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Sammanfattning 

Titel: Faktorer för långsiktiga relationer med hyresgäster - En jämförande studie mellan 

kommunala och privata bostadsföretag 

Nivå: Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi 

Författare: Hannah Dage, Sandra Slydal Thomassen 

Handledare: Akmal Hyder 

Datum: 2015 - Maj 

Syfte: Syftet med studien är att jämföra kommunala och privata bostadsföretag i deras arbete med 

förtroende, engagemang och kundnöjdhet för att skapa långsiktiga relationer med hyresgäster. 

Metod: Studien har omfattat en kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med 

tio respondenter från olika kommunala och privata bostadsföretag i östra Mellansverige samt en 

respondent från Hyresgästföreningen för att samla in data. Den insamlade datan har därefter 

presenterats och analyserats mot relationsmarknadsföring för att dra slutsatser om hur företagen 

arbetar med förtroende, engagemang, kundnöjdhet och långsiktiga relationer. 

Resultat & Slutsats: Studiens slutsatser visar att bostadsföretagen arbetar med förtroende och 

engagemang för att uppnå kundnöjdhet och relationer. Den visar att det finns fler likheter än 

skillnader i kommunala och privata bostadsföretags arbete med hyresgäster. Det har dock 

framkommit att inga av dessa bostadsföretag konkret arbetar för att bygga långsiktiga relationer med 

hyresgäster.  

Förslag till vidare forskning: Genom att det i studien framkommit att medverkande bostadsföretag 

inte arbetar specifikt för att bygga långsiktiga relationer med hyresgäster kan förslag till vidare 

forskning vara att undersöka om teorin övervärderar sambanden mellan förtroende, engagemang och 

kundnöjdhet för att uppnå långsiktiga relationer. Det genom att applicera studien på andra 

bostadsmarknader alternativt andra tjänsteutövande marknader för att se om relationsmarknadsföring 

är så pass relevant som teorin utvisar.  

Studiens bidrag: Studien har bidragit till forskning om relationer i bostadsbranschen och den visar 

en generell bild av att det finns fler likheter än skillnader mellan kommunala och privata 

bostadsföretag. Studien har visat att de kommunala och privata bostadsföretagen är likartade i deras 

arbete med hyresgäster. Den har även framhållit att faktorerna förtroende, engagemang och 

kundnöjdhet spelar en betydande roll i bostadsföretags arbete med att skapa relationer till hyresgäster. 

 

Nyckelord: Engagemang, förtroende, kundnöjdhet, långsiktiga relationer 
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Abstract 

Title: Factors for long-term relationships with tenants - A comparative study between municipal 

and private housing companies 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Hannah Dage, Sandra Slydal Thomassen 

Supervisor: Akmal Hyder 

Date: 2015 - May 

Aim: The purpose of this study is to compare municipal and private housing companies in their work 

with trust, commitment and customer satisfaction to create long-term relationships with tenants. 

Method: The study has involved a qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted 

with ten respondents from various municipal and private housing companies in eastern central 

Sweden and one respondent from the tenant association to collect data. The collected data is then 

presented, analyzed and compared with relationship marketing for drawing conclusions.  

Result & Conclusions: It has emerged that the housing companies work with trust and commitment 

to achieve customer satisfaction and build relationships. It shows that there are more similarities than 

differences in the municipal and private housing companies' work with tenants. It also has emerged 

that none of these companies specifically works to establish long-term relationships with its tenants.  

Suggestions for future research: The study has revealed that participating housing companies 

doesn’t works specifically to build long-term relationships with its tenants. We therefore propose a 

further study to investigate whether the theory overestimates the relationships between trust, 

commitment and customer satisfaction to achieve long-term relationships. By applying the study to 

other housing markets, alternatively other service markets one could see if relationship marketing is 

as relevant as the theory shows.  

Contribution of the thesis: This study has contributed to research on relationships in the housing 

industry by showing there are more similarities than differences between municipal and private 

housing companies. The study has shown that the municipal and private housing companies is similar 

in their work with tenants. It also concludes that the factors trust, commitment and customer 

satisfaction play a significant role in housing companies to create relationships with tenants. 

 

Key words: Commitment, trust, customer satisfaction, long-term relationships 
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1. Inledning 

 

I följande kapitel inleds examensarbetets syfte och forskningsfrågor utifrån bakgrund och 

problemformulering. Därefter presenteras studiens avgränsning och disposition. 

 

1.1. Bakgrund 

Relationsmarknadsföringskonceptet har en lång historia under många namn (Gummesson, 2004) och 

begreppet relationsmarknadsföring (RM) nämndes för första gången av Berry (1983). Under senare 

år har RM som betonar vikten av relationsbyggande, framträtt som en ny marknadsföringstradition 

(Woo & Leelapanyalert, 2014) och är idag ett vanligt förekommande marknadsföringsmål för företag 

(Taylor et al., 2014). RM kan även framhävas som ett av de mest omdebatterade 

marknadsföringskoncepten (Bonnemaizon et al., 2007) vilken därmed har fått allt större betydelse 

inom affärsstrategier och marknadsföring (Belanche et al., 2013; Hennig-Thurau et al., 2002; Johns, 

2012; Madhavaram et al., 2014; Morgan & Hunt, 1994; Palmatier et al., 2006; Srinivasan & 

Moorman, 2005).  

 

RM handlar om att upprätthålla, underhålla och förbättra relationer med både kunder och partners för 

att uppsatta mål mellan parter skall uppfyllas (Bonnemaizon et al., 2007; Grönroos, 1996a; Grönroos, 

2004; Morgan & Hunt, 1994; Sheth & Parvatiyar, 1995a; Vincent & Webster, 2013; Woo & 

Leelapanyalert, 2014). Jung et al. (2013) bekräftar att relationer är viktiga och refererar till Sheth et 

al. (1988) som förutspådde att en förändring skulle komma att ske i utförandet av marknadsföring för 

företag. Denna förändring har inneburit att fokus har skiftat från att handla om ett utbyte mellan parter 

till att handla om att skapa och leverera värde genom kundrelationer (Sheth & Uslay, 2007). Ett ökat 

fokus på kunder och ett kundfokuserat perspektiv visar därmed ett behov av en bättre förståelse för 

hur marknader och relationer mellan företag och kund kan utvecklas och underhållas (Álvarez et al., 

2010; Hultén, 2007). Amonini et al. (2010) menar att interaktioner med personlig kontakt genom 

relationer just kan leda till bättre förståelse för kunder och deras behov. 

 

Miquel-Romero et al. (2014) menar att graden av förtroende, engagemang och kundnöjdhet hos 

kunder är ett resultat av en tillämpning av RM. Morgan & Hunt (1994) menar att genom att skapa 

förtroende och visa engagemang till kunder kan företags arbete med relationer främja framgång för 

dem. Vidare menar de att framtida forskning som inte inkluderar dessa faktorer kommer att få 

bristande resultat. Både förtroende och engagemang ses som kärnan i relationer och som viktiga 

ingredienser för att företag skall uppnå kundnöjdhet och långsiktiga relationer (Belanche et al., 2013; 
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Hunt et al., 2006; Johns, 2012; Morgan & Hunt, 1994; Sarmento et al., 2015). Flera forskare menar 

att en tillämpning av strategier som kan bygga långsiktiga relationer med kunder på ett effektivt sätt 

kommer göra företag mer slagkraftiga och leda till konkurrensfördelar (Caceres & Paparoidamis 

2007; Morgan & Hunt, 1994; Sheth & Parvatiyar, 1995a; Verhoef, 2003). 

 

1.2. Problemformulering 

Det har visat sig att det är mer lönsamt att bygga långsiktiga relationer med kunder gentemot enstaka 

transaktioner (Gummesson, 2002; Morgan & Hunt, 1994). Förtroende och engagemang är faktorer 

som har framhävts ge kundnöjdhet och därefter leda till långsiktiga relationer (Caceres & 

Paparoidamis, 2007). Sureshchandar et al. (2002) förklarar att kundnöjdhet anses vara en 

förutsättning för att behålla kunder. Pfeifer (2005) menar dessutom att det för företag i snitt kan tänkas 

kosta fem till tio gånger mer pengar att locka nya kunder gentemot att behålla befintliga kunder och 

fokusera på att uppnå kundnöjdhet. Det visar att företag som arbetar med att skapa förtroende och 

visa engagemang till befintliga kunder kan uppnå kundnöjdhet och långsiktiga relationer. 

 

Woo & Leelapanyalert (2014) förklarar att marknadsföring genom relationer är viktigt, speciellt inom 

tjänstesektorn på grund av dess distinkta karaktär. Trots omfattande forskning som har undersökt vad 

företag kan och bör göra med marknadsföring genom relationer (Se exempelvis; Álvarez et al., 2010; 

Aurier & N’Goala, 2010; Johns, 2012; Jung et al., 2013; Madhavaram, 2014; Miquel-Romero et al., 

2014; Sarmento et al., 2015; Vincent & Webster, 2013; Woo & Leelapanyalert, 2014) och att vikten 

av att utveckla och upprätthålla goda kundrelationer i tjänsteföretag är allmänt känt i 

marknadsföringslitteratur (Hennig-Thurau et al., 2002) kan det framhållas att bostadsbranschen är ett 

område som inte har fått någon uppmärksamhet i forskning om relationsmarknadsföring. Aurier & 

N’Goala (2010) menar dessutom att de potentiella effekterna av förtroende och engagemang i 

tjänsterelationer och dess utveckling är ett område som är lite utforskat.  

 

Bostadsbranschen är unik och har flera egenskaper som gör att den är svår att jämföra med andra 

konsumtionsmarknader då en bostad är något som inte konsumeras på samma sätt som andra 

produkter eller tjänster (Boverket, 2014). Bostadsföretag kan ses som en kombination av ett produkt- 

och tjänsteföretag då de levererar en produkt i form av en lägenhet och tjänster i form av exempelvis 

förvaltning och underhåll. Hyresgäster tillbringar mycket tid i sitt boende vilket gör det rimligt att 

anta att i vilken utsträckning bostadsföretag arbetar med relationer till hyresgäster har betydelse. Trots 

det kan det som nämnt konstateras att bostadsbranschen har fått ytterst lite uppmärksamhet i forskning 

om relationer. En anledning till det kan vara att bostadsföretag inte ses som ett vanligt tjänsteföretag. 

Studien syftar således till att undersöka bostadsföretags tjänsteutövande i form av relationer med 
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hyresgäster. Tidigare studier har dock exempelvis undersökt i vilken grad nyckelfaktorerna 

engagemang, förtroende och lojalitet är avgörande vid skapandet av långsiktiga kundrelationer med 

generation Y inom fastighetsbranschen (Andersson & Eklund, 2014). Det innebär att de har valt att 

inrikta sig på en specifik generation av människor. Likaså har studier behandlat hur kommersiella 

fastighetsbolag skapar och bevarar sina relationer med hyresgäster samt hur hyresgäster upplever sina 

relationer med fastighetsbolagen (Mihaljica & Wängman, 2010).  

 

Av den orsaken att forskning om bostadsföretag som ett tjänsteutövande företag anses vara bristfällig 

tyder på att en studie som undersöker hur kommunala och privata bostadsföretag arbetar med faktorer 

för långsiktiga relationer är relevant. Studien syftar därmed till att fylla detta gap genom en 

applicering av relationsmarknadsföringskonceptet i bostadsbranschen med inriktning på kommunala 

och privata bostadsföretags arbete med förtroende, engagemang och kundnöjdhet. Då dessa framhävs 

som bidragande faktorer till långsiktigt relationsbyggande med kunder kan bostadsföretag få insikt i 

faktorernas betydelse för deras arbete med hyresgäster vilket gör det till ett område som bör studeras.  

 

Trots att studien syftar till att undersöka relationer mellan bostadsföretag och hyresgäster kommer 

dessa i teorin behandlas som tjänsteföretag och kunder då teori som behandlar bostadsföretag i 

relationssammanhang som nämnt inte går att påträffa i någon större utsträckning. 

 

1.3. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att jämföra kommunala och privata bostadsföretag i deras arbete med 

förtroende, engagemang och kundnöjdhet för att skapa långsiktiga relationer med hyresgäster. 

 

Forskningsfrågor: 

 Hur bidrar förtroende och engagemang till att uppnå kundnöjdhet och långsiktiga relationer 

med hyresgäster hos kommunala och privata bostadsföretag?   

 Vilka likheter respektive skillnader kan det finnas i hur kommunala och privata bostadsföretag 

arbetar med att skapa förtroende, visa engagemang, uppnå kundnöjdhet och långsiktiga 

relationer med hyresgäster? 

1.4. Avgränsning 

Studien är avgränsad till att undersöka bostadsföretag som är verksamma på hyresrättsmarknaden i 

östra Mellansverige. Studien framhäver hur arbetet med relationsmarknadsföring kan bidra till 

konkurrensfördelar men avstår från att undersöka företagens specifika konkurrenssituationer utan 
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behandlar det som en del i deras arbete med långsiktiga relationer.  

 

1.5. Disposition 

Här presenteras en disposition för att ge läsaren en kort beskrivning om vad varje kapitel handlar 

om. 

 

 
Figur 1: Presentation av studiens upplägg. 

Källa: Egen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning

• I inledningen presenteras bakgrund, problemformulering, studiens syfte och forskningsfrågor,
avgränsning samt upplägg.

Teori

•Teorikapitlet inleds med en presentation av övergången från transaktion- till
relationsmarknadsföring. Därefter beskrivs relationsmarknadsföring och viktiga faktorer inom det
samt en lag som reglerar konkurrens mellan kommunala och privata bostadsföretag.

Metod

• I metodkapitlet presenteras de metodval som har gjorts i studien och en beskrivning redogörs av
dem och dess relevans för studien med utgångspunkt i metodlitteratur.

Empiri
• I empirikapitlet redovisas information och resultat från den empiriska undersökningen.

Analys

• I analyskapitlet ställs det empiriska materialet mot teori som behandlar relationsmarknadsföring
och en analys kring bostadsföretagens arbete redogörs.

Egna 
Reflektioner

• I kapitlet redogörs egna reflektioner kring analysen.

Slutsatser

•Här presenteras de slutsatser som dragits utifrån analysen och diskuteras i relation till våra
forskningsfrågor och nyckelord. Därefter presenteras studiens bidrag och förslag till vidare
forskning.
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2. Teori 

 

I följande kapitel presenteras inledningsvis övergången från transaktionsmarknadsföring till 

relationsmarknadsföring. Därefter följer en beskrivning av relationsmarknadsföring och viktiga 

faktorer inom det. Likväl presenteras en lag som reglerar konkurrens mellan kommunala och privata 

bostadsföretag. Slutligen presenteras en egen modell som ligger till grund för vidare arbete i studien. 

 

2.1. Från Transaktionsmarknadsföring till Relationsmarknadsföring 

Tidigare var det huvudsakliga målet med marknadsföring för företag att åstadkomma enskilda 

transaktioner och byten, det vill säga en kortsiktig transaktionsmarknadsföring (Grönroos, 1996b; 

Taylor et al., 2014). Inom transaktionsmarknadsföring var fokus på kärnprodukten och på kundens 

uppfattning om företaget samt dess varumärke för att kunden skulle hålla sig kvar hos företaget 

(Grönroos, 1997). Det ledde till att den största delen av marknadsföringssatsningarna gick till att få 

kunder att köpa produkterna medan endast en liten del användes för att ta hand om redan befintliga 

kundrelationer (Grönroos 1996b). Taylor et al. (2014) refererar till Dwyer et al. (1987) som beskrev 

transaktioner som ett utbyte av en vara eller ett utförande mot pengar med minimal personlig relation 

och ingen förväntan eller skyldighet till framtida utbyten. I ett transaktionssynsätt ses kunder därmed 

mer i termer av marknader och mer eller mindre som anonyma individer (Grönroos, 1996a; 

Gummesson, 2004).   

 

Ett skifte från transaktioner till relationer har därmed ägt rum (Woo & Leelapanyalert, 2014) och 

kunder ses inte längre som anonyma individer inom marknader (Gummesson, 2004) då 

marknadsföring idag istället har kommit att handla mer om att skapa och leverera värde genom 

kundrelationer än att handla om enskilda transaktioner (Sheth & Uslay, 2007). Detta tillvägagångssätt 

representerar en stor riktningsförändring både när det gäller teoretisk och praktisk marknadsföring 

(Bonnemaizon et al., 2007; Morgan & Hunt, 1994). Sheth & Parvatiyar (1995b) observerade även i 

sin studie att övergången från transaktioner till relationer är associerat med den avkastning som direkt 

marknadsföring ger i både affärs- och kundmarknader.  

 

Inom RM blir kunderna istället behandlade på ett mer individuellt sätt och i princip är ingen kund 

anonym för företaget (Grönroos, 1996a; Gummesson, 2004). För att införliva transaktions-

marknadsföring i RM menar Gummesson (2004) att det kan definieras som nollpunkten på en 

relationsskala där noll står för en prisrelation där priset är den enda faktorn som länkar samman 

företag och kund. Kundvård och kundrelationer genom RM ses därmed som ett modernare alternativ 
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till transaktionsmarknadsföring (Grönroos, 2002). Det genom att fokusera på att ha kunder och inte 

bara värva dem är avgörande för tjänsteföretag (Berry, 2002). Det relationsorienterade synsättet har 

lett till att företag alltmer överger transaktionsbaserade metoder och ser det lönsamma med att 

fokusera på att behålla kunder (Jayachandran et al., 2005; Kodish & Pettegrew, 2008). Det innebär 

att företag som levererar tjänster bör gå från ett kortsiktigt perspektiv till ett långsiktigt 

relationsbyggande (Grönroos, 1997). Sheth & Parvatiyar (1995b) trodde att framväxten av ett 

relationsfokus skulle ge ett uppdaterat och utökat koncept av marknadsföring vilket bekräftas av 

ovannämnda författare. 

 

2.2. Relationsmarknadsföring 

Forskare har olika perspektiv på innebörden av relationsmarknadsföring (RM) men Hunt (1997) 

menar att de alla har gemensamt att företag konkurrerar genom att etablera långsiktiga relationer med 

sina kunder, anställda, partners samt andra intressenter. De flesta har även andra gemensamma 

nämnare med anledning av att RM i sin helhet kan ses som en strategi för att upprätthålla och förbättra 

relationer med både kunder och partners för att de inblandade parternas mål skall bli uppfyllda 

(Bonnemaizon et al., 2007; Grönroos, 1996a; Miquel-Romero et al., 2014; Morgan & Hunt, 1994; 

Sheth & Parvatiyar, 1995a; Vincent & Webster, 2013).  

 

Morgan & Hunt (1994) betonar relationsmarknadsföringens vikt genom att tala om att det är mer 

lönsamt för ett företag att etablera långsiktiga kundrelationer än kortsiktiga transaktioner. Till skillnad 

från transaktionsmarknadsföring där intresset är att vinna nya kunder och maximera 

marknadsandelar, ligger fokus inom RM på befintliga kunder (Belanche et al., 2013). Grönroos 

(2002) förklarar att det är väsentligt för företag som arbetar med RM att lära känna kunders 

långsiktiga behov och önskemål. Vidare menar han att RM grundas på en förtroendefull samverkan 

med företagets befintliga kunder vilket han menar innebär att företaget måste lära känna kunder bättre 

än vad som vanligtvis förväntas. En kunds användning av företagets tjänst leder till att det uppstår en 

form av samverkan mellan dem, det vill säga att det uppstår en relation (Grönroos, 1996b). 

Marknadsföring genom relationer syftar således till att öka kundnöjdheten samtidigt som företag kan 

erbjuda bättre tjänster till kunderna (Leverin & Liljander, 2006).  

 

Även om i princip all tjänstemarknadsföring är relationsstyrd skall det finnas en medvetenhet om att 

situationer där kunden inte vill ingå en relation med ett företag kan uppstå (Grönroos, 1996b; Taylor 

et al., 2014). Grossman (1998) förklarar att kunder i allmänhet oftast är mer misstrogna till stora 

företag till skillnad från mindre företag som upplevs mer nära och stödjande. Han menar att parter 

således bör visa att de är en del av relationen för att undvika missnöje. Om relationen inte skapar det 
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förväntade värdet för kunden kommer denne vända sig till ett annat företag vilket innebär att det är 

viktigt för företag att skapa ett värde för kunden för att kunna bygga en relation (Gezelius & 

Wildenstam, 2007).  

 

I tjänstemarknadsföring förklarar Grönroos (1996b) att det är naturligt att relationer ligger till grund 

för teori, begrepp och modeller som byggs upp. Han menar att när det produceras och levereras 

tjänster, oavsett om det gäller privata tjänsteföretag eller den offentliga sektorns tjänster, kommer 

företag alltid i kontakt med kunder. Med konkurrensen som råder på marknaden räcker det därmed 

med en dålig erfarenhet hos ett företag för att det skall leda till att kunden väljer att vända sig till ett 

annat företag (Grossman, 1998; Grönroos, 1996b; Woo & Leelapanyalert, 2014). Leverin & Liljander 

(2006) menar att i och med det kan det vara svårt för företag att behålla kunder. Det finns således 

möjligheter för företag att framställa konkurrensfördelar genom att försöka utveckla relationer med 

kunder (Grossman, 1998; Liang et al., 2009) då värdet av att konkurrera med relationsbyggande är 

erkänt (Vincent & Webster, 2013).  

 

Med RM uppmanas företag till att utveckla egenskaper och vårda relationer som associeras med ett 

framgångsrikt relationsutbyte (Hunt et al., 2006). Anledningen till att RM har varit det dominerande 

marknadsföringssynsättet är på grund av ökad konkurrens genom växande globalisering, teknikens 

snabba framsteg vilket gör att effektiviteten i klassiska konkurrensstrategier minskar, ökade kostnader 

för marknadsföring och den ökade trenden i samhället mot individualism (Andersen, 2005; Bauer et 

al., 2002).   

 

Grossman (1998) beskriver att för de flesta kommer relationer inte naturligt utan det krävs 

ansträngning, tanke, övervägande och känsla. Han menar att för att företag skall kunna utveckla och 

underhålla relationer måste de se relationer som en långsiktig process som ständigt kräver 

övervakning och vaksamhet. Grönroos (1996a) förklarar att en viktig aspekt inom RM är att 

upprätthålla och stärka relationer till kunder genom att uppfylla löften, inte bara ge dem. Vilka löften 

som ges och hur de skall uppfyllas menar han skall finnas uttryckligt i företagets marknadsföring. Ett 

företags förmåga att ta hand om kundens problem och uppfylla löften förklarar Woo & Leelapanyalert 

(2014) kommer öka kundernas tillfredsställelse. De menar att om kunden är nöjd med den upplevda 

tjänsten är det mer sannolikt att kundrelationen fortsätter.  

 

En central del i RM menar Hennig-Thurau et al. (2002) är att identifiera faktorer som påverkar viktiga 

utfall för företaget och få en bättre förståelse för relationerna mellan dem och utfallet. De menar att i 

marknadsföringslitteraturen har forskare använt flera olika metoder för att identifiera dessa men 
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flertalet av de befintliga strategierna fokuserar på faktorer, till exempel kundnöjdhet och undersöker 

dess samband med relationens utfall. Det är av stor vikt för företag att identifiera faktorer som bidrar 

till värdeskapande och genom det nöjda kunder (Ruiz-Molina et al., 2015).  

 

2.3. Faktorer inom Relationsmarknadsföring 

Forskning föreslår flera olika faktorer vilka bidrar till framgång med RM men det är främst två som 

konsekvent identifieras som viktiga, förtroende (Andaleeb, 1996; Berry, 1995; Grossman, 1998; 

Hadjikhani & Thilenius, 2005; Hultén, 2007; Morgan & Hunt, 1994; Verma et al., 2015) och 

engagemang (Bansal et al., 2004; Belanche et al., 2013; Grossman, 1998; Hadjikhani & Thilenius, 

2005; Morgan & Hunt, 1994; Verma et al., 2015). Hennig-Thurau et al. (2002) menar att utfallet av 

RM sannolikt kommer ur samspelet mellan flera faktorer och hänvisar till Morgan & Hunts (1994) 

engagemang-förtroende modell.   

 

Just förtroende och engagemang menar Johns (2012) är grundläggande krav inom RM eftersom de 

uppmuntrar till att underhålla och fokusera på att främja långsiktiga relationer. Hultén (2007) menar 

att det inom RM generellt lyder att förtroende och engagemang inte skall skiljas från varandra med 

anledningen av att om båda faktorerna inte finns i en relation är det sannolikt att den blir instabil. 

Aurier & N’Goala (2010) har i sin studie observerat att förtroende har en positiv inverkan på 

engagemang och att dessa två visar på kompletterande roller i en relations underhållning och 

utveckling. Likaså framhåller Sekhon et al. (2014) att många forskare även har hävdat att engagemang 

bygger på förtroende som är avgörande för en effektiv RM och menar att relationer inte heller kan 

skapas eller hanteras utan förtroende. Hadjikhani & Thilenius (2005) påstår att uppfattningen av de 

två faktorerna bestäms av sammansättningen av interaktioner mellan parterna och att faktorerna ligger 

till grund för styrkan i en relation. Hunt et al. (2006) menar att kommunikation, hålla löften, 

gemensamma värderingar och samarbete spelar en viktig roll inom RM och att detta kommer ur både 

just förtroende och engagemang.  

 

Både förtroende och engagemang ses därmed som kärnan i relationer och som viktiga ingredienser 

för att företag skall uppnå kundnöjdhet och långsiktiga relationer (Belanche et al., 2013; Hunt et al., 

2006; Morgan & Hunt, 1994; Sarmento et al., 2015). Cambra-Fierro & Polo-Redondo (2011) menar 

att utan att ha fokus på att kunderna skall bli nöjda kommer företag inte kunna etablera långsiktiga 

relationer eller uppnå konkurrensfördelar. Samtidigt kan förtroende, engagemang och kundnöjdhet 

ses som tre separata faktorer vilka alla kan leda till långsiktiga relationer (Miquel-Romero et al., 

2014). Studien syftar till att undersöka dessa tre som bidragande faktorer till att skapa långsiktiga 

relationer samtidigt som den syftar till att undersöka hur förtroende och engagemang bidrar till 
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kundnöjdhet och långsiktiga relationer. Nedan i avsnitten diskuteras förtroende, engagemang och 

kundnöjdhet och deras betydelse för företag när de skall skapa långsiktiga relationer med kunder. 

 

2.3.1. Förtroende 

Förtroende är en nyckelfaktor för att skapa långsiktiga relationer (Álvarez et al., 2010; Coulter & 

Coulter, 2002; Wong & Sohal, 2002) och många studier inom marknadsföring har kommit att 

fokusera på just förtroende (Andaleeb, 1996; Berry, 1995; Grossman, 1998; Hadjikhani & Thilenius, 

2005; Hultén, 2007; Morgan & Hunt, 1994; Verma et al., 2015). Förtroende uppstår när en part känner 

tilltro till den andra partens pålitlighet (Morgan & Hunt, 1994; Sarmento et al., 2015). Sekhon et al. 

(2014) menar att förtroende kan utvecklas när företag fokuserar på att bygga pålitlighet mellan dem 

och deras kunder genom att bland annat använda sig av kompetens, kommunikation, gemensamma 

värderingar och visa delaktighet.   

 

Wong & Sohal (2002) hävdar att den upplevda nivån av förtroende mellan utbytespartner är ett viktigt 

kriterium för att kunna förstå styrkan i marknadsföringsrelationer och att det har definierats på en 

mängd olika sätt. Förtroende kan förklaras som tron om att ens partner står fast vid sitt ord (Wetzels 

et al., 1998), en förutsättning till att skapa goda relationer (Morgan & Hunt, 1994) samt grunden till 

mänskliga relationer (Hultén, 2007). Wong & Sohal (2002) påpekar att förtroende har en betydande 

inverkan på den totala kvalitén i en relation och att det dessutom är en viktig förutsättning för att 

kunna bygga långsiktiga relationer. Hultén (2007) förklarar att det ofta är relaterat till en kunds 

villighet att hysa tilltro till ett företags beteende och handlingar. Han menar att konceptet innebär en 

relationskvalité i den mening att det bidrar till att minska osäkerhet i komplexa relationer. 

 

Förtroende tenderar att påverka konsumtionsmönstret inom etablerade tjänsteförhållanden (Aurier & 

N'Goala, 2010). Ett sätt att skapa förtroende hos kunden är därmed att erbjuda den produkt som 

kunden förväntar sig (Grossman, 1998) då förtroende skapar fördelar för kunden som i sin tur främjar 

dennes engagemang till relationen (Hennig-Thurau et al., 2002; Morgan & Hunt, 1994). Förtroende 

är likväl erkänd som den faktor som avgör intensiteten och engagemanget i relationen samt de 

investeringar som företag gör i specifika relationer (Álvarez et al., 2010). Heffernan et al. (2008) 

förklarar att RM fungerar genom att stimulera känslomässiga kopplingar och med det bygga en stark 

förtroenderelation mellan parterna. 

 

En relations utveckling innebär att kunderna har förtroende för företaget och accepterar en högre nivå 

av osäkerhet (Aurier & N’Goala, 2010; Coulter & Coulter, 2002). Detta menar Aurier & N’Goala 
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(2010) är särskilt sant i ett konsumenttjänstsammanhang där kundens kostnader för omställningar 

bidrar till att det hejdar kunden från att säga upp relationen vilket i sin tur leder till långsiktiga 

relationer. 

 

Förtroende i ett utbyte har visat sig ha en positiv inverkan på tillfredsställelsen i en relation (Andaleeb, 

1996). Aurier & N'Goala (2010) förklarar att förtroende bygger på den förväntade kapaciteten hos ett 

företag att regelbundet tillfredsställa kundernas förväntningar. De menar att förtroende förstärks vid 

positiva upplevelser av tjänsten och tillfredsställande konsumtionsupplevelser samt att det leder till 

att framtida utbyten blir mer förutsägbara. Vidare förklarar de att om relationen utvecklas bidrar det 

till att kunden känner sig trygg med företaget och därmed utvecklas förtroendet. Förtroende genom 

säkerhet, trovärdighet och trygghet minskar uppoffringar för köparen och antas vara av värde i sig 

(Selnes, 1998). Coulter & Coulter (2002) menar att tidigare forskning även har visat att förtroendet 

påverkas av två uppsättningar servicetekniska egenskaper. Den första handlar om företagets förmåga 

att leverera det tjänsten erbjuder och omfattar bland annat kompetens, förmågan att komma med 

lösningar och tillförlitlighet. Medan den andra förklaras handla om servicerepresentantens personliga 

egenskaper eller sättet för leverans och omfattar empati, artighet och upplevda likheter mellan företag 

och kund.  

 

Hadjikhani & Thilenius (2005) förklarar förtroende som en vilja att förlita sig på en partner. 

Förtroende i relationer menar Aurier & N’Goala (2010) har betydelse eftersom det fungerar som en 

uppskattning av sannolikheten för framtida servicetillfredsställelse, det vill säga företagets förmåga 

och vilja att uppfylla löften. De förklarar att kunder är ovilliga att engagera sig om de inte har 

förtroende för tjänsteföretagets förmåga att ständigt möta deras förväntningar i framtiden. Cambra-

Fierro & Polo-Redondo (2011) rekommenderar vad gäller förtroende att det är nödvändigt att skapa 

en balans mellan generering av höga förväntningar och kapaciteten att kunna tillfredsställa dessa. 

Vidare anser de även att löften måste baseras på företagets kapacitet, att ge löften som företaget inte 

kommer kunna hålla kan ge negativa effekter på relationen och dess livslängd. Hultén (2007) menar 

trots det att förtroende i sig inte är ett beteende utan att det kommer ur samarbete mellan parterna.  

 

Förtroende föreligger om en kund anser att tjänsteföretaget är pålitligt (Morgan & Hunt, 1994). 

Pålitlighet kan förklaras som att företag är tillgängliga om till exempel någonting går fel (Grossman, 

1998) och genom att fokusera på att bygga pålitlighet kan företag bygga förtroende (Sekhon et al., 

2014). Grossman (1998) poängterar även att tron om att framtida händelser kommer att stämma 

överens med tidigare erfarheter har en roll i huruvida en kund får förtroende för företaget. Han 

förklarar att förtroende består av förutsägbarhet som utvecklas över tid och baseras på tidigare 
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erfarenheter i relationer vilket gör det viktigt för företag att förstå att relationer blir starkare med tiden 

om de arbetar med dem. Dock menar han att förutsägbarhet även kan vara negativt, exempelvis om 

ett företag alltid är sena med leveranser. Berry (1995) menar att kunder som utvecklar förtroende för 

ett tjänsteföretag utifrån positiva erfarenheter har goda skäl till att stanna kvar i relationen. Förtroende 

byggs genom erfarenhet och ju mer erfarenheter kunden har med företaget, desto större är 

sannolikheten att denne även kan lita på företaget (Grossman, 1998). 

 

2.3.2. Engagemang 

Curth et al. (2014) menar att engagemang är en viktig faktor för en kunds förhållande till ett 

tjänsteföretag då det kan stärka kundens relation till företaget. Wetzels et al. (1998) förklarar att 

begreppet engagemang är en viktig faktor i RM. Forskning visar att engagemang ger en stabil grund 

för egenskaper som är betydande för utvecklingen av relationen, till exempel sociala normer och att 

en partner som är engagerad i en relation kommer samarbeta på grund av en önskan att få relationen 

att fungera (Morgan & Hunt, 1994). Aurier & N'Goala (2010) förklarar att engagemang är grunden 

till underhållning av relationer vilket bidrar till att det är viktigt att etablera ett långsiktigt perspektiv 

av kundvård. 

 

Cambra-Fierro & Polo-Redondo (2011) menar att engagemang har två delar: attityd och beteende 

vilket innebär att engagemang speglar tro, lust eller löfte om kontinuitet (attityd) där företaget är 

beredd att göra en insats (beteende) genom att bekräfta och utveckla relationen. Det vill säga ett 

engagemang som främjar relationens underhåll. Hultén (2007) förklarar engagemang som ett begrepp 

vilket är relaterat till en relation där parterna visar stabilitet med varandra. Hadjikhani & Thilenius 

(2005) menar att engagemang kan ses som de uppoffringar en part har gjort för att upprätthålla en 

relation. Engagemang är också ett sätt att möta kundernas behov och förväntas vara en central del 

inom en affärsrelation som vidare antas utveckla kundnöjdhet (Selnes, 1998). 

 

Engagemang är oupplösligt förknippat med relationens underhåll, det vill säga kundernas beslut att 

stanna hos tjänsteföretaget eller byta till ett annat (Aurier & N'Goala, 2010). Grossman (1998) 

förklarar att kunder oftast är nöjda när det finns ett engagemang i relationen med ett företag. Vidare 

förklaras att engagemang är ett resultat av en känsla som uppstår genom att ha genomfört en 

investering. Grossman (1998) menar att det framkommer att ju mer engagerade kunderna är desto 

nöjdare är de i relationen och vice versa, vilket innebär att företag bör uppmuntras till engagemang 

för att skapa och öka kundnöjdhet. Grönroos (2002) menar att RM även bygger på personalens 

engagemang och uppträdande. Han förklarar att om personalen inte tar serviceaspekten till kunder på 

allvar och inte agerar kundinriktade kommer företaget inte lyckas nå framgång med relationerna. 
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Grossman (1998) förklarar att kunder vilka har något att förlora kan känna att de bör vara mer 

engagerade i företaget. Wong & Sohal (2002) förklarar att eftersom engagemang ofta är högre bland 

kunder som tror att de kan få ut mer av relationen bör de som är starkt engagerade visa villighet till 

att återgälda för tidigare mottagna förmåner från företaget. Engagemang innebär således en bestående 

önskan om att upprätthålla en relation vilken kunden anser vara värdefull och viktig (Belanche et al., 

2013). Enligt Morgan & Hunt (1994) innebär det att det är viktigt för varje part att arbeta för att 

underhålla och utveckla relationen. Engagemang kan återspeglas i kommunikationen till kunder som 

vidare bör speglas i vad tjänsten utlovar likväl som att det är viktigt att låta kunden få känna att denne 

gjort en investering i företaget (Grossman, 1998). Därmed bör tjänsteföretag i detta skede visa 

engagemang och resurser till kundens individuella behov (Coulter & Coulter, 2002). 

 

I allmänhet kan det identifieras två dimensioner av engagemang, affective och calculative (Belanche 

et al., 2013; Wetzels et al., 1998). Gustafsson et al. (2005) förklarar att affective och calculative 

engagemang fångar styrkan av relationen och bidrar till fortsatt engagemang. Wetzels et al. (1998) 

ser calculative engagemang som ett beteende. En kund med en hög grad av calculative engagemang 

kommer att vilja upprätthålla relationen på grund av att värdet av dennes investering avsevärt skulle 

minska om denne valde att avsluta relationen (Belanche et al., 2013; Curth et al., 2014). Calculative 

är inte ett känslomässigt engagemang vilket gör att kunden därmed inte ser relationen i sig som ett 

värde utan värdet ligger i kundens investering och calculative har influenser av att se och utveckla 

andra alternativa relationer (Belanche et al., 2013). 

 

Affective engagemang bygger istället på ett känslomässigt engagemang för partnerskapet (Wetzels et 

al., 1998). Det innebär att kunden blir engagerad till följd av att emotionella känslor och närhet 

uppstår mellan parterna och det är dessutom den aspekt som är utmärkande för RM (Belanche et al., 

2013). Bansal et al. (2004) förklarar att i ett konsumentsammanhang innebär affective att 

engagemanget binder kund till tjänsteföretag av dennes vilja och intresse för det. Vidare hävdar de 

att affective engagemang förmedlar relationen mellan tillfredsställelse och förtroende. Affective 

innebär starka influenser till att vilja stanna och investera i en relation (Belanche et al., 2013; Wetzels 

et al., 1998). Forskning tyder på att av dessa två engagemang är affective det mest effektiva för att 

utveckla och underhålla ömsesidigt fördelaktiga relationer mellan parter (Curth et al., 2014; Wetzels 

et al., 1998).  

 

Wetzels et al. (1998) förklarar att engagemang i affärsrelationer kan ge betydande fördelar för företag 

och kan bidra till förbättrad produktutveckling samt ökade marginaler vilket i sin tur kan bidra till 

nöjdare kunder och ökade marknadsandelar. Jayachandran et al. (2005) menar att företag strävar efter 
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att använda interaktioner med kunder för att skapa engagemang som en varaktig önskan om att 

upprätthålla en värdefull relation och ett förtroende. Likaså menar de att engagemang anses vara 

särskilt viktigt för relationsutbyten. Med en högre nivå av engagemang menar Wong & Sohal (2002) 

att det finns en högre nivå av skyldighet att göra relationen lyckad och att ömsesidigt tillfredsställa 

parterna. Vidare förklarar de att mer engagerade kunder tenderar att bilda ett positivt helhetsintryck 

mot relationens längd. 

 

2.3.3. Kundnöjdhet 

Det primära målet för de flesta tjänsteföretag är numera att uppnå kundnöjdhet vilket McDougall & 

Levesque (2000) menar i sin tur leder till förbättrat resultat, positiv word-of-mouth som innebär att 

nöjda kunder sprider budskapet vidare samt lägre utgifter för företagets marknadsföring. Även 

Sureshchandar et al. (2002) styrker detta och förklarar att kundnöjdhet anses vara en förutsättning för 

att behålla kunder och kan vidare bidra till att öka lönsamheten, marknadsandelar och avkastning på 

investeringar. De menar att behovet av att sträva efter kundnöjdhet ligger således i dess förmåga att 

leda till ekonomisk framgång.  

 

Álvarez et al. (2010) menar att kundnöjdhet är ett av de mest intressanta områdena i marknadsföring, 

både bland utövare och akademiker. Keiningham et al. (2015) förklarar att företag spenderar stora 

summor pengar för att mäta och hantera kundtillfredsställelse. Cambra-Fierro & Polo-Redondo 

(2011) menar att utan att ha fokus på att kunderna skall bli nöjda kommer företag inte kunna etablera 

långsiktiga relationer eller uppnå konkurrensfördelar. Kundnöjdhet menar de är en av de viktigaste 

faktorerna som avgör kontinuitet i relationer. Följaktligen förklarar de att företag måste tillfredsställa 

kunder genom att uppfylla deras förväntningar i fråga om till exempel kvalité, leveranstid, garanti 

eller pris. Kundernas förväntningar menar Keiningham et al. (2015) påverkas starkt av deras 

upplevelser.  

 

Oliver (2010) beskriver kundnöjdhet som ett svar på att produkten eller tjänsten tillhandahåller en 

tillfredsställande upplevelse, det vill säga att kunden är nöjd med vad denne har efterfrågat. När en 

kund uppnår tillfredsställelse med en relation visar de en vilja till att bygga långsiktiga relationer och 

styrkan av tillfredsställelsen med företaget ökar (Liang et al., 2009). Keiningham et al. (2015) 

beskriver begreppet tillfredsställd som kundens känslomässiga reaktion på uppfyllandet av dennes 

behov, önskemål eller förväntningar. Rasila (2010) förklarar att det är viktigt att veta vad kunder 

värdesätter i relationer och att det bör finnas en förståelse hos företaget om vilka behov kunder har 

samt en vilja att investera i relationer för att skapa långsiktiga relationer. 
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I relationer mellan hyresvärdar och hyresgäster, vilket studien syftar till att undersöka, menar Rasila 

(2010) att genom att ta reda på vad kunderna värderar och upplever i boendet kan långsiktiga 

relationer mellan parterna uppstå och behållas. McDougall & Levesque (2000) förklarar att ur ett 

ledningsperspektiv bör det upplevda värdet för kunden erkännas som en bidragande faktor till 

kundnöjdhet. Vidare menar de att kunder är medvetna om kostnaden för att få tjänsten och även 

kostnadernas roll i förhållande till deras tillfredsställelse. Cambra-Fierro & Polo-Redondo (2011) 

påpekar att ha långsiktiga mål allt mer ses som en viktig faktor och framstår genom engagemang, 

förtroende och kundnöjdhet som driver företagets konkurrenskraft. Vidare konstaterar de att fördelar 

för företag kan vara att kunder återkommer och bidrar till nya affärsmöjligheter. De menar att det 

även kan minska risken att kunder byter till andra företag och genom det kan de ta hjälp av sina 

befintliga kunders idéer för att utforma innovativa produkter. 

 

Sureshchandar et al. (2002) menar att det moderna näringslivet är konkurrenskraftigt och att nyckeln 

till hållbara konkurrensfördelar ligger i att leverera hög kvalité i sina tjänster vilket i sin tur leder till 

nöjda kunder. Enligt Grönroos (2002) är tjänster alltid relationsinriktade och Oliver (2015) menar att 

tjänster numera allt oftare är ett sätt för företag att definiera och utmärka sig själva. Förutom ett ökat 

fokus på tjänster menar han även att företag söker relationer med kunder för att öka sannolikheten till 

att generera en positiv avkastning på dess investeringar i tjänster för kunderna. När tjänsteförhållandet 

har fastställts förklarar Coulter & Coulter (2002) att ett tjänsteföretags förmåga att leverera en 

skräddarsydd service både pålitligt och snabbt därmed blir särskilt viktigt för att uppnå kundnöjdhet. 

Enligt Storbacka et al. (1994) är det även grundläggande för företag att ha förståelse för kvalitén på 

den tjänst eller produkt som erbjuds när de arbetar för att skapa långsiktiga relationer. De menar att 

om inte denna förståelse finns kan företaget inte fullt ut dra nytta av den konkurrensfördel det kan 

innebära.  

 

Sureshchandar et al. (2002) menar att servicekvalité och kundnöjdhet är nära besläktade vilket bidrar 

till att en ökning av servicekvalité sannolikt kommer att leda till en ökning av kundnöjdhet och vice 

versa. Vidare förklarar de att tillfredsställa kunderna inte alltid är tillräckligt för att ligga före 

konkurrenterna utan verkliga vinster av att leverera kvalité kommer ur att glädja kunden vilket till 

stor del beror på dennes uppfattning om servicekvalitén. Rasila (2010) menar att kundens uppfattning 

om servicekvalitetén påverkar hur nöjd kunden är.  

 

2.4. Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

Den 1 januari 2011 trädde en ny lag i kraft som syftar till att reglera förhållandet mellan kommunägda 

bostadsaktiebolag och deras ägare (SFS 2010:879). Bolagen skall bedriva verksamheten enligt 
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affärsmässiga principer och lagen syftar till att skapa konkurrensneutralitet vilket betyder att 

kommuner inte får ge kommunala bostadsbolag några fördelar som kan gynna dem ekonomiskt i 

förhållande till privata hyresvärdar så en snedvriden konkurrens inte riskeras (Nordlund, 2012). 

Westin (2011) menar dock att lagen är dubbeltydig och därmed problematisk. Hon menar att valet att 

betona antingen det affärsmässiga eller det allmännyttiga inte framställs som ett val och att 

motsättningen i lagen öppnar upp för egna tolkningar. 

 

2.5. Sammanfattning 

Idag handlar marknadsföring allt mer om att skapa och leverera värde genom kundrelationer och 

tjänsteföretag bör numera fokusera på ett långsiktigt relationsbyggande med kunder. Det är viktigt 

för företag att skapa ett värde för kunder för att kunna bygga relationer. Marknadsföring genom 

relationer syftar således till att öka kundnöjdheten och etablera långsiktiga relationer samtidigt som 

företag kan erbjuda bättre tjänster till kunder. Relationsmarknadsföring (RM) ses som ett sätt för 

företag att skapa, upprätthålla och underhålla relationer med kunder för att förväntningar och mål för 

de inblandade parterna skall bli uppfyllda. En central del i RM för företag är att identifiera faktorer 

som påverkar viktiga utfall för företaget och få en bättre förståelse för relationerna mellan dem och 

utfallet. Förtroende och engagemang ses som grundläggande faktorer inom RM och som viktiga 

ingredienser för att företag skall uppnå kundnöjdhet likväl för att etablera långsiktiga relationer. 

Samtidigt kan förtroende, engagemang och kundnöjdhet ses som tre separata faktorer vilka alla kan 

leda till långsiktiga relationer. Dessa faktorer tillsammans utgör den teoretiska modellen som kommer 

att användas i studien (Se Figur 2). 

 

Företag kan genom att kommunicera, skapa trygghet och pålitlighet samt hålla löften bygga ett 

förtroende hos sina kunder som i sin tur kan leda till att en relation etableras. Ett företags förmåga att 

ta hand om kunder, kommunicera och uppfylla löften kommer göra företag pålitliga och därmed öka 

kundernas tillfredsställelse.  

 

Likaså genom att visa engagemang kan företag bygga relationer med sina kunder. Det finns olika slag 

och dimensioner av engagemang. Engagemang kan handla om att företag är beredda att göra en insats 

i relationen genom att bekräfta och utveckla den, det vill säga ett relationsunderhåll. Engagemang är 

även ett sätt att tillmötesgå behov hos kunder och förväntas vara en central del inom en relation som 

vidare antas utveckla kundnöjdhet. Affective engagemang bygger på ett känslomässigt engagemang 

där emotionella känslor och närhet uppstår mellan parterna med starka influenser av en vilja att stanna 

och investera i relationen. Calculative engagemang ses som ett beteende och handlar om en kunds 

vilja att upprätthålla relationen på grund av att värdet av investeringen avsevärt skulle minska om 



FAKTORER FÖR LÅNGSIKTIGA RELATIONER MED HYRESGÄSTER 

16 

 

denne valde att avsluta relationen, vilket inte grundas i ett känslomässigt engagemang då det har 

influenser av att se och utveckla alternativa relationer.  

 

Kundnöjdhet ses som en faktor som avgör kontinuitet i relationer. Kundernas förväntningar påverkas 

starkt av deras upplevelser och om företag arbetar med förtroende och engagemang kan de uppnå 

kundnöjdhet. Att uppnå kundnöjdhet innebär även att arbeta för att hålla en servicekvalité och skapa 

kundtillfredsställelse. När en kund uppnår tillfredsställelse med en relation visar de en vilja till att 

bygga långsiktiga relationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 2: Modell för utveckling av långsiktiga relationer. 

Källa: Egen. 

 

 

Genom att skapa förtroende, visa engagemang och arbeta för att uppnå kundnöjdhet kan företag 

bygga långsiktiga relationer med sina kunder vilket i sin tur även kan generera konkurrensfördelar 

för dem. 
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3. Metod 

 

I följande kapitel presenteras inledningsvis studiens forskningsansats och forskningsdesign. Därefter 

redogörs studiens tillvägagångssätt av datainsamling och analys. 

 

3.1. Forskningsansats 

Studien är av kvalitativ art med en abduktionsmetod som genomförs med både induktiva och 

deduktiva inslag (Alvesson & Sköldberg, 1994). Tyngden inom kvalitativ forskning ligger på 

förståelse av den sociala verkligheten utifrån hur deltagarna i en specifik miljö tolkar verkligheten 

(Bell, 2000; Bryman & Bell, 2013; Malterud, 2001). Studien antar vidare ett aktörssynsätt med en 

socialkonstruktivistisk och hermeneutisk tradition. Aktörssynsättet innebär att det sociala livet kantas 

av både teori och praktik (Arbnor & Bjerke, 1994). Studien är formad av detta med anledning av att 

teorier har studerats och en empirisk undersökning har ägt rum hos olika bostadsföretag för att sedan 

leda till en generell förståelse om deras arbete. Abduktion utgår likaså från både empiri och teori och 

det empiriska tillämpningsområdet utvecklas successivt och teorin justeras och förfinas under 

processens gång (Alvesson & Sköldberg, 1994; Danermark et al., 1997; Åsberg, 2000) vilket är den 

arbetsgång studien har följt. Vidare avser studien att jämföra, tolka och få förståelse för sociala 

samspel och socialkonstruktivism innebär just att verkligheten är subjektiv och skapas i samspel 

mellan människor (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) medan hermeneutik innebär att tolka olika 

sammanhang för att uppnå en förståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2009). I denna studie betyder det att 

den slutsats som presenteras inte behöver vara den enda sanningen men att den kan bidra till ökad 

förståelse för relationsmarknadsföringens betydelse och innebörd för bostadsföretag. 

 

3.2. Forskningsdesign 

Då studien avser att jämföra och därmed öka förståelsen för hur kommunala och privata 

bostadsföretag arbetar med förtroende, engagemang och kundnöjdhet samt skapar långsiktiga 

relationer till sina hyresgäster är en fallstudiedesign mest lämplig för studien. Definitionen av 

fallstudiens omfattning är att det är en empirisk undersökning vilken studerar en aktuell företeelse i 

dess verkliga kontext och framförallt då gränserna mellan dessa är otydliga (Yin, 2007). Bryman & 

Bell (2013) förklarar att fallstudieforskning inte är begränsad till undersökning av ett enda fall utan 

att så kallade multipla former av fallstudiedesign har blivit allt mer vanligt inom företagsekonomisk 

forskning. Syftet med multipla fallstudier är att göra en jämförelse mellan de fall som ingår i 

undersökningen (Bryman & Bell, 2013), vilket gör en multipel fallstudie relevant med anledningen 

av att studien syftar till att jämföra kommunala och privata bostadsföretag. Genom detta kan resultatet 
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från fallen jämföras och ställas mot varandra för att få en förståelse för vad som är unikt eller 

gemensamt för de olika fallen. 

 

Under arbetets gång har intervjuer genomförts med bostadsföretag i östra Mellansverige för att 

försöka besvara studiens syfte. Östra Mellansverige som region är utvald med anledning av att det är 

det område som studiens författare är bosatta i, vilket gör att det finns ett egenintresse i hur företagen 

arbetar med kundrelationer. Att anta en fallstudiedesign blir därmed relevant eftersom en sådan 

design ofta innebär att undersökningsobjektet är nära sammankopplat till det forskaren har ett intresse 

för (Eriksson & Hultman, 2014). Fallstudier föredras även när undersökningen bygger på intervjuer 

av personer vilka har varit eller är deltagande i de skeenden som studeras (Yin, 2007). Medarbetare 

inom företagen har därmed intervjuats då det finns värde i att höra deras perspektiv på hur företagen 

arbetar med relationer till hyresgästerna.  

 

3.3. Tillvägagångssätt 

Inledningsvis presenteras tillvägagångssättet vid sekundärdatainsamling av relations-

marknadsföring (RM) och primärdatainsamling av empiriskt material. Därefter redogörs det för 

studiens urval och upplägg av intervjuer samt analys av material. Studien omfattar en teoretisk del 

och en empirisk undersökning för att kunna identifiera bostadföretagens arbete med förtroende, 

engagemang, kundnöjdhet och långsiktiga relationer. För att uppnå syftet med studien har empiriskt 

material sammanställts för att analyseras och jämföras med tidigare forskning om RM för att sedan 

ledas in till slutsatser om hur bostadsföretagens arbete ser ut. 

 

3.3.1. Insamling av sekundärdata 

För att besvara studiens syfte har sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar om RM i första hand 

använts där författares olika perspektiv och synvinklar avseende olika aspekter har studerats. Även 

har litteratur vilken behandlar tjänsteföretag, avhandlingar, tidigare examensarbeten och företagens 

webbsidor studerats. Sekundärdata är information som redan är befintlig och som därmed tidigare har 

samlats och analyserat av någon annan än forskaren (Halvorsen, 1992). Insamling av sekundärdata 

rymmer möjligheter till utforskning av frågeställningar som är av intresse utan att behöva samla all 

information själv (Bryman & Bell, 2013). Att använda sekundärdata har underlättat studien till att få 

en djupare förståelse i vad som kännetecknar tjänsteföretag och hur bostadsföretag kan arbeta för att 

etablera långsiktiga relationer med sina hyresgäster. Den vetenskapliga litteraturinsamlingen har 

genomförts med generella sökningar om RM och betydande faktorer med sökorden: relationship 

marketing, trust, commitment, satisfaction, customer relationships, customer markets och service. 
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3.3.2. Insamling av primärdata 

Studien utgår som tidigare nämnt från en tolkande och kvalitativ ansats och primärdata har samlats 

in genom intervjuer med kommunala och privata bostadsföretag med avseende på att jämföra och få 

förståelse för deras arbete med relationer till hyresgäster. Vidare har även Hyresgästföreningen som 

representant för hyresgästerna intervjuats för att få deras perspektiv på hur bostadsföretag bör arbeta. 

Primärdata är ny information som forskarna själva samlar in och analyserar (Halvorsen, 1992) vilket 

har använts för att analysera i vilken utsträckning bostadsföretag arbetar med faktorerna förtroende, 

engagemang och kundnöjdhet för att skapa långsiktiga relationer med sina hyresgäster. 

 

3.3.3. Urval av företag och respondenter 

Valet att undersöka kommunala och privata bostadsföretag grundar sig i studiens syfte att jämföra 

deras arbete med långsiktiga relationer till hyresgäster. Företagen valdes i första hand utifrån att de 

är verksamma i östra Mellansverige. Därefter kontaktades flertalet bostadsföretag i regionen för 

förfrågan om intresse att delta i studien och utifrån det valdes de företag som gav respons och visade 

intresse för att delta som uppfyller studiens kriterier. Urvalet av företagen förutsatte först och främst 

att de förvaltar hyresbostäder, att de privata förvaltar >500 lägenheter och att de klassificeras som 

kommunala respektive privata aktörer. Tre kommunala företag och fem privata företag valdes därefter 

ut för att studeras. De kommunala företagen är Gavlegårdarna, Mimer och Uppsalahem. De privata 

företagen är Aroseken, Bostjärnan, HSB Södra Norrland, Ludvigssons och Rikshem Västerås. 

 

Valet att studera fler privata bostadsföretag än kommunala kommer ur att de privata bedriver mindre 

verksamheter i jämförelse med de kommunala och genom att studera fler av dem kan en bredare 

förståelse ges av hur privata aktörers arbete med hyresgäster kan se ut. Fem respondenter hos de 

kommunala och fem respondenter hos de privata bostadsföretagen har medverkat i studien och dessa 

valdes utifrån vilken titel de har eller utifrån vem på företaget som blev rekommenderad att intervjuas 

för bästa möjliga utfall. Respondenterna är inte anonyma men i studien presenteras de utefter deras 

titel med anledning av att det är det som vi anser är av betydelse. En respondent från 

Hyresgästföreningen har även medverkat och valdes utifrån dennes titel och ansvarsområde. 

Hyresgästföreningen förhandlar med kommunala och privata hyresvärdar (Hyresgästföreningen, 

2015) och genom att få deras perspektiv på hur bostadsföretags arbete med hyresgäster bör se ut kan 

en bredare förståelse ges. 

 

De tre kommunala bostadsföretagen som medverkar är likvärdiga varandra i deras antal bostäder och 

boende likväl som att de privata bostadsföretagen är likvärdiga varandra i deras antal bostäder. De 
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privata bostadsföretagen har idag en mindre andel av marknaden då de kommunala i sina städer 

besitter de största marknadsandelarna. De undersökta företagen är verksamma i så kallade 

högskolestäder (>75 000 invånare) där Boverket (2008) menar att de kommunala bostadsföretagen 

har stått för en förhållandevis hög andel av bostadsbyggandet i städerna vilket visar sig i och med 

deras större marknadsandelar. Trots de varierade marknadsandelarna och därmed förutsättningarna 

som de kommunala respektive privata företagen har kan de anses vara jämförelsebara i deras arbete 

med sina hyresgäster då de verkar på samma marknader och har samma syfte, att verka som ett 

hyresbostadsföretag. Likaså att de till stor del vill attrahera samma sorts hyresgäster.  

Urvalet av bostadsföretag presenteras som enskilda företag vilka hör antingen till kommunalt eller 

privat bostadsföretag då studien syftar till att jämföra dessa som två olika fall. Genom att göra en 

jämförelse kan intressanta aspekter kring vilka likheter och skillnader i deras arbete med förtroende, 

engagemang, kundnöjdhet och långsiktiga relationer framkomma. Omfattning av företag avseende 

förvaltning av hyresbostäder framgår i Tabell 1. 

Företagsform Företag Antal förvaltade hyresbostäder 
Kommunalt Gavlegårdarna 15 200 bostäder. 

30 000 boende (Gavlegårdarna, 2015) 

Kommunalt Mimer 11 300 bostäder. 
22 000 boende (Mimer, 2015) 

Kommunalt Uppsalahem 14 819 bostäder.  

Cirka 30 000 boende (Uppsalahem, 2015) 
Privat Aroseken  800 bostäder.  

(Ekonomichef, 2015-04-10) 

Privat Bostjärnan 1 111 bostäder. 
(VD, 2015-04-17) 

Privat HSB Hyreslägenheter 800 bostäder. Totalt 2500 i regionen. 

(Vice VD, 2015-04-20) 
Privat Ludvigssons 767 bostäder. 

(Delägare, 2015-04-21) 

Privat Rikshem 811 bostäder. I hela landet 20 800 bostäder. 
(Fastighetschef, 2015-04-10) 

Medlemsorganisation Hyresgästföreningen 525 000 hushåll i hela Sverige är medlemmar. 

(Hyresgästföreningen, 2015)  

Tabell 1: Presentation av företagsurval. 

Källa: Egen. 

 

3.3.4. Källkritik 

Fördelar med sekundärdata är att det är tidsbesparande och därmed finns mer tid till analys av data 

(Bryman & Bell, 2013). Dock menar Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) att när forskare ställer 

teoretiska begrepp mot empiriska resultat, det vill säga då en jämförelse sker mellan tankar och data 

om verkligheten bör således en prövning av kvalitetskriterier utföras av källorna. Det bör beaktas en 

undersökning av tillförlitligheten hos författaren och om denne är välkänd inom ämnet. Denna aspekt 

har funnits i åtanke genom att det har studerats vetenskapliga artiklar och böcker skrivna av kända 

författare inom RM och tjänsteföretag som Berry, Grönroos, Hunt och Morgan samt artiklar som 

hänvisar till dessa författare. Vid val av respondenter i primärdatainsamlingsskedet har det tagits i 

beaktning att de kan tolka frågorna olika och därmed lägger vikt vid olika saker i deras arbete. Det 
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finns även en insikt i att deras svar är individuella och därmed inte kan representera hur alla 

bostadsföretag arbetar utan att det som framhålls vid intervjuerna kan bidra till en generell förståelse 

för hur arbetet kan se ut. 

 

3.4. Intervjuer 

Intervjuer är generellt sett en vanlig insamlingsmetod vid fallstudier och det är också en av de 

viktigaste informationskällorna i samband med fallstudier (Yin, 2007). Den datainsamlingsmetod 

studien har är semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide är utformad där respondenterna får 

frihet att utforma svaren på eget sätt (Bryman & Bell, 2013). Genom att använda semistrukturerade 

intervjuer har en flexibel process kunnat användas där tonvikten har legat på hur respondenterna 

uppfattar och förstår frågorna och de har därmed öppet fått besvara frågor kring de teman studien 

består av. Respondenterna har efter kontakt senast ett dygn innan intervju fått ta del av 

intervjumaterial för att kunna förbereda sig om de har önskat. Intervjumaterialet som de har fått tagit 

del av består först av en kort beskrivning av studiens syfte och vilka vi är som utför den samt frågor 

som är formulerade från valda teman.  

 

3.4.1. Utformning av intervjuguide 

Intervjumaterialet är utformat som en intervjuguide. Det avgörande vid användning av en 

intervjuguide är att frågorna skall göra det möjligt till att få information om hur respondenterna 

upplever sin sociala verklighet (Bryman & Bell, 2013). I intervjuguiden har vi utgått från studiens 

forskningsfrågor vilka belyser hur bostadsföretagen arbetar med förtroende, engagemang och 

kundnöjdhet och långsiktiga relationer med sina hyresgäster, och brutit ner dem i teman vi syftar till 

att undersöka. En operationalisering har gjorts utifrån dessa teman som är grundade ur teorin vilka i 

sin tur har utformat studiens intervjufrågor (Se Tabell 2-3). En operationalisering innebär en 

utformning av intervjufrågor utifrån begrepp som studien syftar till att få svar på (Bryman & Bell, 

2013). Intervjufrågorna är öppet formulerade så att respondenterna fritt kan besvara dem och koppla 

samman dem med varandra i deras svar. Teman i intervjuguiden framgår i Figur 3. 

 

 

 

 

 

Figur 3: Utbrytning av teman från studiens forskningsfrågor. 

Källa: Egen. 

Vilka likheter respektive skillnader kan det 

finnas i hur kommunala och privata 
bostadsföretag arbetar med att skapa 

förtroende, visa engagemang, uppnå 
kundnöjdhet och långsiktiga relationer med 

hyresgäster? 

 

Hur bidrar förtroende och engagemang till att 
uppnå kundnöjdhet och långsiktiga relationer 

med hyresgäster hos kommunala och privata 

bostadsföretag? 
 

Övergripande arbete med hyresgäster 
Engagemang till hyresgäster 

Förtroende till hyresgäster 

Kundservice 
Arbetet med att få nöjda hyresgäster 

Åtgärder som kan ha stor betydelse för hyresgästerna 
Långsiktigt relationsbyggande 

Arbetsutvecklingar 

Resultatinriktning 

Bostadsbrist 
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Teman i 

intervjuguide 

Intervjufrågor Syfte med frågorna Teoretisk anknytning Referenser 

 
Övergripande arbete 

med hyresgäster 

 
Berätta hur ni generellt 

jobbar med era 

hyresgäster? 
 

Hur arbetar ni med era 

kundrelationer? 

 
Få en bild av hur företagen 

arbetar med kundrelationer 

och därigenom 
relationsmarknadsföring. 

 
Relationsmarknadsföring 

 
Belanche et al., 2013; 

Bonnemaizon et al., 2007; 

Gezelius & Wildenstam, 
2007; Grossman, 1998; 

Grönroos, 1996a; 

Grönroos, 1996b; 
Grönroos, 2002; Hunt et 

al., 2006; Liang et al., 

2009; Miquel-Romero et 
al., 2014; Morgan & Hunt, 

1994; Sheth & Parvatiyar, 

1995a; Vincent & Webster, 
2013; Woo & 

Leelapanyalert, 2014. 

 
Engagemang till 

hyresgäster 

 
Hur visar ni 

engagemang till era 

hyresgäster? 
 

Vad innebär 

engagemang för er? 
 

 

 

 
Få inblick i företagens 

arbete för att underhålla 

och visa sig delaktiga i 
relationer till 

hyresgästerna. 

 
Engagemang 

 
Aurier & N'Goala, 2010; 

Bansal et al., 2004; 

Belanche et al., 2013; 
Cambra-Fierro & Polo-

Redondo, 2011; Coulter & 

Coulter, 2002; Curth et al., 
2014; Hadjikhani & 

Thilenius, 2005; Hultén, 

2007; Jayachandran et al., 
2005; Grossman, 1998; 

Grönroos, 2002; 

Gustafsson et al., 2005; 
Morgan & Hunt, 1994; 

Selnes, 1998; Wetzels et 

al., 1998; Wong & Sohal, 
2002. 

 

Förtroende till 
hyresgäster 

 

Vad innebär förtroende 
för er? 

 

Hur arbetar ni för att 
hyresgästerna skall få 

förtroende för er? 

 
Tror ni att hyresgästens 

förtroende påverkas av 

företagets storlek? 

 

Se vad företagen upplever 
att förtroende handlar om 

och se hur de arbetar för 

att visa sig tillförlitliga, 
trovärdiga och pålitliga. 

 

 
 

 

 

Förtroende 

 

Álvarez et al., 2010; 
Andaleeb, 1996; Aurier & 

N'Goala, 2010; Berry, 

1995; Cambra-Fierro & 
Polo-Redondo, 2011; 

Coulter & Coulter, 2002; 

Grossman, 1998; 
Hadjikhani & Thilenius, 

2005; Hultén, 2007; 

Morgan & Hunt, 1994; 
Sarmento et al., 2015; 

Sekhon et al., 2014; 

Selnes, 1998; Verma et al., 
2015; Wetzels et al., 1998; 

Wong & Sohal, 2002. 

 
Kundservice 

 
Hur jobbar ni med er 

kundservice? 
 

Upplever ni att 

hyresgästerna är nöjda 
med er kundservice? 

 
Få inblick i företagens 

tillgänglighet till 
hyresgästerna. 

 
Engagemang 

Kundnöjdhet 

 
Aurier & N’Goala, 2010; 

Coulter & Coulter, 2002; 
Hadjikhani & Thilenius, 

2005; Rasila, 2010; 

Storbacka et al., 1994; 
Sureshchandar et al., 2002. 

 

Arbetet med att få 
nöjda hyresgäster 

 

Vad betyder 
kundnöjdhet för er? 

 

Hur arbetar ni för att få 
era hyresgäster nöjda? 

 

Hur upplever ni 
kundnöjdheten? 

 

Gör ni några mätningar 
på er kundnöjdhet? 

 

Få vetskap om hur 
företagen arbetar för att få 

hyresgäster nöjda med 

deras arbete. 

 

Kundnöjdhet 

 

Álvarez et al., 2010; 
Cambra-Fierro & Polo-

Redondo, 2011; Coulter & 

Coulter, 2002; Keiningham 
et al., 2015; Liang et al., 

2009; McDougall & 

Levesque, 2000; Oliver, 
2010; Rasila, 2010; 

Sureshchandar et al., 2002 

Tabell 2: Operationalisering del 1. 

Källa: Egen. 
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Teman i 

intervjuguide 

Intervjufrågor Syfte med frågorna Teoretisk 

anknytning 

Referenser 

 
Åtgärder som kan ha stor 

betydelse för 

hyresgästerna 
 

 

 
Vidtar ni några åtgärder 

som ni tror kan ha stor 

betydelse för 
hyresgästen? 

 

Anser ni att ni erbjuder 
något utöver det som 

efterfrågas som 

hyresgästerna 
uppskattar? 

 

 
Se om företagen gör något 

i deras arbete som de själva 

anser är speciellt och 
uppskattat av hyresgäster. 

 
Kundnöjdhet 

 
Álvarez et al., 2010; Cambra-

Fierro & Polo-Redondo, 

2011; Coulter & Coulter, 
2002; Keiningham et al., 

2015; Liang et al., 2009; 

McDougall & Levesque, 
2000; Oliver, 2010; Rasila, 

2010; Sureshchandar et al., 

2002 

 
Långsiktigt 

relationsbyggande 

 

 
På vilket sätt arbetar ni 

med långsiktiga 

relationer till era 
hyresgäster? 

 

Har ni någon uttalad 
strategi för att bygga 

långsiktiga relationer 

med era hyresgäster? 
 

 
Få insikt i om företagen 

arbetar för att skapa 

långsiktiga relationer med 
sina hyresgäster. 

 
Långsiktiga relationer 

 
Álvarez et al., 2010; Aurier 

& N’Goala, 2010; Belanche 

et al., 2013; Caceres & 
Paparoidamis 2007; Cambra-

Fierro & Polo-Redondo, 

2011; Coulter & Coulter, 
2002; Gummesson, 2002; 

Hunt, 1997; Hunt et al., 

2006; Johns, 2012; Liang et 
al., 2009; Morgan & Hunt, 

1994; Rasila, 2010; Sarmento 

et al., 2015; Storbacka et al., 
1994; Wong & Sohal, 2002 

 

Arbetsutvecklingar 

 

Upplever ni att ni skulle 
kunna arbeta på något 

annat sätt mot era 

hyresgäster? 
 

Hur tycker ni att ett 

idealiskt arbete mot 
hyresgäster skulle vara 

för er? 

 
Hur tycker ni att ert 

kundarbete är? 

 

 

Få svar på hur företagen 
upplever att deras arbete 

med hyresgästerna är och 

om de anser att de borde 
arbeta på något annat sätt. 

 

Relationsmarknadsföring 

 

Belanche et al., 2013; 
Bonnemaizon et al., 2007; 

Gezelius & Wildenstam, 

2007; Grossman, 1998; 
Grönroos, 1996a; Grönroos, 

1996b; Grönroos, 2002; Hunt 

et al., 2006; Liang et al., 
2009; Miquel-Romero et al., 

2014; Morgan & Hunt, 1994; 

Sheth & Parvatiyar, 1995a; 
Vincent & Webster, 2013; 

Woo & Leelapanyalert, 2014. 

 

 

Resultatinriktning 

 

Är ni resultatinriktade i 

ert arbete med era 
hyresgäster? På vilket 

sätt i så fall? 

 

Arbetar företagen för att 

uppnå resultat med arbetet 
mot hyresgästerna och i så 

fall på vilket sätt. 

 

 

Relationsmarknadsföring 

 

Belanche et al., 2013; 

Bonnemaizon et al., 2007; 
Gezelius & Wildenstam, 

2007; Grossman, 1998; 

Grönroos, 1996a; Grönroos, 
1996b; Grönroos, 2002; Hunt 

et al., 2006; Liang et al., 

2009; Miquel-Romero et al., 
2014; Morgan & Hunt, 1994; 

Sheth & Parvatiyar, 1995a; 
Vincent & Webster, 2013; 

Woo & Leelapanyalert, 2014. 

 
Bostadsbrist 

 
Upplever ni bostadsbrist 

och en hög efterfrågan 

på era hyreslägenheter? 
 

Kan en hög efterfrågan 

på hyreslägenheter 
påverka ert arbete med 

hyresgästerna? 

 
Få vetskap om bostadsbrist 

och hög efterfrågan 

påverkar hur deras arbete 
ser ut med hyresgästerna. 

 
Relationsmarknadsföring 

Förtroende 

Engagemang 
Kundnöjdhet 

Långsiktiga relationer 

 
Samtliga referenser 

Tabell 3: Operationalisering del 2. 

Källa: Egen. 
 

 

3.4.2. Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna har genomförts både på plats och via telefon och har spelats in. Nackdelar med att 

genomföra telefonintervjuer är att det är lättare för respondenten att avsluta en intervju per telefon än 

om den genomförs på plats ansikte mot ansikte (Bryman & Bell, 2013). Detta är något som är 
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medvetet i valet att trots det genomföra telefonintervjuer då det upplevdes att respondenterna önskat 

att besvara frågor per telefon istället då det för dem inte kräver lika stor planering som att boka in ett 

platsmöte. Fördelarna med det har varit att inte behöva göra utlägg och planera för resor till de städer 

där respondenterna finns. 

 

Vid intervjuerna har respondenterna inledningsvis blivit tillfrågade om de samtycker till inspelning 

av samtalet samt att samtalet kommer transkriberas och om respondenterna så önskade skickades 

materialet sedan till dem. Inspelning av samtal och transkribering kan underlätta en noggrann analys 

av vad respondenterna sagt (Bryman & Bell, 2013) och därmed har deras svar upprepande gånger 

blivit genomlästa för att inte missuppfatta eller gå miste om viktig information. Totalt har 11 

intervjuer genomförts som har resulterat i cirka 450 minuter och cirka 55 sidor transkribering. Genom 

att använda en intervjuguide kan intrycket ges av att intervjuerna fick en avslappnad stämning, där 

respondenterna relativt fritt fick tala om deras arbete. Genom att följa guiden och frågor som 

behandlar valda teman kunde respondenterna framhäva en bred bild av deras arbete med hyresgäster. 

Svaren kunde dock variera något beroende på hur respondenterna tolkade frågan och vilka delar de 

själva upplevde och belyste som viktigast i deras strategi. I Tabell 4 framgår en detaljerad information 

om datainsamling. 

 

Respondentstitel Företag Anställningstid Datum Sort 
Marknadsansvarig Gavlegårdarna 6 år 10/4-2015 Plats 

Förvaltare Gavlegårdarna 18 år 22/4-2015 Plats 

Bitr. Kundcenterchef Mimer 10 år 1/4-2015 Telefon 

Verksamhetsutvecklare Uppsalahem 15 år 7/4-2015 Plats 

Uthyrningschef Uppsalahem 4 år 20/4-2015 Telefon 

Ekonomichef Aroseken 12 år 10/4-2015 Telefon 

VD Bostjärnan 3,5 år 17/4-2015 Telefon 

Vice VD, Hyresrättsansvarig HSB, S. Norr 6 år 20/4-2015 Telefon 

Delägare Ludvigssons 17 år 21/4-2015 Telefon 

Fastighetschef Rikshem 19 år 10/4-2015 Telefon 

Boinflytandestrateg Hyresgästföreningen 6 år 4/5-2015 Telefon 

Tabell 4: Information om datainsamlingsprocessen. 

Källa: Egen. 

 

3.5. Analysmetod 

Vi har inledningsvis bekantat oss med och gått igenom vår insamlade sekundär- och primärdata. 

Därefter har teman formulerats utifrån studiens teoretiska modell (Se Figur 2): förtroende, 

engagemang, kundnöjdhet och långsiktiga relationer. Genom att göra det har en röd tråd kunna 

skapats vilket har underlättat analysen av data. En sammanställning av det som iakttagits har sedan 

resulterat i empiriska nyckelord (Se Tabell 6) vilka kan ses som en sammanfattning på företagens 

arbete. Därefter har de empiriska nyckelorden sammanfattats och kopplats till förtroende, 
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engagemang, kundnöjdhet och långsiktiga relationer (Se Tabell 7). Dessa ligger sedan till grund för 

studiens slutsats. Analysmodellen framgår i Figur 4. 

 

 

 

 

 

Figur 4: Analysmetodprocess. 

Källa: Egen. 

 

3.6. Kvalitetskriterier 

Det finns flera kvalitetskriterier som forskare kan använda för att säkerställa pålitlighet och 

trovärdighet med en studie. Vanligast förekommande är reliabilitet och validitet men den här studien 

utgår från ett annat då ett alternativt kriterium som beskrivs är trovärdighet som vi i vår studie därmed 

har valt att tillämpa. Bryman & Bell (2013) refererar till Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln 

(1994) som föreslår trovärdighet som bedömning av kvalitativa studier då de menar att inom 

kvalitativa undersökningar kan det finnas mer än en beskrivning av verkligheten vilket medför dess 

relevans för studien. Trovärdighet består av fyra så kallade delkriterier och genom att ha dessa 

kvalitetskriterier i åtanke under studiens gång menar vi på att studiens trovärdighet ökar. 

 

1. Shenton (2004) menar att tillförlitligheten är ett av de viktigaste delkriterierna för att en studie 

skall anses som trovärdig. Han menar att den bidrar med hur väl forskningsresultaten 

överensstämmer med verkligheten. Denna studie har beaktat detta kriterium genom att först 

behandla teori som sedan tidigare är väl utforskat och respondenterna har vid önskemål fått 

möjlighet att bekräfta att transkriberingarna av deras intervjuer som utförts är korrekta. Likaså 

har inspelningsmaterialet genomgåtts flera gånger för att undvika misstolkning. 

 

2. Malterud (2001) menar att kvalitativa forskningsmetoder grundas på en förståelse av att 

forskning är en systematisk och reflekterande process för utveckling av kunskap som kan 

ifrågasättas, vilket innebär en bedömning av hur överförbart materialet är till andra miljöer. I 

denna studie består empiriundersökningen av personliga intervjuer för att kunna identifiera 

den kontext som varje företag befinner sig i. Nio företag som är verksamma inom samma 

bransch i en viss region har undersökts vilket kan visa på en överförbarhet till andra områden 

inom samma bransch. Studien omfattar företag i östra Mellansverige men bör exempelvis 

kunna gå att genomföra i Norrland eller söderut med andra bostadsföretag. Genom att studien 

ger bidrag till det kumulativa inom området ger det en viss överförbarhet. Teori om 

Formulera teman 
utefter teoretisk 

modell 

Bekanta oss med 

data 

Framställa det som 

iakttagits 
Nyckelord 
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tjänsteföretag har behandlats vilket även gör studien överförbar till andra marknader som 

tjänsteutövande företag är verksamma på. Under arbetets gång har även en strävan efter en 

tydlig beskrivning av tillvägagångssättet funnits för att uppfylla en överförbarhet till andra 

kontexter. 

 

3. Det tredje delkriteriet är pålitlighet och Krefting (1991) menar att pålitligheten i en studie ges 

genom att forskarna ger läsaren en god insikt i arbetet, till exempel genom att redogöra tydligt 

för hur studiens alla delar är uppbyggda. I denna studie presenteras inledningsvis en 

disposition för att visa studiens upplägg. Studiens metodkapitel är skrivet med utgångspunkt 

i att påvisa studiens pålitlighet genom att visa på vilken forskningsansats studien har, hur data 

har insamlats samt hur materialet har analyserats med hjälp av figurer och tabeller för att visa 

bearbetningen. Genomgående i arbetet förklaras tillvägagångssättet. Likaså visar studien 

pålitlighet genom att erkända forskare inom området har studerats. En teoretisk modell har 

sedan utformats som ligger till grund för arbetets utformning. 

 

4. Fjärde kriteriet är konfirmering och Hoepfl (1997) förklarar att konfirmering är en del inom 

kvalitativ forskning vilket innebär att möta forskningens krav på objektivitet, det vill säga att 

forskaren inte skall påverka studien med egna värderingar. Denna studie har strävat mot att 

utesluta personliga värderingar och åsikter från resultatet och detta har beaktats genom bland 

annat noggrann transkribering, respondenternas godkännande av det och sammanställning av 

material. Dock finns en medvetenhet om att studiens analys och bidrag kan till viss del ha 

formats av våra egna tolkningar. För att få utrymme för egna reflektioner har vi valt att ha ett 

eget kapitel för det. 
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4. Empiri 

 

I följande kapitel redovisas resultat från den empiriska undersökningen. Inledningsvis presenteras 

bostadsföretag som har blivit undersökta. Därefter beskrivs och redogörs information som är samlad 

genom intervjuer med respondenter från dessa företag. Likaså presenteras vad Hyresgästföreningen 

förespråkar att bostadsföretagen bör arbeta med i relationer till hyresgäster.  

 

4.1. Företagspresentation 

De företag som medverkat i studien är Aroseken, Bostjärnan, Gavlegårdarna, HSB Södra Norrland, 

Ludvigssons, Mimer, Rikshem Västerås, Uppsalahem och Hyresgästföreningen. Bostadsföretagen 

som medverkat är samtliga verksamma inom bostadsbranschen och har alla deltagit på ett aktivt sätt 

samt varit nyfikna på studiens utfall. Alla företag valdes utifrån studiens kriterier. Urvalet av 

bostadsföretag presenteras som enskilda företag vilka hör antingen till kommunalt eller privat 

bostadsföretag då studien syftar till att jämföra dessa som två olika fall. 

 

Kommunala bostadsföretag  

Gavlegårdarna grundades år 1917 och är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsföretag 

(Gavlegårdarna, 2015). Företaget förvaltar 15 200 bostäder och har idag 70 % av alla hyreslägenheter 

i Gävle (Gavlegårdarna, 2015). Mimer grundades år 1919 (Bolagsdatabasen, 2015) och förvaltar idag 

11 300 bostäder (Mimer, 2015). Uppsalahem grundades år 1946 och förvaltar idag 14 819 bostäder 

(Uppsalahem, 2015).   

 

Privata bostadsföretag 

Aroseken, Bostjärnan, HSB Södra Norrland, Ludvigssons och Rikshem Västerås är privata företag 

som medverkat. Aroseken är en stiftelse och grundades år 1956 och äger och förvaltar cirka 800 

hyreslägenheter (Aroseken, 2015). Bostjärnan grundades år 1949 (Bolagsdatabasen, 2015) och 

förvaltar idag enligt VD:n (personlig kommunikation, 17 april 2015) 1111 bostäder. HSB startade år 

1923 och är en kooperation vilket innebär att vinsten går tillbaka till boendet (HSB, 2015). HSB Södra 

Norrland förvaltar enligt Vice VD:n (personlig kommunikation, 20 april 2015) 800 bostäder i Gävle 

och totalt 2 500 bostäder i hela regionen. Ludvigssons grundades, enligt Delägaren, i slutet på 50-

talet och förvaltar idag 767 bostäder (personlig kommunikation, 21 april 2015). Rikshem grundades 

år 2011 ur Vasakronan som grundades år 1996 och är ett av Sveriges största privata bostadsbolag och 

Rikshem i Västerås förvaltar idag enligt Fastighetschefen 811 bostäder (personlig kommunikation, 
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10 april 2015).   

 

Hyresgästföreningen Riksförbund grundades år 1923 och är en medlemsorganisation för hyresgäster 

och har idag 525 000 medlemmar (Hyresgästföreningen, 2015). 

 

Företag Respondent och ansvarsområde 
Gavlegårdarna Förvaltare 

Gavlegårdarna Marknadsansvarig 

Mimer Bitr. Kundcenterchef 

Uppsalahem Uthyrningschef 

Uppsalahem Verksamhetsutvecklare 

  

Aroseken Ekonomichef 

Bostjärnan VD 

HSB Södra Norrland Vice VD 

Ludvigssons Delägare 

Rikshem Västerås Fastighetschef 

  

Hyresgästföreningen Boinflytandestrateg 

Tabell 5: Respondenter och företag från datainsamlingen. 

Källa: Egen. 

  

 

4.2. Kommunala bostadsföretag 

 

4.2.1. Övergripande arbete med relationer till hyresgäster 

Arbetet Uppsalahem för närvarande gör förklarar Verksamhetsutvecklaren är att ta reda på vilka 

områden hyresgästernas tycker är viktigast och vad de har för förväntningar om dessa områden för 

att sedan försöka uppnå dem. Han menar att de försöker förändra sitt sätt att arbeta med sina 

hyresgäster så alla inom företaget jobbar mot samma mål. Bitr. Kundcenterchef på Mimer förklarar 

att alla medarbetare på företaget jobbar för att serva kunderna på ett eller annat sätt. Förvaltaren på 

Gavlegårdarna säger att deras övergripande arbete mot hyresgästerna handlar om att de som förvaltare 

har ett ansvar för alla fastigheter och därmed ett ansvar för alla hyresgäster. Som förvaltare jobbar de 

bland annat med störningar och det dagliga underhållet, besiktiga lägenheter samt upprustning inför 

nästkommande hyresgäst. Marknadsansvariga på Gavlegårdarna berättar att de arbetar mycket med 

kommunikation till hyresgästerna där de låter hyresgästerna vara med och påverka deras olika 

samhällsengagemang till exempel när de skall förnya en stadsdel. Hon påpekar även att de jobbar 

med samhällsnytta för att framförallt stötta barn och ungdomar till bra fritidssysselsättningar eftersom 

att det i längden gynnar Gävle. 
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4.2.2. Förtroende 

Verksamhetsutvecklaren på Uppsalahem berättar att för att skapa förtroende är det viktigt att 

tillfredsställa hyresgästernas förväntningar och menar att de bland annat arbetar med att följa upp 

ärenden. Han menar också att det är viktigt att företaget upplevs personliga trots att det är ett stort 

företag. Det är även viktigt att följa de regler de har och att det går till på det sätt de har sagt. Inom 

flera delar säger han dock att hyresgäster förväntar sig mer av dem än vad de idag levererar. Han 

säger även att inom bostadsbranschen har hyresgäster generellt väldigt höga förväntningar vilket 

beror på att bostäder är viktigt.  

 

Uthyrningschefen på Uppsalahem berättar att de arbetar efter en rutin, deras uthyrningsprocess. Hon 

förklarar att de har jobbat ganska hårt med en ny process där de utgår från hyresgästens behov. Den 

nya processen innebär att hyresgästerna själva skall se vilken fas de är i utan att behöva kontakta dem 

vilket hon menar är viktigt eftersom det möjliggör att hyresgästerna får återkoppling direkt. Den 

direkta kontakten tror hon gynnar alla i slutändan och menar att det bakomliggande syftet och 

Uppsalahems mål är att underlätta för hyresgästen.  

 

Marknadsansvariga på Gavlegårdarna menar att personlighet och service är betydande vad gäller 

förtroende. Hon förklarar att förtroende är något som förtjänas och handlar om att lyssna, ta ansvar, 

bekräfta samt hålla löften. Hon säger att det är först då hyresgästerna kan känna tillit och trygghet 

vilket hon menar leder till förtroende. Förvaltaren på Gavlegårdarna berättar att för att få förtroende 

hos hyresgästerna är det viktigt att de uppfyller deras önskemål. Han säger att de har ett uppsatt 

kvalitetsmål där de inom en viss tid exempelvis skall slutföra en felanmälan och att det är viktigt att 

alla hyresgäster får återkoppling. Bitr. Kundcenterchef på Mimer berättar att de bland annat har ett 

strategiskt upplägg för att skapa förtroende vilket innebär att det är viktigt att de håller en hög kvalité 

i den service de ger, även vad gäller produkter och leveranser. 

 

Hur arbetar ni för att hyresgästerna skall få förtroende för er? 

Gavlegårdarna - Förvaltare: ”Det är att uppfylla önskemål från hyresgästerna och att vi har ett 

kvalitetsmål för oss själva där vi inom ett visst tidsperspektiv skall kunna slutföra en felanmälan” 

Gavlegårdarna - Marknadsansvarig: ”Förtroende förtjänar man och det handlar om att du ser en 

människa, du lyssnar, du tar ansvar, du bekräftar istället för att ignorera och att du verkligen gör det du 

har lovat att göra för då kan de känna tillit och trygghet och det är då man får ett förtroende” 

Mimer - Bitr. Kundcenterchef: ”Att vi håller en hög kvalité av den service vi ger, inte bara service 

utan även produkter och det vi levererar för det är lite grunden till hur våra strategier är upplagda för 

att långsiktigt skapa förtroende och tillit till våra hyresgäster” 
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Uppsalahem - Uthyrningschef: ”Vi har hittat många tekniska lösningar, men det finns ett 

bakomliggande syfte och ett mål vi vill uppnå och det är att underlätta för hyresgästen då vårt mål är att 

skapa ett så pass stort förtroende hos dem att de tycker att det blir bra när de skall flytta in”  

Uppsalahem - Verksamhetsutvecklare: “Att vi följer reglerna och att det går till på det sätt vi har sagt, 

att vi ringer och följer upp ärenden och är lite mer personliga”  

4.2.3. Engagemang 

Verksamhetsutvecklaren på Uppsalahem berättar att företaget funderar mycket på hur de skall visa 

engagemang då han menar att det är en tung faktor för att få nöjda hyresgäster och att det är någonting 

de inom företaget måste bli bättre på. Bitr. Kundcenterchef på Mimer förklarar att de hela tiden 

försöker vara tillgängliga och leva upp till hyresgästernas förväntningar och samtidigt föra en dialog 

med dem. Verksamhetsutvecklaren på Uppsalahem menar just att ha en dialog och följa upp ärenden 

med hyresgäster är någonting de jobbar för att bli bättre på vilket han menar i sin tur kan ge företaget 

ett underlag på hur de kan förbättra kvalitén. Han förklarar att de bland annat följer upp ärenden från 

hyresgästerna för att säkerställa att exempelvis det som är beställt har levererats vilket han menar 

visar engagemang. Bitr. Kundcenterchefen på Mimer säger att de visar engagemang genom att bland 

annat låta hyresgästerna vara involverade i olika beslut som fattas och lägger mycket energi på att de 

som bor just nu skall trivas och få göra individuella lösningar. Hon berättar att de försöker vara 

innovativa och bjuder in sina hyresgäster till olika projekt för att de skall få vara med och påverka 

hur de vill bo i framtiden.  

 

Marknadsansvariga på Gavlegårdarna berättar att deras personal är ute och träffar hyresgästerna varje 

dag och att det i sig visar ett enormt engagemang. Hon menar att det är viktigt att bemöta 

hyresgästernas behov varje dag och försöka tillgodose dem. Det dagliga jobbet är viktigt och att 

hyresgästen alltid känner sig väl bemött, får bekräftelse och blir sedd menar hon är ett stort ansvar de 

har. Hon förklarar även att en stor del av Gavlegårdarnas engagemang visas genom ett sommarkollo 

de anordnar för hyresgästernas mellanstadiebarn. Förvaltaren på Gavlegårdarna menar att på 

förvaltarnivå jobbar de framförallt med att gå ut med information och tala om vad de gör. Han menar 

att de lyssnar på hyresgästerna och försöker hitta lösningar och åtgärda det som är dåligt.   

 

Hur visar ni engagemang till era hyresgäster? 

Gavlegårdarna - Förvaltare: “Vi försöker att hitta lösningar eller åtgärda det som är dåligt så snabbt 

som möjligt för hyresgästerna” 

Gavlegårdarna - Marknadsansvarig: “Vi försöker bemöta våra hyresgäster med deras behov varje 

dag ute i områden och försöka tillgodose det och verkligen vilja det” 

Mimer - Bitr. Kundcenterchef: “Att finnas tillgängliga och att leva upp till hyresgästens 

förväntningar” 

Uppsalahem - Uthyrningschef: “Vi försöker hitta hur vi kan underlätta för hyresgästerna” 
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Uppsalahem - Verksamhetsutvecklare: “Att vara lite mera proaktiva, förutsägbara genom att försöka 

förebygga och minska problem för hyresgästen” 

 

4.2.4. Kundnöjdhet 

Verksamhetsutvecklaren på Uppsalahem berättar att ”i fastighetsbranschen inom den kommunala 

delen har man numera börjat prata väldigt mycket om kundnöjdhet så det är jättekul”. Han förklarar 

att de på senare tid har arbetat fram en strategi för att få nöjda hyresgäster och för att hålla hög kvalité. 

Uppsalahem har även jobbat med att förklara internt varför det är viktigt att de skall ha nöjda 

hyresgäster eftersom att det ger så mycket positivt för företaget, säger han. Han berättar dock att de 

inte är där de vill vara vad gäller kundnöjdhet men att de genomför olika kundundersökningar varje 

år för att hela tiden förbättra kvalitén. Vidare förklarar han att kundnöjdhet handlar om hur 

hyresgästen upplever företaget. Han säger att undersökningarna som företaget genomför ger ett mått 

på kundnöjdheten vilket innebär att de måste ha koll på vad hyresgästerna förväntar sig. 

Uthyrningschefen på Uppsalahem förklarar att de har gjort undersökningar vad gäller företagets 

nyproduktion och menar att om de skapar rätt förväntningar för hyresgäster i uthyrningsskedet 

påverkar det även senare när de blir hyresgäster hos dem.  

 

Likaså mäter Gavlegårdarna hur nöjda deras hyresgäster är varje år, de gör kundundersökningar och 

undersöker vad hyresgästerna prioriterar och vad de vill ha. Marknadsansvariga menar att det 

Gavlegårdarna gör, skall alltid hålla en hög kvalité och berättar att vinstintresset för företaget är att 

få en bättre stad och att de som bor i allmännyttan skall känna att de får vara med och påverka. Hon 

berättar att de är med och trycker på att Gävle skall få nya bostadsområden. Förvaltaren på 

Gavlegårdarna säger sig tro att all deras personal är kundmedvetna och att bemötande är någonting 

de är bra på vilket han även är övertygad om att hyresgästerna håller med om. Han berättar att för att 

få nöjda hyresgäster måste de även få valmöjligheten att kunna flytta eftersom han menar att det är 

huvudsyftet med en hyresrätt. Dock menar han att den möjligheten idag är begränsad.  

 

Bitr. Kundcenterchef på Mimer berättar att de försöker hålla en god servicenivå och att de även 

använder sig av kundenkäter som de skickar ut till sina hyresgäster vartannat år. Genom enkäterna 

får de bland annat svara hur de upplever Mimer och om de är nöjda med produkten vilket bitr. 

Kundcenterchefen påpekar är bland det viktigaste instrumentet de får in från hyresgäster. De mäter 

även kundnöjdhet genom ett flertal olika sorters enkäter och gör stickprov månadsvis där 

kvartersvärdar och områdeschefer ringer och pratar med hyresgäster som har haft problem med sina 

lägenheter för att ta reda på hur allt har fungerat med de entreprenörer de har lejt in. 
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Vad betyder kundnöjdhet för er? Hur arbetar ni för att få era hyresgäster nöjda? 

Gavlegårdarna - Förvaltare: “Vi lyssnar på hyresgästerna, vi gör nöjdkundenkät varje år och försöker 

hitta lösningar eller försöker åtgärda det som är dåligt ganska omgående till hyresgästerna” 

Gavlegårdarna - Marknadsansvarig: “Vi vet nu att det som finns utanför huset är jätteviktigt för dem 

vilket gör att vi behöver fokusera på den delen för vår vinst är att få nöjda hyresgäster” 

Mimer - Bitr. Kundcenterchef: “Alla inom företaget jobbar för att serva hyresgästerna och att vi skall 

hålla en hög kvalité av den service vi ger, inte bara servicen utan även produkter och det vi levererar 

och vi skall vara personliga, enkla och överträffa förväntningarna” 

Uppsalahem - Uthyrningschef: “Vi värnar väldigt mycket om våra hyresgäster, vi tänker att om vi 

skapar rätt förväntningar för hyresgäster i uthyrningsskedet kommer det också att påverka när de blir 

hyresgäster och bor hos oss” 

Uppsalahem – Verksamhetsutvecklare: ”Kundnöjdhet är hyresgästens upplevelse av vad vi gör, ett 

mått på kvalitén, då måste vi hålla koll på vad hyresgästerna förväntar sig” 

 

4.2.5. Långsiktiga relationer 

Marknadsansvariga på Gavlegårdarna berättar att de måste tänka långsiktigt eftersom hyresgästerna 

kan flytta. Hon säger även att de har fått direktiv från kommunen som är deras ägare att när de bygger 

nytt måste de bygga så det passar många och håller länge, vilket hon säger innebär att de måste tänka 

långsiktigt. Hon berättar att de dessutom har 70 % av hyresmarknaden i Gävle och att de är den enda 

aktören som bygger nya hyresrätter i staden. Hon säger även att de vill ta reda på varför hyresgästerna 

exempelvis säger upp sin lägenhet och titta på vad som kan vara möjligt att göra. Förvaltaren på 

Gavlegårdarna berättar att bostadsbristen har inneburit att omflyttningsstatistiken har minskat 

avsevärt de senaste åren vilket har inneburit mindre kostnader för företaget. Samtidigt menar han att 

för att få nöjda hyresgäster måste de även få valmöjligheten att kunna flytta eftersom han tycker att 

det är huvudsyftet med hyresrätt.   

 

Bitr. Kundcenterchef på Mimer berättar att de har stort fokus på nyproduktion eftersom samhället är 

i behov av nya bostäder vilket hon vidare menar handlar om långsiktiga relationer i den 

utsträckningen att det är på så vis de långsiktigt skapar förtroende och tillit till sina hyresgäster. I 

deras nyproduktion försöker Mimer ligga högre i kvalité då hon menar att det gör att företaget kan 

konkurrera på marknaden. Verksamhetsutvecklaren på Uppsalahem förklarar att de inte riktigt ser 

långsiktiga relationer som något eget värde utan att det är främst nöjda hyresgäster de är ute efter. 

Han berättar att de vill att hyresgästerna skall bo länge hos dem men att de inte arbetar för det eller 

för att öka antalet boende eller för att få fler hyresgäster att bo kvar längre utan arbetet går ut på att 

uppnå kundnöjdhet, kvalité och tjäna pengar. Han säger att nöjda hyresgäster i sig sedan bidrar till 

positiva effekter. 
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På vilket sätt arbetar ni med långsiktiga relationer till era hyresgäster?  

Gavlegårdarna - Förvaltare: ”Vi försöker alltid analysera alla förändringar vi planerar att göra och 

att hyresgästen är med i det från början” 

Gavlegårdarna - Marknadsansvarig: “Vi måste hela tiden tänka på att bygga för att det skall passa 

många och att det skall hålla länge” 

Mimer - Bitr. Kundcenterchef: “Man kan säga att det handlar om långsiktiga relationer för att det är 

så vi långsiktigt skapar förtroende och tillit till våra hyresgäster” 

Uppsalahem - Uthyrningschef: “Vi överlämnar hyresgästen till vår förvaltning inom företaget vilket 

innebär att på uthyrningsavdelningen är vår kundrelation ganska kort” 

Uppsalahem - Verksamhetsutvecklare: “Det är väl kanske inte det egenvärdet vi har med att vi vill ha 

nöjda hyresgäster, klart att vi vill att de skall bo hos oss länge men det är inte därför vi gör det utan det 

är för att nå kundnöjdhet och kvalité” 

 

4.3. Privata bostadsföretag 

 

4.3.1. Övergripande arbete med relationer till hyresgäster 

Ekonomichefen på Aroseken berättar att de inte arbetar så mycket mot hyresgästerna som de skulle 

vilja och menar att det är ett område de måste ta tag i. Dels menar han att det beror på att det är ett 

relativt litet företag och dels på att de inte riktigt hunnit med det. Han tillägger att hela företaget nu 

arbetar för att tala om vilka de är och hur de vill bli upplevda för att bygga upp hyresgästernas bild 

av företaget. Delägaren i Ludvigssons berättar att de har generella policys över hur de jobbar ”men 

varje fall kan vara lite unikt i sig så då försöker vi lösa problemen med varje hyresgäst”. 

Övergripande tycker hon att deras arbete är bra som det är idag men att det inte innebär att de kan 

luta sig tillbaka eftersom hon menar att de alltid kan bli bättre. Hon berättar att de försöker ha en 

personlig kommunikation och en bra relation till sina hyresgäster. VD:n på Bostjärnan berättar att 

eftersom de är ett familjeägt företag försöker de skapa en familjär känsla både bland personal och 

hyresgäster. Fastighetschefen på Rikshem säger att de försöker tillmötesgå hyresgästernas önskemål 

och vara lyhörda genom att föra diskussioner med den lokala föreningen där hyresgästerna kan ge 

sina önskemål. Vice VD:n på HSB berättar att de försöker vara tillgängliga för sina hyresgäster. 

 

4.3.2. Förtroende 

Fastighetschefen på Rikshem berättar att vara förvaltare är ett förtroendeuppdrag, dels för att ägarna 

har investerat pengar i bolaget och har förtroende för att de tar hand om fastigheterna och dels för att 

hyresgästerna har ett förtroende till förvaltarna att de tar hand om fastigheterna så att de trivs. Han 

menar att den gemensamma nämnaren är att om de tar hand om fastigheterna så att ägarna blir nöjda 

blir även hyresgästerna nöjda. Vidare menar han att för att bygga förtroende hos deras hyresgäster är 
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det viktigt att hålla vad de lovar. Han berättar att det handlar om att successivt bygga upp förtroendet 

och att det växer med ökad samvaro och samverkan. Han menar att förtroende framförallt uppstår när 

hyresgästen märker att denne får gehör för sina önskemål på ett bra sätt. Delägaren på Ludvigssons 

förklarar att för att få förtroende är det viktigt att de ger snabba svar och att de håller vad de säger. 

Hon tror att hyresgästerna tycker att de är bra på att hålla en familjär atmosfär och en personlig 

relation vilket gör att de kan känna sig trygga. Hon säger att känner sig hyresgästen sedd och vet vilka 

som jobbar hos dem tror hon att de får större förtroende för företaget. Vice VD:n på HSB berättar att 

för att hyresgästerna skall få förtroende för dem försöker de ha en snabb återkoppling och underhålla 

fastigheterna samt visa att det finns personal på plats. Ekonomichefen på Aroseken berättar att de per 

definition inte har någon ägare, utan att de är en stiftelse men räknas som privata trots att det inte 

finns någon ägare som tar ut någon vinst. Han säger att varenda krona de tjänar investerar de i nya 

projekt för att förbättra bostäderna. Han hoppas att de därmed uppfattas som en hyresvärd som 

försöker tänka lite längre och det bidrar till att hyresgästerna kan känna förtroende för företaget. 

Vidare berättar han att eftersom de är ett litet företag med mycket personliga möten tror han att även 

att det kan bidra till ett förtroende. Han menar att det är en trygghet i sig att det just är ett litet familjärt 

företag.    

 

VD:n på Bostjärnan berättar att de har som slogan ’Bostjärnan - boende i förtroende’. Han förklarar 

att företagets rutiner och processer är dokumenterade så att alla medarbetare skall veta hur de skall 

göra i en speciell situation och att den årligen revideras. Han menar att det i slutändan ger ett 

förtroende hos hyresgästen. Han berättar även att de kan leva upp till vad de lovar eftersom de ser till 

att hålla underhållsintervaller genom att de har ett eget måleri vilket han tycker är viktigt.  

 

Hur arbetar ni för att hyresgästerna skall få förtroende för er? 

Aroseken - Ekonomichef: “Eftersom vi är ett litet företag och har väldigt låg omsättning på folk blir 

det lite familjärt vilket jag tror är en trygghet i sig och genom att hyresgästen får prata med någon den 

känner igen tror jag att det kan bidra till ett förtroende”  

Bostjärnan - VD: “Jag upplever att våra hyresgäster känner att de är en del av familjen i vårt 

familjeföretag och vi har som slogan ’Bostjärnan – boende i förtroende’ och vi lever upp till vad vi lovar” 

HSB - Vice VD: “Vi försöker att ha snabb återkoppling på felanmälan, att underhålla fastigheterna och 

visa att det finns personal på plats” 

Ludvigssons - Delägare: “Att följa upp, ge snabba svar och att vi håller det vi lovar är viktigt och jag 

tror även att om man blir personlig ökar förtroendet”  

Rikshem - Fastighetschef: “Försöka att alltid hålla vad vi lovar, annars får vi ju inget förtroende alls 

för det handlar om att successivt bygga upp förtroendet, man har säkerligen inget större förtroende från 

början men förtroende växer med ökad samvaro och samverkan”  
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4.3.3. Engagemang 

Ekonomichefen på Aroseken berättar att de egentligen inte gör någonting speciellt för sina 

hyresgäster men att de försöker vara tillgängliga för dem. Han förklarar att de vill ha en bra personlig 

dialog med dem och göra det som de som de lovat vilket han menar är deras sätt att visa engagemang. 

Han menar att de är tillgängliga när behovet finns men att de skulle kunna utveckla det och 

exempelvis visa sig mer i områdena. Trots det tror han ändå att hyresgästerna tycker att det känns bra 

hos dem. VD:n på Bostjärnan berättar att de har funnits i Västerås i 45 år och är därmed ett långsiktigt 

företag. Han berättar att de inte har sålt någon fastighet utan snarare köpt fastigheter sedan de 

etablerades. Han fortsätter med att det visar att hyresgästerna kan lita på dem eftersom de erbjuder en 

långsiktig hyresvärd. Det är ingen risk med dem då det inte handlar om att köpa och sälja fastigheter 

utan att de brinner för det här vilket han menar har visat deras engagemang genom alla år.   

 

Bostjärnan har regelbunden kommunikation med hyresgästerna för att fånga upp önskemål och 

felanmälningar. De erbjuder även mervärde på hyran i form av att deras hyresgäster har fått biljetter 

till olika idrotts- och kulturevenemang vilket uppskattas av hyresgästerna. Ludvigssons hyresgäster 

har också fått möjlighet till att gå på evenemang i form av att de två år i rad fått gå på bandypremiären 

gratis i Västerås samt att företaget även har delat ut biljetter till en boxningsgala som var väl 

uppskattat från hyresgästerna vilket Delägaren på Ludvigssons menar är deras sätt att visa 

engagemang. Hon berättar dock att de kan bli bättre vad gäller engagemang men det tror hon är något 

alla bostadsföretag kan bli bättre på.  

 

Fastighetschefen på Rikshem berättar att de visar engagemang bland annat genom att de är aktiva 

tillsammans med de föreningar som finns. Han berättar att de även försöker visa sig ute så mycket 

som möjligt och träffa hyresgästerna. Vidare säger han att det är viktigt att tillmötesgå hyresgästernas 

önskemål och vara lyhörd för deras förändringsförslag. Han berättar att de fångar in olika hyresgästers 

önskemål och om möjligt inför önskemålen till hyresgästernas fördel vilket han menar innebär att 

hyresgästerna oftast har en större vilja att bo kvar längre. Vice VD:n på HSB menar att snabb åtgärd 

av fel är viktigast och även att det är snyggt och prydligt i områden vilket visar att de har städat som 

det har lovat. Han menar också att de lägger mycket pengar på underhåll vilket han menar visar deras 

engagemang. I områden där de har många lägenheter har HSB även en form av 

boendeinflytandekommitté som ordnar med olika aktiviteter för de som bor i området.  

 

Hur visar ni engagemang till era hyresgäster? 

Aroseken - Ekonomichef: “Genom att försöka vara tillgängliga och ha en personlig dialog med 

hyresgästerna” 
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Bostjärnan - VD: “Vi har regelbunden kommunikation med våra hyresgäster, vi försöker hela tiden ha 

en dialog så att vi fångar upp önskemål och felanmälningar” 

HSB - Vice VD: “Snabb åtgärdan av fel i första hand tycker jag, att det är snyggt, ordning och att fel 

avhjälps fort som sagt” 

Ludvigssons - Delägare: “Vi gör en del jippon men där kan vi kanske bli bättre, men det kan väl alla” 

Rikshem - Fastighetschef: “Vi försöker vara ute så mycket som möjligt och träffa hyresgästerna” 

 

4.3.4. Kundnöjdhet 

Ekonomichefen på Aroseken berättar att de genomfört en kundenkät för några år sedan och att de fick 

bra omdömen av sina hyresgäster men att kundnöjdheten inte mäts kontinuerligt vilket de måste bättre 

på eftersom att han tycker att det är viktigt att följa upp och se förändringar. Han påpekar också att 

även om de fick bra omdömen i kundenkäten tror han att hyresgästerna tycker att de skall vara ännu 

mer personliga. Han förklarar att de måste göra kundundersökningar mer löpande och att de måste ut 

och träffa sina hyresgäster och visa att de är intresserade och bryr sig. Han menar att de måste bli mer 

professionella i sin roll med hyresgästerna.   

 

Fastighetschefen på Rikshem berättar istället att de gör undersökningar en gång per år eftersom det 

skall forma målen i företaget som sedan skall genomsyra hela förvaltningsorganisationen. Han menar 

att resultatet av Nöjdkundindex skall bli lite bättre varje år. Han säger att förvaltningen efter varje 

undersökning sätter sig ned och går igenom eventuella brister som hyresgästerna upplever och utifrån 

det sätter upp ett åtgärdsprogram som skall forma företagets affärsplan nästföljande år. Han menar 

att det är viktigt att hyresgästen kan få gehör på vad de tycker och känner och att företaget inför 

förändringar som efterfrågas eftersom att det handlar mycket om att uppnå trivsel och trygghet. Han 

menar att trivs hyresgästen och känner sig trygg bor denne längre vilket innebär en minskad 

omflyttning och en stabilare hyresgästkår som månar om sitt område och värnar om grannsämja. Han 

säger att för att få hyresgästerna nöjda måste de vara lyhörda och portionera ut de förändringar som 

under åren efterfrågas och visa att hyresgästerna är delaktiga i de beslut som fattas så de också kan 

se ett resultat av deras arbete.  

 

VD:n på Bostjärnan berättar att de har en så kallad kunddriven fastighetsförvaltning som han förklarar 

bygger på att de vartannat år gör kundenkäter där deras hyresgäster får berätta om vad de tycker att 

företaget är bra respektive dåliga på och det som är dåligt menar han att de skall försöka förbättra till 

nästa undersökning. Han förklarar att det gör att de får både ett service- och produktindex som de kan 

jobba efter vilket han menar är ett sätt som låter hyresgästerna styra verksamheten. Till stor del tror 

han att hyresgästerna är väldigt nöjda med Bostjärnan som hyresvärd men det han tror kan vara 

negativt är att de har lite äldre fastigheter vilket innebär att standarden kan vara lite lägre och att det 
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därmed kan bli fler felanmälningar. Vice VD:n på HSB berättar att de likaså gör 

kundnöjdhetsmätningar vartannat år. Han säger att de försöker ha dialoger med hyresgästerna men 

menar att de måste bli bättre på det och på att återkoppla efter åtgärder. 

 

Delägaren i Ludvigssons berättar att för att tillfredsställa sina hyresgäster lyssnar de på alla och 

försöker ta upp det mesta till diskussion. Hon berättar att de har varit med i hyresgästundersökningar 

och har då fått se att de har väldigt nöjda hyresgäster. De vann bästa pris för högsta Profil år 2013 

vilket hon förklarar innebär att de har ett starkt varumärke, att hyresgästerna talar gott om dem och 

rekommenderar företaget till andra. Hon påpekar dock att de måste fortsätta jobba hårt eftersom att 

det går snabbt att rasera.  

 

Ekonomichefen på Aroseken säger att för att göra hyresgästerna nöjda är det framförallt återkoppling 

som efterfrågas och det tror han att de är ganska bra på just för att de är tillgängliga, svarar snabbt 

och kommer ut och åtgärdar det hyresgästen önskar. Han berättar att de för tillfället håller på att arbeta 

fram en ny hemsida som skall bli bättre för hyresgästerna där de lättare skall kunna få information. 

Han berättar också att de använder sig till viss mån av externa firmor men säger att hyresgästerna ofta 

tyvärr undrar vilka de är då det inte tydligt framkommer att de arbetar för Aroseken. Han menar att 

det tyvärr också för ut ett budskap i vilken relation de vill ha till sina hyresgäster vilket han påpekar 

att de måste jobba mer på att förändra. VD:n på Bostjärnan berättar att de arbetar med egen regi vilket 

han menar gör att hyresgästerna känner igen personalen inom alla områden. Han säger även att de har 

som målsättning att vara snabba i deras service och skall snabbt återkoppla hyresgästernas eventuella 

problem. Det menar han leder till att de har stor närvaro till sina kunder. 

  

Vad betyder kundnöjdhet för er? Hur arbetar ni för att få era hyresgäster nöjda? 

Aroseken - Ekonomichef: “Vi försöker vara väldigt tillgängliga och personliga” 

Bostjärnan - VD: “Vi har en stor närvaro till våra hyresgäster, man känner igen oss och vi har också 

en målsättning att vara snabba i vår service” 

HSB - Vice VD: “Vi gör kundnöjdhetsmätningar vartannat år men vi måste bli bättre på att återkoppla 

efter åtgärder och på att ha dialoger med våra hyresgäster” 

Ludvigssons - Delägare: “Att vi lyssnar på alla hyresgäster och tar upp det mesta till diskussion” 

Rikshem - Fastighetschef: “Att vara lyhörda och portionera ut år efter år de förändringar som 

efterfrågas och visa att hyresgästerna är delaktiga i beslut” 

 

4.3.5. Långsiktiga relationer 

Ekonomichefen på Aroseken berättar att de med dagens marknad har blivit lite slöa eftersom att det 

finns gott om hyresgäster på grund av bostadsbristen vilket han själv inte tycker är ett särskilt bra sätt 

att tänka. Han tycker att de måste berätta vad de vill uppnå och att hyresgästerna känner sig välkomna 
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samt att de har en bra service. Han menar att i bostadsbranschen vill företag att folk skall bo kvar 

eftersom det är kostnad för dem varje gång någon flyttar. Han förklarar att Arosekens ambition är att 

ha så långsiktiga relationer som möjligt men att det inte ligger i fokus i deras arbete just nu. Han säger 

att i och med att de håller på med nyproduktion blir företaget projektstyrt vilket gör att andra delar i 

deras arbete kommer i andra hand men att de måste börja ta tag i dem. Delägaren på Ludvigssons 

berättar att de hyresgäster de värnar mest om och lägger extra energi på är de som har bott hos dem 

länge. Fastighetschefen på Rikshem berättar att deras ägare har ett långsiktigt perspektiv i sitt ägande 

av bostadsfastigheter och att deras inriktning förutom att äga är att hjälpa kommuner med 

bostadsbehov och att de skall hjälpa till att bygga bort bostadsbristen. 

 

Fastighetschefen på Rikshem berättar att nöjda hyresgäster alltid bor längre och förhoppningsvis 

lämnar rekommendationer till vänner och bekanta att de är en bra hyresvärd att bo hos och på så vis 

förlängs köerna och företaget löper mindre risk för vakanser. VD:n på Bostjärnan förklarar att de inte 

ser någon nytta i att byta hyresgäster och att de försöker att ha kvar dem inom Bostjärnan även om de 

vill byta lägenhet. Han säger även att det dessutom är enorm efterfrågan på hyresrätter nu. Vice VD:n 

på HSB berättar att de inte jobbar för att ha långsiktiga kundrelationer utan att det enbart handlar om 

att ha nöjda hyresgäster. Han förklarar att varje omflyttning kostar i sig men att de inte har det 

problemet i sitt hyresbestånd eftersom de försöker skaffa hyresrätter i attraktiva områden. Han 

berättar att de inte heller har så stor omflyttning nu på grund av bostadsbristen. VD:n på Bostjärnan 

tillägger att kommunala och privata bostadsföretag inte ser varandra som konkurrenter eftersom att 

marknaden är så stark just nu och att det därmed finns hyresgäster så det räcker åt alla.  

 

Hur arbetar ni med era långsiktiga relationer till era hyresgäster? 

Aroseken - Ekonomichef: ”Vår ambition är att ha så långsiktiga relationer som möjligt, men jag tror 

inte att vi jobbar särskilt mycket för det just nu” 

Bostjärnan - VD: ”Vi ser ingen nytta i att byta hyresgäster och försöker därför att få dem att stanna 

kvar inom Bostjärnan även om det vill byta lägenhet” 

HSB - Vice VD: ”Det handlar bara om att ha nöjda kunder inte långsiktiga relationer” 

Ludvigssons - Delägare: ”De hyresgäster vi värnar mest om är de som har bott länge och de kanske vi 

lägger ner lite extra energi på om de vill byta lägenhet eller om de har blivit gamla hjälper vi till med 

saker som egentligen inte ingår i förvaltningen” 

Rikshem - Fastighetschef: ”Nöjda hyresgäster bor ju alltid längre och förhoppningsvis lämnar 

rekommendationer till vänner och bekanta att vi som hyresvärd är en bra värd att bo hos och på så vis 

förlänger vi köerna och löper mindre risk för vakanser”  
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4.4. Hyresgästföreningen 

Studiens syfte är att jämföra kommunala och privata bostadsföretag i deras arbete med hyresgäster 

och genom att ge förståelse för vad Hyresgästföreningen förespråkar kan perspektiv ges på i vilken 

omfattning bostadsföretagens arbete stämmer överens med hur föreningen anser att relationer med 

hyresgäster bör se ut.  

 

Boinflytandestrategen berättar att hon arbetar på avdelningen för lokalt utvecklingsarbete för 

samarbeten med bostadsföretag. Hyresgästföreningen arbetar bland annat med att organisera 

hyresgäster för att jobba med inflytandefrågor på olika sätt. Boinflytandestrategen säger att de arbetar 

med olika slags samarbeten med olika bostadsföretag som innebär att de har frivilliga avtal mellan 

föreningen och bostadsföretag. Dessa avtal har de tagit fram genom en dialog med hyresgästerna och 

de bygger på en gemensam vision och ett gemensamt mål att hyresgästerna skall ha så stort inflytande 

som möjligt.   

 

Hyresgästföreningen arbetar för att ta med hyresgästernas synpunkter till olika mötesformer som de 

har organiserat tillsammans med bostadsföretagen. Hon berättar att det till exempel kan handla om 

samrådsmöten som de lokala hyresgästföreningarna har tillsammans med bostadsföretagens 

förvaltare. Hyresgästföreningens inställning är att bostadsföretagen alltid skall fråga hyresgästerna 

själva hur de vill ha det och vad de saknar i boendet. Hon berättar att i de fall där de har samarbete 

med ett bostadsföretag som arbetar med boendeinflytande är det viktigt att företagen ställer frågor 

och kommunicerar vad de har gjort och vilka resultat som de har gjort. Hon menar att bostadsföretag 

inte skall vänta tills frågan kommer upp igen utan att de verkligen skall se till att arbeta med frågan 

och att hyresgästerna får återkoppling, ”att det blir en dialog, inte bara information”.  

 

Boinflytandestrategen berättar att de arbetar med en som de kallar, boendeinflytandetrappa där målet 

är att nå så högt upp som möjligt på den. Boendeinflytandetrappan handlar om fyra trappsteg: 

information, förankring, delaktighet och medbestämmande. Hon säger att ”kan man närma sig 

delaktighet har man kommit närmare riktigt inflytande”. Hon säger även att det är viktigt att det som 

hyresgästerna tycker får vara ett underlag till bostadsföretagens beslutsfattande. Det handlar om att 

hyresgästerna skall uppleva att de har inflytande på riktigt. De skall få vara med och fatta beslut om 

boendet så att de inte får veta på ett informationsstadie vad som har hänt eller kommer hända efter ett 

beslut är taget utan att de just skall ha ett inflytande.  

 

Boinflytandestrategen säger att det är viktigt med dialoger och närhet, att det finns en dialog ute på 

plats, ”förankringsarbetet är hela tiden a och o”. Hon förklarar att de jobbar mycket med samarbeten, 
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att det skall finnas en dialog och att det skall bygga på förtroendefulla relationer som hon menar är 

väldigt viktigt mellan företag och hyresgäst. Hon tillägger att det även är viktigt med så kallade 

gemensamhetsaktiviteter och ökad trygghet och trivsel i boendeinflytandearbete. Hon avslutar med 

att Hyresgästföreningen jobbar för att hyresgästernas önskemål skall uppmärksammas och att 

föreningens vision är att få ett bättre boende. 

 

Företag 

 

Förtroende Engagemang 

 

Kundnöjdhet Långsiktiga 

relationer 
Gavlegårdarna 

 

 

Tillit 

Trygghet 

Personliga 
Hålla löften 

Uppfylla önskemål 

Återkoppling 
Servicekvalité 

 

Hyresgäster delaktiga i beslut 

Personal ute på plats 

Tillfredsställa behov 
Bekräftar hyresgäst 

 

Lyssnar på hyresgäster 

Kontinuerliga kundundersökningar 

Servicekvalité  

Nyproduktion 

Mimer 
 

 

Dialog 
Hålla löften 

Servicekvalité 

Bemöta behov 
Leva upp till förväntningar 

Tillgängliga 
Hyresgäster delaktiga i beslut 

 

Servicekvalité 
Personliga 

Serva hyresgäster 
Kontinuerliga kundundersökningar 

Nyproduktion 
 

Uppsalahem 
 

 

Bemöta behov 
Personliga 

Tillfredsställa 

förväntningar 
Återkoppling 

Underlätta för hyresgäster 

Hålla löften 
 

Följa upp ärenden 
Proaktiva 

Minska problem 

 

Tillfredsställa förväntningar 
Kontinuerliga kundundersökningar 

Servicekvalité 

 

Inget egenvärde 
Nyproduktion 

Aroseken 

 
 

Trygghet 

Personliga  
Familjära 

Investeringar i fastigheter 

 

Dialog 

Tillgängliga 
Hålla löften 

 

 

Ej kontinuerlig kundundersökning 

Återkoppling 
Tillgängliga 

Åtgärdar 

 

Ligger inte i fokus 

Nyproduktion 

Bostjärnan 

 

 

Hålla löften 

Dokumenterade processer  

Familjära  

 

Dialog 

Långsiktig hyresvärd 

Evenemang 

 

 

Kunddriven fastighetsförvaltning 

Kontinuerliga kundundersökningar 

Egen regi 

Åtgärdar med snabb service 

Återkoppla 

Närvaro 

Ser ingen nytta i att 

byta hyresgäster 

HSB S. Norr 

 

 

Snabb återkoppling 

Underhålla fastigheterna 

Personal på plats 
 

Hålla löften 

Snabb åtgärd 

Aktiviteter 

Kontinuerliga kundundersökningar 

Dialoger i bostadsområden 

Inget egenvärde 

Ludvigssons 

 
 

Trygghet 

Hålla löften 
Snabba svar 

Familjära 

Personliga 
 

Evenemang 

Kommunikation 
Bra relation med hyresgäster 

Lyssnar på hyresgäster 

Ej kontinuerliga kundundersökningar 

Värdesätter 

hyresgäster de haft en 
längre tid 

Rikshem 

 
 

Hålla löften  

Fastighetsförvaltning 
Samvaro  

Samverkan 

Trygghet 

Tillmötesgående 

Lyhörda 
Personal ute på plats 

Aktiva i föreningarna 

Kontinuerliga kundundersökningar 

Förändrar det som efterfrågas 
Hyresgäster delaktiga i beslut 

Lyhörda 

Nöjda hyresgäster bor 

längre 
Nyproduktion 

 

Tabell 6: Redogörelse för nyckelord för medverkande bostadsföretag. 

Källa: Egen. 
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5. Analys 

 

I följande kapitel ställs det empiriska materialet mot teori som behandlar relationsmarknadsföring. I 

kapitlet analyseras och ställs bostadsföretagens arbete med förtroende, engagemang, kundnöjdhet 

och långsiktiga relationer mot varandra och teori. Likväl ställs bostadsföretagens arbete mot vad 

Hyresgästföreningen förespråkar är viktigt att arbeta med. 

 

5.1. Förtroende 

Berry (1995) menar att kunder som utvecklar ett förtroende utifrån sina egna erfarenheter har goda 

skäl till att stanna kvar i relationen till tjänsteföretaget. Förtroende ses som en förutsättning till att 

skapa goda relationer (Morgan & Hunt, 1994). Ekonomichefen på Aroseken berättade att det företaget 

tjänar investerar de i befintliga bostäder och nya projekt vilket han hoppas skall bidra till ökat 

förtroende från deras hyresgäster. Fastighetschefen på Rikshem menade att ägarna som har investerat 

pengar i bolaget har ett förtroende för att förvaltare tar hand om fastigheterna likväl som hyresgästerna 

också har förtroendet i att förvaltarna sköter sitt arbete så att de trivs. Verksamhetsutvecklaren på 

Uppsalahem nämnde att det är viktigt för dem att ses som personliga trots att det är ett stort företag. 

Delägaren på Ludvigssons och Ekonomichefen på Aroseken talade också om att vara personliga. 

Marknadsansvariga på Gavlegårdarna menade att det är personlighet och service som är betydande 

för att skapa förtroende. Att försöka vara personliga i relationer med hyresgäster kan ses som ett 

arbete för att skapa goda relationer då det kan ses skapa en närmare relation med hyresgästerna. 

 

Marknadsansvariga på Gavlegårdarna menade att förtroende är något som förtjänas och leder till 

trygghet. Selnes (1998) påpekar att förtroende genom trygghet är ett värde i sig vilket också 

Delägaren på Ludvigssons nämnde är viktigt. Hon sa att är företaget bra på att ge snabba svar samt 

hålla en familjär och personlig relation bidrar det till att hyresgästerna känner sig trygga. 

Ekonomichefen på Aroseken berättade även att eftersom de är ett litet familjärt företag med många 

personliga möten ger det en trygghet i sig vilket han sade bidrar till förtroende. Fastighetschefen på 

Rikshem sa att det är viktigt att hyresgästen får gehör på vad de tycker och att det handlar mycket om 

att uppnå trivsel och trygghet. Detta går i enlighet med vad Aurier & N’Goala (2010) menar, att om 

relationen utvecklas bidrar det till att kunden känner sig trygg med företaget vilket i sin tur kan leda 

till förtroende. Det framgår därmed att företagen arbetar för att hyresgästerna skall känna trygghet 

med dem och att de arbetar för att hyresgästerna skall känna sig tillfreds. Boinflytandestrategen på 

Hyresgästföreningen sade att just ökad trygghet och trivsel är viktigt i arbete med att skapa 
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boendeinflytande vilket visar att bostadsföretagen arbetar med det som Hyresgästföreningen 

förespråkar är viktigt.  

 

Aurier & N’Goala (2010) menar att förtroende bygger på företagets förväntade kapacitet att 

regelbundet tillfredsställa kundernas förväntningar. För att kunna skapa ett förtroende berättade 

Verksamhetsutvecklaren på Uppsalahem att det är viktigt att tillfredsställa hyresgästernas 

förväntningar vilket de arbetar med. Det genom att följa upp ärenden och följa regler så det går till på 

det sätt de har sagt till hyresgästen. Bitr. Kundcenterchef på Mimer sade att för att skapa förtroende 

är det viktigt att de håller en hög kvalité av den service de ger vilket går i linje med Coulter & Coulters 

(2002) teori om att förtroendet påverkas av företagets serviceegenskaper som innefattar förmågan att 

leverera det tjänsten erbjuder. Andaleebs (1996) teori om att förtroende i ett utbyte har visat sig ha en 

positiv inverkan på tillfredsställelsen i relationen är därmed relevant i sammanhanget med anledning 

av att företagen arbetar för att skapa förtroende genom att hålla en servicekvalité och försöka 

tillfredsställa hyresgästerna. Uthyrningschefen på Uppsalahem berättade att de har arbetat fram en 

process där de utgår från hyresgästens behov vilken skall möjliggöra återkoppling direkt för att 

underlätta för hyresgästen. Detta arbete överensstämmer med det Aurier & N’Goala (2010) och 

Grossman (1998) menar är viktigt, där de menar att ett sätt att skapa förtroende hos kunden är att 

erbjuda den produkt som kunden förväntar sig genom att de arbetar för att tillfredsställa hyresgäster.  

 

Wetzels et al. (1998) menar att förtroende kan förklaras som tron om att ens partner står fast vid sitt 

ord vilket Delägaren på Ludvigssons berättade är viktigt för dem inom företaget då hon sade att de 

måste hålla vad de lovar och om de inte lyckas med det bör information om det framkomma.  Likaså 

Verksamhetsutvecklaren på Uppsalahem sade att det är viktigt att de håller vad de lovar. Cabra-Fierro 

& Polo-Redondo (2011) menar att om företaget inte uppfyller de löften som de har givit kan negativa 

effekter ges på relationen. Marknadsansvariga på Gavlegårdarna förklarade att det är viktigt att hålla 

löften eftersom att det är betydande för deras arbete att skapa förtroende vilket bitr. Kundcenterchef 

på Mimer även påpekade. VD:n på Bostjärnan och Fastighetschefen på Rikshem talade likaså om att 

för att skapa förtroende är det viktigt att de håller vad de lovar och låta hyresgästerna känna att de är 

en del av arbetet. Detta visar att de är medvetna om att det är en viktig del för att upprätthålla en 

fungerande relation till hyresgästen vilket går i linje med Cabra-Fierro & Polo-Redondo (2011) som 

anser att det är nödvändigt att skapa en balans av kundens höga förväntningar och företagens kapacitet 

att göra kunden nöjd. Likväl som att företagens arbete är i enlighet med Aurier & N’Goalas (2010) 

teori om att förtroende fungerar som en uppskattning i relationer, det vill säga tjänsteföretags vilja 

och förmåga att uppfylla sina löften. 
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Förtroende uppstår när ena parten känner tilltro till den andra partens pålitlighet (Morgan & Hunt, 

1994; Hadjikhani & Thilenius, 2005; Sarmento et al., 2015) och företagens arbete med att försöka 

vara pålitliga för att skapa förtroende hos hyresgäster är därmed i enlighet med det Sekhon et al. 

(2014) förklarar att om ett företag fokuserar på att bygga pålitlighet till kunden kan förtroende 

utvecklas. Bostjärnan har dokumenterade processer som alla medarbetare skall följa och som VD:n 

sade bidrar till förtroende i det långa loppet. Förvaltaren på Gavlegårdarna sade att för att 

hyresgästerna skall få förtroende för dem är det viktigt att uppfylla deras önskemål. Han berättade att 

de har uppsatta kvalitetsmål och att det är viktigt att alla hyresgäster får återkoppling. Vice VD:n på 

HSB berättade likaså att för att hyresgästerna skall få förtroende för dem är det viktigt att ha snabb 

återkoppling, visa att det finns personal på plats och underhålla fastigheterna. Fastighetschefen på 

Rikshem berättade att förtroende växer med ökad samvaro och samverkan. Genom detta visar 

företagen på att de är pålitliga i deras arbete och Grossman (1998) menar just att det är viktigt att 

företag visar sig tillgängliga vid behov för att visa sig pålitliga.  

 

5.2. Engagemang 

För att skapa långsiktiga relationer beskrivs engagemang som en viktig bidragande faktor och kan 

anses vara väsentligt för livslängden av relationen (Grossman, 1998). Verksamhetsutvecklaren på 

Uppsalahem förklarade att engagemang för dem är en betydande och tung faktor för att få nöjda 

hyresgäster, vilken de funderar mycket på hur de skall gå tillväga med. Detta går i linje med det Curth 

et al. (2014) menar, att det är en viktig faktor för relationen mellan kund och tjänsteföretag. 

Engagemang verkar som en grund för att underhålla relationer (Aurier & N'Goala., 2010) vilket det 

ur empirin framgår att företagen är införstådda med är viktigt i relationer med hyresgäster. Dock 

menade Verksamhetsutvecklaren på Uppsalahem, Ekonomichefen på Aroseken och Delägaren på 

Ludvigssons att de kan bli bättre på att visa engagemang till sina hyresgäster.   

 

Hunt et al. (2006) menar att kommunikation och samarbete spelar en viktig roll i relationer och bitr. 

Kundcenterchef på Mimer förklarade att de försöker leva upp till hyresgästernas förväntningar, vara 

tillgängliga och samtidigt föra en dialog med dem. Förvaltaren på Gavlegårdarna berättade att på 

förvaltarnivå jobbar de framförallt med att gå ut med information och tala om vad de gör. Han menade 

att de lyssnar på hyresgästerna, gör nöjdkundenkäter varje år och försöker hitta lösningar och åtgärda 

det som är dåligt. Ekonomichefen på Aroseken berättade att de vill ha en bra och personlig dialog 

med sina hyresgäster vilket han menar är deras sätt att visa engagemang. Delägaren på Ludvigssons 

berättade att de försöker ha en personlig kommunikation och en bra relation till sina hyresgäster för 

att visa sitt engagemang. VD:n på Bostjärnan berättade även att de försöker ha en dialog där de fångar 

upp hyresgästernas önskemål. Detta tyder på att företagen försöker uppmärksamma hyresgästernas 
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behov genom att just vara villiga till att föra dialoger samt försöka tillmötesgå deras förväntningar 

vilket kan kopplas till Selnes (1998) som menar att möta kundernas behov vidare antas utveckla 

kundnöjdhet. Genom att företagen försöker ha dialoger går deras arbete i samspel med vad 

Hyresgästföreningen säger, att bostadsföretag skall se till att hyresgästerna får återkoppling, ”att det 

blir en dialog, inte bara information”. Boinflytandestrategen på Hyresgästföreningen berättade att de 

har tagit fram avtal som syftar till att skapa en dialog mellan hyresgäst och bostadsföretag där visionen 

och målet är att hyresgästen skall ha så stort inflytande som möjligt. Genom att visa villighet till att 

föra dialoger med hyresgäster visar företagen på engagemang vilket därmed är i enlighet med både 

Hyresgästföreningens vision om hur arbetet skall se ut och Grossmans (1998) tanke om att 

engagemang kan återspeglas i kommunikationen till kunder. 

 

Marknadsansvariga på Gavlegårdarna menade att de visar ett enormt engagemang genom att deras 

personal är ute och träffar hyresgästerna varje dag. Hon berättade att det är viktigt att bemöta deras 

behov och försöka tillfredsställa dessa. Hon sade att det är viktigt att de alltid känner sig väl bemötta, 

får bekräftelse och känner sig sedda vilket tyder på att de visar engagemang och lägger resurser på 

hyresgästens egna behov vilket Coulter & Coulter (2002) menar är viktigt. Verksamhetsutvecklaren 

på Uppsalahem berättade att de visar engagemang genom att försöka vara proaktiva och förutsägbara 

samt minska problem för hyresgäster. Han förklarade att de arbetar med att följa upp ärenden men att 

de måste blir bättre på det och att ha en dialog med hyresgäster eftersom att det kan ge Uppsalahem 

ett underlag på hur de kan förbättra kvalitén. Grönroos (2002) upplyser att om personalen inte tar 

serviceaspekten till sina kunder på allvar och inte agerar kundinriktade kommer företaget inte nå 

framgång med relationer vilket företagen visar att de har insikt i. 

 

Bitr. Kundcenterchefen på Mimer menade att de visar engagemang genom att låta hyresgästerna vara 

inblandade i olika beslut och att de bjuder in sina hyresgäster till olika projekt för att de skall få vara 

med och påverka hur de vill bo i framtiden. Det visar att de försöker underhålla relationen till 

hyresgäster genom att de låter de vara delaktiga i deras beslut. Det går i linje med Cambra-Fierro & 

Polo-Redondo (2011) teori om att en del av att visa engagemang handlar om att företaget är beredda 

att göra en insats genom att bekräfta och utveckla relationen, det vill säga underhålla relationen. 

Morgan & Hunts (1994) teori om att engagemang ger en grund för ytterligare egenskaper som är 

viktiga för att kunna utveckla relationen är därmed även relevant i sammanhanget.  

 

Marknadsansvariga på Gavlegårdarna berättade att de jobbar mycket med att låta hyresgästerna vara 

med och påverka deras olika samhällsengagemang till exempel när de skall förnya en stadsdel. 

Boinflytandestrategen på Hyresgästföreningen sade likaså att det är viktigt att det hyresgästerna 
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tycker får vara ett underlag till bostadsföretagens beslutsfattande. Hon menade att hyresgästerna skall 

få vara med och fatta beslut om boendet så de inte får veta vad som har hänt eller kommer hända efter 

ett beslut utan att de just skall ha ett inflytande vid beslutsfattandet, ”kan man närma sig delaktighet 

har man kommit närmare riktigt inflytande”. Grossman (1998) menar att ju mer engagerade kunderna 

är desto mer nöjda är de i relationen och vice versa, vilket tyder på att företag bör uppmuntras till att 

engagera sig för att skapa kundnöjdhet. Företagen låter hyresgästerna vara engagerade i beslut om 

hur deras arbete skall se ut genom att vara öppna för dialoger och därigenom ge hyresgästerna 

inflytande. Genom att låta hyresgästerna ha inflytande kan företagen bygga en vilja hos hyresgästerna 

till att stanna kvar.  

 

Engagemang innebär en bestående önskan om att bevara en relation vilken kunder anser vara 

värdefull och viktigt (Belanche et al., 2013) vilket Morgan & Hunt (1994) menar gör det mer manande 

för varje part att arbeta med för att ta vara på och behålla relationen. Vice VD:n på HSB berättade att 

de i områden där de har många lägenheter har en form av boendeinflytandekommitté som ordnar med 

olika aktiviteter för de boende i området. VD:n på Bostjärnan berättade att de har existerat i Västerås 

i 45 år och är i och med det ett långsiktigt företag. Eftersom de inte har sålt en enda fastighet utan 

bara köpt fastigheter menar han att det visar att hyresgästerna kan lita på Bostjärnan eftersom de 

erbjuder en långsiktig hyresvärd vilket visar deras engagemang genom alla år. Både Bostjärnan och 

Ludvigssons visar sitt engagemang bland annat genom att låta sina nuvarande hyresgäster gå på olika 

sport och kulturevenemang vilket uppskattas av hyresgästerna.  

 

Ekonomichefen på Aroseken förklarade att de försöker vara tillgängliga för sina hyresgäster men 

annars inte gör något särskilt för dem. Wetzels et al. (1998) menar att engagemang just kan ge 

betydande fördelar vilket i sin tur kan generera nöjda kunder vilket tyder på att företagets arbete kan 

utvecklas. Vice VD:n på HSB menade att snabb åtgärd av fel är viktigast och även att det är snyggt 

och prydligt vilket visar att de har städat som de har lovat. Han menar också att de lägger mycket 

pengar på underhåll vilket han menar visar engagemang. Det visar att de arbetar för att underhålla 

relationen med hyresgästerna genom att försöka hitta lösningar och åtgärda fel men även att de utför 

arbete som de har lovat och Grossman (1998) menar just att engagemang skall återspeglas i vad 

tjänsten utlovar. Fastighetschefen på Rikshem berättade att de visar engagemang genom att försöka 

visa sig ute så mycket som möjligt bland hyresgästerna och menade att det är viktigt att vara 

tillmötesgående och lyhörd för hyresgästernas önskemål och förändringsförslag. Även vara aktiva 

tillsammans med de föreningar som finns. Han berättar att de även försöker visa sig ute så mycket 

som möjligt och träffa hyresgästerna. Det för att han menade att om det är möjligt att införa önskemål 

innebär det ofta att hyresgästerna har en större vilja att bo kvar längre. Paralleller kan dras till 
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Jayachandran et al. (2005) som menar att företag arbetar för att samspela med kunder för att kunna 

skapa engagemang då företagen är lyhörda för vad hyresgästerna efterfrågar och Aurier & N'Goala 

(2010) teori där de menar att engagemang är förknippat med relationens underhåll. 

 

Gustafsson et al. (2005) förklarar att affective och calculative engagemang fångar styrkan av 

relationen och bidrar till fortsatt engagemang men forskning tyder på att av dessa två engagemang är 

affective det mest effektiva för att utveckla och underhålla ömsesidigt fördelaktiga relationer mellan 

parter (Curth et al., 2014; Wetzels et al., 1998). Affective engagemang bygger på ett känslomässigt 

engagemang för partnerskapet (Wetzels et al., 1998). Det innebär att kunden blir engagerad till följd 

av att emotionella känslor och närhet uppstår mellan parterna och det är dessutom den aspekt som är 

utmärkande för RM (Belanche et al., 2013). Affective engagemang kan därmed i sammanhanget ses 

som familjära relationer som Aroseken, Bostjärnan och Ludvigssons arbetar med men även som 

personliga relationer som Aroseken och Ludvigssons likaså strävar efter. Även de kommunala 

bostadsföretagen Gavlegårdarna, Mimer och Uppsalahem arbetar för att vara personliga i sina 

relationer till hyresgästerna. Det kan ses som affective med anledning av att familjära och personliga 

relationer kan tolkas vara närmare relationer som i sin tur skapar ett emotionellt engagemang. 

 

En kund med en hög grad av calculative engagemang kommer att vilja upprätthålla relationen på 

grund av att värdet av dennes investering avsevärt skulle minska om denne valde att avsluta relationen 

men engagemanget är inte känslomässigt influerad (Belanche et al., 2013; Curth et al., 2014). Detta 

kan kopplas till att hyresgäster inte har lika stor möjlighet att avsluta relationen till skillnad från andra 

tjänsteföretag. Dels med anledning av att den använda tjänsten handlar om ett boende vilket inte är 

en flyktig tjänst och dels för att tjänsten är på en marknad där det råder bostadsbrist vilket gör att 

hyresgästen har en vilja till att upprätthålla relationen. Det med anledning av att hyresgästen tjänar 

på att upprätthålla en relation med bostadsföretaget för att få en trivsammare miljö i och med den 

begränsade möjligheten att avsluta relationen. Aurier & N’Goala (2010) menar att i ett 

konsumenttjänstsammanhang bidrar kundens kostnader för omställningar till att det hejda denne från 

att säga upp relationen vilket i sin tur leder till långsiktiga relationer. Förvaltaren på Gavlegårdarna 

talade just om att hyresgäster skall ha valmöjligheten att kunna flytta eftersom han menade att det är 

huvudsyftet med hyresrätt. Dock sade han att den möjligheten idag är begränsad.  

 

5.3. Kundnöjdhet 

För att kunna etablera långsiktiga relationer måste företag fokusera på att deras kunder skall bli nöjda 

(Cambra-Fierro & Polo-Redondo, 2011). Álvarez et al. (2010) menar att kundnöjdhet är ett av de 

mest intressanta områdena i marknadsföring och Cambra-Fierro & Polo-Redondo (2011) förklarar 
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även att det är en av de viktigaste faktorerna som avgör kontinuitet i relationer. 

Verksamhetsutvecklaren på Uppsalahem berättade att ”i fastighetsbranschen inom den kommunala 

delen har man numera börjat prata väldigt mycket om kundnöjdhet så det är jättekul” och alla 

medverkande företag, både kommunala och privata har berättat att de alltmer fokuserar på att uppnå 

kundnöjdhet. Det visar att det är en faktor som blir alltmer prioriterad för företag, vilket går i linje 

med vad McDougall & Levesque (2000) menar, att de flesta tjänsteföretag numera har som primärt 

mål att uppnå kundnöjdhet.   

 

Ur den empiriska undersökningen framkom det att alla undersökta företag arbetar i olika grad för att 

tillfredsställa sina hyresgäster i deras förväntningar och vara lyhörda samt tillmötesgå deras önskemål 

vilket är i enlighet med Hyresgästföreningens inställning att bostadsföretagen alltid skall fråga 

hyresgästerna själva hur de vill ha det och vad de saknar i boendet. Ekonomichefen på Aroseken sade 

att för att göra hyresgästerna nöjda är det framförallt återkoppling som efterfrågas och det tror han att 

de är ganska bra på just för att de är tillgängliga, svarar snabbt och är personliga samt kommer ut och 

åtgärdar det hyresgästen önskar. Förvaltaren och Marknadsansvariga på Gavlegårdarna talade om att 

de lyssnar på hyresgästerna och gör kundundersökningar för att sedan försöka hitta lösningar och 

åtgärda det hyresgästerna tycker är dåligt för deras vinst är att få nöjda hyresgäster.  

 

VD:n på Bostjärnan berättade att de arbetar med egen regi och att de har som målsättning att vara 

snabba i deras service och skall snabbt återkoppla hyresgästernas eventuella problem. Det menade 

han leder till att de har stor närvaro till sina kunder. Bitr. Kundcenterchefen på Mimer sade att alla 

inom företaget arbetar för att serva hyresgästerna och att de skall hålla en hög kvalité på deras service, 

vara personliga och försöka överträffa hyresgästernas förväntningar. På Uppsalahem arbetar de med 

att ta reda på hyresgästernas förväntningar och vad de behöver göra för att förbättra deras arbete. 

VD:n på Bostjärnan berättade att de har en så kallad kunddriven fastighetsförvaltning som 

genomsyrar deras verksamhet. Det är i enlighet med det Cambra-Fierro & Polo-Redondo (2011) 

påpekar, att företag måste tillfredsställa sina kunder genom att uppfylla deras förväntningar. 

Delägaren i Ludvigssons berättade att för att tillfredsställa sina hyresgäster lyssnar de på alla och 

försöker ta upp det mesta till diskussion.  

 

Keiningham et al. (2015) förklarar att företag idag spenderar stora summor pengar på att mäta och 

hantera kundtillfredsställelse och ur den empiriska undersökningen framkom det att alla företagen 

har mätt kundtillfredsställelsen hos sina hyresgäster men att de har förekommit i varierad 

utsträckning. Aroseken genomförde en kundundersökning för några år sedan men de mäter inte 

kundnöjdhet kontinuerligt vilket Ekonomichefen sade att de måste bli bättre på då han menar att det 
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är viktigt att följa upp och se förändringar. Ludvigssons har likaså genomfört olika 

kundundersökningar men inte med en uttalad tidsintervall. Detta tyder på att dessa företag inte 

kontinuerligt har kundundersökningar men emellertid är bekanta med att arbeta med 

kundtillfredsställelse. 

 

Mimer, Bostjärnan och HSB genomför kundundersökningar vartannat år och Gavlegårdarna, 

Uppsalahem och Rikshem gör kundundersökningar varje år. Detta tyder på att de lägger mer resurser, 

både tids- och kostnadsmässigt gentemot tidigare nämnda företag på att undersöka hyresgästernas 

förväntningar och önskemål samt åtgärda sådant som understiger deras förväntningar. Keiningham et 

al. (2015) menar att kundernas förväntningar påverkas starkt av deras upplevelser och att företagen 

kontinuerligt genomför kundundersökningar visar att de lägger stor vikt vid att förbättra 

hyresgästernas upplevelser av dem och tillfredsställa deras önskemål. Det ger en bild av att det i 

företagen finns en insikt i att deras arbete ligger till grund för företagets kundnöjdhet och att ju mer 

de arbetar med det, desto högre kundnöjdhet kan företagen mäta. Fastighetschefen på Rikshem 

berättade att de har som mål att resultatet av deras nöjdkundindex skall bli bättre för varje år, vilket 

av ovannämnt arbete även kan tolkas vara ett mål för alla företagen som kontinuerligt mäter 

kundnöjdheten. Han sade att för att få hyresgästerna nöjda måste de vara lyhörda och portionera ut 

de förändringar som under åren efterfrågas och visa att hyresgästerna är delaktiga i de beslut som tas 

så de också kan se ett resultat av deras arbete. Vice VD:n på HSB berättade att de försöker ha dialoger 

med sina hyresgäster via deras förvaltare som är ute i bostadsområdena.  

 

Keiningham et al. (2015) beskriver begreppet tillfredsställd som kundens känslomässiga reaktion på 

uppfyllandet av dennes behov, önskemål eller förväntningar. Att ta reda på hyresgästernas 

upplevelser eller förväntningar och sedan låta det ligga till grund för företagens arbete för att uppnå 

kundnöjdhet kan anses vara i linje med vad McDougall & Levesque (2000) menar, att ur ett 

ledningsperspektiv bör kundens upplevda värde erkännas som en bidragande faktor till kundnöjdhet. 

Uppsalahem har jobbat mycket med att förklara internt varför det är viktigt att ha nöjda hyresgäster 

och Verksamhetsutvecklaren förklarade att det är viktigt eftersom att det ger mycket positivt för 

företaget. Dock sade han att de inte är där de vill vara gällande kundnöjdhet. 

 

Delägaren på Ludvigssons sade att de måste fortsätta jobba hårt eftersom att det snabbt kan förändras. 

Vice VD:n på HSB berättade att de måste bli bättre på att återkoppla efter åtgärder och på att ha 

dialoger med hyresgästerna. Boinflytandestrategen på Hyresgästföreningen menade att det är viktigt 

med dialoger och närhet, att man just har en dialog ute på plats vilket gör att företagen har insikt i att 

det är viktigt att föra dialoger med hyresgästerna. Ekonomichefen på Aroseken sade att de måste göra 
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kundundersökningarna mer löpande och jobba mer på att träffa sina hyresgäster. Det tyder på att 

företagen är medvetna om att de alltid kan bli bättre i sitt arbete med sina hyresgäster för att öka 

kundnöjdheten. Oliver (2010) definierar kundnöjdhet som ett svar på att produkten eller tjänsten 

tillhandahåller en tillfredsställande upplevelse, det vill säga att kunden är nöjd med det denne har 

efterfrågat. Det innebär att för att uppnå kundnöjdhet måste företagen tillfredsställa hyresgäster i fråga 

om deras förväntningar på företagens produkter och tjänster vilket ur empirin framgår att företagen 

arbetar för.   

 

Sureshchandar et al. (2002) menar att servicekvalité och kundnöjdhet är nära besläktade, vilket bidrar 

till att en ökning av servicekvalitén sannolikt kan anses leda till en ökning av kundnöjdhet och vice 

versa. Coulter & Coulter (2002) menar att företagets förmåga att leverera en skräddarsydd service 

både pålitligt och snabbt är viktigt för att uppnå kundnöjdhet. Sureshchandar et al. (2002) förklarar att 

verkliga vinster av kvalité kommer från att glädja kunden vilket till stor del beror på dennes 

uppfattning om servicekvalitén. Respondenterna från de kommunala företagen talade alla om att de 

skall hålla hög kvalité i deras service och arbete genom att de genomför kontinuerliga 

kundundersökningar. Likväl gör Bostjärnan, HSB och Rikshem regelbundna kundundersökningar. 

Genom att företagen arbetar för att ta reda på hyresgästernas uppfattningar och hela tiden förbättra 

deras arbete kan Rasilas (2010) teori om att kundens uppfattning om kvalitén påverkas av hur nöjd 

denne är ses som en gällande riktlinje i deras arbete.  

 

5.4. Långsiktiga relationer 

I relationer mellan hyresvärdar och hyresgäster menar Rasila (2010) att genom att ta reda på vad 

hyresgästerna värderar och upplever i boendet kan långsiktiga relationer mellan parterna uppstå och 

behållas. Långsiktiga mål menar Cambra-Fierro & Polo-Redondo (2011) framstår genom förtroende, 

engagemang och kundnöjdhet vilket ur den empiriska undersökningen framgår att företagen arbetar 

med i olika utsträckning. Likväl menar Johns (2012) att förtroende och engagemang är grundläggande 

krav inom relationsstyrd marknadsföring då de uppmuntrar till att underhålla och främja långsiktiga 

relationer. Delägaren på Ludvigssons sade att de värdesätter de hyresgäster de haft en längre tid. 

Ekonomichefen på Aroseken berättade att deras ambition är att ha så långsiktiga relationer som 

möjligt men att det inte ligger i fokus i deras arbete just nu. VD:n på Bostjärnan förklarade att de inte 

ser någon nytta i att byta hyresgäster. Det tyder emellertid inte på att något av företagen konkret 

arbetar med förtroende, engagemang och kundnöjdhet för att bygga långsiktiga relationer.   

 

Cambra-Fierro & Polo-Redondo (2011) menar utan att ha fokus på att kunderna skall bli nöjda 

kommer företag inte kunna etablera långsiktiga relationer eller uppnå konkurrensfördelar. Varken 
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Uppsalahem eller HSB ser långsiktiga relationer som ett egenvärde utan de fokuserar främst på att få 

nöjda hyresgäster. Fastighetschefen på Rikshem menade att nöjda hyresgäster alltid bor längre och 

förhoppningsvis lämnar rekommendationer att företaget är en bra hyresvärd och på så vis förlängs 

köerna och företaget löper mindre risk för vakanser. Det tyder på att företagen fokuserar på att arbeta 

med förtroende och engagemang för att uppnå kundnöjdhet, men inte att det i sin tur skall leda till 

långsiktiga relationer. Det gör Caceres & Paparoidamis (2007) teori om att förtroende och 

engagemang är faktorer som har visat sig ge kundnöjdhet och därefter leda till långsiktiga relationer 

till viss del relevant.   

 

Förvaltaren och Marknadsansvariga på Gavlegårdarna sade att de har tydliga direktiv från 

kommunen, deras ägare, att de skall bygga bostäder för alla. Fastighetschefen på Rikshem sade att 

företagets inriktning förutom att äga är att hjälpa kommuner med bostadsbehov och bygga bort 

bostadsbristen på orterna. Likaså bygger Uppsalahem, Mimer och Aroseken nya fastigheter. Att 

fokusera på nyproduktion menade bitr. Kundcenterchefen på Mimer handlar om att bygga långsiktiga 

relationer eftersom att de genom att producera nytt skapar förtroende och tillit hos sina hyresgäster. 

Fastighetschefen på Rikshem sade att deras ägare har ett långsiktigt perspektiv i sitt ägande av 

bostadsfastigheter vilket tyder på att långsiktigheten med hyresgästerna ses mer som en del i 

företagens förvaltningsarbete än som ett relationsbyggande med hyresgästerna. Det kan därmed tydas 

att samtliga tänker långsiktigt i produktionstermer istället för relationstermer. Det gör att Cambra-

Fierro & Polo-Redondos (2011) teori om att långsiktiga mål allt mer ses som en viktig faktor är 

relevant i den mån att företagen har långsiktiga mål i deras tanke om att verka på marknaden. Dock 

inte i den term att de skall bygga just långsiktiga relationer med hyresgästerna.  

 

Att inga av företagen fokuserar på ett långsiktigt relationsbyggande kan vara följden av att det idag 

råder bostadsbrist på marknaderna där företagen är verksamma. VD:n på Bostjärnan sade att det i de 

flesta storstäder är en enorm efterfrågan på hyresrätter nu. Ekonomichefen på Aroseken berättade 

likaså att i och med dagens marknad har företaget blivit lite slöa eftersom att det finns gott om 

hyresgäster på grund av bostadsbristen. Trots det menade han att i bostadsbranschen vill företag att 

folk skall bo kvar länge eftersom att det är kostnad för dem varje gång någon flyttar. Förvaltaren på 

Gavlegårdarna och Vice VD:n på HSB talade om att bostadsbristen är det som har inneburit att deras 

omflyttningsstatistik har minskat senaste åren och att det för deras del har inneburit mindre kostnader. 

Samtidigt menade Förvaltaren att för att få nöjda hyresgäster måste de även få valmöjligheten att 

kunna flytta eftersom han menade att det är huvudsyftet med hyresrätt. Dock sade han att den 

möjligheten idag är begränsad.  
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Grossmans (1998) och Woo & Leelapanyalerts (2014) teori säger att det med konkurrens på 

marknaden räcker med en dålig erfarenhet hos ett företag för att det skall leda till att kunden vänder 

sig till ett annat företag. Teorin stämmer inte överens med de undersökta bostadsmarknaderna. 

Resultatet från empirin utvisar att bostadsbristen gör att hyresgäster inte har samma valmöjlighet att 

byta hyresvärd till skillnad mot andra marknader som hanterar andra slags utbyten och tjänster. Likaså 

är Rasila (2010) och Liang et al. (2009) teori om att det är viktigt för företag att veta kundernas behov 

och tillfredsställa dem för att en långsiktig relation skall kunna skapas inte fullt ut tillämplig på dessa 

bostadsmarknader. Empirin utvisar att oavsett om hyresgästernas behov är tillfredsställda eller inte är 

chansen att de bor kvar på grund av bostadsbristen ändå trolig, trots att företagen inte konkret arbetar 

för att relationerna skall bli långsiktiga.   

 

Den 1 januari 2011 trädde en ny lag i kraft som syftar till att skapa konkurrensneutralitet mellan 

bostadsföretag (Nordlund, 2012). Marknadsansvariga på Gavlegårdarna sade att de är den enda 

aktören egentligen som bygger hyresrätter i Gävle och att de har 70 % av hyresmarknaden. Det tyder 

på att de har största andelen hyresrätter och att de kan göra det svårt för privata aktörer att konkurrera 

med dem. Bitr. Kundcenterchefen på Mimer berättade att de har högre kvalité på deras nyproduktion 

för att just kunna konkurrera på marknaden. VD:n på Bostjärnan menade trots det att kommunala och 

privata bostadsföretag inte ser varandra som konkurrenter eftersom att marknaden är så pass stark 

idag att det finns hyresgäster så det räcker åt alla vilket i sin tur gör att företagen inte behöver 

konkurrera med varandra. Det gör att Veloutsou et al. (2002) och Vincent & Websters (2013) teori 

om att värdet av att konkurrera med att bygga relationer inte är relevant för bostadsföretagen på dessa 

marknader. I och med företagens arbete med förtroende, engagemang och kundnöjdhet visar det att 

ett arbete för att skapa en relation med hyresgästerna finns, men inte att den skapas för att konkurrera 

med andra aktörer eller att relationen måste vara långsiktig. Paralleller kan därmed dras till att genom 

att det råder bostadsbrist och företagen inte känner konkurrens mellan varandra behöver de inte 

fokusera på att bygga långsiktiga relationer med sina hyresgäster för att behålla dem.  

 

Sammanfattningsvis arbetar företagen likartat med hyresgäster. Respondenterna har alla nämnt 

liknande nyckelord men de har förekommit under olika delar. I Tabell 7 sammanställs alla dessa från 

kommunala respektive privata bostadsföretag för att ge en helhetsförståelse av deras arbete för att 

sedan jämföra deras likheter och skillnader. 
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Empiriska nyckelord Anknytning till teori Kommunala Privata 
Trygghet Förtroende Gavlegårdarna Aroseken, Ludvigssons, 

Rikshem 

Dialog/kommunikation 

Lyhörda/återkoppling 

Förtroende Gavlegårdarna, Mimer, 

Uppsalahem 

Aroseken, Bostjärnan, HSB, 

Ludvigssons, Rikshem 

Hålla löften/pålitliga  Förtroende Gavlegårdarna, Mimer, 

Uppsalahem 

Aroseken, Bostjärnan, HSB, 

Ludvigssons, Rikshem 

Servicekvalité Kundnöjdhet Gavlegårdarna, Mimer, 

Uppsalahem 

- 

Personliga Förtroende 

Engagemang 

Gavlegårdarna, Mimer, 

Uppsalahem 

Aroseken, Ludvigssons 

Familjära Engagemang 

 

- Aroseken, Bostjärnan, 

Ludvigssons 

Tillfredsställer/tillmötesgår/åtgärdar 

önskemål, förväntningar, behov 

Engagemang 

Kundnöjdhet 

Gavlegårdarna, Mimer, 

Uppsalahem 

Aroseken, Bostjärnan, HSB, 

Ludvigssons, Rikshem 

Personal på plats/tillgängliga Engagemang Gavlegårdarna, Mimer Aroseken, HSB, Rikshem 

Hyresgäster delaktiga i beslut Engagemang Gavlegårdarna, Mimer Rikshem 

Nyproduktion Långsiktiga relationer Gavlegårdarna, Mimer, 

Uppsalahem 

Aroseken, Rikshem 

Kontinuerliga kundundersökningar Kundnöjdhet Gavlegårdarna, Mimer, 

Uppsalahem 

Bostjärnan, HSB, Rikshem 

Inget egenvärde/fokus Långsiktiga relationer Uppsalahem Aroseken, HSB 

Tabell 7: Redogörelse för bostadsföretagens arbete med hyresgäster. 

Källa: Egen. 
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6. Egna reflektioner 

 

I följande kapitel redogörs det för egna reflektioner över föregående analys med avseende på 

bostadsföretagens arbete med hyresgäster. 

 

Trots varierade marknadsandelar och därmed olika förutsättningar finns det mer likheter än skillnader 

i kommunala och privata bostadsföretags arbete. Det förekommer dock skillnader mellan de 

kommunala bostadsföretagens arbete, likväl som att det förekommer skillnader mellan de privatas 

arbete men i sin helhet kan deras arbete som kommunala respektive privata aktörer på 

hyresmarknaden ses som likartade (Se Tabell 7). Det har visat sig att både de kommunala och privata 

bostadsföretagen i stor utsträckning arbetar för att få nöjda hyresgäster genom att vara 

tillmötesgående, lyhörda och tillgängliga för hyresgästernas önskemål och förväntningar. Det har 

även framkommit att alla företag tycker att det är viktigt att arbeta för att kommunicera med sina 

hyresgäster och att hålla de löften de givit. 

 

Det är anmärkningsvärt att trots att de privata som är betydligt mycket mindre i storlek än de 

kommunala arbetar i likvärdig omfattning som dem. De kommunala har i snitt 15-20 gånger fler 

lägenheter (Se Tabell 1) än vad de privata har vilket skulle kunnat ha visat ett empiriskt utfall av att 

de kommunala är betydligt bättre i deras arbete men studien påvisar att så är inte fallet. En anledning 

till att kommunala och privata bostadsföretag kan anses som likvärdiga i deras arbete kan vara att de 

verkar på samma marknader och har samma syfte, att fungera som ett hyresbostadsföretag och 

attrahera samma sorts hyresgäster. En intressant aspekt är även att trots respondenternas olika 

positioner i företagen och deras varierande svar kan en slutsats dras att alla i stor utsträckning arbetar 

för att skapa förtroende, visa engagemang och uppnå kundnöjdhet. Det är intressant att de 

medverkande bostadsföretagen därmed kan ses som jämförelsebara i deras arbete med hyresgäster. 

 

Hyresgästföreningen förespråkar att det är viktigt att bostadsföretag arbetar med trygghet och trivsel, 

återkoppling och att de för dialoger med hyresgäster. Föreningen menar att hyresgäster skall få vara 

delaktiga och att det som de tycker bör fungera som ett underlag till bostadsföretagens beslutsfattande. 

Föreningen anser att bostadsföretag skall fråga hur hyresgäster vill ha det och vad de saknar i sitt 

boende. I undersökningen har det framkommit att bostadsföretagen i olika utsträckningar arbetar med 

detta. I huvudsak fokuserar alla medverkande bostadsföretag på att kommunicera med hyresgäster 

genom att de låter hyresgästernas önskemål och förväntningar ligga till grund för deras arbete. Det 

visar att deras arbete är i enlighet med vad Hyresgästföreningen förespråkar att de bör fokusera på 
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vilket gör att kommunala och privata bostadsföretag i detta fall är likvärdiga i att möta 

Hyresgästföreningen. 

 

I undersökningen framkom det att företagen som ovan nämnt arbetar med förtroende, engagemang 

och kundnöjdhet vilket visar att det finns ett intresse hos företagen att bygga relationer med sina 

hyresgäster, men inte att den behöver bli långsiktig. Även om relationen indirekt kan bli långsiktig i 

och med att det handlar om tjänster kring ett boende. Det är tänkvärt att eftersom det är bostadsbrist 

och det finns hyresgäster åt alla och dessutom långa bostadsköer, behöver företagen inte konkurrera 

med varandra för att utmärka sig eller arbeta för att behålla sina hyresgäster. Det är inte svårt för 

bostadsföretag att förvärva nya hyresgäster då det finns en begränsning i antal hyresrättslägenheter 

på marknaderna, en hög efterfrågan och som nämnt långa bostadsköer vilket innebär att företagen 

inte behöver tänka långsiktigt i relationstermer i nuläget. Dock nämner flertalet av respondenterna att 

på grund av bostadsbristen har de fått mindre omflyttning vilket också är en bidragande aspekt till att 

de inte behöver arbeta för långsiktiga relationer. Frågan är egentligen vad företagen definierar som 

långsiktiga relationer eftersom med mindre omflyttningar blir relationerna indirekt långsiktiga oavsett 

om företagen arbetar för att nå det eller ej. Hur framtiden kommer se ut för bostadsmarknaden och 

företag som är verksamma på den är dock oviss. Bostadsmarknaden är föränderlig vilket innebär att 

bostadsföretag som är verksamma hyresaktörer kan i en framtid behöva fokusera på att skapa 

långsiktiga relationer med sina hyresgäster med anledning av att undvika risken för tomma 

lägenheter. 
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7. Slutsats 

 

I följande kapitel redogörs de slutsatser som dragits utifrån analysen och diskuteras i relation till 

studiens forskningsfrågor och nyckelord. Därefter presenteras studiens bidrag och förslag till vidare 

forskning. 

 

Syftet med studien har varit att jämföra och därigenom få förståelse för hur kommunala och privata 

bostadsföretag arbetar med förtroende, engagemang och kundnöjdhet för att skapa långsiktiga 

relationer med sina hyresgäster. Det framgår i studien att det finns fler likheter än skillnader i 

företagens arbete och skillnaderna som finns är knappt anmärkningsvärda utan kommunala och 

privata bostadsföretag är väldigt likartade i deras sätt att arbeta med hyresgäster (Se Tabell 7). 

 

7.1. Hur bidrar förtroende och engagemang till att uppnå kundnöjdhet och långsiktiga 

relationer med hyresgäster hos kommunala och privata bostadsföretag?   

Det framgår i studien att företagen vill uppnå kundnöjdhet genom att arbeta med förtroende och 

engagemang. Deras arbete med att skapa förtroende och visa engagemang bidrar till att öka företagens 

kundnöjdhet likväl till att bygga relationer. Dock arbetar inga av de medverkande kommunala eller 

privata bostadsföretagen specifikt för att bygga långsiktiga relationer med sina hyresgäster. 

Bostadsföretagen fokuserar på att skapa förtroende genom att hålla löften de utlovar och sedan 

återkoppla i utförda åtgärder som efterfrågats. Bostadsföretagen fokuserar även på att kommunicera 

och hålla dialoger med sina hyresgäster samt vara lyhörda för deras önskemål. De arbetar för att visa 

engagemang genom att vara tillmötesgående i hyresgästernas förväntningar och önskemål. De 

försöker vara tillgängliga och ute i områden för att även visa på deras engagemang. De arbetar för att 

tillfredsställa hyresgästernas behov och alla bostadsföretagen har i olika utsträckning genomfört 

kundundersökningar för att ta reda på vad som efterfrågas. Med hjälp av förtroende och engagemang 

kan därmed företagen uppnå nöjda hyresgäster likväl som långsiktiga relationer. Trots att företagen 

inte medvetet satsar på långsiktiga relationer kan det indirekt leda till sådana när hyresgästerna blir 

fortsatt nöjda.  
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7.2. Vilka likheter respektive skillnader kan det finnas i hur kommunala och privata 

bostadsföretag arbetar med att skapa förtroende, visa engagemang, uppnå kundnöjdhet 

och långsiktiga relationer med hyresgäster? 

 

 Det har framkommit att det finns flera likheter mellan hur kommunala och privata 

bostadsföretag arbetar för att skapa förtroende. Respondenter från både kommunala och 

privata bostadsföretag talar om att det är viktigt att hålla de löften de utlovar och att sedan 

återkoppla i de åtgärder de utför. Likaså att de försöker hålla dialoger och är lyhörda för vad 

hyresgäster har att säga kan inge ett förtroende till företaget. Både kommunala och privata 

bostadsföretag talar om att försöka vara personliga i deras relationer med hyresgästerna för 

att erhålla förtroende. Genom att arbeta med detta kan hyresgäster känna att deras hyresvärd 

är pålitlig vilket i sin tur kan generera förtroende till bostadsföretaget. Skillnader sinsemellan 

kommunala och privata är att det är fler privata som talar om trygghet.  

 

Dialog/Kommunikation 

Lyhörda/Återkoppling 

Förtroende Gavlegårdarna, Mimer, Uppsalahem Aroseken, Bostjärnan, HSB, Ludvigssons, 

Rikshem 

Hålla löften/Pålitliga  Förtroende Gavlegårdarna, Mimer, Uppsalahem Arosken, Bostjärnan, HSB, Ludvigssons, 

Rikshem 

Trygghet Förtroende Gavlegårdarna Aroseken, Ludvigssons, Rikshem 

Personliga Förtroende Gavlegårdarna, Mimer, Uppsalahem Aroseken, Ludvigssons 

Utdrag från Tabell 7. 

 

 I deras arbete för att visa engagemang finns även flera likheter i kommunala och privata 

bostadsföretag arbete. De arbetar för att tillfredsställa och vara tillmötesgående med 

hyresgästernas förväntningar och önskemål. Respondenter från både kommunala och privata 

bostadsföretag talar om att vara tillgängliga och ha personal ute på plats. Skillnaden är att 

endast ett privat bostadsföretag talar om att låta hyresgäster vara delaktiga i beslut som 

företaget tar. De privata talar om att vara familjära i deras arbete medan de kommunala talade 

om att vara personliga vilket kan tolkas ha likartade innebörder. Företagen kan därmed ses 

arbeta med ett affective engagemang i och med familjära relationer som Aroseken, Bostjärnan 

och Ludvigssons arbetar med men även som personliga relationer som Aroseken och 

Ludvigssons likaså strävar efter. Även de kommunala bostadsföregen Gavlegårdarna, Mimer 

och Uppsalahem arbetar för att vara personliga i sitt engagemang och sina relationer till 

hyresgästerna. 
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Tillfredsställer/tillmötesgår/åtgärdar 

önskemål, förväntningar, behov 

Engagemang Gavlegårdarna, Mimer, Uppsalahem Aroseken, Bostjärnan, HSB, Ludvigssons, 

Rikshem 

Personal på plats/tillgängliga Engagemang Gavlegårdarna, Mimer Aroseken, HSB, Rikshem 

Hyresgäster delaktiga i beslut Engagemang Gavlegårdarna, Mimer Rikshem 

Familjära Engagemang - Aroseken, Bostjärnan, Ludvigssons 

Personliga Engagemang Gavlegårdarna, Mimer, Uppsalahem Aroseken, Ludvigssons. 

Utdrag från Tabell 7. 

 Det finns flera likheter i kommunala och privata bostadsföretags arbete för att uppnå 

kundnöjdhet. Alla har genomfört kundundersökningar för att försöka tillfredsställa sina 

hyresgästers behov och önskemål för att följa upp samt förbättra deras service. Dock 

genomför inte alla företagen kontinuerliga undersökningar. För att få nöjda hyresgäster 

arbetar de med att tillfredsställa hyresgästernas önskemål, förväntningar och behov. 

Skillnaden mellan dem är att respondenter från kommunala bostadsföretag talar om att 

leverera servicekvalité medan inga respondenter från de privata lade tonvikt på det. Genom 

att företagen arbetar för att tillmötesgå hyresgästernas önskemål och behov tyder det på ett 

sätt att bilda relationer med dem men att de skall bli långsiktiga framgår inte mer än i att det 

är bland annat en kostnadsfråga för företaget vid omflyttningar. 

 

Tillfredsställer/tillmötesgår/åtgärdar 

önskemål, förväntningar, behov 

Kundnöjdhet Gavlegårdarna, Mimer, Uppsalahem Aroseken, Bostjärnan, HSB, Ludvigssons, 

Rikshem 

Servicekvalité Kundnöjdhet Gavlegårdarna, Mimer, Uppsalahem - 

Kontinuerliga kundundersökningar Kundnöjdhet Gavlegårdarna, Mimer, Uppsalahem Bostjärnan, HSB, Rikshem 

Utdrag från Tabell 7. 

 

 Den mest anmärkningsvärda likheten mellan de medverkande kommunala och privata 

bostadsföretagen är därmed att ingen av dem konkret arbetar för långsiktiga relationer med 

hyresgäster. Företagen har sitt långsiktiga fokus på bland annat nyproduktion, värna om 

befintliga hyresgäster eller att nöjda hyresgäster bor längre och därmed inte på att bygga 

långvarande relationer. Det visar att teorin om relationsmarknadsföring för tjänsteföretag inte 

är fullt ut applicerbar på de undersökta bostadsföretagen med orsak av att de inte fungerar 

som vanliga tjänsteföretag i och med att det på den undersökta bostadsmarknaden idag råder 

bostadsbrist och i och med det hög efterfrågan.  

Nyproduktion Långsiktiga relationer Gavlegårdarna, Mimer, Uppsalahem Aroseken, Rikshem 

Inget egenvärde/fokus Långsiktiga relationer Uppsalahem Aroseken, HSB 

Utdrag från Tabell 7. 
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I Figur 5 som är utformad utifrån teorikapitlet redogörs företagens arbete utifrån analys och slutsats. 

Linjer som är av olika tjocklek representerar kommunala respektive privata bostadsföretag för att visa 

i vilken utsträckning företagen arbetar med de olika delarna. Ju bredare linje, desto mer arbetar de 

med det. Prickad linje visar att deras arbete med det är svagt. Linjen för kommunala bostadsföretag 

är prickad till trygghet med anledning av att endast en respondent från kommunala talade om det. 

Båda kommunala och privata bostadsföretag påverkas av bostadsbrist och har därigenom hög 

efterfrågan på lägenheter vilket medför att hyresgäster upplever ett calculative engagemang utan att 

företagen egentligen arbetar för det vilket gör deras linjer prickade. Inga av bostadsföretagen arbetar 

medvetet med att skapa långsiktiga relationer vilket medför att pilarna dit likaså blir prickade. 

 

   Kommunala bostadsföretag 

   Privata bostadsföretag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5: Modell utformad utifrån slutsats. 

Källa: Egen. 
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7.3. Studiens bidrag 

Studien har bidragit till forskning om relationer i bostadsbranschen. Studiens bidrag påvisar en 

generell bild av att det finns fler likheter än skillnader mellan kommunala och privata bostadsföretag. 

Den har bidragit till att bostadsföretag får insikt i att deras arbete som kommunalt respektive privat 

är likartat likväl har den påvisat att relationsmarknadsföring och faktorerna förtroende, engagemang 

samt kundnöjdhet spelar en viktig roll i bostadsföretags arbete med att skapa relationer till 

hyresgäster. 

 

Begränsningar med studien har varit datainsamlingsprocessen. Det har varit svårt att få tag på 

bostadsföretag som både vill och har tid att medverka i studien. Vi har kontaktat ett större antal 

bostadsföretag varav flera inte har svarat eller återkommit. Således har åtta bostadsföretag med tio 

respondenter medverkat vilka kan utge ett resultat som är svårt att generalisera för bostadsmarknaden 

i Sverige. I studien har det framkommit få skillnader mellan kommunala och privata bostadsföretag 

vilket gör att ett större antal medverkande företag hade varit önskvärt för att påvisa en mer 

generaliserbar bild vilken skulle kunna urskilja fler och mer anmärkningsvärda skillnader mellan dem 

i deras arbete med hyresgäster. 

 

7.4. Förslag till vidare forskning 
 

 Genom att det i studien framkommit att medverkande bostadsföretag inte arbetar för att bygga 

långsiktiga relationer med sina hyresgäster kan förslag till vidare forskning vara att undersöka 

om teorin övervärderar sambanden mellan förtroende, engagemang och kundnöjdhet för att 

uppnå långsiktiga relationer. Det genom att applicera studien på andra bostadsmarknader 

alternativt andra tjänsteutövande marknader för att se om sambandet är så pass relevant som 

teorin utvisar.  

 

 I studien har det framkommit att relationsmarknadsföringskonceptet har en betydande 

inverkan på bostadsföretagens arbete med hyresgäster. Ett förslag till vidare forskning är att 

undersöka om relationsmarknadsföring som idag förespråkas som det ledande 

marknadsföringskonceptet, är relevant i kommuner i landet där det rivs bostäder på grund av 

bristande efterfrågan. Med anledning av att vi i studien har studerat marknader där 

bostadsbrist råder skulle en intressant undersökning därmed vara att undersöka om 

bostadsföretag som verkar på marknader med bristande efterfråga arbetar för att skapa 

förtroende och engagemang för att uppnå kundnöjdhet och bygga relationer till hyresgäster.  
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 I studien har endast bostadsföretagens bild av deras arbete med relationsmarknadsföring 

förmedlats. Förslag till vidare forskning är därmed att undersöka hur hyresgäster i dessa 

bostadsföretag upplever företagens arbete med relationsmarknadsföring ställt mot hur 

bostadsföretag själva upplever sitt arbete med relationer till hyresgäster.  

 

 Förslag till vidare forskning är att undersöka likheter och skillnader mellan kommunala 

bostadsföretag och kommunala tjänsteföretag respektive privata bostadsföretag och privata 

tjänsteföretag som erbjuder andra former av tjänster än boende i deras relationer med 

hyresgäster respektive kunder. Det genom att applicera relationsmarknadsföring i företagens 

arbete för att jämföra dem sinsemellan. 

 

 Ytterligare ett förslag är att göra en likartad studie men utföra den kvantitativt genom att göra 

en enkätundersökning för att nå ett större antal respondenter från bostadsföretag för att se vad 

utfallet då skulle bli. Exempelvis genomföra en undersökning som är mer rikstäckande och 

jämföra hur arbetet med relationer kan se ut i olika delar av Sverige men på marknader som 

har likartade förutsättningar. 
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