vara försiktiga med hur de går tillväga. 
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4.2 Gårdstensbostäder - Göteborg 
Anki Caspersson Kommunikationsansvarig sedan år 2000. Ingår i 

stabsfunktionen med eget resultatansvar. 

Gårdsten är ett kommunalt fastighetsföretag och ingår i koncernen 

Förvaltnings AB Framtiden och har totalt 2,734 lägenheter. 

Företaget har i dag 29 anställda som består av tjänstemän som 

arbetar dagtid och en trygghetsgrupp som arbetar kvällstid och 

helger. När huscheferna går hem tar trygghetsvärdarna vid och 

arbetar kvällar. I Gårdstensbostäders styrelse sitter sju ledamöter där 

ordförande är koncernchefen och de övriga sex är hyresgäster från 

bostadsområdet. Hyresgäster har suttit i styrelsen ända sedan starten 

1997 vilket är unikt i Sverige eftersom det vanligtvis är en politiskt 

tillsatt styrelse. 

”Ska man ge ett stort och brett inflytande till människor, är 

det viktigt att ha inflytande även vid styrelsebordet. Det var ett 

utav målen att jobba nära hyresgästerna från början, att få 

människor delaktiga och bjuda in att vara med i besluten. ” 

(Caspersson, Anki, 2013) 

Tidigare var synen på Gårdsten orolig, området var på nedgång. 

För att förbättra ryktet och området togs ett beslut inom koncernen 

1997, att bilda fastighetsbolaget Gårdstensbostäder. Bolaget skulle 

sitta i området och jobba på ett okonventionellt sätt med hållbar 

utveckling för hela stadsdelen Gårdsten, samt att människor skulle få 

så stort inflytande som möjligt. Arbetet skulle göras i enlighet med 

stadens tre dimensioner – socialt, ekonomiskt och ekologiskt arbete. 

Ett av de första projekten var ”Shine” eller Solhus 1 som de kom 

att kallas. Vilket innebar stora investeringar inom energi och miljö. 

Prioriteringen gällde tre gårdar i beståndet som var i sämst skick. 

Vidare menar kommunikationsansvarig att fastigheterna i dessa var i 

dåligt skick med slitna lägenheter, dåligt isolerade och en renovering 

var därför oundviklig. 

I början av processen kallade Gårdsten till stormöte tillsammans 

med de boende. Gårdstensbostäder inrättade även en 

informationslägenhet där hyresgäster tydligt kunde se alla 

förbättringar. Insamlingen av informationen använde företaget till att 

skapa olika arbetsgrupper. Hyresgäster fick då möjligheten att 
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påverka renoveringens omfattning och utseende som exempelvis 

färgsättning, miljöfrågor, utemiljöer, sophantering, lekplatser och 

omflyttning av gemensamhetsutrymmen och tvättstugan. Beslut- och 

byggprocessen tog två år att genomföra. Under processen erhöll 

Gårdstensbostäder ersättningslägenheter och flytthjälp till 

hyresgästerna på fastighetsbolagets bekostnad. 

”Människor bli berörda av stora förändringar, men de blir 

glada när någon sitter i området som har en vilja att förändra 

området till det positiva. Varsamma renoveringar är någonting 

som fokuseras på. Tapetsera om, måla köksluckor och 

upprätthålla den kvalité som finns i lägenheterna är något som 

satsats på, i stället för lyxrenoveringar som får hyran att sticka i 

väg” (Caspersson, Anki, 2013) 

Som alltid när omfattande renoveringar genomförs kommer 

hyresfrågan upp hos de boende. Kommunikationsansvarige menar 

att det är viktigt att renovera varsamt. Inget stambyte genomfördes 

men en ny metod ”Relining” används för att täta rören när läckor 

uppstår. Samtliga hyresgäster fick möjligheten att flytta tillbaka med 

en hyreshöjning om 500-600 kr med en stegvis höjning under fem 

år. 

”Det viktiga är att man arbetar professionellt, inte bara massa 

tomt prat utan att faktiskt genomföra åtgärder. Symboliska 

handlingar kan tyckas, men det är viktigt att visa att man som 

företag menar allvar. Vi bytte ut samtliga kyl och frys i 

lägenheterna och vi tog omgående hand om läckande tak och 

hissar som stod. Det gav hyresgästerna ett förtroende” 

(Caspersson, Anki, 2013) 

Projektet heter i dag Solhusen och har fått stor medial 

uppmärksamhet, nationellt såväl internationellt. Växthus i 

markplanet där de boende kan odla grönsaker ihop med stora ljusa 

tvättstugor med stora fönster mot gården är ytterligare kvaliteter i 

Solhusen. Området har blivit tilldelat flera priser, bland annat årets 

Solenergipris 2003, World Habitat Award 2005 och Årets bygge 

2005 med flera. 

Gårdstensbostäder har senare även placerat solceller på 

balkongfronter, fler solfångare med koppling till fjärrvärmenätet och 
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i samarbete med Göteborg Energi även fått dit ett vindkraftverk. 

Bolaget köper från och med 2009 enbart förnyelsebar energi till sina 

bostäder. Förutom att arbeta ekologiskt och ekonomiskt mot en 

hållbar utveckling har de arbetat med andra metoder för att nå ut till 

de boende. En del Gårdstensbor har i en längre tid haft svårigheter 

med att skaffa arbete och försörjning. I dag har Gårdstensbostäder 

skapat över 1800 arbetstillfällen, hel- och deltidsanställningar, 14-

dagars arbeten, feriearbete och sommarjobb under sina 15 år. Hur 

företaget har sett till att ordna arbete beror på ett stort nätverk inom 

företaget. Entreprenörer har anställt Gårdstensbor, nya 

upphandlingar är numera skrivna med skallkrav istället för börkrav. 

Tidigare har Gårdstensbostäder även hjälpt de boende till olika 

utbildningar och möjligheten att starta egna företag, exempelvis 

städfirmor och utemiljöfirmor. 

För att ha ett nära samarbete med hyresgäster har huschefer olika 

möten varje vecka, exempelvis i grannsamverkansgrupper, 

föräldragrupper och seniorgrupper. Trygghetsvärdar har även ett 

stort ansvar, de ska inte enbart rondera i området utan de kan även 

starta stående hissar och ta hand om störningar. På dagtid kan 

hyresgästerna nå huscheferna, på kvällstid finns trygghetsvärdarna 

tillgängliga och senare på natten är det Störningsjouren och SOS 

Alarm som rycker ut. Rapportering sker nästintill dygnet runt 

angående felanmälningar och om olika händelser som sker i 

området. Från början var det ett krav att trygghetsvärdarna skulle 

vara just hyresgäster men kravet har ändrats eftersom det kan vara 

svårt att inte kunna skilja det privata från det yrkesmässiga. 

De finns olika aktiviteter i området för de boende. Ett utav dem är 

samarbetet med Göteborgs Varvet. Träning som löpning, gym, 

stavgång eller Zumba anordnas där samarbetsorganisationen bidrar 

med coacher och Gårdstensbostäder med lokaler och fika. Andra 

aktiviteter kan exempelvis vara filmvisning för barn, seglarskola och 

skidresor där företaget eller samarbetsparter lämnar rabatterade 

priser och erbjuder transporter. 

Gårdstensbostäder arbetar engagerat med att nå ut till samtliga 

hyresgäster och inom företaget finns en mångfald. Sammanlagt talas 

ca 20 olika språk som kompetens inom företaget och de arbetar 
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aktivt med att föra dialoger. Utskicken är på enkel svenska för att så 

många som möjligt ska kunna förstå. Ett annat sätt att nå ut till de 

boende är genom Gårdstensdagen där företag tillsammans med 

föreningar, organisationer och näringslivet finns för att skapa dialog 

och framförallt sportaktiviteter och scenuppträdanden. Vid ett annat 

tillfälle där Gårdstensborna inbjöds invigde företaget även en 

elbilspool. 

”Ett bolag kan inte göra allt själv, man är beroende av andra 

organisationer och välfärdsaktörer för att nå ut till 

hyresgästerna. Det gäller att ta till vara på den kompetens och 

de organisationer som finns tillgängliga” (Caspersson, Anki, 

2013) 

Gårdstensbostäder har även samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen 

som i sin tur även har samarbetsavtal med ett tiotal företag i syfte att 

höja betygen för 8:e och 9:e klassare. Sammanlagt gör ca 25 elever 

ett avtal per person där de får hjälp med läxläsning från 

universitetsstudenter. Varje elev kostar 10,000 kr/år. Ända sedan 

start har Gårdstensbostäder förbättrat sitt NKI som idag ligger på en 

normal nivå. Även stöld- och brottsstatistiken har minskat och 

tryggheten och säkerheten ökat. Avsaknaden av offentlig service och 

bra kommunikationsvägar leder till att bostadsområdet inte kommer 

generera ett toppbetyg. 

4.3 Familjebostäder - Göteborg 
Respondenter är 6 fastighetsskötare och 3 projektledare. 

Intervjupersonerna kommer att presenteras som fastighetsskötare 1- 

6 och projektledare 1 - 3. 

Familjebostäder är ett kommunalägt fastighetsföretag och ingår i 

koncernen Förvaltnings AB Framtiden, helägt av Göteborgs Stad. 

Fastighetsbolaget har 226 anställda och sammanlagt 18,000 

lägenheter, varav 1,500 lägenheter ligger beläget i Bergsjön 

Centrum. För att effektivisera verksamheten har Familjebostäder 

genomfört en organisationsförändring där företaget går från 6 till 4 

distrikt. Tidigare var företaget centraliserat till huvudkontoret men 

efter organisationsförändringen har distriktens inflytande och ansvar 
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ökat. Uthyrare, ingenjörer och hantverkare arbetar nära 

bostadsområdet för att bättre stödja förvaltare och fastighetsskötare i 

deras arbete. 

”Det finns ingen bilsäljare som sitter centralt och räcker över 

nyckeln till kunden för att i sin tur hämta sin röda bil någon 

annanstans. Det är samma affär kunden går in i och samma 

gäller här när hyreskontrakt skrivs. Affären är ute i Bergsjön, 

här finns fastigheterna och kunderna” (Projektledare 1) 

Med förstärkt och öppnare kundservice, förlängda öppettider, 

avskaffade telefontider och ökat ansvar i distrikten blir företaget en 

tillgängligare värd. Familjebostäders vision om ett hållbart 

bostadsområde är starkt förankrat i fem fokusområden: inflytande, 

trygghet & säkerhet, tillgänglighet, rent & snyggt och energi & 

miljö. Visionen och målbilden är styrande i Familjebostäders arbete 

och stärks efter förändringen för att kommunikationsvägarna blir 

kortare och effektivare. I Bergsjön finns en mångfald av hyresgäster 

med olika nationaliteter och sammanlagt talas över 100 språk. Inom 

Familjebostäder finns även en mångfald av språk som är tillräckligt 

för att förstå och bemöta de boende. Det är inte av en slump 

poängterar Projektledare 2 att det finns en stor språkkompetens inom 

företaget utan snarare en nödvändighet. 

”Inom företaget finns en stor språkkompetens och detta är 

viktigt för att hjälpa till i området. Det underlättar när vi arbetar 

eftersom de boende har lättare för att lyssna när man kan deras 

språk” (Fastighetsskötare 4, 2013) 

Projektledare 1 berättar det är hyresgästernas hem företaget 

förvaltar och det är därför viktigt att vara tillgänglig för de boendes 

åsikter. Om en renovering innebär förändring för hyresgäster bjuder 

företaget in samtliga boende att medverka i ett hyresgästmöte. Vid 

förändringar är det grundläggande att berörda hyresgäster får 

möjlighet till inflytande. Information om en renovering ska även 

genomsyra alla anställda poängterar Projektledare 1. Det är viktigt 

för att bemöta kundens förfrågningar. En fastighetsingenjör kan inte 

vara den enda välinformerade personen angående projektet. Att vara 

nära hyresgästen och besvara frågor är något Familjebostäder 

prioriterar med sitt arbete. 
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Vid förändringsarbete som berör de boende behöver företaget ta 

reda på vad de önskar eftersom det berör deras vardag. För att 

initiera framtida projekt är det betydelsefullt att rådgöra med sina 

hyresgäster, eftersom de boende själva vill förändra sitt hem. 

I dag pågår omfattande intervjuer med de boende för att 

åskådliggöra hyresgästernas synpunkter på framtida åtgärder i 

området. Intervjuerna utförs i hyresgästernas hem eller på företagets 

kontor. Det är hyresgästen som avgör detta. I en del fall är 

hyresgästens enda förbindelse till ett svenskt samhälle kontakten till 

Familjebostäders anställda. Det kan exempelvis innebära att 

hyresgästen behöver hjälp med att läsa ett informationsblad. För att 

förmedla informationen till de boende berättar Projektledare 3 att 

företaget inte formulerar omfattande utläggningar, utan budskapet är 

det väsentliga. Bilder som exempelvis en bil vid ombyggnad av ett 

garage hjälper till att förmedla innehållet. Förstår hyresgästen inte 

budskapet finns möjligheten att komma ner till Kundcenter för hjälp. 

”De boende som har svårigheter med det svenska språket kan 

alltid komma hit för att få hjälp. Därför att man kan tolka 

budskapet på olika sätt. Det lilla extra kostar så lite, men hjälper 

så otroligt mycket. Det är även viktigt att de känner igen 

anställdas ansikten, det skapar en personlig relation” 

(Projektledare 3, 2013) 

För att inge trygghet och säkerhet till hyresgästerna arbetar 

Familjebostäder med den fysiska miljön och sociala faktorn i 

området. Det innebär enligt Fastighetsskötare 2 att öka trivseln i 

utemiljön och minska skadegörelse i området. En del skadegörelse 

förekommer i området menar Fastighetsskötare 1 som exempelvis 

förstörda fönsterrutor, klotter och nedskräpning. Det gäller att 

hantera skadegörelsen direkt för att öka säkerheten, tryggheten och 

minska brandrisken. Ett sätt att öka trivseln är att skapa lekplatser 

för barn att leka på. Familjebostäder organiserar aktiviteter i syfte att 

skapa trygghet för sina boende. Det kan vara trygghetsvandring eller 

nattvandring där anställda och hyresgäster tillsammans med polis 

går runt i området. 
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”Det är viktigt att visa upp sig i området både dagar som 

kvällar. Det betyder mycket för hyresgästerna att det är samma 

personer som de boende får förhålla sig till. Den personliga 

relationen ökar tryggheten i området och förbättrar samarbetet 

med de boende.” (Fastighetsskötare 6, 2013) 

Familjedagen är ett festarrangemang där anställda erbjuder 

hyresgäster mat och karuseller. En del aktiviteter initierar 

Familjebostäder själva och en del tillsammans med lokala aktörer. 

Olika aktiviteter är cafévagnen, Bergsjö simskola, Ullared resa, 

Stiftelsen Läxhjälpen, FunBo med fotbollsskola, filmvisning, 

konstskola och sommarjobb inom Familjebostäder. 

Fastighetsskötare 2 beskriver att företagets olika aktiviteter sätter 

igång till dialog mellan hyresgäster och anställda. Det primära är att 

öka trivseln och förbättra relationen till de boende men 

Fastighetsskötare 2 framhåller att det förekommer frågeställningar 

och diskussioner kring kommande renoveringar. 

”Genom att samarbeta med andra aktörer i distriktet så ökas 

hyresgästernas engagemang och trivsel. Bra aktiviteter, skapar 

sysselsättning, vilket det leder till ett väldigt trevligt område att 

bo på” (Fastighetsskötare 1, 2013) 

”En lojal kund är en hyresgäst som både kan ge ris och ros. 

Det värsta som finns är när hyresgäster inte säger något. Man 

vet inte vad de boende tycker. Det är lika viktigt för hyresgästen 

som för oss anställda” (Fastighetsskötare 5, 2013) 

För att tillgodose hyresgäster ett finare bostadsområde arbetar 

anställda några timmar varje dag för att städa deras utemiljöer. Det 

är inte tillräckligt att endast de anställda bidrar till fina inom- och 

utomhusmiljöer berättar Fastighetsskötare 4, även hyresgäster är 

skyldiga att bidra till renhållning. När en ny hyresgäst flyttar in går 

fastighetsskötare hem till den boende med informationsblad. 

Personalen visar även var de förväntas kompostera och slänga skräp. 

Nyinflyttade hyresgäster kan komma från andra kulturer och det är 

inte alltid självklart att hyresgästen vet hur de ska gå tillväga med 

avfallstömning. För att förtydliga informationen används bilder, om 

anställdas språkkunskaper är otillräcklig används tolk. 
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4.4 Gavlegårdarna - Gävle 
Intervjuperson: Hans Helmerson, projektledare och ingår i VD 

staben, Håkan Svedlund, fastighetsförvaltare. 

Gavlegårdarna är Gävles största fastighetsbolag och 2001 de över 

förvaltningsansvaret för området Öster och omfattar 735 lägenheter 

och 1500 boende. En stadsförnyelse av både social och fysisk 

karaktär startades 2001. 

Området Öster kännetecknades tidigare av dåligt rykte, höga 

vakanser, och stora upprustningsbehov. Media nämnde ofta Öster i 

nyhetssammanhang i samband med överfall och rån. Ryktet var 

undermåligt och människor skämdes att bo i området. Projektledare 

Helmerson berättar att området var otryggt och en del var rädda att 

lämna sina lägenheter. När förändringsprocessen startade 2001 bjöds 

hyresgästerna in till ett möte. På första mötet ställdes tre frågor till 

de boende, vad är bra? Vad är mindre bra? Vad saknas? Svaren 

sammanställdes till ett antal förslag och de boende fick sedan 

rangordna förslagen. 

“Det kräver att man har en personlig kontakt till de boende, 

att man bryter ner projektet i färre delar och gör det hanterbart. 

Man måste arbeta närmare människorna och se svårigheterna, 

för att sedan arbeta för att nå individen. Är man uppe och 

simmar runt på ytan kan ledningen tro att de vet vad som sker 

nere på djupet. Man kan inte förlita sig på människor som 

kommer till ledningen och berättar om problemen, utan man 

måste själv ner på djupet.” (Helmerson, Hans, projektledare, 

2013) 

Det finns bara ett sätt att arbeta med områden som mår dåligt och 

det är att arbeta nära och personligt med hyresgästerna. 

Projektledare Helmerson menar att det inte finns någon genväg. 

Förvaltare Svedlund uppfattar att det kan ta uppåt 5-6 år innan 

resultatet syns och det är nödvändigt att hålla orken uppe. I 

problemområden kan det vara svårt eftersom små ”bränder” måste 

släckas som krossade rutor eller klotter. Åtgärder som kräver snabba 

insatser försvårar det långsiktiga arbetet. Under beslutsprocessen 

skapades boendegrupper med olika ansvarsområden som trädgård, 
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fasad och kommunikation. De boende var styrande i processen och 

fick hjälp av arkitekter och processledare. 

“Att föra diskussioner med de boende, för processen framåt. 

Alla boende fick inte igenom sitt förslag men så länge man får 

vara med och påverka processen och besluten, kan man även 

acceptera att man får stryka på foten” (Svedlund, Håkan, 

fastighetsförvaltare, 2013) 

När en förändringsprocess pågår och en ny person ansluter i slutet 

av beslutsprocessen och ifrågasätter förslagen, försvarar 

hyresgästerna som varit med från början i Gavlegårdarna. Det menar 

förvaltare Svedlund är ett tecken på lojala kunder. Den fysiska 

förnyelsen omfattade renoveringar av lägenheter, bredare entréer, 

fasader, tvättstugor och en ny tunnelöppning in till Öster. Ett dåligt 

rykte anser Helmersson förbättras genom dialoger med media och 

via presskonferenser. Gavlegårdarna bjuder även in journalister att 

genomföra reportage om hyresgästerna och detta får en positiv 

inverkan på ryktet. 

Hyresgäster fick även besluta om vilka konstverk som skulle föras 

upp på fastigheternas fasader. Konstverken är avbildningar av 

människor som bor på Öster. Företaget har även samarbetsavtal med 

olika föreningar i kommunen. Det kan vara en idrottsklubb som får 

pengar och i motprestation får Gavlegårdarna matchbiljetter. Vid ett 

tillfälle delade företaget ut 1500 biljetter och erbjöd gratis bussresa 

till en bortamatch. 

Idag använder sig Gavlegårdarna av många olika aktiviteter i syfte 

att främja den sociala konstellationen. Alla evenemang är 

boendedrivande. Exempel på dessa är stadsvandring, odlingslotter, 

utbildning och föreläsningar från exempelvis olika idrottsföreningar, 

lov- och sommaraktiviteter för barn och ungdomar som 

ponnyridning, paddla kanot, friluftsdagar och cirkusskola. 

“Att skapa relationer är positivt. Hyresgäster uppmärksammar 

brister och rapporterar fel i större utsträckning” (Svedlund, Håkan, 

fastighetsförvaltare, 2013) 

En internationell fest arrangeras varje år och innebär att 

Gavlegårdarna förser de boende med matvaror. Möjligheten finns att 

uppleva maträtter från de olika individernas kulturella bakgrund. 
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Anledningen till att Gavlegårdarna upprättar aktiviteter är för att 

stärka relationerna mellan boende. 

“Det viktigaste är att man bryter den anonyma barriären 

mellan människor så att de boende bygger sociala nätverk 

mellan varandra. Det behöver inte betyda att man ska bli bästa 

vänner, utan det räcker att man hälsar vänligt på varandra”. 

(Helmerson, Hans, 2013) 

Aktiviteter skapar en större samhörighet i området. Hyresgäster 

har lättare att säga ifrån och respekten mellan boende ökar. Sociala 

insatser bidrar till en tryggare miljö, ökad gemenskap, bättre trivsel 

och ett större socialt nätverk. Det finns även personer som lägger 

ned mycket tid på att hjälpa till. Det är nödvändigt understryker 

Helmersson att det finns sådana personer i området. 

“Det finns människor som är fantastiska och som vill göra 

nytta, men som behöver stöttning i form av finansiering och 

lokaler. Dessa individer behöver hjälp med att placeras i ett 

sammanhang där deras ambition och engagemang kan smitta av 

sig till andra boende i området. Detta är en av nycklarna till att 

få ett socialt, positivt och ett välmående område” (Helmerson, 

Hans, 2013) 

Hyresgäster som engagerar sig extra får stöd i form av att 

Gavlegårdarna finansierar redskap och lokaler. Svedlund anser att 

det är viktigt att finna eldsjälar som brinner för olika projekt. Hittar 

företaget inga eldsjälar är det omöjligt att genomföra ett socialt 

lyckad projekt. Det finns också självförvaltningsavtal och för 

prestationen får de en hyresreducering. Detta är också något som 

bidrar till ökad gemenskap i området. 

Resultatet av sociala aktiviteter är att de boende tar ett större 

ansvar för varandra och ingriper vid fel i större utsträckning. Förut 

kunde ungdomar ta droger i en trappuppgång men idag skulle de få 

en tillsägning av de boende. Det har också blivit mindre störningar i 

området och det beror på att vid varje störningsanmälan knackar 

personal på hos den störande personen. Det finns en uttalad policy i 

företaget enligt Svedlund och den är, “Ni förvaltar en livsmiljö”. 

Den innebär att utöver ansvaret om bra boendemiljö ska personalen 

se till att de boende mår bra socialt. Personalen har ett ansvar utöver 
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den egentliga arbetsuppgiften som är att sköta fastigheten men det 

kan vara svårt att veta hur långt det sociala ansvaret går. 

“Om företagets ledning har en tydlig och uttalad strategi för 

att stärka sitt varumärke och förbättra situationen för de boende 

tonas negativa åsikter från anställda ner trots att de egentligen 

finns” (Helmerson, Hans, 2013) 

4.5 Stena Fastigheter - Stockholm 
Intervjuperson: Anna Dybeck, chef för verksamhetsutveckling. 

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privatägda 

fastighetsbolag och drivs av familjen Olsson med 24,800 lägenheter 

och 235 anställda. 

Stena Fastigheters affärsidé är att förvalta fastigheter på lång sikt 

utifrån deras visioner och värderingar – Omtanke, professionalitet, 

innovation och öppenhet. Verksamhetsutvecklare Dybeck berättar 

att ägaren är engagerad i beslut som tas i företaget. Beslutsfattandet 

är inte enbart att ha nöjda kunder och motiverade anställda utan även 

ha en betydande roll för samhällsutvecklingen. 

”Ägardirektiv är tydliga. Företaget förvaltar boenden för nästa 

generation och det gäller att ta tillvara på fastigheterna där vi 

finns, inte bara de tekniska delarna utan även hyresgästernas 

boendemiljöer” (Dybeck, Anna, chef för verksamhetsutveckling, 

2013) 

En förutsättning för att verka på långsikt är att vårda och utveckla 

relationen till hyresgästerna. Dybeck anser att det tidigare begreppet 

”sociala kapitalet” uttryckte visionen om ett socialt ansvarstagande 

mot de boende. Samtidigt var begreppet svårbegripligt eftersom 

människor har svårt att ta till sig innebörden. Svaret blev istället 

benämningen Relationsförvaltning som Stena Fastigheter sedan 

2006 varumärkeregistrerat hos Patent- och registreringsverket. 

Relationsförvaltning förklarar konceptet bättre, att utveckla hållbara 

boendemiljöer och arbetsplatser där hyresgäster stannar länge. Ett 

sätt för företaget att vårda, anpassa och utveckla relationen till de 

boende är att samarbeta med sina hyresgäster och lokala aktörer. 
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Arbetssättet Relationsförvaltning ökar delaktighet, inflytande och 

ansvaret hos hyresgäster. 

Olika aktiviteter som främjar boendemiljöer är boendemöten, 

bilpool, tvättstugebibliotek, klottergrupper, nattvandring, 

hundprojekt, Backa BASE, Enter Mötesplats, belysningsprojekt, 

fotbollsskola, läxhjälp, badbussar och sommarjobb. Aktiviteter 

inspirerar och initierar hyresgäster till samtal och undanröjer 

anonymitet. Följder av aktiviteter leder till färre omflyttningar, 

mindre skadegörelse, nöjdare kunder, ökad kontakt till andra företag, 

stärkt varumärke och nya affärsmöjligheter. 

Företaget använder sig även av samarbetsavtal med föreningar 

och idrottsklubbar som städar och agerar förebilder för ungdomar. 

Det finns även ett samarbete med en fritidsgård, en 

klottersaneringsgrupp bestående av ungdomar. Vilket är ett effektivt 

sätt att motverka klotter och förstörelse eftersom det ökar 

ungdomarnas känsla för sitt närområde. Det kan även vara vänner 

till medlemmar i gruppen som klottrar. I utbyte får gruppen en 

skidresa. Företaget har lättare att få förtroende om ungdomar agerar 

förebilder. 

”Ett företag kan inte driva allt och speciellt inte aktiviteter 

utanför fastighetsbolagets kärnverksamhet. Det gäller att hitta 

eldsjälar och andra aktörer i området som kan hjälpa till” 

(Dybeck, Anna, chef för verksamhetsutveckling, 2013) 

Varför Stena Fastigheter initierar aktiviteter är att det leder till en 

ökad lönsamhet och värde på fastigheter. Även hyresgäster och 

lokala aktörer vinner på utbytet av ökad trygghet, förbättrad 

gemenskap och större kontaktnät. Dybeck understryker att alla parter 

vinner på detta. Att öka lönsamheten är för Stena Fastigheter och 

sina samarbetsorgan drivkraften för företagets hållbarhet, 

långsiktighet och affärsnytta. 

Arbetet med Relationsförvaltning i Fisksätra, Nacka kommun i 

Stockholm gav Stena Fastigheter möjligheten att köpa ytterligare 

700 lägenheter. Affärsmöjligheter uppstår med nya kontakter. Backa 

BASE är ett samverkansprojekt där Stena Fastigheter deltar och är 

riktat till ungdomar utan arbete och studier. BASE står för bostad, 

arbete, skola och egenmakt. Samarbetsavtalet bidrar till 
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praktikplatser. Dybeck poängterar att företaget startar många 

aktiviteter, men Relationsförvaltningens utformning varierar stort 

mellan deras olika fastigheter och områden i deras bestånd. 

Satsningen varierar beroende på människornas behov, fastighetens 

tekniska status, antalet andra fastighetsägare i området samt lokala 

förutsättningar. Det är inte endast till dagens behov företaget väljer 

att genomföra åtgärder utan även att förebygga framtida problem. 

”Man måste arbeta proaktivt i sina bostadsområden. Det 

gäller inte att reagera på problem när de uppkommer utan det 

gäller att agera i tid. Vi har kommit olika långt med olika 

områden men hållbarhet är något som ska genomsyra alla 

områden och i hela organisationen” (Dybeck, Anna, chef för 

verksamhetsutveckling, 2013) 

En förutsättning att lyckas vända en negativ trend är att se till 

områdets behov. Om ett område präglas av skadegörelse, höga 

omflyttningar och störningar krävs mjuka och hårda investeringar. 

Insatser av denna karaktär bidrar till en ökad trygghet och minskad 

kriminalitet. Det behövs även samarbete med kommunen, lokala 

krafter och eldsjälar för att lyckas. 

”Man kan komma långt med tekniska åtgärder för att hålla 

rent i området. Men arbetar vi inte tillsammans med hyresgäster 

blir det inte bättre. Vi arbetar med att engagera och förbättra 

deras beteende för att förbättra miljö, ekonomi och planet. Då 

räcker det inte med att ha bra sopsortering, utan det gäller att 

gå ut för att prata med hyresgäster också” (Dybeck, Anna, chef 

för verksamhetsutveckling, 2013) 

Hyresgäster med en önskan att bidra till ett positivt område får 

möjlighet att delta självförvaltning i utbyte mot en hyresreduktion. 

Självförvaltning resulterar i nöjdare kunder. Hyresgäster skapar 

samtal mellan varandra som är en stark bidragande faktor till en 

ökad stolthet. Det kan vara svårt att få igång grupper av boende till 

en självförvaltning. Ett första steg är att motivera och utse 

hyresgäster till trappvärdar. Arbetsuppgiften är tillsyn och företagets 

förlängda arm i bostadsområdet. 
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4.6 Empirisammanfattning 
I detta avsnitt sammanfattas informationens utmärkande mönster 

och poänger från genomförda intervjuer. En sammanfattning av 

empiriavsnittet genomförs för att klargöra vad som anses vara 

nödvändigt för att besvara studiens syfte och problemformuleringar. 

Återkommande mönster som presenteras i detta avsnitt utgör 

sedermera grunden för reflektioner och tolkningar i kapitel 5.  

Tydlig styrning 

Fastighetsföretagen arbetar nära sina bostadsområden med en 

tydlig struktur och vision. Företagen uppvisar tydlig vision, affärsidé 

och målsättning inom välavgränsade områden som ekonomi, juridik 

och miljö. Målbilden är även något som genomsyrar hela företagen. 

För att tillgodogöra sig kundinformation använder de sig av olika 

alternativa lösningar. Såsom NKI, boende inflytande, kundservice, 

aktiviteter, intervjuer och hyresgäster i styrelsearbete. Andra 

gemensamma drag är att de ser problemen på nära håll i sina 

bostadsområden. Det finns också en mångfald av nationaliteter i 

bostadsområdet, men även en mångfald i företaget. 

Långsiktig hållbarhet 

Företagen har ett tydligt boendeinflytande och förhandlar med 

Hyresgästföreningen. De kommunala fastighetsbolagen drivs enligt 

affärsmässiga principer. Företagen arbetar även tydligt med etik- och 

miljöfrågor som hör till den lokala förankring där de befinner sig på. 

Det förekommer samarbete med andra aktörer i syfte att utföra 

aktiviteter utanför deras kärnverksamhet. Filantropiska handlingar 

såsom att skapa sysselsättning och utbildning för de boende. 

Kundlojalitet 

När kriminalitet och skadegörelse minskat har lönsamheten för en 

del företag ökat. Samtidigt som färre felanmälningar rapporteras, har 

likaså de boendes attityd förändrats till att de säger ifrån i större 

utsträckning om något sker, vilket är tecken på lojalitet. Ju bättre 

boendemiljö som skapas i dessa nerstämplade områden, desto större 

ansvar tar hyresgästerna till sitt och andras boende. De arrangerar 

själva aktiviteter som exempelvis gårdsråd, nattvandringar och deltar 

i olika föreningar. En del företag utmärker sig genom att låta 

hyresgästerna spela en större roll i bostadsområdet. 
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Intervjupersonerna kallar dessa boende för ”eldsjälar” och dessa har 

ett engagemang och en energi som smittar av sig på andra boende 

och skapar ett positivt område att bo på. 
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5. Reflektion 
I detta kapitel görs en reflektion kring tre återkommande teman 

från studiens teoretiska referensram samt tre empiriteman. De 

teman som reflekteras över är 1. Teorier om BSC och CRM, som 

ställs mot Tydlig styrning, som är ett tema från empirin. 2. CSR-

teorier och Långsiktig hållbarhet från empirin. 3. Teoretisk 

kundlojalitet och empirisk kundlojalitet. Reflektionerna presenteras i 

tre delar och sker i löpande text för att tolka likheter och olikheter 

mellan teori och empiri. 

5.1. BSC, CRM och Tydlig styrning 
För att koppla de kortsiktiga målen till de långsiktiga 

målsättningarna används kundperspektivet inom BSC, som är ett 

koncept inom verksamhetsstyrning. Kundperspektivet handlar, enligt 

Olve m.fl. (1999:73), om att beskriva kundvärden som ska 

tillfredsställas och om hur kundlojalitet skapas. För att uppnå detta 

försöker företag skaffa sig kännedom om hur produkter eller tjänster 

påverkar kunderna. Kundperspektivet är, enligt Funck (2009), det 

primära målet för företag.  En förutsättning för att företag på lång 

sikt ska kunna skaffa personliga, hållbara och lojala kundrelationer 

är enligt Payne och Frow (2005) att ha en uttalad affärs- och 

kundstrategi, som hjälper till att effektivisera 

verksamhetsstyrningen. Företagets målbild ska omfatta alla i bolaget 

och alla dess beståndsdelar från personal till ledning. Payne och 

Frow (2005) hävdar att utgångspunkten i att förmedla sitt budskap är 

att integrera olika kommunikationskanaler till kunder. 

Empirin visar att samtliga intervjuade företag är tydliga när det 

gäller företagets vision, affärsidé, strategi och målsättning. 

 Strategierna visar sig inrymma även distinkta indelningsgrupper 

inom det juridiska, ekonomiska, etiska och det miljömässiga 

området. Samtliga företag i studien använder sig även av 

kundenkäter och personliga möten i sin löpande verksamhet vilka 

sammanställs och analyseras. Företagen har även uppgett att beslut, 
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som påverkar hur verksamheten ska ska styras, till viss del baseras 

på kundinformation och att det är främst är de etiska och 

miljömässiga aspekterna som kunderna efterfrågar. Företag 

använder kundernas efterfrågan när man diskuterar och slutligen 

fastställer sina långsiktiga planer vilket överensstämmer med Olves 

m.fl. (1999) teorier. Företagens vision och målsättning ska enligt 

Funck (2009) även genomsyra hela organisationer. Empirin 

bekräftar att detta gäller i samtliga intervjuade företag och det gäller 

från anställda till företagets ledning. 

“Om företagets ledning har en tydlig och uttalad strategi för 

att stärka sitt varumärke och förbättra situationen för de boende 

tonas negativa åsikter från anställda ner trots att de egentligen 

finns” (Helmerson, Hans, 2013) 

Citatet beskriver hur viktig den uttalade strategin och visionen är 

för att förbättra styrningen av verksamheten och varför den ska 

implementeras hos anställda. Om personalen vet hur de förväntas 

agera mot kunder kan det vara lättare att uppfylla ledningens strategi 

för att uppnå kundnöjdhet. Payne och Frows (2005) teorier ligger i 

linje med företagens arbete kring bemötande och närhet till kunder, 

eftersom det kan vara ett sätt att få kundinformation. Empirin visar 

att företag använder sig av kundinflytande, kundservice och 

aktiviteter för att få kundinformation, vilket kan effektivisera 

styrningen. 

CRM är ett arbetssätt som innebär att företag lär känna sina 

kunder genom datasystem och affärsstrategier som sätter kunden i 

fokus. Det leder, enligt Chen och Popovich (2003), till att de kan 

erbjuda fler produkter och bättre service, vilket i sin tur innebär att 

kunder blir lojala och stannar kvar som kunder till företaget. För att 

lyckas med detta arbetssätt bör företagets anställda veta hur de ska 

bemöta kunder, i likhet med det som nämnts ovan. Ledningen i 

företag bör få sina anställda att förstå vad som förväntas av dem. 

Företag måste idag fokusera sin styrning av verksamheten för att 

leverera ett högt värde till sina kunder genom bättre kommunikation, 

snabbare leveranser och individanpassade produkter och tjänster. 

Empirin visar att företag i stor omfattning arbetar nära, flexibelt, 

öppet och tillsammans med sina kunder. Arbetssättet bekräftar Chen 
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och Popovichs (2003) teori om att erbjuda bättre service så att 

kunder stannar och blir lojala. Familjebostäder agerar på ett sätt som 

kan skapa trygga och personliga kundrelationer, eftersom företaget 

utför personliga intervjuer i syfte att inhämta kundernas synpunkter 

på förbättringar. Arbetsformen överensstämmer med Chen och 

Popovichs (2003) teorier om att företag med hjälp av 

kundinformation kan förbättra sin verksamhetsstyrning. 

Kundinflytande är en förutsättning för att styra verksamheten i 

enlighet med kundernas önskemål. När det gäller Gårdstensbostäder 

är kundinflytande naturligt nog betydande eftersom styrelsen 

huvudsakligen består av kunder. Gavlegårdarnas arbete med 

aktiviteter visar att idéer blir till verklighet i större utsträckning, 

eftersom kunderna avgör aktiviteternas inriktning. Familjebostäders 

och Gavlegårdarnas ansträngningar med bemötande och närhet 

underlättar, sannolikt strävan att förbättra företagets produkter och 

tjänster, vilket överensstämmer med Chen och Popovichs (2003) 

teorier. 

”Ska man ge ett stort och brett inflytande till människor, är 

det viktigt att ha inflytande även vid styrelsebordet. Det var ett 

utav målen att jobba nära hyresgästerna från början, att få 

människor delaktiga och bjuda in att vara med i besluten. ” 

(Caspersson, Anki, 2013) 

Chen och Popovich (2003) anser att företag bör leverera ett högt 

värde till sina kunder. Empirin indikerar att de intervjuade företagen, 

genom sin verksamhetsyrning har implementerat korta 

kommunikationsvägar, flexibla arbetstider, många 

kommunikationskanaler, stor språkkompetens och välinformerad 

personal vilka kan förmedla företagens målbild. 
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5.2. CSR och Långsiktigt hållbarhet 

5.2.1 Det ekonomiska och det juridiska 

ansvaret 
Det ekonomiska ansvaret utgör en utmaning enligt Windsor 

(2006) för företag att generera avkastning, säkra arbeten och 

leverera bra produkter utan att äventyra deras existens.  Wulfson 

(2001) poängterar att företagen måste drivas på ett sätt som 

uppfyller det ekonomiska och det juridiska ansvaret i CSR. Att tjäna 

pengar och följa lagar är det primära, inte minst för ett socialt 

ansvarsfullt företag. 

Empiri visar att samtliga intervjuade företag drivs affärsmässigt, 

vilket överensstämmer med Carrolls (1999) teorier att företag måste 

drivas lönsamt. Ett sätt för företag att förbättra sin ekonomiska 

situation är att skapa ett starkt kundinflytande, exempelvis genom 

kundenkäter och kundrepresentanter i styrelsearbetet. Samtliga 

företag i denna studie genomför kundundersökningar, men även 

Hyresgästföreningen genomför kundenkäter där de boende kan 

uttrycka sina åsikter som sedan fastighetsföretagen kan ta del av. 

Empiri visar att ett kundinflytande underlättar att företag får igenom 

sina beslut. 

“Att föra diskussioner med de boende, för processen framåt. 

Alla boende fick inte igenom sitt förslag men så länge man får 

vara med och påverka processen och besluten, kan man även 

acceptera att man får stryka på foten” (Svedlund, Håkan, 

fastighetsförvaltare, 2013) 

Företag måste enligt Carroll (1999) även följa lagar och 

förordningar, vilket empiri bekräftar genom kundinflytande via 

Hyresgästföreningen. Gårdstensbostäder har även kunder i företagets 

styrelsearbete, vilket gör att de påverkar verksamhetsstyrningen. Vi 

har förstått att kunderna därför ofta är initiativtagare till många 

beslut vilket får genomslag i bl.a. företagets kundnöjdhet och 

därmed till gagn för affärsmässigheten. Att involvera kunder i 

styrelsearbete är inte ett legalt krav, men det kan sannolikt underlätta 
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beslutsfattandet och styrningen av verksamheten. Familjebostäder 

genomför även personliga kundintervjuer. Detta arbetssätt menar vi 

å ena sidan förbättrar kundrelationen, men det bör också att skapa 

tillfällen att förbättra produkter och tjänster. Detta innebär att 

företagen både på kort och lång sikt gör det möjligt att i större 

utsträckning reparera och förbättra produkters och tjänsters standard. 

Bedömningen görs att Familjebostäders arbete överensstämmer väl 

med Carrolls (1999) teorier om det ekonomiska och det juridiska 

ansvaret. 

5.2.2 Det etiska ansvaret 
Det etiska ansvaret utgörs, enligt Carroll (1991) och Wulfson 

(2001), av de värderingar, miljökrav och normer som kunder 

förväntar sig att företag ska följa. Ett etiskt ansvarstagande innebär, 

enligt Windsor (2006), att företag även tar ett ansvar bortom lagens 

mening. För att vara ett socialt ansvarsfullt företag på lång sikt, 

menar Grankvist (2009) och Carroll (1991), att det är viktigt att 

etablera det etiska ansvaret i sitt CSR-arbete. Författarna poängterar 

att etiken måste samspela med det ekonomiska- och det juridiska 

ansvaret. Etiken är ett frivilligt ansvarområde. Men för att verka på 

ett långsiktigt hållbart sätt måste etiken etableras i företagens arbete. 

Företagens sociala ansvar är samtidigt av skiftande karaktär menar 

Carroll (1979). Den skiftande karaktären beror på vilket företag, 

bransch och en specificerad tidsrymd. 

Gårdstensbostäder valde att investera ytterligare i syfte att 

förbättra sitt energi- och miljöarbete. Dessa investeringar resulterade 

i solceller, solfångare och vindkraftverk. Ett annat värde av etisk 

natur som Gårdstensbostäder skapat är växthus där kunder kan odla 

egna grönsaker. Empirin i denna del bekräftar således Carroll (1991) 

och Wulfsons (2001) teorier. Grankvist (2009) hävdar att företag 

som inte kan tjäna pengar på ett etiskt sätt, sedermera kommer att 

sluta existera som socialt ansvarsfulla företag. Empirin indikerar att 

Gårdstensbostäders och Stena Fastigheters insatser överensstämmer 

med Grankvist (2009). De viktigaste skälen till detta är att företagen 
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i sin styrning av verksamheten aktivt värnar om miljön, kundernas 

välmående och omgivningen över en längre tidsperiod.   

”Man kan komma långt med tekniska åtgärder för att hålla 

rent i området. Men arbetar vi inte tillsammans med hyresgäster 

blir det inte bättre. Vi arbetar med att engagera och förbättra 

deras beteende för att förbättra miljö, ekonomi och planet. Då 

räcker det inte med att ha bra sopsortering, utan det gäller att 

gå ut för att prata med hyresgäster också” (Dybeck, Anna, chef 

för verksamhetsutveckling, 2013) 

Carroll (1979) hävdar att problemområden är individuella och 

varierar mellan företag och över tid. Empiri bekräftar detta eftersom 

investeringar och dess storlek varierar beroende på olika faktorer 

som kundbehov, företagens tekniska status samt lokala 

förutsättningar. Detta innebär att Gårdstensbostäders 

miljöinvestering troligtvis var nödvändig. Det behöver dock inte 

innebära att insatser av samma typ behöver lämpa sig för 

Familjebostäder, vilket överensstämmer med Carrolls (1979) teorier. 

5.2.3 Det filantropiska ansvaret 
Högst upp i pyramiden, som presenterats i avsnittet Corporate 

Social Responsibility, ligger den filantropiska dimensionen. Carroll 

(1991) menar samtidigt att företag inte kan välja delar från 

pyramiden för att agera på ett hållbart socialt sätt. Först behöver 

företag uppfylla det ekonomiska juridiska och etiska ansvaret. 

Därefter kan de investera i projekt som avspeglar kundernas 

önskningar enligt den filantropiska dimensionen. Det filantropiska 

ansvarstagandet har även fått större utrymme i företagens 

verksamhetsstyrning menar Luo och Bhattacharya (2006) eftersom 

det kan leda till ökad lönsamhet i framtiden. För att vara 

framgångsrik på lång sikt, behöver företag uppfylla kundernas 

önskningar och inte enbart se till kundernas köpmönster. Carroll 

(1991) hävdar att det filantropiska ansvaret infinner sig när företag 

motiverar sina anställda att bidra med utbildning och donationer till 

samhället. 
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Empirin indikerar att företag väljer att hitta affärsmöjligheter 

utanför sin kärnverksamhet, vilket bör överensstämma med Luo och 

Bhattacharyas (2006) teorier. Att föra ett samarbete med andra 

aktörer utelämnar Wulfson (2001), Carroll (1991) och Joyner och 

Payne (2002) i sin beskrivning av CSR. Författarna för istället 

resonemang kring sponsring, donationer och utbildning. Empiri visar 

att de intervjuade företagen i sina CSR-strategier i stor utsträckning 

samarbetar med kommunen, polisen, brandkåren, socialtjänsten, 

lokala föreningar, idrottsföreningar, kunder, konkurrenter och 

entreprenörer. En skillnad mellan författarnas teorier och empiri om 

samarbetsavtal. Empirin är tydlig, företag använder sig av samarbete 

med andra aktörer för att utföra aktiviteter i syfte att uppfylla 

kundernas önskningar, om hur verksamheten ska styras. 

”Ett bolag kan inte göra allt själv, man är beroende av andra 

organisationer och välfärdsaktörer för att nå ut till 

hyresgästerna. Det gäller att ta till vara på den kompetens och 

de organisationer som finns tillgängliga” (Caspersson, Anki, 

2013) 

Exempel på filantropiska handlingar är enligt Wulfson (2001) när 

kunder får praktik och utbildning, vilket ger effekter på samhället 

som ett vanligt utfört arbete inte får. Det innebär samtidigt att 

företag kan göra en affärsmöjlighet av situationen för att öka 

lönsamheten, stärka varumärket och öka kundlojaliteten. Ett socialt 

ansvarstagande ger synligare effekter för andra potentiella kunder 

eftersom dagens mediala bevakning av företag är omfattande. För att 

uppnå kundnöjdhet på lång sikt är det viktigt att företag ändrar sin 

syn på kunder och istället ser dem som en medlem i sin “familj”. Det 

innebär att de intresserar sig för kundernas önskemål. Luo och 

Bhattacharya (2006) anser att kunder i större omfattning är nöjda om 

företag tar ett socialt ansvar mot exempelvis miljö. Detta leder till att 

de styr verksamheten på ett sätt som inte bara är rätt utan även smart 

och hållbart. 

Wulfson (2001) tar inte upp generering av erbjudanden av 

arbetstillfällen sin beskrivning av CSR, men det är troligtvis en 

filantropisk handling. Ett arbete kan förbättra situationen för kunder 

såväl stärka företagens varumärke. Gårdstensbostäder har via sina 
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samarbetsavtal skapat över 1800 arbetstillfällen för sina kunder. 

Andra företag hjälper till med utbildning, bostäder och praktikplatser 

vilket överensstämmer med Wulfsons (2001) teorier. Nya 

affärsmöjligheter kan uppstå med CSR-strategier menar Luo och 

Bhattacharya (2006) och detta bekräftar Stena Fastigheter eftersom 

möjligheten uppstod att förvärva ytterligare 700 lägenheter. 

Affärsmöjligheten uppstod genom deras kontaktnät av olika 

samarbeten. Empirin visar att möjligheten inte skulle uppstå utan 

hjälp från CSR-strategier. Wulfson (2001) och Carroll (1991) 

resonerar kring att uppfylla kundernas önskningar om miljö, 

utbildning och service men utelämnar det empirin visar, att hårda 

investeringar, som renoveringar, tillsammans med mjuka värden, 

som kan vara sociala aktiviteter, ger en ökad effekt på kundnöjdhet 

och kundlojalitet. Empiri indikerar att ett socialt ansvar i samband 

med en investering mot miljö ger en stor positiv effekt på lönsamhet, 

rykte, samt högre status produkter och tjänster. Gårdstensbostäders 

miljöinvesteringar har inbringat utmärkelser och publicitet nationellt 

och internationellt, vilket överensstämmer med Luo och 

Bhattacharyas (2006) teorier. För att ha framgång på lång sikt är det 

betydelsefullt, enligt Luo och Bhattacharya (2006), att se kunder 

som en medlem i sin familj, eftersom kunder i större utsträckning är 

nöjda med företag som tar ett socialt ansvar, jämfört med ett företag 

som inte omfattar det. Empiri indikerar att effekter av aktiviteter och 

samarbetsavtal också kan leda till ökad gemenskap mellan kunder, 

ett stärkt varumärke samt minskad förstörelse i anslutning till 

företagens lokaler och produkter. Samarbetsavtalen kan motivera 

kunder att agera som förebilder åt yngre kunder. Gavlegårdarna låter 

även sina kunder vara initiativtagare till aktiviteter, vilket tolkas som 

att företagen tillgodoser kundernas egna önskemål. 

Carroll (1991) Grankvist (2009) och Wulfson (2001) beskriver att 

uppfyllandet av de fyra komponenterna i CSR tillsammans uppfyller 

samhällets krav. Empirin indikerar att samtliga företag uppfyller 

komponenterna i sin verksamhetsstyrning eftersom de uppvisar ett 

engagemang att upprätta aktiviteter, hålla god service, värna om 

miljö, starkt kundinflytande, närhet till kund och tillhandahålla 

utbildning, arbete och praktik. Empirin visar även att CSR strategier 



63 

 

kan leda till kundnöjdhet som varar på lång sikt, vilket 

överensstämmer med Carroll (1991) Grankvist (2009) och Wulfson 

(2001) teorier. 

5.3 Kundlojalitet och kundlojalitet 
Wallin Andreassen och Lindestad (1997) skriver att kvalitét på 

produkter eller tjänster bedöms efter två parametrar. Den ena 

handlar om tillgodoseendet av kundernas behov och det andra har att 

göra med uteblivna felaktigheter i samband med köpet. En god 

kvalitet på produkter eller tjänster är grundläggande för att kunder 

ska uppleva att de är nöjda. Kunder som är nöjda blir ofta lojala till 

företag. För att kunder ska bli lojala måste de uppleva fördelar av 

ekonomisk eller social art. Företag kan leverera sina kärnprodukter 

men för att skapa lojalitet bör servicen sträcka sig utöver 

kärnverksamheten. 

Tillhandahållandet av produkter och tjänster samt service är enligt 

empirin företagens kärnverksamhet. Detta bedöms som 

grundläggande för att kunder ska förbli nöjda och lojala. Kan företag 

inte uppnå detta har det mindre betydelse enligt oss hur omfattande 

man styr sin verksamhet mot att skapa lojala relationer. Empirin 

antyder att företagens initierade aktiviteter bidrar till gemenskap och 

samhörighet mellan kunder. Aktiviteter innebär betydande sociala 

fördelar för företaget, men visar även vikten av starka relationer 

mellan kunder. Aktiviteterna i denna studie ligger utanför 

fastighetsföretagens kärnverksamhet, och är en metod som kan 

stärka befintliga kundrelationer. Det handlar dock inte om relationer 

i den bemärkelse som Bouling m.fl.(2005) Tufvesson (2005:58), 

Kotler, m.fl. (2008:393) och Payne och Frow (2005) beskriver. 

Empirin antyder istället att relationer mellan kunder i större 

utsträckning leder till att de är nöjda och lojala. 

Wallin Andreassen och Lindestad (1997) anser att lojalitet visar 

sig på två sätt. Det ena tar sikte på hur mycket kunder klagar. Det 

andra sättet tar sikte på i vilken utsträckning kunder fortsätter köpa 

företagets produkter eller tjänster, vilket genererar ökad lönsamhet. 

Empirin indikerar att lojalitet kan visa sig när kunder uttrycker sitt 
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misstycke, vilket syns i citatet nedan. Empirins beskrivning av 

lojalitet visar sig stå i motsats från vad Wallin Andreassen och 

Lindestad (1997) uttrycker tillgivenhet. Klagomål i denna studie kan 

vara ett uttryck för lojalitet. Uppfattningen är att kunder som visar 

sitt missnöje kan vara bra för företag i branscher där kunder har 

svårt att byta till ett annat företag. Men detta kan naturligtvis gälla 

också i branscher av annan karaktär. 

”En lojal kund är en hyresgäst som både kan ge ris och ros. 

Det värsta som finns är när hyresgäster inte säger något. Man 

vet inte vad de boende tycker. Det är lika viktigt för hyresgästen 

som för oss anställda” (Fastighetsskötare 5, 2013) 

“Att skapa relationer är positivt. Hyresgäster 

uppmärksammar brister och rapporterar fel i större 

utsträckning” (Svedlund, Håkan, fastighetsförvaltare, 2013) 

Lojalitet utmärker sig i empirin genom att kunder visar respekt 

mot varandra. Effekter av initierade aktiviteter kan leda till minskat 

slitage på produkter, bättre attityd bland kunder till företaget, färre 

missnöjda kunder och en ökad positiv upplevelse av produkter och 

tjänster. Det kan, enligt Wallin Andreassen och Lindestad (1997), 

leda till att företaget får bättre rykte, stärkt varumärke och 

kundlojalitet. En slutsats är att kunder i större utsträckning 

efterfrågar företagens produkter och tjänster, när de har en positiv 

upplevelse. En koppling finns med Wallin Andreassen och 

Lindestad (1997) teori om att kunder föredrar företag med högre 

kundvärde. En bättre attityd till företag kan, enligt oss, bero på 

aktiviteter där kunder får påverka beslut, samt företagens 

miljövärderingar. Empirin bekräftar också att aktiviteter stärker 

kundlojalitet till företagens produkter och tjänster istället för till 

företaget, vilket i denna undersökning innebär lojalitet till 

bostadsområdet. Men eftersom produkter och tjänster tillhör 

företagen bedöms det att kunderna stärks i sin lojalitet också till 

företagen via deras produkter och tjänster. Resultatet av en god 

kundlojalitet kan enligt empirin också innebära möjligheterna ökar 

för företag att genomföra prishöjningar. 

Payne och Frow (2005) menar att företag kan skapa relationer 

med nyckelkunder för att på sikt förbättra styrningen. Wallin 
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Andreassen och Lindestad (1997) och Cronin m.fl. (2000) hävdar att 

bättre produkter leder till nöjdare och lojalare kunder. Bove och 

Johnson (2000) menar att kunder kan vara lojala antingen till en 

anställd eller till ett företag. Lojalitet till en anställd kan ge hög tillit 

och det kan smitta av sig till hela företaget. Detta kan innebära att 

kunder förbättrar sin attityd till dem. Empirin beskriver att det är 

nödvändigt för företag att samarbeta med nyckelkunder för att 

förbättra sin ställning. Gavlegårdarna och Stena Fastigheter kallar 

dessa för “Eldsjälar”. Dessa personer driver olika aktiviteter och 

motiveras genom finansiering av lokaler där de kan vistas i för att 

genomföra aktiviteterna.  

“Det finns människor som är fantastiska och som vill göra 

nytta, men som behöver stöttning i form av finansiering och 

lokaler. Dessa individer behöver hjälp med att placeras i ett 

sammanhang där deras ambition och engagemang kan smitta av 

sig till andra boende i området. Detta är en av nycklarna till att 

få ett socialt, positivt och ett välmående område” (Helmerson, 

Hans, 2013) 

Studien betraktar s.k. Eldsjälar på två sätt, å ena sidan att de är 

trogna till företaget eftersom de engagerar sig för att förbättra 

företagens produkter och tjänster, och är aktiva i styrningen av 

verksamheten. Å andra sidan kan de jämställas med anställda i 

företaget och då kan andra kunder bli lojala i förhållande till dem. 

Kunder som är lojala till nyckelpersoner kan enligt empirin innebära 

att lojalitet skapas till företaget på samma sätt som Bove och 

Johnson (2000) menar att lojalitet till anställda kan spridas. 

Troligtvis kan eldsjälar som är tillgivna, inspirera andra kunder att 

påverka företagens produkter och tjänster och deras önskningar om 

förbättringar kan uppfyllas. Detta kan leda till ökad kundnöjdhet och 

lojalitet.   

Bove och Johnson (2000) hävdar att ju fler anställda som kunder 

är lojala till, desto mer lojal är kunden till företaget. Det finns dock 

en risk med att ha kunder som endast är lojala till en anställd. Om 

den anställde byter företag kommer kunden förmodligen följa efter 

eller bli mindre lojal mot företaget. Risken för detta kan minskas 

genom att verka för att kunder träffar olika medarbetare. Empirin 
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beskriver att företag inte arbetar aktivt för att motverka risken med 

att bara ha kundrelationer till en anställd. Men med nyckelpersoner 

försöker företag istället se till att kunder har nära kontakt med dessa 

och minska risken med detta. Gavlegårdarna beskriver en riskfaktor 

som Bove och Johnson (2000) inte nämner. Det tar sig uttryck i att 

en del kunder inte kan hålla isär yrkesmässiga och privata relationer. 

Vilket i sin tur kan leda till att de utnyttjar situationen för att försöka 

t.ex. ordna sommarjobb åt sina barn. 

Undersökningen visar en medvetenhet och lättvindighet gentemot 

företagens positiva utsagor, det kan finnas andra sätt att se det hela. 

Den positiva bild företagen vill uppvisa är något som studien är 

kritisk mot, det kan finnas negativa aspekter i deras arbete som 

företagen inte framhäver.  
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras slutsatser som tagits från både den 

teoretiska referensramen och empirin med utgångspunkt från 

studiens problemformuleringar. Slutligen kommer det ges förslag på̊ 

vidare forskning. 

Hur arbetar ledningen i företag för att få sin målbild att närma 

sig kundernas önskemål? 

Studien visar att kundperspektivet som styrningsverktyg i 

företagen är viktig för att leverera produkter och tjänster som ger ett 

värde till kunder, värden som också bör och ska delas av företaget. 

För att företag ska närma sig sina kunder och deras önskningar, 

framgår av empirin att företag genom effektiv styrning skapar god 

kundkännedom, olika kommunikationskanaler, drift av aktiviteter, 

individanpassade produkter och tjänster tillsammans med en uttalad 

och tydlig affärs- och kundstrategi. I avsnitt 3.2 CRM framgår det att 

ett gott värdeutbyte, bra kommunikationskanaler och fungerande 

strategier är förutsättningar för att skapa hållbara kundrelationer. 

Empirin visar att verksamhetsstyrning genom flexibla arbetstider, 

språkkompetens och välinformerad personal bidrar till att på ett 

personligt sätt, leverera företagets målbild till kunderna. 

För att kunder ska kunna integrera sin målbild med företagets, 

visar empirin att ett betydande kundinflytande tillsammans med 

kundenkäter och personliga intervjuer underlättar 

verksamhetsstyrningen och skapandet av ett delat värde. Framförda 

åsikter från kunder kan, enligt avsnitt 3.1 Verksamhetsstyrning men 

även empirin vara betydelsefullt för att få kundernas målbild att 

närma sig företagets. Enligt empirin vill företag i stället föra samtal 

med kunder i syfte att förankra sin målbild in i kundens medvetande. 

 Båda tolkningarna kan leda till att ett värde skapas och delas, som 

på lång sikt kan ge positiva effekter på företagens sätt att styra sin 

organisation. Avsikten kan vara att implementera ett förhållningssätt 

som värnar om företagens miljöaspekter och ekonomi. Företagens 

arbete med att få sin målbild att närma sig kundernas kan, om det 

görs framgångsrikt skapa personliga relationer vilket kan göra det 

lättare att skapa förståelse mellan kund och företag - i synnerhet när 
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man har skilda åsikter och uppfattningar. Av empirin framgår det att 

personliga relationer även skapas, under processen att få kunders 

och företagens åsikter att överensstämma, eftersom kunder och 

företagens anställda då får möjligheter att känna gemenskap med 

varandra.   

Hur arbetar ledningen i företag för att skapa hållbara 

kundrelationer? 

Studien åskådliggör att det är betydelsefullt för företag att se sina 

kunder som en medlem i sin familj eller medarbetare i sitt företag 

istället för enbart som kunder. Det innebär att företag inte enbart ser 

till köpmönster utan även tar reda på kundernas önskningar. Den 

presenterade litteraturen om 3.3 CSR visar att kunder i större 

utsträckning är nöjda om företag i sin styrning, tar ett miljöansvar 

och på ett etiskt vis tjänar pengar. CSR kan leda till att kunder 

skapar starkare band till företaget, ökar värdet på företagens 

produkter samt genererar en långsiktig lönsamhet. En investering 

med inriktning på mjuka och hårda värden kan enligt empirin leda 

till att varumärket stärks, ett bättre rykte, ökad lönsamhet, bättre 

gemenskap mellan kunder och kundlojalitet till företaget. 

Undersökningen visar också att det är viktigt att företag, i sin 

verksamhetsstyrning, inleder samarbeten med olika aktörer för att 

hitta nya affärsmöjligheter utanför sin kärnverksamhet. Empirin 

visar att nya affärsmöjligheter kan uppstå som annars inte vore 

möjligt utan CSR. CSR-strategier kan leda till upprättandet av 

aktiviteter utifrån kundernas egna önskemål. Empirin visar även att 

utbildning och praktikplatser skapas för kunder inom ramen för 

CSR-strategier. I avsnitt 3.3.4 filantropiska handlingarna utelämnas 

företagens arbete med att skapa arbetstillfällen.  Att generera arbete, 

värna om miljö, hålla god service, närhet till kund och 

kundinflytande är enligt empirin faktorer som i 

verksamhetsstyrningen visar att företag som agerar på ett sådant sätt, 

inte bara “gör det rätta” utan även styr sin verksamhet på ett smart 

och hållbart sätt. I avsnitt 3.3.3 Det etiska ansvarstagandet framgår 

det att miljövärderingar kan vara aspekter som kunder föredrar, 

kontra ett företag som inte tar hänsyn till detta.  Empirin framhäver 

att ett CSR-arbete bör leda till välmående hos kunder, ökad välfärd 
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samt att kunder agerar förebilder för andra kunder. Studien visar att 

företagens CSR-arbete, som ett styrkoncept, kan infria kundernas 

önskningar och skapa kundrelationer som är bestående och hållbara 

på lång sikt. 

Hur skapas lojala kundrelationer? 

Studien visar att det grundläggande för att skapa kundlojalitet på 

lång sikt är att de är nöjda med företagens produkter och/eller 

tjänster. Litteraturen om 3.4.1 kundnöjdhet antyder att kunder blir 

nöjda om den upplevda kvaliteten överensstämmer med eller 

överstiger förväntningarna. Företag behöver även styra sin 

verksamhet mot att skapa fördelar av social eller ekonomisk art 

gentemot kunder för att skapa kundlojalitet. Kundlojalitet skapas 

även genom att tillgivenhet till anställda, men det finns risker med 

det, som kan uppenbara sig när en anställd upphör att arbeta. Enligt 

litteraturen 3.5 Kundlojalitet utmärks lojalitet genom att kunder inte 

klagar eller stannar kvar som kunder. Empirin visar att företagen 

utför aktiviteter som ett sätt att styra verksamheten och det skapar en 

högre kvalitet på produkter och tjänster samt, sociala fördelar för 

kunder. Aktiviteter skapar en bättre attityd bland kunder till företag 

vilket kan leda till färre missnöjda kunder. Det kan leda till en ökad 

positiv upplevelse av produkter och tjänster som är fundamentalt för 

att få nöjda kunder. Aktiviteter kan även vara ett sätt att skapa 

sociala fördelar för kunder emellan, såsom gemenskap och 

samhörighet till varandra. Detta skapas genom att de får umgås och 

arbeta tillsammans mot gemensamt uppsatta mål. Empirin visar att 

aktiviteter skapar relationer mellan kunder och de respekterar 

varandra. Detta gör att fel på produkter och tjänster uppmärksammas 

och anmäls i större utsträckning. I motsats till avsnitt 3.4 Hur lojala 

kunder skapas, visar empirin att kunder som visar respekt för 

varandra och som uttrycker sitt missnöje kan vara det som utmärker 

lojalitet, åtminstone i fastighetsbranschen. Därför bör företag i denna 

bransch men även på andra håll, styra verksamheten för att skapa 

relationer mellan kunder för att uppnå lojalitet. Empirin belyser även 

att företag utför samarbete med nyckelkunder som kan sprida 

företagens engagemang och ambitioner. Nyckelkunder betraktas 

som ett bra sätt att skapa lojalitet till företag, eftersom andra kunder 
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kan få en bra relation till nyckelkunderna och känna gemenskap med 

dessa, vilket kan spridas till företaget. Risken som beskrivs i avsnitt 

3.4.2 Customer - Service worker relationship model, om 

kundlojalitet till en anställd, kan enligt empirin minska genom 

användandet av nyckelpersoner. Risken kan minska genom att andra 

kunder kan bli lojala till både anställda och kunder som företaget 

samarbetar med. 

6.2 Studiens bidrag till ämnesområdet 
Studien belyser hur ledningen i fastighetsföretag kan styra sin 

verksamhet för att på lång sikt skapa personliga, hållbara och lojala 

kundrelationer. Resultat av Ludvigsson och Ahlinders (2008) 

forskning visar att stärkta kundrelationer uppenbarar sig genom att 

företag lyssnar och tillgodoser kundernas behov.  Alvemo och 

Holms (2007) bidrag till ämnesområdet är att företag bör 

genomsyras av ett kundfokus för att förbättra kundrelationerna. Den 

presenterade litteraturen i denna studie visar att modellerna CRM 

och CSR används som styrkoncept för att skapa nöjda kunder, vilket 

kan leda till lojala kundrelationer. Företag i denna studie visar att ett 

nära samarbete till sina kunder underlättar implementeringen av sin 

målbild in i kundens medvetande. Ett exempel på detta kan vara ett 

starkt kundinflytande där Gårdstensbostäder har kunder i 

styrelsearbetet. Studiens första bidrag till ämnesområdet är att 

involvera, inrätta och tydliggöra kundens roll in i ledningsbeslut. Till 

skillnad från tidigare forskning visar resultatet från denna studie att 

fastighetsföretag förutom att lyssna, även involverar, samtalar och 

initierar sina kunder till aktiviteter - i syfte att skaffa sig personliga 

och lojala kundrelationer som på lång sikt gagnar verksamheten.  

 

Tidigare forskning av Falkenberg och Brunsael (2012) och Luo och 

Bhattacharya (2006) visar att CSR modellen kan ge företag 

konkurrensfördelar. Det som inte framgår är hur företag med hjälp 

av CSR styr sin verksamhet för att på lång sikt verka som ett socialt 

ansvarsfullt sådant. Företag i denna undersökning samarbetar med 

andra aktörer, hjälper till att skapa arbetstillfällen och utbildning till 
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sina kunder. Det kan vara ett sätt att styra sin verksamhet mot att få 

nöjda och lojala kundrelationer, men även ett sätt för företag att få 

hjälp med att driva kundaktiviteter, vilket kan vara betydelsefullt 

eftersom aktiviteterna i denna studie ligger utanför 

fastighetsföretagens kärnverksamhet. Studiens andra bidrag är 

företagens samarbeten med lokala aktörer i samma bransch, men 

även andra branscher för att ge kunder sociala fördelar, såsom stärkt 

gemenskap och ökad samhörighet till kunder som kan underlätta 

styrningen. Som tidigare forskning visar kan tillämpning av CSR 

modeller i företagsstyrningen leverera ett högre kundvärde till deras 

produkter/tjänster. Jämförelsevis mot tidigare forskning kan 

resultatet från denna studie beskriva hur ett fastighetsföretag, genom 

samarbeten med andra aktörer, verka som ett socialt ansvarsfullt 

sådant.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
I flera intervjuer har det framkommit att ledningen i företag har 

problem att få uppslutning till kundmöten. Förslag till vidare 

forskning är att genomföra en ny studie med samma syfte men med 

tillägg av intervjuer med kunder. Det skulle bidra till en mer 

heltäckande bild och ett starkare underlag att få ta del av deras 

perspektiv och detta skulle kunna ge kunskap om och på vilket sätt, 

kunden vill stärka relationen till företagen. Det skulle också kunna 

ge en tydligare bild av hur kunder på bästa sätt kan motiveras till att 

vara med och påverka sitt företags målbild. 
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