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Förord 
 

Vi har under uppsatsprocessens gång fått en fördjupad kunskap inom kommunikation och 

relation. Vi hoppas att ni läsare ska tycka det är lika intressant som vi har gjort och tycka att 

vår uppsats är en givande läsning. Vi har under uppsatsens gång haft både med- och 

motgångar och vi vill tacka följande för den hjälp ni har givit oss! 

 

 

 Våra respondenter för att ni ställde upp och gjorde intervjuer med oss, utan era svar 

skulle inte denna uppsats existera. 

 Våra opponenter och övriga personer som medverkat på våra seminarier. Era åsikter 

har hjälpt oss framåt i de tidpunkterna vi kände att vi hade kört fast. 

 Våra nära och kära som har stöttat oss och hjälpt oss framåt när vi har haft det jobbigt 

och inte kommit framåt i processen. 

 Vår handledare Ingemar Wictor. Tack för dina givande råd och lösningar som har 

hjälpt oss att färdigställa uppsatsen! 
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Sammanfattning 
 

 

Titel: Dags att renovera – Effekten av kommunikation på 

relationen mellan företag och kunder i ett 

förändringsprojekt 

 

Kurs/Ämne:   Företagsekonomi, Ledarskap 15 hp. 

   

Författare:   Fredrik Elghag, Ossian Olsson 

 

Handledare:   Ingemar Wictor 

 

Nyckelord: Miljonprogrammet, Kommunikation, 

Relationsmarknadsföring, Hyresgäster, 

Fastighetsbolag 

 

Problemformulering: Vilken effekt får kommunikation på relationen 

mellan företag och kunder i ett förändringsprojekt? 

 

Syfte: Undersöka hur olika delar i en 

kommunikationsprocess påverkar kunders 

förtroende, engagemang och lojalitet gentemot sitt 

företag. 

 

Teoretiskt perspektiv: Utgångspunkten för undersökningens teoretiska 

perspektiv har varit Morgan och Hunts (1994) 

tidigare studier kring relationsmarknadsföring samt 

Laswells (1948) kommunikationsmodell.  

 

Metod: Uppsatsen är genomförd med en kvalitativ 

metodansats och med ett deduktivt tillvägagångssätt 

för att besvara problemformuleringen. Personliga 

intervjuer har gjorts med fyra anställda på 

fastighetsbolag samt två hyresgäster i respektive 

bolagsbestånd. 

 

Slutsats: Vi har funnit att kommunikation påverkar relationen 

mellan företag och kund. Hyresgästerna har upplevt 

att trovärdighet hos företagen är viktigt för att de ska 

ha förtroende och lojalitet i relationen. 
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Abstract 
 

 

Title: Time to renovate – The effect of communication on 

the relationship between company and customer in a 

change situation 

 

Course/subject:  Busniess administration, Leadership, 15hp 

 

Authors:   Fredrik Elghag, Ossian Olsson 

 

Tutors:   Ingemar Wictor 

 

Keywords: The Million Programme, Communication, 

Relationship Marketing, Tentant, Landlord. 

 

Problem formulation: How does communication affect the relationship 

between company and customer in a change 

situation? 

 

Purpose: Examining how different parts of a communication 

process affects customers trust, commitment and 

loyalty to their company. 

 

Theoretical framework: The starting point for the study’s theoretical 

perspectives have been Morgan and Hunt’s (1994) 

previous studies on relationship marketing and 

Laswell’s (1948) communication model. 

 

Methodology: The paper is performed with a qualitative research 

approach and a deductive approach to answer the 

research question. Personal interviews were 

conducted with four employees in real estate 

companies and two tenants in each company stock. 

 

Conclusion: We have found that communication affects the 

relationship between company and customer. 

Tentants have experinced credibility of businesses is 

important for them to have a confidence and loyalty 

in the relationship. 
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1. Inledning 
 

 

I inledningen beskrivs bakgrunden till rapporten, vilka problem som har belysts och de frågor som 

dessa har gett upphov till. Det berör även vad syftet med projektet är, vilka avgränsningar som gjorts 

samt centrala begrepp som används. 

 

1.1 Problembakgrund 
1965 satte regeringen som mål att en miljon bostäder skulle byggas mellan 1965 och 1974. 

Detta beslut baserades på att Sveriges utveckling efter andra världskriget förde med sig en 

kraftig tillväxt i ekonomin och att det även blev en stor inflyttning till tätorterna 

(Bostadsbyggnadsutredningen, 1965). Enligt Ekbrant (1983) ökade befolkningen i tätorterna 

med ungefär 900 000 personer under miljonprogramsåren och några få år därefter. Denna 

tillökning förorsakades av att Sveriges befolkning totalt sett ökade med cirka 546 000 

personer under åren 1965-80, samtidigt som det skedde en inflyttning från glesbygden till 

tätorterna motsvarande ungefär 546 000 personer (Ekbrant, 1983). Den då rådande 

högkonjunkturen medförde att invånarna fick en ökad realinkomst som även den ledde till 

ökad efterfrågan på bostäder (Vidén & Lundahl, 1992). 

 

Totalt sett byggdes, under åren 1965-1974, 1 006 000 nya lägenheter (Statistiska 

Centralbyrån, 2009). SABO, som är en förening för allmännyttiga fastighetsbolag, har idag ett 

bestånd på motsvarade 390 000 av miljonprogramslägenheterna, resterande är privatägda eller 

rivna. De uppger i sin rapport (SABO, 2009) att 300 000 av dessa fortfarande behöver 

renoveras. Orsaken till detta är att fastigheterna, tekniskt sett, börjar bli nedslitna som 

exempelvis väggar utan fuktspärr, takläckage och elinstallationer som inte lever upp till 

dagens standard. För att renovera det nuvarande beståndet till vad som idag anses vara 

nybyggnadsstandard, krävs det enligt SABO (2009) ett belopp som uppgår till 12 000 kr per 

kvadratmeter. Detta innefattar renovering av badrum och kök, utbyte av installationer, 

miljöanpassning, energieffektivisering och tillgänglighetsanpassning. Vid en renovering av en 

tvårumslägenhet på 50 kvadratmeter motsvarar detta en utgift på totalt 600 000kr. Följden av 

detta är att fastighetsbolaget måste genomföra en väsentlig hyreshöjning för att täcka upp den 

ökade kapitalkostnaden (SABO, 2009). Renoveringar med stora hyreshöjningar som följd har 

skett och sker nu på många platser runt om i landet (Rosendahl, 2013). I samband med 

renoveringar sätts relationen, mellan fastighetsbolag och deras hyresgäster, på prov. 

 

Fastighetsbolag 2 skriver i sin årsredovisning att det är viktigt för dem med nöjda hyresgäster. 

De menar att ”nöjda hyresgäster leder till såväl högre betalningsvilja som minskade 

omflyttningar i det långa loppet” (Fastighetsbolag 2, 2013, s. 3). VD:n på fastighetsbolag 1 

uttrycker på deras hemsida att de arbetar med kvalitet, trygghet och långsiktighet. Där deras 

långsiktiga engagemang ger dem möjligheten att få nära och goda relationer med sina 

hyresgäster (Fastighetsbolag 1, 2012). Vidare belyser fastighetsbolag 3 (2013) i sin 

årsredovisning att de förespråkar social hållbarhet där de i dialog med hyresgästerna vill få 

insyn i vad som är viktigt för att bevara kvaliteterna i hyresgästernas närområde. Det har dock 

visat sig att hyresgästerna har varit missnöjda med den information de fått från 

fastighetsbolagen inför renoveringar (Lokaltidning 1, 2007; Lokaltidning 2, 2008). 

 

Enligt Morgan och Hunt (1994) stärker relationer samarbetet med kunderna, vilket leder till 

att de blir trogna företaget. Rasila (2010) genomförde en studie 2010 om vilka faktorer som 

har betydelse för hyresgäster i sin relation med deras hyresvärdar. Detta för att hon i 
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diskussion med fastighetsägare hade kommit fram till att nära och långvariga relationer med 

hyresgästerna var värdefulla. Rasila (2010) kom fram till att de fyra faktorer som hade störst 

betydelse var engagemang, förtroende, ha del i information och kommunikation.  

1.2 Problemdiskussion 
Tidigare forskning har kommit fram till att det finns indikatorer på att kommunikation har en 

direkt inverkan på centrala delar i relationsmarknadsföringen som förtroende och engagemang 

(Andersen, 2001; Zeffane, Tipu, & Ryan, 2011). Tidigare forskning har även visat sig att 

kommunikation och förtroende har inverkan på kunders lojalitet gentemot företag (Ball, 

Coelho, & Machás, 2004). Har kunden inte förtroende, engagemang och lojalitet gentemot 

företaget leder det till att samarbetet försämras, problem blir olösta och att relationen slutligen 

upphör. Det är därför viktigt att underhålla relationen (Morgan & Hunt, 1994; Andersen, 

2001; Ball et al., 2004). 

 

För att underhålla relationer är kommunikation ett viktigt verktyg (Andersen, 2001). 

Kommunikation är en process där information sänds och tags emot av olika sändare och 

mottagare (Al-Fedaghi, Alsaqa, & Fadel, 2009). För att kommunikationen skall genomföras 

effektivt krävs det att mottagaren har förstått det budskap som sändaren hade för avsikt att 

meddela (Dewatripont & Tirole, 2005). Störningar i kommunikationen är dock vanliga och 

kan orsakas av såväl sändare som mottagare eller det kommunikationsmedel i vilken 

kommunikationen genomförts (Barret, 2006). Tidigare forskning har även kommit fram till att 

kommunikation är av stor betydelse i samband med planerade förändringar (Wagner, 2006; 

Elving, 2005). Mottagaren i kommunikationen inför en planerad förändring är oftast inte 

involverad i planeringen vilket medför oförståelse och motsättningar mot förändringen 

(Wagner, 2006).  

 

Tidigare studier har visat på att kommunikationens effekt på relationen mellan företag och 

kunder kan vara starkare i samband med särskilda situationer, som exempelvis större 

förändringar (Ostrom & Iacobucci, 1995; Webster & Sundaram, 2009). I vår kontext, 

fastighetsbranschen, är kunden en hyresgäst. Företaget utgörs av ett fastighetsbolag som hyr 

ut lägenheter till kunderna. En större förändring i denna kontext utgörs av en omfattande 

renoveringsprocess som har stor påverkan på kunderna dels ekonomiskt, genom 

hyreshöjningar, men även rent praktiskt då hyresgästerna kan behöva annat tillfälligt boende. 

Större förändringar, köp som har stor betydelse för kunderna och stressfyllda situationer, 

medför en starkare åsikts- och känsloinblandning för kunderna (Ostrom & Iacobucci, 1995; 

Moschis, 2007; Webster & Sundaram, 2009). Företagens kommunikation har då större 

betydelse för relationen med kunden än vid normala förhållanden (Ostrom & Iacobucci, 1995; 

Webster & Sundaram, 2009). Relationen mellan fastighetsbolag och hyresgäster är speciell 

för att företaget levererar en direkt livsviktig tjänst för kunden. Detta med hänsyn till Maslows 

behovstrappa (1970) där skydd och logi utgör det andra steget, efter mat, för mänskliga 

behov. Hushåll är därför direkt nödvändigt genom att det erbjuder skydd och logi för 

människor, vilket ger dem grunden till ett bra liv (Otubu, 2012). Ser vi därför en teoretisk och 

praktisk forskningslucka i att undersöka hur relationen mellan företag och kunder påverkas av 

kommunikationen inför ett förändringsprojekt. Detta med stöd av Wagners (2006) förslag om 

att vidareforskning skulle göras på vilken effekt olika kommunikationsaktiviteter fick i olika 

förändringsprojekt. Samt en förhoppning om att industrins särskilda förhållanden och den 

stora förändringen som sker för företaget och kunderna ska ge en nyanserad bild av 

kommunikations påverkan på relationer. 
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1.3 Frågeställning 
Vilken effekt får kommunikation på relationen mellan företag och kunder vid ett 

förändringsprojekt? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur olika delar i en kommunikationsprocess påverkar 

kunders förtroende, engagemang och lojalitet gentemot sitt företag i samband med ett 

förändringsprojekt. Detta eftersom förtroende, engagemang och lojalitet är tre viktiga attribut 

i en relation. 

1.5 Avgränsningar 
Vi har i denna studie riktat in oss på relationen och kommunikationen mellan fastighetsbolag 

och deras hyresgäster. Vi har då avgränsat oss till att undersöka kommunikationen inför en 

renoveringsprocess. Av denna anledning har vi fokuserat på teorier som berör relations-

marknadsföring och kommunikation. I relationsmarknadsföring har vi tittat närmre på tre 

begrepp som är förtroende, engagemang och lojalitet. Inom kommunikation har vi fördjupat 

oss i Laswells kommunikationsmodell med sändare, meddelande, kommunikations-medel, 

mottagare och effekt, samt störningar av kommunikation.  

1.6 Centrala Begrepp 
 

Kommunikation - ”Kommunikation är vanligtvis definierat som en process av att 

sända och ta emot” (Al-Fedaghi et al., 2009, s. 29). 

 

Relation - Relationsmarknadsföring är etablering, utveckling och underhåll 

av relationer av samarbetspartners. Meningen med relations-

marknadsföring är att stärka samarbetet med kunderna och på så 

sätt göra dem trogna företaget (Morgan & Hunt, 1994). 

 

Engagemang - Engagemang är att en samarbetspartner lägger ner maximala 

ansträngningar på att bevara en relation (Morgan & Hunt, 1994). 

 

Lojalitet - Lojalitet är att kunder göra återkommande inbetalningar och 

sprider ett gott ord om företaget (Lilly, Tippins, & Pollack, 2007). 

 

Förtroende - Förtroende är att en samarbetspartner har tillit i en annan 

samarbetspartners trovärdighet och integritet (Morgan & Hunt, 

1994). 
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2. Teoretisk referensram 
 

 

Vi har valt att använda relationsmarknadsföring och kommunikation som teoretisk grund. Vi 

kommer presentera en kommunikationsmodell som involverar sändare, mottagare, 

meddelande, kommunikationsmedel och störningar av kommunikationen. Detta för att vårt 

syfte är att undersöka vilken effekt kommunikationen får på relationen mellan fastighetsbolag 

och deras hyresgäster. 

 

2.1 Kommunikation 

”Kommunikation är vanligtvis definierat som en process av att sända och ta emot” (Al-

Fedaghi et al., 2009, s. 29). Denna kommunikationsprocess kan återfinnas inom många olika 

ämnesområden och därför har intresset för en kommunikationsmodell varit stort (Al-Fedaghi 

et al., 2009). Al-Fedaghi et al (2009), som har utvecklat en flödesmodell utifrån Shannon och 

Weavers modell, anser vidare att en kommunikationsmodell är en förebild för 

kommunikationsprocessen. Detta genom att den är ett standardiseringsverktyg som bland 

annat tillhandahåller hjälp för kommunikation i relationer (Al-Fedaghi et al., 2009). 

 

Harold D. Laswell presenterade 1948 en kommunikationsmodell (Figur 2.2.1) som 

involverade sändare, meddelande, kommunikationskanal, mottagare och effekt (McQuail & 

Sven, 1993). Effekt gör att kommunikationen blir observerbar och mätbar utifrån förändringar 

på mottagarens sida som framkallats av identifierbara element i processen (Fiske, 1997). 

Laswell menade att ett bra sätt att beskriva kommunikation på var att ta fram svaret på 

frågorna:  

 

 Vem? 

 Säger vad? 

 Genom vilken kanal? 

 Till vem? 

 Vad får det för effekt? 

 
Figur 1 The Laswell Formula - Kommunikationsmodell (Laswell, 1948) 

Claude E. Shannon och Warren Weaver presenterade 1949 en annan kommunikationsmodell 

(Figur 2.2.2) som även den involverar sändare, meddelande, kommunikationskanal och 

mottagare (Shannon & Weaver, 1964). Denna modell är utvecklad på ett mer matematiskt sätt 

där beräkningar på hur mycket information som kan sändas genom en kommunikationskanal 

och hur mycket som förstörs utav störningar (McQuail & Sven, 1993). Dock går det att 

anamma denna modell även på människor och införandet av störningar av kommunikationen 

är en bra aspekt i en kommunikationsmodell (McQuail & Sven, 1993). 
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Figur 2 Shannon och Weavers matematiska modell (Shannon & Weaver, 1949) 

Shannon och Weavers modell är den mest vanligt använda kommunikationsmodellen och har 

presenterats i många olika varianter (Al-Fedaghi et al., 2009). Detta kan kännas igen genom 

att många av dagens kommunikationsmodeller är uppbyggda som en kommunikativhandling 

mellan sändare och mottagare (Al-Fedaghi et al., 2009). Dewatripont och Tirole (2005) menar 

att det i all kommunikation finns en sändare och en mottagare. De hävdar även att en viss 

överensstämmelse måste finnas mellan sändare och mottagare för att kommunikationen skall 

genomföras effektivt. Pagin (2008) anser, liksom Dewatripont och Tirole, att det i varje 

kommunikationstillfälle finns en sändare och en mottagare, men tillägger även ett budskap. 

Pagin (2008) menar vidare att det som sker vid ett kommunikationstillfälle är att en sändare 

har en känsla eller en tanke som denne vill förmedla till mottagaren. Sändaren avger då ett 

budskap genom ett meddelande till mottagaren. Mottagaren tar emot detta budskap och bildar 

sig en egen tanke eller känsla. I denna process identifierar Petison (2010) även ett ”brus”, en 

sorts störning av meddelandet som kan utgöras av kulturella- och språkliga skillnader. 

Greenman (2008) har såsom åsikt att kommunikation kräver en fri vilja hos mottagaren. Med 

andra ord att en sändare avger ett budskap som mottagaren får tolka fritt. Han definierar 

kommunikation som ”handlingar avsedda att förmedla tankar som sker genom medel som är 

rimligen igenkännliga att betjäna detta ändamål” (Greenman, 2008, s. 1341). Andersen (2001) 

definierar kommunikation som ”det mänskliga sättet att överföra ett meddelande till andra och 

göra det förstått på ett meningsfullt sätt” (Andersen, 2001, s. 168). 

2.1.1 Sändare 

En sändare är enligt Dewatripont och Tirole (2005) en källa eller en talare. Sändaren måste 

lägga ner mycket tid, uppmärksamhet och andra resurser för att kommunicera sitt budskap 

effektivt (Dewatripont & Tirole, 2005). En sändares främsta uppgift är att omvandla 

meddelandet till en kod eller en signal som ska lämpa sig för det kommunikationsmedel som 

signalen sedan ska sändas till en mottagare med. Sändarens karaktär påverkar hur 

meddelandet kodas och påverkar därför hur meddelandet kommer att uppfattas (Shannon & 

Weaver, 1964). Al-Fedaghi et al. (2009) menar att sändaren, utöver att sända meddelandet, 

likväl kan vara skaparen av meddelandet eller adressat för ett meddelande. Detta gör det 

möjligt för en kommunikationskedja mellan olika parter (Al-Fedaghi et al., 2009). Windahl 

och Signitzer (1992) gör en skillnad på sändare och kommunikatör. De menar att en sändare 

är den som sänder meddelandet och en kommunikatör är den som rent tekniskt framställer 

meddelandet åt sändaren. Detta medför att den som kommunicerar med mottagaren egentligen 

är kommunikatören, den som framställer meddelandet. Om det är oklart i meddelandet vem 
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som står för vad i det utsända meddelandet kan detta störa hur väl informationen tas emot av 

mottagaren. Detta påverkar i sin tur hur mottagaren ser på trovärdigheten och legitimiteten 

hos sändaren (Windahl & Signitzer, 1992).  

2.1.2 Meddelande 

Windahl och Signitzer (1992) förklarar meddelande på följande sätt: ”What is transmitted in 

the communication process is called the message” (Windahl & Signitzer, 1992, s. 11). Ett 

meddelande kan delas in i tre steg, det första är att ett meddelande kan bestå av ord och bilder 

som levererar ett budskap. Det andra steget är att budskapet påverkas av sändarens intentioner 

och uppfattning. Det tredje är att budskapet i meddelandet kan få annan innebörd för 

mottagaren än vad sändaren hade för avsikt att meddela. Att ett budskap i ett meddelande kan 

uppfattas olika av sändaren och mottagaren är något som sändaren ofta glömmer bort. Detta är 

en stor anledning till problem i kommunikationen (Windahl & Signitzer, 1992). Pagin (2008) 

anser att det är en lyckad kommunikation när mottagaren förstår budskapet och bildar samma 

uppfattning som sändaren hade för avsikt att meddela. Shannon och Weaver (1964) anser att 

ett meddelande produceras av en informationskälla som ska leverera information till en 

destination och utgörs av en sammansättning symboler som till exempel bokstäver, ord, noter 

och punkter. Information är enligt Shannon och Weaver (1964) något som vi kan välja att 

säga, snarare än vad vi säger. De gör här en skillnad på innebörden av ett meddelande och 

informationen. Två meddelanden kan innehålla lika mycket text eller information även om det 

ena meddelandet har en stor betydelse medan det andra är struntprat. Shannon och Weaver 

(1964) menar därför att information är ett mått på en persons frihet i att välja ett meddelande. 

Meddelandets innebörd kan uppfattas olika av olika mottagare, därför måste meddelande 

anpassas efter mottagarens språk och perspektiv. Vidare ska ett meddelande innehålla riklig 

och tydlig information, men inte så mycket att det blir överflödigt och orsakar distraktion hos 

mottagaren. Ett meddelande kan uppfattas på skilda sätt av olika mottagare. Det är därför 

viktigt att sändaren anpassar sitt meddelande till mottagarens kunskap, som utbildning och 

språk (Dewatripont & Tirole, 2005). Kvalitén i informationen spelar även större roll i att 

skapa förtroende än ett större flöde av utskickade meddelanden (Kottila & Rönni, 2008). För 

att kunna kommunicera väl med människor från andra länder och kulturer krävs det en 

kunskap i hur utveckling av effektiva och meningsfulla interkulturella meddelanden ska 

utvecklas (Harvey & Griffith, 2002). 

2.1.3 Kommunikationsmedel 

Kommunikationsmedel är en fysisk aktivitet som levererar den information som sändaren har 

för avsikt att delge mottagaren genom ett meddelande (Al-Fedaghi et al., 2009). Ett 

kommunikationsmedels kapacitet bestäms genom dess förmåga att förmedla den information 

som sändaren har producerat (Shannon & Weaver, 1964). Hur väl informationen förmedlas 

påverkas av signalens karaktär, möjliga störningar av kommunikationen, hur mycket som ska 

förmedlas och kommunikationens möjlighet att behandla olika sorters signaler (Shannon & 

Weaver, 1964).  

 

Skriftlig kommunikation, som brev, e-mail och broschyrer har stor betydelse för att utveckla 

och underhålla en god relation med kunder (Raciti & Dagger, 2010). Raciti och Dagger 

(2010) genomförde en undersökning där de samlade in data angående vad studenter i 

Australien ansåg vara viktiga egenskaper i skriftlig kommunikation och hur de ansåg att deras 

relation till företag förhöll sig utifrån detta. De viktigaste egenskaperna för ett bra skriftligt 

meddelande var; klarhet i texten (relevant information och tydliga meningar), estetik 

(teckensnitt och storlek på texten), noggrannheten (inga stavfel) och de fysiska egenskaperna 
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(papperskvalitet och färg på pappret). De kom även fram till att kommunikationens 

uppbyggnad hade en stark positiv påverkan på kunders upplevda relation med företagen 

(Raciti & Dagger, 2010). De flesta organisationer kommunicerar någon gång genom skriftlig 

kommunikation med sina kunder och Raciti och Dagger (2010) menar därför att det är viktigt 

för företagen att veta vilka egenskaper som har betydelse och hur de påverkar kundernas 

uppfattning av deras relation. 

 

Kommunikation med kunder genomförs oftast genom envägskommunikation (Ballantyne, 

2004; Repo & Grönroos, 2004). Mycket tid läggs därför ner på att utveckla och skapa texter 

som verkar övertygande. Dock är det många av dessa meddelanden som inte uppmärk-

sammas, och anses därför bara vara ett försök till att kommunicera (Ballantyne, 2004). 

Ballantyne (2004) menar vidare att det största problemet är att oftast räcker inte ord till för att 

representera vad vi faktiskt menar. I envägskommunikation anses sändaren ha makten och är 

den som styr över kommunikationsprocessen (Windahl & Signitzer, 1992). Detta belyser även 

Andersen (2001) på så vis att envägskommunikation utgörs ofta av en aktiv sändare och en 

passiv mottagare, vilket inte leder till en dialog. Duncan och Moriarty (1998) menar att 

envägskommunikation mest fungerar som informering och att samspel mellan företag och 

kunder är viktigt, detta uppnås genom att möjliggöra tvåvägskommunikation. 

 

I tvåvägskommunikation ges det möjlighet för kunderna att besvara välutvecklade texter och 

även tillfälle att träffas personligen. Tvåvägskommunikation ses därför som en dialog vilket 

utvecklar bättre relationer med kunderna (Ballantyne, 2004).  

 

Face-to-face är en typ av tvåvägskommunikation och genom tvåvägskommunikation med 

kunden kan företagen bygga upp, utveckla och behålla relationen med kunden. Även om 

relationen ändrats till det sämre genom att kunden har blivit besviken på företaget kan detta 

repareras genom en ökad förståelse av kommunikationsprocessen (Repo & Grönroos, 2004). 

Face-to-face-kommunikation är den typen av kommunikation som har visat sig vara bäst när 

det handlar om ett samarbete (Ben-Ner & Putterman, 2009). Face-to-face-kommunikation 

utförs verbalt och detta gör det möjligt att ge löften samtidigt som meddelandet ges. 

Engagemang, medkänsla och andra känslor kan också förmedlas via tonfall, ansiktsuttryck 

och kroppsspråk (Ben-Ner & Putterman, 2009). Face-to-face-kommunikation har även 

psykologisk inverkan på mottagaren som gör att det som ska kommuniceras känns 

trovärdigare och att denne litar på vad som sägs. Undersökningar har visat att kommunikation 

via tillexempel via e-post ger bättre samarbete än ingen kommunikation men mindre än face-

to-face (Ben-Ner & Putterman, 2009). När kommunikationen utförs face-to-face försvinner 

dock anonymiteten, vilket ökar risken för att tillexempel hudfärg, kön eller längd påverkar 

kommunikationen (Ben-Ner & Putterman, 2009).  

 

En viktig del av tvåvägskommunikationen är feedback, det är i feedbacken sändaren får 

respons på att mottagaren har uppfattat meddelandet korrekt (Duncan & Moriarty, 1998). 

Feedback är en central roll inom tvåvägskommunikation, utan feedbacken finns det ingen 

dialog. Om de som mottagit kommunikation inte har en möjlighet att ställa frågor uppstår en 

irritation från deras sida (Schramm, 1973). Traditionellt har företag använt sig av marknads-

undersökningar och försäljningsresultat när de ska ta fram hur det har gått efter att något har 

gjorts inom företaget. Det är sedan dessa grunder de har använt sig av när de tagit fram nya 

produkter och tjänster som ska passa kunderna bättre och öka lojaliteten för företaget, den nya 

tekniken har ändrat detta och tekniken som nu finns har gjort att feedbacken kan göras 

snabbare, med större räckvidd och att kvalitén i feedbacken ökar (Duncan & Moriarty, 1998). 
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2.1.4 Störningar 

Om en person har mer frihet i sitt val av meddelande leder detta till mer information och 

större osäkerhet i att meddelandet innehåller den information som ska levereras (Shannon & 

Weaver, 1964). Om störningar som särskilda förvrängningar, särskilda fel eller irrelevant 

information, tas med i beräkningen ökar informationsmängden men även dess opålitlighet 

(Shannon & Weaver, 1964). När signalen väl når mottagaren har informationsmängden ökat i 

form av oönskad information som tillkom via störningar och detta gör det svårare för 

mottagaren att tyda vad sändaren hade för avsikt att informera (Shannon & Weaver, 1964).  

 

Barret (2006) menar att störningar i kommunikationen kan orsakas av såväl sändare som 

mottagare. Hur ett meddelande uppfattas påverkas bland annat av hur informationen levereras, 

ordval i informationen och trovärdigheten hos sändaren (Barret, 2006). Vidare menar Barret 

(2006) störningar kan motverkas genom att försöka förstå mottagaren, att välja rätt 

kommunikationsmedel och framställa tydliga meddelanden. I interkulturella relationer kan 

effektiviteten minskas och missförstånd uppstå. Harvey och Griffith (2002) menar att detta 

kan motverkas genom att kommunikationen ska vara personligt inriktad och innehålla en 

måttlig mängd information samt genomföras frekvent och som tvåvägskommunikation. 

2.1.5 Mottagare 

Mottagarens huvudsakliga uppgift är att avkoda den signal som sändaren har skickat och 

omvandla den till ett meddelande som sedan skall föras till sin destination (Shannon & 

Weaver, 1964). Precis som att sändarens karaktär påverkar hur meddelandet kodas, påverkar 

mottagarens karaktär hur meddelandet avkodas (Shannon & Weaver, 1964). En mottagare 

behöver avkoda meddelandet, upprepa det och förstå det för att mottagaren ska kunna ta till 

sig innebörden av meddelandet. Detta kräver att mottagaren, vid avkodning av meddelandet, 

tar hänsyn till vem sändaren är och dess egenskaper för att verkligen förstå intentionen i 

meddelandet (Dewatripont & Tirole, 2005).  

2.1.6 Effekt 

Ett meddelandes destination kan utgöras av en mottagares hjärna, som får det avkodade 

meddelandet och bildar sig en uppfattning om vad som meddelades, det får en effekt 

(Shannon & Weaver, 1964). Detta steg skiljer sig från mottagare genom att en mottagare kan 

till exempel få ett e-mail men välja att slänga det utan att läsa det. Genom att läsa 

meddelandet når det fram till sin destination och mottagare har fullföljt sin uppgift att avkoda 

meddelandet (Al-Fedaghi et al., 2009). Windahl och Signitzer (1992) gör här en skillnad på 

effekt och konsekvens. En effekt är resultatet av kommunikationen och konsekvensen är 

vilken inverkan som andra delar av kommunikationen har fått för mottagaren. Det är viktigt 

att ta hänsyn till detta då många lägger mer vikt på att ta fram ett meddelande än att se vad det 

kan få för konsekvens (Windahl & Signitzer, 1992). 

2.2 Relation 

Morgan och Hunt (1994) beskriver relationsmarknadsföring som etablering, utveckling och 

underhåll av relationer med samarbetspartners. Meningen med relationsmarknadsföring är att 

stärka samarbetet med kunderna och på så sätt göra dem trogna företaget. En kund antas 

generera mer inkomster genom återkommande transaktioner med ett företag än vad få 

maximerande transaktioner skulle ge (Morgan & Hunt, 1994; Andersen, 2001). Förtroende, 

engagemang och lojalitet är tre viktiga attribut för att skapa, utveckla och behålla 

samarbetspartners (Morgan & Hunt, 1994; Mohr & Spekman, 1994; Kumar, Scheer, & 

Steenkamp, 1995; Rasila, 2010). En kunds förtroende för och engagemang till ett företag, i en 
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relation, medför framförallt tre fördelar. Den första är att förtroende och engagemang 

minimerar risken med att kunden lämnar på grund av annan möjlighet presenteras. Den andra 

är att kortsiktiga orättvisor kan återgäldas över en längre tid. Den tredje fördelen är att det 

reducerar transaktionskostnaden för flera kortare relationer (Ganesan, 1994; Morgan & Hunt, 

1994). Morgan och Hunt (1994) menar vidare att förtroende och engagemang är de attribut 

som gör att kunden är lojal mot företaget.  

 

Kommunikation är viktigt för relationsmarknadsföring eftersom kommunikationen direkt 

påverkar relationen mellan företag och kund på flera olika sätt. Kommunikationen gör det 

möjligt för parterna att förstå varandras intentioner och förmågor (Andersen, 2001). En 

grundförutsättning för att skapa förtroende mellan samarbetspartners är kommunikation 

(Anderson & Narus, 1990). Repo och Grönroos (2004) ger uttryck för att kommunikation är 

viktigt för att ha en lyckad relation med kunder, på så sätt att det bygger upp och utvecklar en 

relation över tiden. I takt med att dagens kunder blir mer berättigade till att delta i 

tvåvägskommunikation måste därför kommunikationsstrategierna tänkas över (Repo & 

Grönroos, 2004). För att samarbetet ska fortlöpa är det viktigt att utveckla och underhålla ett 

brett urval av kommunikationsalternativ. Här utgörs kommunikationen av informering såväl 

som att lyssna och svara på frågor. Andersen (2001) menar att all personal som har kontakt 

med kunderna är marknadsförare på deltid genom att de involveras i marknads-

kommunikationen. Det är därför viktigt att upplysa personalen med information om kunderna 

och hur relationen förändras, annars kan det bli olika uppfattningar om hur relationen ser ut. 

Harvey och Griffith (2002) talar även de om vikten av att ha en samordnad kommunikation 

med kunderna. Om sälj- och kundservicepersonal inte är samordnade i sin kommunikation 

med kunderna uppstår förvirring och fel i kommunikationen. För att distribuera information 

till både personal och konsumenter, samt daglig kommunikation, är e-mail ett bra 

kommunikationsalternativ. Vad som dock är att föredra, om möjligt, är att genomföra 

kundbesök för att ge konversationer med personlig kontakt. Möten, av personlig karaktär, har 

visat sig vara det mest givande formen av kommunikation. Om mötet genomförs hos kunden, 

ger det företaget en större förståelse för vad kunden behöver (Andersen, 2001).  

 

Alla serviceföretag med kundfokus måste basera sin servicekvalitet på förväntningar och 

uppfattningar från kundens sida (Lai & Lai, 2013). Vidare anser Sikka, Puxty, Willmott och 

Cooper (1998) att företag bör ha i åtanke att det förekommer en förväntningsklyfta mellan vad 

företag har för åsikt att göra och vad kunderna förväntar sig ska hända. Detta för att det är 

kunden som är slutanvändaren och desto större förväntningsklyftan är desto lägre blir 

trovärdigheten hos företaget vilket påverkar såväl intäkter som rykte (Sikka et al., 1998; Lai 

& Lai, 2013). Genom att företaget ärligt och riktigt kommunicerar med kunderna om vad som 

ska hända, hur kunderna kommer påverkas och hur renoveringsprocesserna kommer se ut, 

menar Severt (2002) att det är troligare att kundernas uppfattning och förväntningar kan 

motsvaras. Vilket i sin tur kan leda till att kundernas förtroende, engagemang samt lojalitet till 

företaget kan öka. Detta har sin motsvarighet i att om förväntningarna och uppfattningen inte 

motsvaras leder det till besvikelse bland kunderna vilket kan få som konsekvens att kunderna 

lämnar företaget och att intäkterna därmed sjunker (Severt, 2002).  

2.2.1 Förtroende 

Förtroende kan definieras som ”one party has confidence in an exchange partner’s reliability 

and integrity” (Morgan & Hunt, 1994, s. 23). Förtroende kan även definieras som ”a 

willingness to rely on an exchange partner in whom one has confidence” (Moorman, Zaltman, 

& Deshpande, 1992, s. 315). Om en kund känner förtroende för ett företag tyder detta på att 

kunden upplever företaget som trovärdigt och att det har hög integritet. Trovärdighet och hög 
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integritet associeras ofta med kvaliteter som hög kompetens, ärlighet, rättvisa, ansvarstagande 

och hjälpsamhet (Morgan & Hunt, 1994). Förtroende medför ökat inflytande och högre 

duglighet som på lång sikt ökar fördelarna och nyttan av relationen (Roberts et al., 2003).  

 

Roberts et al. (2003) delar in förtroende i två kategorier. De menar att en kund kan känna 

förtroende för ett företags trovärdighet och i ett företags hjälpsamhet. Trovärdighet har sin 

grund i huruvida kunden kan tro på det som företaget säger, att de är pålitliga och att de lever 

upp till sitt rykte. Trovärdigheten påverkas väldigt mycket av förväntningsklyftan i vad 

företagen förmedlar och vad kunderna förväntar sig av företaget (Sikka et al., 1998). 

Hjälpsamhet bygger på hur kunden uppfattar att företaget bryr sig om kunden och dennes 

välmående (Ganesan, 1994; Kumar et al., 1995; Roberts et al., 2003). 

2.2.2 Engagemang 

Engagemang identifieras av många forskare som ett viktigt mätinstrument av relationskvalitet 

(Morgan & Hunt, 1994; Roberts et al., 2003; Rasila, 2010). Morgan och Hunt (1994) 

definierar engagemang som ”an exchange partner believing that an ongoing relationship with 

another is so important as to warrant maximum efforts at maintaining it; that is, the committed 

party believes the relationship is worth working on to ensure that it endures indefinitely” 

(Morgan & Hunt, 1994, s. 23). Relationer är uppbyggda kring ömsesidigt engagemang 

(Morgan & Hunt, 1994; Roberts et al., 2003). Engagemang är det som skiljer lyckade 

relationer från misslyckade på så sätt att engagemang medför att problem genomarbetas och 

reds ut vilket är en förutsättning för att en relation ska fortlöpa (Roberts et al., 2003). Stern 

(1997) menar att när engagemanget för relationen ökar medför det att båda parter är mer 

motiverade att bibehålla relationen och trots att andra alternativ kan presentera sig väljer 

parterna att stanna kvar i relationen. Ökat engagemang är ofta ett resultat av ökade 

investeringar och leder till mer investering i relationen. Ju mer tid och pengar som spenderas 

på en relation ju längre beräknas relationen vara (Stern, 1997). Ett sätt att stärka kundernas 

engagemang kan vara att reducera eventuella förväntningsklyftor. Genom att företagen lever 

upp till de förväntningar som kunderna har, kan de stärka kundernas engagemang i relationen 

(Severt, 2002). 

2.2.3 Lojalitet 

Kundernas lojalitet är en högt värderad tillgång för företag (Lilly, Tippins, & Pollack, 2007). 

Reichheld (1996) menar att ”the longer a customer stays with a company, the more that 

customer is worth” (Reichheld, 1996, s. 57). Detta är för att lojala kunder gör återkommande 

inbetalningar och, genom att sprida ett gott ord, få in nya kunder till företaget (Lilly et al., 

2007). För att kunna utveckla och behålla kundlojaliteten använder sig företag av olika 

aktiviteter. Dessa aktiviteter kallas relationsmarknadsföringsinstrument och de vanligaste 

aktiviteterna är att skicka ut nyhetsbrev och att ha lojalitetsprogram, där gåvor och belöningar 

baserar sig på lojalitet (Lilly et al., 2007). För att vidare förstärka lojaliteten och för att 

motverka att kunder lämnar relationen är det viktigt att smalna av eventuella 

förväntningsklyftor i vad kunder förväntar sig och vad leverantörer levererar. Detta för att 

stora förväntningsklyftor kan få som konsekvens att kunder lämnar företaget (Severt, 2002). 

2.2.4 Särskilda förhållanden 

Vid köp av varor eller tjänster som anses vara väldigt betydelsefulla eller rent av livsviktiga, 

såsom bostadsköp eller renoveringar (Moschis, 2007), är det extra viktigt att företag levererar 

och lever upp till kundförväntningar (Webster & Sundaram, 2009). Särskilda situationer och 

kommunikation därtill har visat sig medföra mer kundengagemang än i vanliga situationer 

och påverkar därför kundens inställning till tjänsten (Webster & Sundaram, 2009).  Moschis 
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(2007) menar att situationer likt dessa, som bostadsköp och renoveringar, har tendenser till att 

orsaka stress bland köparna, då beslut får livslånga följder. Företag kan här skapa kundnöjdhet 

och lojalitet genom att hjälpa kunderna i den stressfyllda situationen (Moschis, 2007). För att 

klara av stressfyllda situationer föreslår Moschis (2007) problemlösning, socialsupport, 

informationsdelgivning och försök till att omvärdera situationer.  

 

2.3 Koppling mellan koncept 

2.3.1 Sändare 

Sändare är en källa eller talare som måste lägga ner mycket tid, uppmärksamhet och andra 

resurser för att kommunicera ett budskap effektivt (Dewatripont & Tirole, 2005). I vårt fall 

utgörs sändaren av ett fastighetsbolag som kommunicerar med sina hyresgäster och är därför 

den ena av två samarbetspartners i relationen mellan företaget och kunden (Morgan & Hunt, 

1994). Sändarens karaktär påverkar hur meddelandet kommer att uppfattas (Shannon & 

Weaver, 1964). Om det är oklart vem som är sändare av meddelandet kan det påverka hur 

mottagaren ser på trovärdigheten och legitimiteten hos sändaren (Windahl & Signitzer, 1992). 

Detta påverkar relationen genom att om kunderna inte anser att företaget är trovärdigt eller 

har hög integritet, sänker det deras förtroende till företaget (Morgan & Hunt, 1994). Det gäller 

även hur kunderna upplever företagets hjälpsamhet, om de bryr sig om kunden och dennes 

välmående (Ganesan, 1994; Kumar et al., 1995; Roberts et al., 2003).  

2.3.2 Meddelande 

Ett meddelande innehåller information och är det som överförs från en sändare till en 

mottagare i en kommunikationsprocess (Shannon & Weaver, 1964; Windahl & Signitzer, 

1992). Informationen ska vara tydlig och riklig, men inte i den mängden att den blir 

överflödig och orsakar distraktion hos mottagaren (Dewatripont & Tirole, 2005). 

Meddelandet och informationen påverkar alla delarna av relationen då den utgör en stor del av 

förväntningsklyftan. I meddelandet informerar företaget vad som ska ske vilket skapar 

förväntningar bland kunderna. Om inte företagen lever upp till förväntningarna kommer såväl 

förtroendet, engagemanget och lojaliteten bland kunderna att försämras (Sikka et al., 1998; 

Severt, 2002; Lai & Lai, 2013).  

2.3.3 Kommunikationsmedel 

Kommunikationsmedel är en fysisk aktivitet som via meddelandet levererar den information 

som sändaren av för avsikt att delge mottagaren (Al-Fedaghi et al., 2009). Kommunikations-

medel kan vara envägskommunikation som brev, e-mail och broschyrer, men även 

tvåvägskommunikation som möten, telefonsamtal eller svarsmöjligheter på brev och e-mail 

(Ballantyne, 2004; Repo & Grönroos, 2004; Raciti & Dagger, 2010). Kommunikationsmedel 

hänger samman med relationen genom att det är företagens sätt att nå kunderna, samt att 

tvåvägskommunikation är ett bra sätt för företag att bygga upp, utveckla och behålla 

relationer med kunder (Repo & Grönroos, 2004). Genom den feedback som kunderna kan 

lämna i tvåvägskommunikation kan företagen ta fram och förbättra tjänster till att passa 

kunderna bättre och på såvis öka deras lojalitet mot företaget (Duncan & Moriarty, 1998). 

Vidare påverkas förtroendet av face-to-face-kommunikation genom att det personliga mötet 

får en psykologisk inverkan på mottagaren som gör att sändaren känns trovärdigare (Ben-Ner 

& Putterman, 2009). 

2.3.4 Störningar 

Störningar kan vara förvrängningar, särskilda fel eller irrelevant information som ökar 

informationsmängden och gör det svårt för mottagaren att förstå vad sändaren hade för avsikt 
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att informera. Även hur informationen levereras, ordval i informationen och trovärdigheten 

hos sändaren påverkar meddelandets pålitlighet (Shannon & Weaver, 1964). Om meddelandet 

är opålitligt sänker det kundens förtroende för företaget (Morgan & Hunt, 1994). 

2.3.5 Mottagare 

Mottagare är den som tar emot meddelandet och som tar åt sig den information som 

meddelandet innehåller. Beroende på mottagarens karaktär och personliga uppfattningar 

tolkas informationen på olika sätt mellan olika mottagare (Shannon & Weaver, 1964). 

Mottagaren är i vårt fall hyresgästen och utgör den andra samarbetspartnern i relationen 

mellan företaget och kunden (Morgan & Hunt, 1994).  

2.3.6 Effekt 

Effekt är resultatet av kommunikationen och konsekvensen är vilken inverkan som delarna av 

kommunikationsprocessen har fått för mottagaren (Windahl & Signitzer, 1992). Detta är den 

viktigaste delen i vår undersökning då vi vill undersöka vilken effekt som kommunikations-

processen får på relationen mellan företaget och kunden.  

2.4 Analysmodell 

Vi inledde vårt teoriavsnitt med att introducera för läsaren vad relationsmarknadsföring 

innebär och lyfte här att det är etablering, utveckling och underhåll av relationer med 

samarbetspartner. Meningen med relationsmarknadsföring är att stärka samarbetet med 

kunderna och där med göra dem trogna företaget (Morgan & Hunt, 1994). Vi fördjupade oss 

sedan i tre centrala begrepp inom relationsmarknadsföring som är förtroende, engagemang 

och lojalitet (Morgan & Hunt, 1994; Mohr & Spekman, 1994; Kumar et al., 1995; Rasila, 

2010).  

 

I relationsmarknadsföringsavsnittet belyste vi även vikten av kommunikation för att 

underhålla relationen (Anderson & Narus, 1990; Andersen, 2001; Repo & Grönroos, 2004). 

Detta förde oss sedan in på att lyfta fram relevant teori om kommunikation. Här fördjupade vi 

oss i kommunikationsmodellen av Laswell. Vi jämförde hans modell med Shannon och 

Weavers då båda dessa är två välkända kommunikationsmodeller (McQuail & Sven, 1993). 

Vi lyfte sedan fram teori om de olika delarna i kommunikationsmodellen. Utifrån de teori vi 

har presenterar har vi skapat en analysmodell för att visa läsaren hur de olika delarna hör 

samman.  

 

Våra koncept är relationsmarknadsföring och kommunikation. Koncepten har vi brutit ner i 

mindre delar. Inom relationsmarknadsföring utgörs delarna av förtroende, engagemang och 

lojalitet. Inom kommunikation utgörs delarna av sändare, meddelande, kommunikationskanal, 

störningar, mottagare och effekt. Kommunikation är ett viktigt verktyg inom relations-

marknadsföring. Det gör det möjligt för företagen att ha kontakt med sina kunder och föra en 

monolog respektive dialog med kunden. Företagets kommunikation med kunden får en effekt 

på relationen, som i vårt fall definieras av kundens förtroende, engagemang och lojalitet mot 

företaget. Sändaren i kommunikationen utgörs av företaget. Sändaren bestämmer hur 

meddelandet ska utformas och genom vilken kommunikationskanal som meddelandet ska 

levereras. Hur mottagaren uppfattar sändaren, meddelandet och det sätt som meddelandet 

levereras på, får en effekt på mottagarens förtroende, engagemang och lojalitet gentemot 

företaget. Det är här viktigt att ha förväntningsklyftan i åtanke. Kunden kommer att ha vissa 

förväntningar och föreställningar av vad de ska få levererat. Beroende på hur väl företagen 

möter dessa förväntningar och föreställningar smalnas förväntningsklyftorna av och kunder 

blir mer nöjda med situationen. Lever företagen upp till kundernas förväntningar får det en 
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positiv effekt på kundernas förtroende, engagemang och lojalitet. Motsvarar företagen inte de 

förväntningarna får det en negativ effekt. 

 

Effekt är därför länken mellan våra koncept, relationsmarknadsföring och kommunikation. 

Sändaren, meddelandet, kommunikationskanalen och eventuella störningar hör samman med 

konceptet relation genom att de får en effekt på mottagarens förtroende, engagemang och 

lojalitet. Det är detta som ligger till grund för vår analysmodell som presenteras nedan.  

 

 
Figur 3 Egenbearbetad analysmodell (Elghag & Olsson, 2013) 

Modellen utgörs av fyra centrala delar - fastighetsbolaget, kommunikationen, effekten på 

hyresgästen och relationen tillbaka till företaget. Vi analyserade först de olika delarna av 

kommunikationen genom att jämföra empirin med teorin. Sedan analyserade vi vilken effekt 

som de olika kommunikationsdelarna hade på engagemang, lojalitet och förtroende. Genom 

hela analysen var vi noggranna med att lyfta fram vad först företagen gjort och sagt för att 

sedan jämföra detta med vad hyresgästerna upplevt. Det gjorde vi för att lyfta fram den 

förväntningsklyfta som kan uppstå mellan vad företagen tror att hyresgästerna upplevde och 

vad hyresgästerna faktiskt upplevde. Detta eftersom alla serviceföretag med kundfokus måste 

basera sin servicekvalitet på förväntningar och uppfattningar från kundens sida (Lai & Lai, 

2013). Vi fann på så sätt vilken del av kommunikationen som påverkade vad och vilken effekt 

detta fick på relationen mellan fastighetsbolaget och hyresgästerna.  
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3. Metod  
 

 

I detta kapitel redogör vi för metoden. Med metod menas ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämnet 

vi ska beröra. I metoden redogörs även det teoretiska och praktiska tillvägagångssättet. 

 

3.1 Val av undersökningsmetod 

Vi utgick från vår frågeställning i valet av undersökningsmetod. Vi visste sedan tidigare att 

kommunikation mellan fastighetsbolagen och hyresgästerna förekom och valde då att använda 

oss av den kvalitativa metoden i denna studie. Detta för att vi ville skapa oss en större klarhet 

i ämnet vi skulle undersöka (Jacobsen, 2002). Eftersom det var viktigt för oss att se hur 

fastighetsbolagen hade kommunicerat och hur hyresgästerna hade reagerat på 

kommunikationen, var den kvalitativa metoden bäst då den bearbetar ord och försöker förstå 

människors sätt att resonera och reagera (Miles & Huberman, 1994; Bryman & Bell, 2011; 

Trost, 2005). Den kvalitativa metoden är även bäst då den ger en tydlig inblick i hur det är i 

verkliga livet eftersom kvalitativ data fokuserar på vanliga händelser i naturlig miljö (Miles & 

Huberman, 1994). Den kvalitativa metoden beskrivs även som öppen och flexibel, detta var 

bra för oss då vi, framförallt under intervjuerna med hyresgästerna, var tvungna att ändra i vår 

intervjuguide (Jacobsen, 2002). 

 

Då vi igenom media och våra tidigare studier fått förutfattade meningar om vårt ämne är en 

deduktiv ansats bra. Detta för att vi kan gå ut i världen och se om våra förväntningar stämmer 

överens med verkligheten (Jacobsen, 2002). Med en deduktiv ansats menas att vi under 

undersökningen gick från teori till empiri (Jacobsen, 2002; Svensson, 2009). Vi tillämpade 

detta genom att först genomföra en grundlig litteraturundersökning och sedan göra 

intervjuerna. Vi kunde då skapa oss en hypotes och sedan jämföra vår teori med empirin för 

att antingen acceptera eller förkasta hypotesen (Bryman & Bell, 2011). 

 

3.2 Litteratursökning 

Vi inledde vår sökning efter sekundärdata genom att läsa litteratur, statistik och nyhetsartiklar 

som behandlade ämnet miljonprogrammet. Detta gjorde vi för att få en inblick i ämnet och det 

som är speciellt för just miljonprogrammet. Då sekundärdata är data som är insamlad i andra 

syften än för vår studie var vårt sökresultat om kommunikationen kring miljonprogrammet 

begränsat (Jacobsen, 2002). Vid sökandet av vetenskapliga artiklar inriktade vi oss på 

området kommunikationsprocessen där vi fokuserade de olika delarna som bygger en 

kommunikationsprocess. Vi valde att söka vetenskapliga artiklar i olika databaser som vi kom 

åt via biblioteket på Högkolan i Halmstad. Vi gjorde detta på egen hand men vi tog även hjälp 

av personal på biblioteket, detta är enligt Ejvegård (2003) en bra metod då personalen är 

skickliga i sökandet av litteratur. Ejvegård (2003) uppger även att det är lämpligt att följa 

hänvisningarna från en artikel för att hitta nästa. Detta utnyttjade vi genom att kontrollera 

referenslistan efter andra relevanta artiklar och notera vilken journal artikeln hade publicerats 

i. Nyckelord som var återkommande vid sökningen efter teorier var ”communication”, 

”communicationprocess”, ”communicationmodel”, ”relationshipmarketing” och ”sender and 

receiver”. 

 

Källkritik används för att bedöma trovärdighet och värdera sanningshalten i uppgifter som 

sakliga förhållanden (Esaiasson et al., 2012). När vi sökte efter litteratur var vi därför 
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noggranna med att finna artiklar som var vetenskapligt granskade. Om en artikel har hänvisat 

till en annan har vi alltid sökt reda på grundkällan för att själva läsa det som refererats till. 

Detta har samtidigt fört oss till teori som kan anses vara föråldrad. Dock är mycket av 

grunderna i teorin kring kommunikation i regel ganska gammal och i dagsläget görs studier på 

hur den används snarare än att ta fram ny teori kring kommunikation. Vi belyser detta 

eftersom det ofta ställs ett färskhetskrav på litteratur, att det ska sökas efter arbeten som har 

ett så sent publiceringsår som möjligt (Ejvegård, 2003). De böcker som vi har använt har i 

främsta fall varit relevanta för att de är grundkälla till kommunikationsteori.  

3.3 Urval 

Vi valde i denna uppsats att intervjua både fastighetsbolag och hyresgäster. Valet att intervjua 

båda gav ett djupare och mer innehållsrikt material att bearbeta och framförallt kunde vi även 

jämföra hur fastighetsbolagens förväntningar på kommunikationen såg ut och hur utfallet 

blev.  

3.3.1 Val av företag 

Vi valde att ha tre kriterier i vårt urval av fastighetsbolag.  Dessa kriterier valde vi för att hitta 

företag som hade liknande resurser och förutsättningar till att kommunicera med sina 

hyresgäster. Kriterierna var följande. 

 

1. Ha över 1000 lägenheter i sitt bestånd, detta för att fastighetsbolagen skulle vara 

relativt stora.  

2. Företaget ska de senaste två åren ha genomfört en så pass omfattande renovering att 

den direkt påverkade hyresgästerna, detta för att motverka eventuella minnesfel hos 

både fastighetsbolaget och hyresgästerna. Ju längre tid som passerat från händelsen ju 

större risk är det att respondenterna skulle minnas fel eller förvränga sanningen 

(Esaiasson et al., 2012). Renoveringen skulle även berört mer än 100 lägenheter. 

3. Företaget ska ha en uttalad vision om att en god relation med hyresgästerna är viktig. 

Detta för att vi tror att företaget då lägger ner mer tid och resurser på 

kommunikationen innan renoveringen. 

 

Vi inledde vårt sökande med att avgränsa oss geografiskt till fastighetsbolag som finns och 

verkar i Sverige. Vi kom då i kontakt med tre fastighetsbolag som uppfyllde våra kriterier väl 

och var tillmötesgående.  

 

Företag Fastighetsbolag 1 Fastighetsbolag 2 Fastighetsbolag 3 

    Antal anställda Ca 30 stycken Ca 100 stycken Ca 35 stycken 

Omsättning 2012 Ca 350 mkr Ca 700 mkr Ca 325 mkr 

Totalt bostadsinnehav 2012 Ca 3500 stycken Ca 10000 stycken Ca 3200 stycken 

 

3.3.2 Val av respondenter - fastighetsbolagen 

Inom varje företag tog vi i kontakt med den, eller de personerna som ansvarade för 

kommunikationen gentemot hyresgästerna. På fastighetsbolag 1 blev det ortschefen, på 

fastighetsbolag 2 en projektledare och på fastighetsbolag 3 kommunikatören och Vd:n. 
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3.1.1 Val av respondenter - hyresgästerna 

I uppsökandet av hyresgästerna hade vi två grundläggande krav. De skulle ha bott i en 

lägenhet som berördes av renoveringen vid renoveringsprocessens start. Detta för att de skulle 

blivit delgiva den inledande kommunikationen. Det andra kravet var att de skulle kunna ge 

relevanta och djupa svar. Vi hade problem med den sista punkten då hyresgästerna gärna ville 

ta upp saker som var av vikt för dem men tyvärr inte för studien. 

 

Kontakten med hyresgästerna genomfördes genom följande metoder 

 

Hyresgäst 1 och 2 genom dörrknackning på fastighetsbolag 1:s område. 

 

Hyresgäst 3 och 4 kom vi i kontakt med genom att, på Facebook, eftersöka hyresgäster som 

passade in i våra kriterier. Vi fick på detta vis kontakt med två hyresgäster via bekanta.  

 

Hyresgäst 5 kom vi i kontakt med genom dörrknackning på fastighetsbolag 3:s område. 

Hyresgäst 6 kom vi i kontakt med genom en bekant. 

3.2 Operationalisering 

Operationalisering är en process där forskarna lyfter fram begrepp ur teorin som sätts i fokus i 

den fortsatta undersökningen (Eliasson, 2013). Varje begrepp definieras på två olika sätt. En 

teoretisk definition, för att klargöra begreppen i förhållande till teorin, och en operationell 

definition, för att visa hur begreppet ska mätas i undersökningen. De operationaliseringar som 

görs har enligt Esaiasson et al. (2012) stor betydelse för vilka resultat som uppnås och 

validiteten av dessa. Vi formulerade vår intervjuguide utifrån våra rubriker i teorin. 
 

3.2.1 Sändare 

Sändare är en källa eller en talare som lägger ner mycket tid, uppmärksamhet och andra 

resurser för att kommunicera ett budskap till en mottagare. Sändarens karaktär påverkar även 

hur meddelandet framställs och hur det uppfattas av mottagaren. I vårt fall utgörs sändaren av 

fastighetsbolagen som vill förmedla information till hyresgästerna.  

 

För att mäta sändarens effekt på relationen kommer vi fråga fastighetsbolagen hur de gick 

tillväga för att framställa sina budskap och hur de tror att hyresgästerna uppfattade deras 

budskap. Vi kommer även fråga vad de anser om relationen med hyresgästerna och hur de tror 

att relationen med hyresgästerna har påverkats av kommunikationen inför renoveringen. Vi 

kommer dessutom att fråga hyresgästerna hur de uppfattade budskapet och hur de anser att 

fastighetsbolaget påverkade budskapet. 

3.2.2 Meddelande 

Ett meddelande är information uttryckt i text och bilder som har för avsikt att leverera det 

budskap som sändaren vill delge mottagaren. Ett meddelande kan uppfattas på skilda sätt av 

olika mottagare. Det är därför viktigt att sändaren anpassar sitt meddelande till mottagarens 

kunskap, som utbildning och språk. 

 

För att mäta meddelandets effekt på relationen kommer vi att fråga fastighetsbolagen hur de 

gick tillväga när de framställde sina meddelanden och om de tog hänsyn till hyresgästernas 

kunskap vid utformningen. Vi kommer även att fråga hyresgästerna vad de tyckte om 

informationen och hur de ansåg att meddelandet påverkade relationen. 
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3.2.3 Kommunikationsmedel 

Kommunikationsmedel är en fysisk aktivitet som levererar den information som sändaren har 

för avsikt att delge mottagaren genom ett meddelande. Kommunikationsmedel kan vara såväl 

muntliga som skriftliga, samt envägs- och tvåvägskommunikation. 

 

För att mäta kommunikationsmedlets effekt på relationen kommer vi att fråga fastighets-

bolagen hur de gick tillväga för att leverara sin information till hyresgästerna. Vi kommer 

även att fråga hyresgästerna om vilket sätt de fick informationen levererad och vad de ansåg 

om de olika sätt som de fick mottaga information på och vilket effekt det fick på relationen 

med fastighetsbolagen. 

3.2.4 Störningar 

En störning är en oönskad tillökning av information som gör det svårare för mottagaren att 

tyda det budskap som sändaren hade för avsikt att meddela.  

 

För att mäta störningars effekt på relationen kommer vi att fråga fastighetsbolagen om de 

upplevde att informationen stördes på något sätt och ifall de stämmer av att informationen har 

tagits emot av hyresgästerna. Vidare kommer vi fråga hyresgästerna om de upplevde några 

störningar av informationen som kom från fastighetsbolagen och hur de eventuellt påverkade 

deras syn på relationen med fastighetsbolagen. 

3.2.5 Mottagare 

Mottagare är den eller de personer som sändaren har för avsikt att nå ut till med sitt budskap. 

Mottagaren kommer att bilda sin egen uppfattning av budskapet utifrån egen kunskap och 

erfarenheter, samt meddelandets utformning och kommunikationsmedel. 

 

Vi kommer att mäta mottagarens effekt på relationen genom att fråga hyresgästerna om hur de 

uppfattade hyresvärdarna, meddelandet, kommunikationsmedlen och eventuella störningar. 

Samt vilken effekt dessa fick på deras syn av relationen med fastighetsbolagen. 

3.2.6 Förtroende 

Förtroende innebär i denna undersökning att den ena parten i en relation har förtroende i den 

andra partens trovärdighet och integritet.  

 

För att mäta förtroendets effekt på relationen kommer vi fråga fastighetsbolagen om vad de 

anser att förtroende i relationen med hyresgästerna är och hur de tror att kommunikationen 

påverkade hyresgästernas förtroende. Vi kommer även fråga hyresgästerna om vad de anser 

att förtroende är i relationen med fastighetsbolagen och hur de anser att kommunikationen 

påverkade deras förtroende för fastighetsbolagen.  

3.2.7 Engagemang 

Engagemang innebär i denna undersökning att en samarbetspartner anser att den pågående 

relationen med en annan är så viktig att det är värt att anstränga sig så mycket som möjligt för 

att bevara relationen. 

 

För att mäta engagemangets effekt på relationen kommer vi fråga fastighetsbolagen om vad 

de anser att engagemang är i relationen med hyresgästerna och hur de tror att 

kommunikationen påverkade hyresgästernas engagemang. Vi kommer även att fråga 

hyresgästerna om vad de tycker att engagemang är i relationen med fastighetsbolagen och hur 

de tycker att kommunikationen påverkade deras engagemang i relationen. 



 Elghag & Olsson 

 

18 

 

 

3.2.8 Lojalitet 

Lojalitet innebär i denna undersökning innebär att kunderna gör återkommande inbetalningar 

och för in nya kunder i företaget genom att sprida ett gott ord. 

 

För att mäta lojalitetens effekt på relationen kommer vi fråga fastighetsbolagen om vad som 

är lojalitet för dem, i relationen med hyresgästerna, och hur de tror att lojaliteten hos 

hyresgästerna påverkades av kommunikationen. Vi kommer dessutom att fråga hyresgästerna 

om vad de anser att lojalitet är i relationen med fastighetsbolagen och hur de tycker att 

kommunikationen påverkade deras lojalitet gentemot fastighetsbolagen  

3.3 Framställning av intervjuguide 

 

För att ta fram en bra intervjuguide var det viktigt för oss författare att vara pålästa i ämnet 

(Trost, 2005). Vi skrev därför den mesta teori innan vi valde att genomföra intervjuerna, just 

för att vara så väl förberedda som möjligt. Med tanke på att vi har en kvalitativ metod skulle 

även våra intervjuer vara av kvalitativa slag. Detta innebär att vi som intervjuare hade så få i 

förväg formulerade frågor som var möjligt (Trost, 2005). Trost (2005) menar att vi som 

intervjuare ska göra upp en lista som är ganska kort men tar upp stora områden. Vid 

framställandet av vår intervjuguide utgick vi därför ifrån den operationalisering som 

presenterats ovan. Detta gav oss en tydlig inblick i vad vi skulle undersöka och en tanke om 

hur det skulle gå till. Vi valde även efter första intervjun att se över våra frågor då vissa inte 

gav svar på det vi ville ha svar på. Trost (2005) tycker att vi som intervjuar ska göra på detta 

sätt för att fundera över om frågorna gav de svar som söktes eller om andra frågor kunde vara 

av intresse. 
 

3.4 Insamling av primärdata 

Vi genomförde tre stycken besöksintervjuer, en på respektive företag. Att genomföra 

besöksintervjuer är tidskrävande och innebar att vi undersökaren var tvungna att förflytta oss 

fysiskt vilket blev kostnadskrävande men fördelen att stora mängder data kunde samlas in och 

att de vi intervjuade blev mer öppna med personlig kontakt (Jacobsen, 2002). Intervjuerna 

hade vi bokat in i förväg genom att kontakta företagen via telefon. Denscombe (2009) menar 

att detta underlättar för en intervjuare att få en personlig intervju genom att kontakta företaget 

i förväg. Här bestämdes då en tid som passade båda parter och det var viktigt för oss forskaren 

att vi kunde föreslå en tidslängd för att intervjupersonen lättare skulle kunna planera. Vid 

bokningen av intervjuerna efterfrågade vi en avskild och lugn plats, detta för att det är att 

föredra att kunna samtala med respondenten ostört (Trost, 2005). Vi skickade sedan, i god tid, 

ut information om vilka ämnen som intervjun skulle beröra så respondenterna kunde vara 

någorlunda förberedda. Varje intervju inleddes med att vi småpratade, berättade vilka vi är, 

varför vi genomförde intervjun och hur vi ämnade använda den insamlade informationen. 

Detta menar Jacobsen (2002) är ett bra sätt att värma upp på inför intervjun. Vi frågade sedan 

respondenterna om det var ok att vi spelade in samtalet. Detta för att vi ville kunna fokusera 

på samtalet och inspelningen säkerställde att vi ändå fick med all information. Trost (2005) 

menar att fördelen med att spela in är att intervjuaren inte behöver göra en massa anteckningar 

utan kan koncentrera sig på frågorna och svaren. Nackdelarna med inspelning är att det tar tid 

att lyssna igenom intervjun och att spola fram och tillbaka för att hitta detaljer (Trost, 2005). 

Därför skrev vi anteckningar angående detaljer för att det skulle vara lättare att hitta dem i 

inspelningen. Respondenter godkände att vi spelade in intervjun och vi uppfattade det som att 

alla kände sig bekväma trots ljudinspelningen. För säkerhetsskull spelade vi in intervjuerna på 

båda intervjuarnas mobiltelefoner, utifall att det skulle bli fel på någon av ljudinspelningarna.  
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Vi valde att ha en semistrukturerad intervju. Det innebär att vi som intervjuare har en färdig 

lista med frågor och ämnen som vi skall behandla men att ordningsföljden är flexibel 

(Denscombe, 2009). Intervjuerna försökte vi hålla så öppna som möjligt och på så vis låta 

respondenterna tala fritt om de berörda ämnena. Detta kunde medföra att respondenterna 

kunde komma ifrån ämnena men vi lät dem tala till punkt för att sedan leda dem på rätt spår 

igen men att låta respondenten tala till punkt är enligt Jacobsen (2002) viktigt i en öppen 

intervju. 

 

När vi intervjuade hyresgästerna valde vi att endast ta anteckningar och valde bort 

ljudinspelning. Anledningen till detta var att vi kände oss lite påträngande. Anteckningarna 

gav oss den permanenta dokumentation vi behövde och den fungerade även som bra 

uppfriskning av minnet för oss intervjuare (Denscombe, 2009). Under intervjun med 

hyresgästerna valde vi att ha ett lite striktare frågeformulär. Detta för att vi märkte att 

hyresgästerna kunde komma ifrån vårt ämne. 

 

Vid intervjuerna blandade vi mellan telefonintervjuer och besöksintervjuer. Fördelen med att 

genomföra intervjuerna via telefon är att det blir billigare och går snabbare än att genomföra 

en intervju ansikte mot ansikte (Denscombe, 2009). Intervjuer via telefon lämpar sig dock inte 

för lika in- eller djupgående frågor och svar vilket gjorde att vi fick vara strukturerade i 

genomförandet. Vi har märkte dock inte av någon skillnad i hur djupa svar vi har fått när vi 

jämför besöks och telefonintervjuerna av hyresgästerna. Den stora skillnaden har varit 

hyresgästens sätt att föra sitt resonemang på och det har skilt från hyresgäst till hyresgäst. 

 

Efter att vi hade genomfört intervjuerna lyssnade vi igenom de inspelade intervjuerna och 

skrev ut allt i textform. Detta är en process som tar lång tid men är enligt Denscombe (2009) 

en värdefull del av forskningen på så vis att forskaren bearbetar och kommer nära den 

insamlade datan. Denna sammanställning av intervjuerna samt de anteckningar vi gjorde i 

samband med att vi intervjuade hyresgästerna låg till grund för vårt empiriavsnitt.  

3.5 Analysmetod 

Denscombe (2009) anser att analysen av kvalitativ data grundar sig på fyra vägledande 

principer. Den första är att analysen och slutsatserna ska vara fast förankrade i data. Efter att 

de första intervjuerna var klara skrev vi rent det insamlade materialet. Detta underlättade 

sedan när vi skulle ta fram de viktiga delarna. Den andra punkten menar Denscombe (2009) är 

att data inte kan tala för sig själv utan att forskaren måste noggrant läsa igenom data och 

producera sin egen mening. Detta valde vi att göra försiktigt då vi inte ville att den 

ursprungliga teorin eller empirin skulle förvrängas. Den tredje är att egna åsikter och 

fördomar är ett hinder för en god analys. Vi var noggranna med att inte låta vare sig fördomar 

eller egna åsikter påverka analysen. Dessa gav vi uttryck för i slutsatsen. Den fjärde är att 

analysen ska ske i en repetitiv process där utvecklingen av teorier, hypoteser och begrepp sker 

i en återkommande jämförelse med empirisk data. Vi utnyttjade detta genom att när vi kände 

oss klara med analysen läsa igenom den igen för att vara säkra på att vi hade kopplat alla 

kontexter och våra ämnen på ett bra sätt. 

3.6 Validitet och Reliabilitet 

Validitet är ett sätt för forskare att visa i vilken utsträckning som deras data är exakta och 

träffsäkra (Denscombe, 2009). Vi har i vår informationssökning sökt information från flera 

olika källor för att trovärdigheten i den insamlade teorin. Detta benämner Denscombe (2009) 

som informanttriangulering och är ett sätt att kontrollera informationskällornas validitet. Vi 
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har vidare gjort uppföljning på våra intervjuer genom att skicka ut det material som vi 

sammanställde från de inspelade intervjuerna till företagen. På detta vis kan vi enligt 

Denscombe (2009) kontrollera så att vi förstått vad intervjupersonen menade samt att vi fått 

med alla deras åsikter. Validitet kan vidare delas in i intern giltighet och extern giltighet 

(Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2011).  

 

Intern giltighet är, enligt Bryman och Bell (2011), hur väl de observationer som gjorts genom 

intervjuer stämmer överens med den teoretiska referensram som utvecklats. Vi har säkerställt 

vår interna giltighet genom att ha utgått från vår teoretiska referensram vid skapandet av vår 

intervjuguide. Vi har då analyserat teorin och formulerat frågor som vi ansett vara relevanta 

för att ge svar på vår frågeställning.  

 

Extern giltighet utgör i vilken grad som det vi kommit fram till kan användas till generella 

antaganden (Bryman & Bell, 2011). Vår undersökning har riktat in sig på tre företag och 

endast ett fåtal av deras hyresgäster. Vi anser därför att vår uppsats inte har någon hög extern 

giltighet och vi kan inte generalisera utifrån vårt resultat. 

 

Reliabilitet, som även kan benämnas som tillförlitlighet, hänvisar till huruvida en forskning 

skulle ge samma resultat om det genomfördes på ett identiskt sätt av andra forskare 

(Denscombe, 2009). Detta är vad Bryman och Bell (2011) benämner som extern reliabilitet 

och lyfter även fram intern reliabilitet som är till vilken grad som forskarna i samma grupp 

har samma uppfattning av gjorde observationer. Vi anser att vi har hög intern reliabilitet på så 

vis att det vi har varit eniga om vår uppfattning av gjorda observationer. Vi anser att det är 

svårt för oss att nå en hög extern reliabilitet då det kan skifta mycket i hur företag arbetar på 

olika platser i världen, dock har vi uppfattning av att människorna som bor i 

miljonprogramsområdena har snarlika sociala miljöer.  

3.7 Etik 

Jacobsen (2002) skriver att ett grundkrav när en forskning ska ske är informerat samtycke. Att 

den som ska undersökas frivilligt har valt att ställa upp. Denscombe (2004) och Jacobsen 

(2002) skriver vidare att deltagarna inte ska kunna påverkas negativt genom att deltaga i 

forskningen. Detta problem eliminerade vi genom att låta både hyresgästerna och 

fastighetsbolagen vara anonyma. Vi informerade även alla respondenter noga varför vi gjorde 

undersökningen och vilket uppsåt vi hade. Det är viktigt för oss forskare att de som väljer att 

ingå i forskningen till fullo förstår varför den görs och vad svaren kan få för konsekvenser 

(Denscombe, 2004). För att undvika att någon hyresgäst skulle kunna bli utpekad trots 

anonymiteten har vi enbart valt att döpa de till hyresgäst 1, hyresgäst 2 och så vidare. 

Jacobsen (2002) beskriver att utelämna data som kan göra att det går att utpeka en viss individ 

är bra, även om det kan ha varit av intresse för själva analysen att exempelvis ålder är med. 

Detta för att risken för brott mot privatlivet inte uppstår lika lätt om det inte finns möjligheter 

att identifiera enskilda personer.  

 

Denscombe (2004) skriver att det är viktigt att inte orsaka smärta eller plåga för den som 

ingår i undersökningen, detta för att det kan orsaka stress och obehag. När vi intervjuade 

fastighetsbolagen visste de innan att vi skulle komma och vilka vi var. De visste även vilka 

områden våra frågor skulle beröra och vi ställde inte heller några provocerande frågor utöver 

ämnena. När det gällde intervjuerna med hyresgästerna kom vi oanmälda och knackade på 

hemma hos tre av dem. För att minimera risken med att de skulle känna sig osäkra och att de 

inte skulle våga öppna och prata med oss, så presenterade vi oss, visade våra 

studentlegitimationer och berättade varför vi var där. Denscombe (2004) beskriver hur noga 
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det är att inte vara påträngande vid intervjuerna i hemmet och att inte göra intervjuer med 

någon som känner sig påträngd eller inte har tid. Vid intervjuerna med hyresgästerna frågade 

vi självkart om denne hade tid och det var ett antal som inte hade det, vilket vi självklart 

respekterade. Även hos de hyresgäster vi hade bokat tid med var vi noga att berätta vad 

undersökningen innebar och att inte hyresgästen skulle kunna spåras. 

 

Några hyresgäster vi intervjuade kände vi snabbt empati för. Statens medicinsk-etiska råd 

(2008) beskriver empati med att känna igen sig i någons lidande, inte bara känna medkänsla 

utan att även leva sig in hur någon har det. Hyresgästerna berättade för oss vilken stor 

omställning det hade varit under renoveringen. Detta gjorde att vi fick vara extra noga med 

hur hårt vi kunde gå på med våra frågor. Detta gjorde det svårt för oss att ställa följdfrågor till 

några hyresgäster då vi märke av att hyresgästen blev nerstämd. Vi pushade inte heller dessa 

hyresgäster att svara på vissa frågor, eftersom vi ansåg att det vore oetiskt. Detta gjorde att 

några intervjuer fick sållas bort för att svaren inte blev tillräckligt djupa. 
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4. Empiri 
 

 

I detta avsnitt har vi redovisat den information vi fått fram genom våra intervjuer. Vi har delat in 

avsnittet företagsvis där intervjun med företaget presenteras först följt av intervjuerna med företagets 

hyresgäster. Informationen kommer tillsammans med den teoretiska referensramen ligga till grund för 

vår analys. 

 

4.1 Fastighetsbolag 1 
Respondent 1 hade varit på Fastighetsbolag 1 sedan 2006 och anställdes då som förvaltare och 

jobbade nu som ortschef. Han hade sedan tidigare en teknisk gymnasieutbildning i grund och 

botten. 

 

Meddelanden till hyresgästerna utformades dels av fastighetsbolaget och dels av deras 

byggbolag. Inför den senaste renoveringen användes en mall på fastighetsbolaget över hur 

meddelandet skulle se ut och vad som skulle ingå. Mallen var från början framtagen i ett för 

ett annat område och sedan hade informationen anpassats för projektet i den innevarande 

orten. Byggbolaget skrev informationen om vad som skulle hända under renoveringen och 

detta reviderades sedan av fastighetsbolaget för att lätt kunna förstås av hyresgästerna. De 

utelämnade därför tekniska termer som till exempel beskrivning av fläktar eller liknande för 

att inte krångla till det för hyresgästerna. Informationen som skickade ut var helt på svenska 

vilket respondenten inte såg som något problem. Även om de hade hyresgäster av utländsk 

härkomst hade informationen nått även dem, de hade inte fått någon kritik för detta.  

 

För att komma i kontakt med hyresgästerna skickade fastighetsbolaget först ut ett brev där de i 

korta drag förklarade varför de behövde renovera, vad som skulle renoveras och när 

renoveringen skulle äga rum. Det stod även med information om hur hyresgästen skulle 

drabbas och kompensationen som han eller hon skulle få för detta. Här stod även med att det 

skulle bli en ny hyresnivå efter förhandling med Hyresgästföreningen och att denna skulle 

presenteras på ett informationsmöte. Sist i informationen fick hyresgästen skriva i om han 

eller hon godkände ombyggnationen. I brevet fanns, förutom kontaktuppgifter till fastighets-

bolaget, även en inbjudan till informationsmötet där nya hyresnivån skulle presenteras, men 

även annan information om ombyggnaden. Samt en broschyr med information och bilder på 

hur kök och badrum skulle se ut efter renoveringen.  

 

Nästa steg i kontakten med hyresgästerna var informationsmötet som genomfördes tre gånger 

för att försöka ge alla hyresgäster chansen att delta. Två av dessa möten hölls kvällstid och ett 

tredje möte hölls under dagtid för att försöka ge möjlighet att gå på olika tider av dygnet. På 

mötet bjöd de på kaffe, fika och mackor. Fastighetsbolaget inledde mötet med att berätta om 

vad som var på gång att hända och lämnade sedan över till Fastighetsägarföreningen som 

berättade hur förhandlingen av hyran hade gått till. Därefter fick byggbolaget beskriva hur 

renoveringen skulle gå till innan hyresgästerna fick ställa frågor. När mötet var avklarat gick 

de alla till fastigheten där hyresgästerna fick kolla på en visningslägenhet för att se hur deras 

nya hem skulle se ut efter renoveringen, här gavs även möjlighet för hyresgästerna att ställa 

mer personliga frågor.  

 

När renoveringen började närma sig skickades ny information ut om att det nu var dags att 

renovera. Där stod även information om vad som krävdes av hyresgästerna i form av flytta 
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möbler och liknande för att renoveringen skulle gå att genomföra. Här bifogades även en 

ritning för att specifikt visa vilka rum och ytor som berördes.  

 

I övrigt hade de ingen information på hemsidan och de skickade inte heller ut något via e-

mail. Fastighetsbolaget hade inga egna husvärdar utan hyrde in dessa externt. Husvärdarna 

hade därför ingen omfattande information om renoveringen och fick därför be hyresgästerna 

att ringa till fastighetsbolaget om de vände sig till husvärdarna med frågor. Dock hade NCC 

en ombyggnadsvärd på området som hjälpte till med praktiska frågor som att ge hjälp med 

flyttlådor och bistå personer som själva hade svårt att flytta. 

 

För att stämma av att informationen hade nått alla hyresgäster fick de fylla i ett mottagnings-

bevis. Om någon hyresgäst inte hade lämnat svar på detta gick fastighetsbolaget ut i fastig-

heten och lämnade breven personligen i brevlådan så informationen nådde ut till alla. Det var 

bland annat viktigt att alla fick informationen av den anledningen att de behövde 100 % 

godkännande från hyresgästerna för att kunna genomföra ombyggnationen. I det fall att folk 

motsatte sig fick fastighetsbolaget lyfta ärendet med Hyresnämnden som fick besluta i 

ärendet. Respondenten trodde att informationen över lag nådde ut bra och han kände att det 

inte var något behov av mer information än vad som delgetts. Vidare ansåg respondenten att 

det alltid fanns en möjlighet till tvåvägskommunikation genom att ringa till fastighetsbolaget 

under deras telefontider eller genom att skicka e-mail. De fick en hel del samtal angående 

renoveringen som handlade om allt från triviala saker till önskningar om vad som skulle 

renoveras och hur. Dock kunde inte hyresgästerna påverka särskilt mycket då fastighets-

bolaget hade ett koncept och inte kunde anpassa sig efter alla hyresgästers olika önskemål. 

 

Respondenten kunde inte själv identifiera något som skulle kunnat påverka informationen 

negativt eller hindrat den från att nå ut eller fått den att missförstås av hyresgästerna. Dock 

hade det varit en del rykten i huset inför renoveringen, men han såg inte att detta skulle vara 

till någon nackdel. Vad som kunde varit lite otydligt var möjligen de tidsplaner som var 

uppsatte i entrén som inte var så lätta att tyda. 

 

Respondenten angav att fastighetsbolaget ville ha en god relation med sina hyresgäster fast till 

ett rimligt pris. ”Vi kan få alla hyresgäster nöjda genom att sänka hyran och höja värmen men 

det fungerar inte i praktiken. Men hyresgästen ska ändå få vad de betalar för och uppleva att 

de ändå får mycket för pengarna.” (Respondent 1, 2013, personliga kommunikation). 

Fastighetsbolaget hade relationen i åtanke när de skulle kommunicera innan renoveringen. 

Kortsiktigt för att de var tvungna att ha alla hyresgästers medgivande för att få starta projektet 

och även långsiktigt för att ha en god relation i framtiden. Respondenten tyckte inte att 

relationen förändrades mycket av den första kommunikationen. Det enda han kunde komma 

på som förändrade relationen var att många hyresgäster blev oroliga och ifrågasatte om inte 

renoveringen skulle vara något som ingick i hyran. Några blev även besvikna på att 

hyreshöjningen blev så hög som den blev. Däremot sa han att relationen hade blivit bättre 

efter hela renoveringen, detta för att hyresgästerna blev positivt överraskade av resultatet och 

vad fastighetsbolaget ställde upp på.  

 

Förtroende för respondenten var att hyresgästerna kände sig nöjda i hemmet och att de kände 

sig nöjda med informationen och renoveringen. En annan aspekt som respondenten trodde 

höjde förtroendet var att om en hyresgäst hörde av sig och var orolig förklarade 

fastighetsbolaget vad som hände och erbjöd hjälp om det behövdes. Förtroende var viktigt för 

fastighetsbolaget då respondenten trodde att det medförde att hyresgästerna bodde kvar 

längre. När hyresgästerna bodde kvar länge drog det ner på omflyttningskostnaderna vilket 
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sparade pengar för företaget. Respondenten trodde att hyresgästernas förtroende ökade efter 

den första kommunikationen. ”Det hade varit på tal om att renovera i 10-15 år och när 

informationen kom ut så tror jag att folk som bodde där och framförallt de som bott där länge 

kände att, nu är det verkligen på allvar” (Respondent 1, 2013, personlig kommunikation). 

Saker som bidrog till detta var enligt respondenten att de hade ett möte och kunde visa upp en 

visningslägenhet. Fastighetsbolaget hade inte haft några möten med hyresgästerna innan om 

renoveringar som inte blev av och respondenten tyckte var bra nu i efterhand då ”vi inte gick 

ut och lovade guld och gröna skogar och sen att det inte blev något” (Respondent 1, 2013, 

personlig kommunikation).  

 

Respondenten berättade att engagemang kunde vara både bra och dåligt. Bra engagemang var 

när en hyresgäst engagerade sig i något som ledde till något bra för alla hyresgäster. 

Hyresgäster som hjälpte både fastighetsbolaget och sina grannar genom att komma med bra 

förslag, som flera kunde ha nytta av, var positivt. Men tyvärr fanns det hyresgäster som bara 

brydde sig om sitt, vilket respondenten ansåg vara lite egoistiskt. Detta engagemang kunde 

tyvärr förhindra processen mer än det hjälpte. Under den första kommunikationen visste inte 

respondenten om han kände att engagemanget blev större. Det var några som kom med 

förslag under mötet men respondenten trodde att de flesta hyresgäster mest var nöjda med att 

det kom igång. Ett engagemang som respondenten tyckte både hjälpte hyresgästerna och 

fastighetsbolaget kom från två damer som var grannar. Deras lägenheter renoverades inte 

samtidigt utan när den ena damens lägenhet var färdigt började de hos nästa. Under tiden 

bodde dessa damer hos varandra i den lägenhet som inte renoverades.  

 

Om lojalitet sa respondenten att det enda mätbara var att de betalade sin hyra, men att detta 

även var en förutsättning för att bo där. Han belyste även att hyresgäster som inte satte käppar 

i hjulen för fastighetsbolaget när något behövde utföras, utan att hyresgästen litade på att 

handlingen var viktig och såg nyttan i den. Lojalitet behövde inte betyda att hyresgästerna 

bodde kvar länge enligt respondenten. ”Har man möjligheterna att bo kvar så är det klart att vi 

ser det som ett litet lojalitetsbevis, men vi tror inte heller att någon bor kvar bara för att det är 

fastighetsbolaget som har huset. Utan det är för att de trivs med lägenheten och de trivs med 

sina grannar. Visst att hyresvärden är viktig men jag tror inte att det är det som är avgörande” 

(Respondent 1, 2013, personlig kommunikation). Fastighetsbolaget hade inga lojalitets-

program men tyckte att det var roligare att kunna hjälpa en hyresgäst som bott hos dem längre 

med att exempelvis måla om, snarare än att hjälpa någon som nyss flyttat in. Självklart 

målade de om ifall det var slitet vid inflyttning men det var ingen lojalitetsgrej. Respondenten 

trodde och hoppades att lojaliteten hade blivit bättre efter den första kommunikationen. Detta 

för att de i god tid gick ut med informationen och att de aldrig hade hymlat med något, det 

som hade skickats ut var rena fakta. De utgick från sina erfarenheter och på detta sätt försökte 

att de motverka att det skulle bli några överraskningar under renoveringen. 

4.2 Hyresgäster hos fastighetsbolag 1 

4.2.1 Hyresgäst 1 

Den första hyresgästen hade bott i fastigheten i ett år innan informationen kom om 

renoveringen. Han flyttade ut under renoveringens gång men flyttade tillbaka efter att 

renoveringen var klar och bodde där än idag. 

 

Hyresgästen uppgav att de hade fått information genom en lapp i brevlådan, samt att det var 

lappar uppsatta i hiss och i entrén. Informationen var saklig, den beskrev att de skulle 



 Elghag & Olsson 

 

25 

 

 

renovera och hyresgästen upplevde att informationen var tydlig. De skulle dock ha kunnat 

vara utförligare i informationen om hur genomförandet skulle gå till och hur upplägget såg ut.  

 

För hyresgästen var det viktigt med god kommunikation i relationen med sin hyresvärd. Det 

skulle vara lätt att få tag på hyresvärden och problem skulle lösas snabbt och lätt. Hyresgästen 

upplevde att relationen påverkades negativt av informationen inför renoveringen. ”Jag fick 

känslan av att fastighetsbolaget sa att nu ska vi renovera, punkt slut. De kunde haft en 

trevligare approach och en mer förklarande beskrivning” (Hyresgäst 1, 2013, personlig 

kommunikation).  

 

Hyresgästen beskrev förtroende som att ha en god dialog och att hyresvärden var lyhörd. Samt 

att hyresvärden såg över fastigheten och åtgärdade eventuella problem direkt. Inför 

renoveringen ansåg hyresgästen att fastighetsbolaget var hjälpsamma genom att de tillstod 

med containrar att slänga skräp i, samt bidrog med plast för att skydda möbler. Vad som var 

mindre bra var att den provisoriska duschen och toaletten inte var tillräcklig, de kunde löst det 

på ett bättre sätt. I övrigt var informationen trovärdig, han kände att det var en stor och seriös 

verksamhet som hade belägg för det dem gjorde. Förtroendet för företaget påverkades dock 

negativt av den första informationen, han ansåg att den var för rak på sak och kunde ha gjorts 

bättre. 

 

För hyresgästen innebar engagemang att som hyresgäst sköta om sin lägenhet och det som 

fanns i fastigheten, tillika hjälpa sina grannar och följa de regler som fanns i fastigheten. Hans 

engagemang ökade till följd av kommunikationen, han ville ha ytterligare information och 

samarbetade därför med andra hyresgäster för att samla in mer information. Detta gjorde att 

de engagerade sig mer i relationen med företaget.  

 

Lojalitet var för hyresgästen att man talade gott om företaget. Han upplevde att hans egen 

lojalitet sänktes lite på grund av uppfattningen av meddelandet och att kommunikationen 

kunde varit bättre. Detta medförde att han inte talade lika gott om företaget, det hade dock 

inte hindrat honom från att bo kvar i företagets bestånd. 

4.2.2 Hyresgäst 2 

Den andra hyresgästen hade bott i fastigheten i över 20 år innan renovering. Hon och hennes 

make valde att bo i en stuga under renoveringens gång. När renoveringen var klar flyttade de 

tillbaka och har bott i lägenheten sedan dess. 

 

Hyresgästen berättade att de hade fått ett papper utskickat med information om renoveringen. 

Hon belyste även att det i informationen var en inbjudan till ett möte där ytterligare 

information skulle delges. På stormötet deltog, enligt hyresgästen, även hyresgästföreningen 

samt folk från företaget som skulle genomföra projektet. Mötet upplevdes som bra av 

hyresgästen, hon uppskattade att en månadshyra betaldes ut av hyresvärden som 

kompensation, dock önskade hon en kompromiss för de som bott där länge vad det gäller 

boende under renoveringen. Informationen som helhet var bra enligt den andra hyresgästen, 

dock önskade hon att balkongen skulle setts över. Känslan var att balkongen hellre skulle 

renoverats än köket som hyresgästen trivdes med, trots att det var av äldre modell. 

 

Hyresgästen menade att det var viktigt att ha trygghet i huset och att hyresvärden var 

hjälpsam. Hon ansåg inte att relationen påverkades nämnvärt av kommunikationen inför 

renoveringen. De fick säga vad de tyckte om renoveringen även om inte de kunde påverka 

särskilt mycket. Hon upplevde att det var trovärdigt att de behövde renovera, det hade 
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nämligen kommit in mycket klagomål på problem i huset. Dock menade hyresgästen att hon 

att de gärna hade gått åtgärda fler saker än vad som gjordes.  

 

Förtroende för hyresgästen var att företaget lyssnade på hyresgästen, att det fanns en dialog. 

Förtroende innebar dessutom att företaget var hjälpsamma och att de åtgärdade eventuella 

problem. ”Jag tycker att förtroendet inte ändrades något särskilt, informationen de skickade ut 

kändes nämligen trovärdig” (Hyresgäst 2, 2013, personlig kommunikation). 

  

Engagemang för hyresgästen var att kunna diskutera problem med företaget. Det var även att 

hyresgästerna skötte om tvättstugan och relationen med grannarna samt att de följde de regler 

som fanns i huset. Hyresgästen upplevde att engagemanget förblev oförändrat. 

 

Lojalitet i en relation var att vara ärlig enligt hyresgästen. Att säga sin mening om saker som 

både var bra och saker som var dåliga. Hon upplevde själv att hon inte hade särskilt hög 

lojalitet och att den försämrades eftersom hyresgästerna inte kunde påverka vad som skulle 

renoveras. Detta gjorde att hon hade mer negativa saker att säga. 

4.3 Fastighetsbolag 2 
Respondent 2 hade arbetat på fastighetsbolaget i fem år och var anställd som projektledare. 

Han ansvarade för planering av renoveringar och hade själv valt att sköta kommunikationen 

med hyresgästerna. Han hade en fastighetsingenjörsutbildning som grund. 

 

När fastighetsbolaget utformade sina meddelanden använde de mallar som var mer eller 

mindre likadana i alla områden och togs fram för många år sedan. Informationen som var med 

försökte de hålla kort och tydlig. Respondenten menade att om det var för mycket information 

tog inte hyresgästen åt sig det. Mellan olika projekt diskuterade de informationen sinsemellan 

på företaget. Här lyfte de fram olika åsikter på informationen och reviderade den för att ha så 

bra information som möjligt. All information var skriven på svenska och de försökte att ha 

med så få tekniska termer som möjligt för att alla ska kunna förstå den. Informationen 

specificerades sedan för att passa in med olika hyresgästers lägenhet och avslutas med att 

hyresgästen fick godkänna eller motsätta sig renoveringen. Meddelandets utformning gjorde 

på följande sätt: en rubrik angående ämnet, vilka åtgärder som skulle utföras, vilket datum 

som åtgärden skulle utföras samt telefonnummer till entreprenören, den som skickat 

informationen och till en ombyggnadsvärdinna. Ombyggnadsvärdinnan var en person som 

fanns på plats för hyresgästerna och som kunde svara på frågor rörande det praktiska. 

Fastighetsbolaget försökte alltid vara tillgängligt för en dialog och fanns alltid att nå på 

telefon eller e-mail. Om informationen var svår att förstå försökte de utveckla informationen 

ytterligare för att förenkla förståelsen. Deras mål var att alltid ge ett svar på hyresgästernas 

frågor, vare sig det var en jättesvår fråga eller en simpel fråga.  

 

För att kontakta hyresgästerna gick de tidigt ut med information. Informationen delades ut i 

samtliga brevlådor samt att lappar sattes upp på ytterdörrar och dörrar ner till tvättstugorna. 

De bjöd även in alla hyresgästerna till informationsmöten på den närliggande skolan där de 

bjöd på fika och berättade för samtliga vad som skulle göras. På mötet fanns en 

fastighetsingenjör som berättade om de tekniska delarna, en förvaltare som berättade om 

driften och dess kostnader samt en kundvärd som skötte den dagliga kontakten med 

hyresgästerna. Här fick hyresgästerna möjlighet att uttrycka sin åsikt och andra fick sedan 

höra talas om mötet och att det skulle bli fler möten. Många frågor från hyresgästerna kunde 

på detta sätt redas ut. Respondenten ansåg därför att mötena var väldigt bra och givande för 

fastighetsbolaget och de hyresgästerna som deltog. Han önskade dock att fler hade kommit på 



 Elghag & Olsson 

 

27 

 

 

deras möten än de cirka 15 % som deltog. Han trodde emellertid att de som inte kom inte hade 

något behov av det utan nöjde sig med den informationen som de fick i brevlådan. 

 

Andra sätt att komma i kontakt med hyresgästerna var att husvärdarna hade så mycket 

information som möjligt. De involverades på alla byggmöten och delgavs all information från 

lappar och e-mail. ”Det vet hyresgästerna om här, så de stannar ofta husvärden ute på området 

och frågar saker och ting” (Respondent 2, 2013, personlig kommunikation). Husvärdarna 

kunde sedan vända sig till respondenten och berätta vad som sagts för att stämma av att de 

hade gett ut korrekt information. De hade även testat att nå sina hyresgäster via sms. Detta 

fungerade dock inte särskilt bra, respondenten trodde att detta berodde på att de som bodde i 

huset var av en äldre generation som inte använde mobiler lika flitigt som den yngre 

generationen. Vidare skickades nyhetsbrev ut varje månad där allmän information delgavs, 

som till exempel att renoveringar i området skulle ske. På deras hemsida hade 

fastighetsbolaget dessutom en flik som handlade om byggnationen på området. Sidan 

uppdaterades i samband med att ny information fanns att delge hyresgästerna.  

 

Respondenten ansåg att fastighetsbolaget var ganska säkra på att informationen hade nått ut 

till alla hyresgästerna. Detta tack vare att fastighetsbolaget hade skickat ut väldigt mycket 

information via brev, lappar på dörrar och i nyhetsbrevet. Samt att hyresgästerna samtalade 

med varandra och var nyfikna på vad som hände och därför sökte upp information själva.  

 

Fastighetsbolaget upplevde väldigt lite störningar av informationen. Respondenten menade 

dock att det var viktigt att inte skicka ut för mycket allmän information via folks brevlådor. 

Denna information kunde då slängas och när det var något viktigt kan hyresgästen gå miste 

om detta för att den trodde att det bara var allmän information. Vad respondenten dock kunde 

se som en störning var om en hyresgäst hade uppfattat något fel och spred informationen till 

andra som inte själva hade mottagit samma information. Det hade hänt att hyresgäster hade 

ringt in efter att de hade upptäckt att de tolkat information på olika sätt. Fastighetsbolaget 

märkte inte av någon ryktesspridning på området men upplevde att det fanns en förväntan på 

att en renovering skulle bli av eftersom de renoverat en annan del av området tidigare. Vad 

som vidare kunde ses som en störning var att kommunikationen mellan hyresgästerna och 

byggarbetarna ofta gick via fastighetsbolaget. Respondenten önskade därför att 

kommunikation skulle gå direkt mellan hyresgästerna och byggföretaget för att minska stegen 

i kommunikationen. 

 

Hyresgästerna kunde tyvärr inte påverka renoveringen särskilt mycket med tanke på att det 

var fönster och ventilation som skulle bytas ut. De hade nämligen särskilda krav på 

ventilationen som inomhusmiljön. Vissa kompromisser kunde göras men i stora drag gällde 

det som fastighetsbolaget hade tagit fram.  

 

Respondenten berättade att fastighetsbolaget alltid strävade efter att ha nöjda hyresgäster och 

att ha en god relation med hyresgästerna. Hyresgästen var den som bodde i fastigheten och det 

var därför viktigt att han eller hon var nöjd med sitt boende, kommunikationen och åtgärder 

av eventuella problem. För att säkerställa att de hade en god relation skickade 

fastighetsbolaget ut en undersökning varje år som hette Nöjd Förvaltar Kund Index (NFKI). I 

undersökningen fick hyresgästerna uttrycka sin åsikt om hur de blev bemötta, vad de tyckte 

om information och tillgänglighet, trygghet och säkerhet i området samt underhåll av 

lägenheten och fastigheten.  
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En lyckad relation var enligt respondenten när fastighetsbolaget och dess hyresgäster var 

överens och respekterar varandra. De hade därför relationen i åtanke från start och hela tiden i 

kommunikationen med hyresgästen. ”Kör man bara på med info att nu blir det så här, då är du 

fel ute. Man måste ha relationen i åtanke så att de känner att man kan påverka och ha 

någonting att säga till om” (Respondent 2, 2013, personlig kommunikation). De arrangerade 

därför möten på den närliggande skolan där hyresgästerna fick komma med synpunkter och 

frågor. De behövde inte alltid tycka lika men att de då genom en dialog förklarade exempelvis 

varför renoveringen skulle genomföras som för att förbättra miljön och säkerheten. Det var 

viktigt att hyresgästerna kände sig sedda och hörda vilket inte alltid var lätt.  

Relationen hade enligt respondenten påverkats på det vis att han hade lärt känna fler av 

hyresgästerna och de som engagerade sig bland hyresgästerna hade nu namn på respondenten 

och hans medarbetare. Han menade att de hade blivit lite halvgrannar med dem, när det blev 

ett samtal tilltalade man varandra med förnamn och småpratade lite, en närmare relation. 

Respondenten tyckte även att när det var ett problem och det diskuteras blev det ett samspel 

mellan fastighetsbolaget och hyresgästerna vilket skapade tillit.  

 

Förtroende från hyresgästens sida var när de kände tillit och litade på att vi gjorde ett bra 

arbete. Det var även när hyresgästen kände att de kunde bli hörda, var de missnöjda med 

något kunde de höra av sig. Respondenten belyste även att han ansåg att det var ett stort 

förtroende när hyresgästen tillät att de gick in i lägenheten för att åtgärda problem trots att 

hyresgästen inte var hemma. ”Det är ju ett stort förtroende, vi får klampa in i deras hem” 

(Respondent 2, 2013, personlig kommunikation). Förtroende värderades högt av fastighets-

bolaget, utan förtroende från hyresgästernas sida gick det inte att genomföra ett renoverings-

projekt. Det gällde enligt respondenten att handskas varsamt med förtroendet, det fick inte 

tappas. Respondenten trodde vidare att förtroendet hade bevarats och att det i många fall även 

hade stärkts. Detta eftersom att de haft mycket kommunikation med hyresgäster och att 

hyresgästerna ställde frågor och var positiva. Dock kunde det vara att en del hyresgäster 

kunde ha missförstått informationen men att de då vände sig till fastighetsbolaget med frågor 

som redde ut missförstånden. En annan aspekt som var viktig för att bevara ett gott förtroende 

var att de som genomförde renoveringen var proffsiga och bemötte hyresgästerna på ett bra 

sätt. 

 

Respondenten menade att engagemang från hyresgästens sida var att de brydde sig om att det 

blev fint, de var nyfikna på hur det ska bli och höll rent och fint. Engagemang värderades 

även det högt av fastighetsbolaget, om hyresgästerna var engagerade tydde det på att de 

trivdes och var nöjda. Respondenten menade samtidigt att inte alla hyresgäster kunde vara 

engagerade men att det hade varit positivt. Respondenten trodde att engagemanget hade 

stärkts hos de hyresgäster som redan var engagerade och la ner mycket tid. De hade kommit 

med åsikter om saker som de hade velat ha åtgärdade vilket han ansåg var positivt. 

 

Lojalitet kunde enligt respondenten vara att hyresgästerna bodde kvar länge men även att de 

var engagerade och trivdes i sitt område. Respondenten tyckte dock att lojalitet var ett svårt 

begrepp i sammanhanget därför att många flyttat på grund av livssituationer snarare än att de 

inte trivdes. Lojalitet kunde dock innebära att när de flyttade valde de att flytta inom 

beståndet. ”Vi tycker det är jätteroligt om de flyttar från en lägenhet till bättre eller större 

lägenhet, då är hyresgästerna nöjda och trivs, de tycker att de får valuta för pengarna, det är 

verkligen en hög lojalitet” (Respondent 2, 2013, personlig kommunikation). Det kunde även 

vara att de kom tillbaka efter att möjligen ha bott i hus under flera år, vilket hade hänt 

tidigare. Det var bra med lojalitet enligt respondenten, det tydde på att hyresgästerna var 

engagerade och trogna. De som bodde kvar länge fick ingen särbehandling men de kunde 
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utnyttja pengar som avsatts varje månad av hyran till att rusta upp lägenheten. Lojaliteten 

hade inte påverkats nämnvärt enligt respondenten, han trodde att hyresgästerna hade lika stort 

förtroende för fastighetsbolaget idag som tidigare. Skulle de anse att det blev för dyrt efter 

renoveringen flyttade de ofta till en billigare lägenhet inom beståndet. Det krävdes ändå alltid 

100 % medhåll från hyresgästernas sida för att genomföra en stor renovering.  

4.4 Hyresgäster hos fastighetsbolag 2 

4.4.1 Hyresgäst 3 

Den tredje hyresgästen hade bott i fastigheten i cirka fem år innan renoveringen. Han tappade 

förtroendet för fastighetsbolaget i samband med kommunikationen inför renoveringen och 

valde att flytta till en annan lägenhet i ett annat fastighetsbolag när han fick möjligheten. 

 

Hyresgästen uppgav att de tidigt hade fått information om att något skulle göras i form av 

renovering men inte hur det skulle gå till. De fick längre fram mer information och en 

inbjudan till ett möte. Känslan på mötet var dock att företaget berättade vad de tänkte göra 

och att hyresgästerna själva inte fick säga något om det. Informationen som skickades ut 

kändes otydlig och han upplevde att informationen gav olika uppgifter hela tiden. Detta ledde 

till att hyresgästen till slut bara slängde lapparna. När han hade pratat med andra hyresgäster 

hade de fått annan information och hade sina egna uppfattningar om vad som skulle hända. 

”Det skapades rykten i huset och jag tycker inte informationen från fastighetsbolaget kändes 

trovärdig då” (Hyresgäst 3, 2013, personlig kommunikation). Vidare tyckte hyresgästen att 

den bästa informationen kom från husvärdarna, han ansåg att de var enklare att prata med än 

personerna på kontoret. För att kommunikationen skulle ha genomförts bättre ansåg 

hyresgästen att de skulle ha pratat ihop sig mer på kontoret och kommit med rakare och 

konkreta svar på deras frågor. Det skulle även ha varit med en planering som innehöll allt med 

datum och information. Han tyckte även att de skulle ha gjort klart vad hyreshöjningen blev 

innan renoveringen och att den var fastslagen. Han menade att han inte fick något svar på hur 

mycket hyran skulle höjas med när han var i kontakt med företaget och att han tyckte hyran 

höjdes mer än standarden på lägenheten. Han gav vidare som förslag att företaget kunde 

skickat ut en enkät inför renoveringen där de lät hyresgästerna tycka till om vad som behövde 

göras. Även om vissa åtgärder behövde göras kunde majoriteten fått önska om de andra 

ingreppen. 

 

I relationen med hyresvärden ansåg hyresgästen att det var viktigt att få konkreta svar, 

tillförlitlig information och ett bra bemötande från de anställda. Relationen som helhet 

försämrades enligt hyresgästen. Detta på grund av att alla fick olik information som ledde till 

att ingen visste när eller om något skulle ske i området. Hyresgästen belyste igen att 

informationen som kommunicerades inte kändes trovärdig. 

 

Förtroende för hyresgästen var att få rätt information, att känna att hyresvärden tog hand om 

hyresgästen med att lösa problem och säkerställa säkerhet i huset. Hyresgästen upplevde att 

förtroendet för företaget sänktes på grund av att informationen inte alltid stämde. ”Om 

företaget hade varit mer konkreta i sin information och skött det på ett bättre sätt så tror jag att 

förtroendet för företaget skulle ha ökat” (Hyresgäst 3, 2013, personlig kommunikation).  

 

Engagemang för hyresgästen var att anmäla problem i fastigheten och i lägenheten samt att 

samarbeta med grannar för att skapa en trivsam miljö. Hyresgästen menar även att 

engagemang var att intressera sig för vad som händer i fastigheten och att den ofta ökade i 

samband med att det drog ihop sig för en händelse som till exempel en renovering. Även här 
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belyste hyresgästen att bättre och mer konkret information hade stärkt engagemanget i 

relationen med företaget. Men han kände att hans engagemang sjönk på grund av 

kommunikationen inför renoveringen. 

 

Lojalitet var att vara trogen och ta hand om varandra enligt hyresgästen. Han ansåg att hans 

lojalitet sjönk eftersom de inte hade blivit tillräckligt involverade i processen och att 

fastighetsbolaget inte tog hänsyn till hyresgästens åsikter.  

4.4.2 Hyresgäst 4 

Den fjärde hyresgästen hade bott i fastigheten i 7 år innan renoveringen. Hon bodde då i en 

mindre lägenhet men hade nu flyttat till en större inom fastighetsbolaget. 

 

Hyresgästen berättade att hon hade fått lappar hemskickade där det gavs information om att 

en renovering skulle äga rum. Hon kunde inte minnas att det hade varit någon inbjudan till ett 

möte, dock upplevde hon inte att hon behövde gå på något möte utan kände sig nöjd med den 

information som hon hade fått. Vad hon var mindre nöjd med var att hon skulle behöva 

tömma sitt förråd vilket var problematiskt med tanke på att hon bodde i en liten lägenhet. Hon 

hörde då av sig om detta och fick snabbt svar och hjälp med att få ställa in sakerna i ett annat 

förråd, hon tyckte att de kunde erbjudit hjälp med det direkt. I övrigt ansåg hyresgästen att 

husvärdarna gav bra service och att de hade bra information. 

 

I relationen med hyresvärden ansåg hyresgästen att det måste gå att lita på hyresvärden och att 

man fungerar bra ihop. Hon uttryckte särskilt att ”Det är viktigt att man klickar med 

hyresvärden” (Hyresgäst 4, 2013, personlig kommunikation). Hon menar vidare att förtroende 

var en förutsättning. Speciellt i samband med att hyresvärden skulle gå in i lägenheten för att 

åtgärda problem när hon inte var hemma. Kommunikationen påverkade inte relationen på 

något särskilt sätt, hon tyckte att relationen var densamma som tidigare.  

 

Förtroende för hyresvärden var att kunna lita på hyresvärden och att de var hjälpsamma. Hon 

tyckte att fastighetsbolaget var hjälpsamma inför renoveringen och att den information som de 

sände ut var trovärdig. Informationen kom i god tid och förberedde henne på renoveringen. 

Hennes förtroende för fastighetsbolaget förblev oförändrat. 

 

Engagemang för hyresgästen var att grannarna hjälptes åt med att hålla ordning i huset och att 

de till exempel såg till att dörrar till förråd och tvättrum var låsta. Hon berättade att hon vid 

flera tillfällen hade stängt till dörrar efter andra som inte stängt dem efter sig vilket hon såg 

som en självklarhet att göra. Hon tyckte inte att informationen inför renoveringen påverkade 

hennes engagemang. Dock engagerade hon sig lite mer under renoveringen genom att baka 

bullar och bjuda arbetarna på fika och kaffe.  

 

Lojalitet för hyresgästen var att tala gott om företaget och att om hon skulle flytta så gjorde 

hon det inom företaget. Det var viktigt för henne att fastighetsbolaget gav bra service och 

uppskattade verkligen att hon hade fått rabatt på att åtgärda andra saker i lägenheten som att 

byta köksluckor eller liknande. Hennes lojalitet förblev oförändrat men hon menade att 

hennes lojalitet sedan tidigare hade varit hög och att hon gärna skulle fortsätta ha 

fastighetsbolaget som sin hyresvärd. 

4.5 Fastighetsbolag 3 
Respondent 3 var informatör/kommunikatör på Fastighetsbolag 3 och hade arbetat där i tre år. 

Respondent 3 hade en högskoleutbildning i media och kommunikation. Det var inte hon som 
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tog fram hur kommunikationen inför renoveringen skulle genomföras utan hon kom in senare 

i processen. Respondent 4 var VD för Fastighetsbolag 3 och hade varit det sedan starten för 

cirka 20 år sedan. Hon hade en grund som byggnadsingenjör och hade över tiden studerat 

mycket om interhumanrelations.   

 

Respondent 4 var en av de som var med och tog fram de första meddelandena till 

hyresgästerna inför renoveringen av området. Dessa meddelanden togs fram tillsammans med 

bo konsulenten på fastighetsbolaget, byggbolaget, arkitekten och hyresgästföreningen. Detta 

uppfattade fastighetsbolaget som kaotiskt och inte alls ett bra sätt att utforma meddelandena. 

Fastighetsbolaget löste detta genom att Respondent 3 anställdes som kommunikatör och 

hennes jobb var bland annat att skaffa sig ett samlat grepp över informationsmaterialet. Den 

mesta informationen passerade henne, men det var många som bidrog. 

 

Respondent 3 berättade att medan renoveringsprojektet hade fortgått hade fastighetsbolaget 

jobbat fram en modell för hur kommunikationen skulle utföras. Modellen baserades på det 

fastighetsbolaget hade lärt sig av renoveringsprojektet. Denna modell gick ut på att gå ut med 

informationen redan innan det var bestämt vad som skulle göras. Detta gjorde 

fastighetsbolaget för att hyresgästerna skulle kunna känna sig trygga i att den information som 

skickades ut var den senaste. I modellen var trycksaker och personliga möten viktiga. 

Personliga möten med hyresgästen är viktigt, enligt respondent 3, för att kunna få en dialog 

där hyresgästen kunde ställa just sina frågor som berörde hans eller hennes lägenhet. 

Trycksakerna tycker fastighetsbolaget var viktiga för att de som inte hade möjlighet att 

komma på mötena ändå skulle få informationen om vad som skulle ske. 

 

Respondent 3 och respondent 4 berättade att fastighetsbolaget hade huvudsakligen tre stycken 

kommunikationskanaler. Först skickades ett brev i pappersformat ut som innehöll en inbjudan 

till ett informationsmöte. Brevet var skrivet på svenska och i de fåtal fall som de behövde 

översätta använde de sig av tolkar från kommunen i kommunikationen med de hyresgästerna. 

Själva mötet var ett stationssystem där hyresgästerna fick ställa frågor individuellt till ett antal 

representanter från bland annat hyresgästföreningen och fastighetsbolaget. Anledningen till att 

fastighetsbolaget valde att inte ha ett stormöte i en aula var att de var rädda att det skulle 

uppstå en mobbmentalitet från hyresgästerna när det var så många som var bekymrade över 

sitt boende. Respondent 3 och respondent 4 upplevde båda att stationssystemet var lyckat då 

hyresgästen kunde ställa sina egna frågor utan att bli påverkad negativt av gruppen, genom att 

kunna känna att ens fråga var dum. På detta möte var det viktigt för fastighetsbolaget att 

upplysa hyresgästerna om att de själva inte visste mycket om renoveringen än, detta för att 

inte hyresgästerna skulle känna att fastighetsbolaget höll någon information hemlig för dem. 

De vanligaste frågorna som kom upp på mötena var att hyresgästerna var oroliga för de nya 

hyrorna, om de skulle kunna bo kvar och hur just deras lägenhet skulle se ut efter 

renoveringen. Även om fastighetsbolaget i detta skede inte hade bestämt hur själva 

renoveringen skulle gå till var de viktigt för fastighetsbolaget att kunna svara på de frågor de 

faktiskt visste svaren på.  

 

Nästa kommunikationskanal var ett nyhetsbrev. Fastighetsbolaget delade ut en broschyr som 

släpptes löpande under tiden renoveringarna pågick. Här samarbetade fastighetsbolaget med 

byggbolaget och hyresgästföreningen. Respondent 4 sa att det var av ”symboliskt värde” att 

hyresgästföreningen stod för nyhetsbrevet.  

 

Det skapades tidigt i processen även en visningslägenhet. Denna fungerade som både en 

möteslokal och som visningslägenhet där hyresgästerna lätt kunde komma och titta på hur 
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lägenheten skulle se ut efter renoveringen. När visningslägenheten var öppen fanns även 

representanter från fastighetsbolaget och hyresgästföreningen där. Detta tyckte respondent 3 

var väldigt viktigt för detta gav en chans till dialog. Respondent 3 menade på hur viktigt det 

var rent kommunikativt att ha en visningslägenhet, för då har hyresgästen ett ställe där de kan 

gå in och skåda slutresultatet. Respondent 3 berättade att det blev väldigt konkret istället för 

att komma med en lång lista åtgärder som skulle utföras. 

 

Som sekundära kommunikationskanaler hade fastighetsbolaget lagt ut telefonnummer till alla 

anställda förutom bovärdarna på sin hemsida. Detta för att hyresgästerna lätt skulle kunna nå 

den på fastighetsbolaget som han eller hon vill få tag på.  

 

Respondent 3 beskrev att fastighetsskötarna och framförallt husvärdarna var väldigt viktiga, 

inte kanske när det gällde att få ut information första gången, men sen när hyresgästerna hade 

frågor. Hon berättade att husvärdarna var ganska omtyckta och att många hyresgäster kände 

dem vid förnamn. Även om inte husvärdarna visste precis vad som skulle hända kunde de 

ändå peka vidare och nämna vem hyresgästen skulle kontakta för att få relevant information. 

Fastighetsskötarna och husvärdarna fick även brogårdsbladet dagen innan så de visste vad 

som stod i det.  

 

Det första respondent 3 och respondent 4 tänkte på när det gällde störning var att det blev 

dumt från början när det gällde kommunikationen. Fastighetsbolaget hade nämligen börjat 

titta på hur de skulle göra och när hyresgästerna fick reda på detta började ryktesspridning på 

området. Ryktesspridningen gick så långt att fastighetsbolaget uppfattade att ryktena hade 

blivit en etablerad sanning bland hyresgästerna och att ryktena inte hade något med 

verkligheten att göra. Respondent 3 beskrev att redan innan något var bestämt visste 

hyresgästerna vad som skulle göras. Ryktesspridningen fick även andra följder som 

exempelvis desinformation. ”Desinformationen som kan komma emellan kan blockera så att 

folk har en väldigt förutfattad mening när den faktiska informationen kommer” (Respondent 

3, 2013, personlig kommunikation). Detta medförde att när informationen från fastighets-

bolaget väl nådde ut hade hyresgästerna varit så emot att de inte kunde ta till sig vad som hade 

sagts. Respondent 3 nämnde också att trots fastighetsbolaget la ut allt på internet och skickade 

ut kunde de aldrig garantera att hyresgästerna faktiskt läste det. De hade fått god feedback på 

nyhetsbrevet och de gångerna det hade varit långt mellan numren hade hyresgästerna 

kontaktat fastighetsbolaget och undrat när nästa kom. Fastighetsbolaget sa att de visste, 

baserat på årliga undersökningar, att väldigt många läste nyhetsbrevet men kunde aldrig 

garantera att 100 % läste och tog åt sig av informationen.  

 

Respondent 4 tryckte flera gånger på att hyresgästerna måste ha första tjing på information. 

Hon tyckte det ävar av betydelse då det gav hyresgästen egen kontroll över informationen. 

”Man kan ta emot väldigt obekväm information bara man får den på rätt sätt” (Respondent 4, 

2013, personlig kommunikation). Efter att nyhetsbrevet skickades ut fick de alltid samtal från 

hyresgäster som hade funderingar på det som stått i. De som då ringde in var frustrerade och 

för att hyresgästen inte skulle lida i onödan var det väldigt viktigt för fastighetsbolaget att 

förklara vad som skulle ske och framförallt varför. 

 

Det var viktigt för fastighetsbolaget att hyresgästerna kände att de hade ett attraktivt och 

tryggt boende samt att hyresgästerna kände ett förtroende för fastighetsbolaget. Respondent 3 

menade att de alltid hade relationen i åtanke när de planerade kommunikationen inför en 

renovering. De utgick från hur relationen såg ut i dagsläget, hur de ville att relationen skulle 

utvecklas och hur de ville att den skulle se ut framöver. Relationen till hyresgästerna hade 
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förbättrats enligt respondent 3. De hade nu fått ett ansikte på hyresgästerna och hyresgästerna 

hade fått ett ansikte på de anställda hos fastighetsbolaget. Genom kommunikationen inför 

renoveringen blev det personliga möten som skapade trygghet för hyresgästerna och gav dem 

även möjlighet att kritisera samt tänka över sitt boende och sin situation som de kanske inte 

gjorde i vanliga fall. 

 

För fastighetsbolaget var förtroende, utifrån hyresgästernas sida, när de vände sig till 

fastighetsbolaget i första hand för att reda ut problem. De visste att de klarade ut eventuella 

problem tillsammans och vände sig inte till en tredje part bara för att klaga. Det var viktigt för 

fastighetsbolaget att hyresgästerna kände förtroende för dem och respondent 3 trodde och 

hoppades att kommunikationen inför renoveringen ökade hyresgästernas förtroende för 

fastighetsbolaget. Deras resultat från Nöjd Kund Index, som var en undersökning som görs 

varje år på hur nöjda hyresgästerna var med sitt boende, hade nämligen ökat trots alla ingrepp 

som påverkat hyresgästernas vardag. 

 

Hyresgästernas engagemang kunde vara att de kom på möten, inspirerade och hjälpte andra 

hyresgäster. Detta värderade fastighetsbolaget väldigt högt då det förde med sig att områdena 

blev mer omhändertagna och att tryggheten totalt sett ökade när folk engagerade sig i sitt 

område. Respondent 3 trodde att hyresgästernas engagemang påverkades på olika sätt. En del 

människor hade ökat sitt engagemang genom att komma på möten och diskutera. Dock hade 

den lokala hyresgästföreningen fått läggas ner på grund av för få medlemmar vilket tydde på 

att engagemanget överlag hade minskat.  

 

Lojalitet för fastighetsbolaget var när hyresgästerna tog väl hand om sin lägenhet, talade gott 

om företaget, var stolta över sitt område samt tog hand om sina grannar när det behövdes. 

Lojalitet ur denna synpunkt var viktigt för fastighetsbolaget, det var ett tecken på att 

hyresgästerna var nöjda. Respondent 3 trodde att kommunikationens effekt på lojaliteten var 

väldigt individbaserad. Vissa hyresgäster såg lägenheten som tak över huvudet och tappade 

antagligen lojalitet på grund av att de fått en högre hyra och kände att fastighetsbolaget hade 

förrått dem. De hyresgäster var lojalitet hon trodde ökade var de som var mer intresserade av 

sin lägenhet, satte ett större värde på en större balkong och att de fått göra en miljöinsats.  

4.6 Hyresgäster hos fastighetsbolag 3 

4.6.1 Hyresgäst 5 

Den femte hyresgästen hade bott i fastigheten i cirka 25 år innan renoveringen. I samband 

med renoveringen erbjöds hon en annan lägenhet inom fastighetsbolaget och valde att flytta 

till den. Hon bor idag kvar hos fastighetsbolag 3. 

 

Hyresgästen ansåg att det i början av processen var dålig information. Hon berättade att 

personer inom företaget uppgav varierande information. Det första de fick höra var att hyran 

skulle höjas med omkring 500 kronor och att den enda standardhöjande åtgärden var en 

porttelefon. Det blev sedan helt annorlunda mot vad fastighetsbolaget hade utfäst. Det här 

startade rykten på området som i sin tur skapade något som hyresgästerna upplevde kunde 

vara sanning. När nyhetsbrevet skickades ut så tyckte hyresgästen att det kom bättre och mer 

information. ”Jag engagerade mig väldigt mycket och var med på alla möten. Det är viktigt att 

man tar eget ansvar och inte bara beklagar sig som så många andra hyresgäster gjorde” 

(Hyresgäst 5, 2013, personlig kommunikation). Hon berättade även att andra hyresgäster 

ringde henne för att ställa frågor som de inte ville eller vågade höra av sig med till företaget. 

Hyresgästen ansåg vidare att personliga samtal kunde ha ägt rum tidigare i processen för att 
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ge bättre förståelse. Hon berättade även att köket renoverades trots att ingen information om 

att köket skulle renoveras hade kommit ut. Det uttrycktes att endast golvet skulle bytas ut, 

vilket enligt hyresgästen inte skulle behövas. När renoveringen var klar kom det fram att 

hyran hade höjts med 2100 kronor vilket inte motsvarade vad som hade informerats om i 

början. 

 

För hyresgästen var det viktigt, i relationen med företaget, att kunna prata med varandra och 

att hyresvärden var lyhörd för hyresgästens åsikter. Hon hade själv en bra relation med 

fastighetsbolaget och tyckte inte att den påverkades varken positivt eller negativt av 

kommunikationen inför renoveringen. 

 

Förtroende för hyresgästen var att företaget gav god service, att de var hjälpsamma och 

trevliga. Hon tyckte inte att de husvärdar som var på området ingav förtroende på grund av att 

hon ansåg att de gav dålig service. Hon ansåg att förtroende för företaget försämrades genom 

kommunikationen inför renoveringen eftersom de hade utlovat saker som de sen inte höll. 

Detta gjorde att hon kände att företaget var mindre trovärdiga.  

 

Engagemang för hyresgästen var att kunna tala om hur man har det och att problem ska kunna 

diskuteras. Det krävdes att hyresgästen var engagerad för att relationen ska fungera bra. Hon 

tyckte dessutom att engagemang var att hyresgästerna tillsammans såg om gården som de 

bodde på genom att slänga skräp i soptunnor och vårda om husen. Hyresgästen tyckte 

personligen att hon var väldigt engagerad och engagemanget förblev opåverkat av 

kommunikationen inför renoveringen.  

 

Lojalitet var att tala gott om företaget men även att säga de saker som var mindre bra. Det 

gällde att vara ärlig mot varandra och delge varandra information om vad som hände. Hon 

tyckte att förtroende och lojalitet gick lite ihop med varandra. Hon kunde märka att företaget 

lyssnade mer på hennes åsikter tack vare att hon hade varit engagerad och bott där länge. Hon 

upplevde inte att hennes lojalitet hade påverkats av kommunikationen inför renoveringen. 

4.6.2 Hyresgäst 6 

Hyresgäst 6 hade bott hos fastighetsbolaget i 30 år innan hon flyttade ifrån i samband med 

renoveringen började. Detta på grund av dålig kommunikation med fastighetsbolaget. 

 

Hyresgästen kom ihåg att det hade varit flera möten innan renoveringen skulle ske. Hon var 

med på ett av mötena själv men tyckte inte att det gav så mycket. ”Folk höjde rösterna och 

stämningen var allmänt dålig. Vi var ju oroliga vad som skulle hända och nu i efterhand 

kändes det som att den dåliga stämningen kanske gjorde att fastighetsbolaget inte kunde få 

fram allt på mötena” (Hyresgäst 6, 2013, personlig kommunikation). Hyresgästen visste att 

det skulle komma fler möten men på grund av jobb på olika arbetstider missade hon de andra 

mötena. Hennes sätt att få reda på vad som kom fram på mötena var att hennes granne kom 

och berättade. Fastighetsbolaget hade även informerat om renoveringen i ett ständigt 

återkommande nyhetsbrev. Detta uppskattade hyresgästen som sparade på alla bladen och 

läste dessa regelbundet. 

 

När det gällde informationen tyckte hyresgästen att denna hade varit extremt bristande. Det 

första hyresgästen fick höra var att hyran i hennes lägenhet inte skulle gå upp med mer än 500 

kr och detta tyckte hon var rimligt och inte något problem. Denna information kom några år 

innan renoveringen i hennes hus skulle börja. Men informationen som kom närmare 

renoveringen var dock att hennes trea skulle bli en fyra. Detta skulle påverka hyran betydligt 
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mer och hyreshöjningen skulle bli närmare fyra tusen per månad. Hyresgästen fick panik för 

hon visste att hon inte skulle klara den hyran och att en fyra skulle bli för stor för henne. Efter 

att hon bestämt sig för att flytta slutade hon ta till sig av den informationen fastighetsbolaget 

skickade ut. När hon hade flyttat fick hon reda på att hennes trea blev en tvåa efter att 

renoveringen var genomförd, det tyckte hon var synd för hade hon fått reda på det innan hade 

hon bott kvar. Hon önskade att det bolaget sa först skulle stämt. Även om de gick ut med att 

hyran skulle höjas till det dubbla vore det bättre att de fick veta det med en gång och att de 

inte ljög för oss först. ”Vi levde i ovisshet i flera år, bara för att vi inte fick rätt information” 

(2013, personlig kommunikation). Ovisheten under alla år ledde även enligt hyresgästen att 

rykten började gå på området. Hon beskrev somliga rykten mer verklighetstrogna än andra. 

Detta gjorde att när informationen kom från fastighetsbolaget visste hon inte riktigt vad hon 

skulle tro. Detta eftersom de ändrade sig hela tiden och att ryktena verkade stämma på vissa 

saker. 

 

Hyresgästen tyckte att det som fastighetsbolaget kunde gjort bättre var att ha mer personlig 

kontakt och att den informationen som lämnades ut skulle ha stämt. Hon sa att även om hon 

inte var den som var mest aktiv skulle hon vilja att fastighetsbolaget ringde upp henne. Hon 

tyckte att det var fastighetsbolaget som kastade ut henne och inte brydde sig. ”Det var ändå de 

som satt mig i den situationen som var, då kände jag att det var deras ansvar att kontakta mig 

och diskutera om de kunde hjälpa mig” (Hyresgäst 6, 2013, personlig kommunikation). 

 

Hyresgästen tyckte relationen var jätteviktig. Hon hade ändå gjort ett aktivt val att bo i 

hyresrätt, vilket på ett sätt gjorde henne beroende av fastighetsbolaget. Hyresgästen berättade 

dock att det inte var en relation till själva fastighetsbolaget som organisation hon kände var 

viktig utan mer till de som jobbade på området. ”Jag har ju under mina 30 år fått en personlig 

relation till de olika fastighetsskötarna som jobbade på området. Jag kände att jag kunde prata 

med dem om både problem och om livet i övrigt. Däremot tog det emot att ringa till kontoret 

inne i stan, då kände jag mig bara som en gnällig kärring” (Hyresgäst 6, 2013, personlig 

kommunikation). 

 

Hon tyckte dock inte att relationen förändrades trots att det fick knapphändig information. 

Detta för att hon visste att det inte var de på företaget hon hade en relation med som var 

ansvariga. ”Det flesta förstod att det inte var fastighetsskötarnas fel att renovering skulle ske 

och att informationen var knapphändig, det var ju högre makter som bestämde sådant och dem 

hade i alla fall inte jag någon relation med” (Hyresgäst 6, 2013, personlig kommunikation). 

 

När det gäller förtroende tyckte hon att det handlade om att fastighetsbolaget var hjälpsamma 

och att de tog itu med problem. Det skulle vara lätt att få kontakt med bolaget och gärna få 

svar om att ”det är klart vi fixar det”. Även om de inte kunde lösa problemet direkt, för det 

kanske saknades en reservdel, blev det en dialog. Ryter de bara till och säger att de inte hade 

tid och de tog det om två veckor ingav det inget förtroende. Hyresgästen har alltid känt 

förtroende för fastighetsbolaget och som starkt argument sa hon att de alltid hade tillgång till 

hennes lägenhet. Var det något som behövde fixas kunde bostadsbolaget gå in utan att hon var 

hemma. Hon tyckte inte att förtroendet förändrades av kommunikationen. 

 

Det som enligt henne förändrade förtroendet var att kungen och drottningen var och besökte 

området innan renoveringen skulle ske. Fastighetsbolaget gick ut med att detta var en folkfest 

men hon kände det som ett svek och som att bolaget firade att de kunde köra bort 

hyresgästerna med hyreshöjningar efter renoveringen. 
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Hon tyckte att engagemang var att bostadsbolaget hade lite ”go” i sig. Att de engagerade sig 

och förde en dialog med hyresgästerna om hur de vill ha sitt område. Hyresgästen engagerade 

sig genom att ta hand som sitt område samt att hon löste eventuella problem i lägenheten själv 

istället för att ringa in om småsaker. Hon kände inte att engagemanget förändrades något 

nämnvärt efter kommunikationen. 

 

Hyresgästen kände att hon varit lojal mot fastighetsbolaget. Detta för att hon bodde kvar i 30 

år, hjälpte sina grannar och ringde aldrig om det inte verkligen behövdes. Hon har aldrig 

heller pratat illa om sitt område eller de som bodde där. Det som gjorde att hon kände sig 

tvingad att svika sin lojalitet och flytta var den dåliga kommunikationen. Skulle hon vetat om 

att hennes trea skulle bli en tvåa skulle hon kunnat bo kvar. I efterhand pratade hon dock 

fortfarande gott om både området och fastighetsbolaget, även hon i stridens hetta kände sig 

överkörd. 

4.7 Sammanfattning 

4.7.1 Kommunikation 

Meddelande: Alla tre företagen tog fram sina meddelanden med hjälp av en mall och med 

hjälp av sammarbetsparterna. De skickade alla ut sina meddelanden på svenska och innehöll 

kontaktuppgifter för att kunderna skulle kunna starta en dialog. 

 

Kunderna upplevde meddelandena olika, även om de bodde hos samma företag. Båda 

kunderna hos fastighetsbolag 1 upplevde meddelandena som klara och tydliga. Hos 

fastighetsbolag 2 uppfattade en hyresgäst meddelandena som tydliga och den andra som 

otydliga och att de ändrades hela tiden. Hos fastighetsbolag 3 uppfattade de båda 

hyresgästerna meddelandena som otydliga. 

 

Kommunikationskanal: Alla tre företagen startade kommunikationen med att skicka ut ett 

brev och senare hade möte om vad renoveringen skulle innebära. Företagen hade även möten. 

Mötena uppfattades av företagen som bra.  

 

Hyresgästerna uppfattade breven på olika sätt. Några tyckte breven var bra och sakliga och 

men de kunde också uppfattas som störande om de kom för ofta. Hyresgästerna upplevde inte 

mötena tillfredställande då det inte kände att de fick vara med och påverka och att det bara var 

envägskommunikation från företaget. 

 

Störningar: Företagen uppfattade rykten och feltolkningar som de största störningarna. I ett 

fall upplevde företage att blev ryktena så starka att kunderna inte litade på det som stod när 

företagen sen skickade ut sin information.  

 

Även kunder uppfattade störningar som största störningen. Flera kunder upplevde rykte som 

mer eller mindre trovärdiga och när då information kom från företaget viste inte kunderna 

riktigt vad de skulle tro på.  

 

4.7.2 Relationsmarknadsföring 

Relationen: Det var viktigt för företagen att ha en god relation med hyresgästerna och de 

hade alla relationen i åtanke under planeringen och i kommunikationen med hyresgästerna. 

Fastighetsbolagen ansåg att en god dialog med hyresgästerna var viktigt i relationen samt att 
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hyresgästerna hade förtroende och kunde påverka renoveringen. Fastighetsbolagen tyckte att 

relationen hade blivit bättre till följd av att de hade lärt känna varandra bättre.  

 

Hyresgästerna ansåg att det var viktigt att ha god kommunikation med fastighetsbolaget, att 

fastighetsvärdarna trevliga och tog itu med problem. Vidare skulle fastighetsbolaget vara 

lyhörda, lätta att få tag på och gå att lita på. De flesta tyckte att relationen var oförändrad, de 

som tyckte att relationen hade blivit sämre menade att informationen ej var trovärdig eller att 

företaget kunde haft en trevligare och mer förklarande information. 

 

Förtroende: Förtroende för fastighetsbolagen var att hyresgästerna upplevde att de kunde få 

hjälp direkt med problem som uppstod i fastigheten eller lägenheten. Det kunde även vara att 

hyresgästerna var nöjda med sina hem, hur renoveringen genomfördes och att de tillät 

företaget att gå in i deras hem. Samtliga fastighetsbolag trodde att förtroendet hade ökat bland 

hyresgästerna, dock av olika anledningar såsom mycket kommunikation, bra resultat i Nöjd 

Kund Index och att hyresgästerna kände att en renovering verkligen var på gång.  

 

Hyresgästerna ansåg att förtroende var att fastighetsbolaget löste problem, var hjälpsamma, 

förde en god dialog och sände ut trovärdig information. Hyresgästernas förtroende förblev 

oförändrat eller sänktes av kommunikationen. I de fall som förtroendet sänktes berodde det på 

att informationen var för rak på sak eller att informationen var otydlig.  

 

Engagemang: Engagemang för fastighetsbolagen var att hyresgästerna hjälpte varandra, att 

de kom med bra förslag och ville påverka renoveringen samt att de deltog på möten. 

Fastighetsbolagen trodde att kommunikationens effekt på engagemanget var skiftande. De 

hyresgäster som hade varit engagerade sedan tidigare blev antagligen mer engagerade. Vissa 

hyresgästers engagemang kunde ha försämrats men att det överlag var oförändrat. 

 

Enligt hyresgästerna var engagemang att sköta om sin lägenhet, hjälpa grannar, följa regler 

och att diskutera med fastighetsbolaget. Engagemanget bland hyresgästerna förblev till större 

delen oförändrat. Två hyresgäster ansåg att de hade blivit mer respektive mindre engagerade 

till följd av informationen, båda två på grund av bristande informationen. Den som ansåg sig 

bli mer engagerad var för att han då sökte upp företaget och ville ha mer information. 

 

Lojalitet: Lojalitet för fastighetsbolagen var framförallt att hyresgästerna hjälpte till i sina 

områden. Det handlade inte mycket om ifall hyresgästerna bodde kvar länge, dock kunde en 

flytt inom beståndet vara ett tecken på lojalitet. Lojalitet kunde även innebära att 

hyresgästerna tog hand om sin lägenhet, talade gott om företaget och samarbetade med 

företaget i samband med exempelvis renoveringar. Fastighetsbolagen ansåg att lojaliteten 

överlag hade varit oförändrad men att den även kunde förbättrats och försämrats för 

hyresgästerna beroende på deras intresse för hemmet.  

 

Hyresgästerna menade att lojalitet var att tala gott om företaget, vara trogen mot företaget 

genom att bo kvar länge eller flytta inom företaget, ta hand om varandra och vara ärliga. De 

flesta hyresgästerna upplevde att deras lojalitet sänktes. Detta på grund av bristande 

information eller att de inte kunde påverka renoveringen.  
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5. Analys 
 

 

Vi har i detta avsnitt analyserat den empiri vi samlat in i jämförelse med vad vår teori antyder kring 

kommunikation och relationer. Vi har även analyserat skillnader i empirin genom att jämföra vad 

fastighetsbolagen säger med vad hyresgästerna säger. Detta ligger till grund för vår slutsats. 

 

5.1 Kommunikation 
Alla tre företagen förespråkar kommunikation med hyresgästerna (2013, personlig 

kommunikation). Detta är enligt Andersen (2001) en förutsättning för att parterna i en relation 

ska förstå varandras intentioner och förmågor. Att kommunicera med hyresgästerna är enligt 

Anderson och Narus (1990) en grundförutsättning för att skapa ett förtroende. 

Kommunikationen är extra viktig i samband med särskilda situationer, såsom renoveringar, då 

det medför mer kundengagemang och stress än i vanliga situationer och har därför större 

inverkan på kundens inställning till tjänsten (Webster & Sundaram, 2009). Kommunikationen 

är även av väsentlig betydelse för att ha en lyckad relation genom att den bygger upp och 

utvecklar en relation över tiden (Repo & Grönroos, 2004). För att samarbetet i relationen ska 

fortlöpa krävs det både envägs- och tvåvägskommunikation i form av informering såväl som 

att lyssna och svara på frågor (Andersen, 2001). Detta belyser respondent 2 på följande vis; 

”Kör man bara på med info om att nu blir det så här, då är du fel ute. Man måste ha relationen 

i åtanke så att de känner att man kan påverka och ha någonting att säga till om” (Respondent 

2, 2013, personlig kommunikation). Hyresgäst 1 var en hyresgäst som hade fått en negativ 

upplevelse av det här; ”Jag fick känslan av att fastighetsbolaget sa att nu ska vi renovera, 

punkt slut. De kunde haft en trevligare approach och en mer förklarande beskrivning” 

(Hyresgäst 1, 2013, personlig kommunikation).  

5.1.1 Sändare 

En sändare är enligt Dewatripont och Tirole (2005) en källa eller en talare. Med den 

definitionen som utgångspunkt är våra sändare de tre fastighetsbolagen. Windahl och 

Signitzer (1992) gör dock en skillnad på sändare och kommunikatör. De menar att sändaren är 

den som sänder meddelandet och kommunikatören är den som tekniskt framställer 

meddelandet. Både fastighetsbolag 1 och 3 tog hjälp av andra aktörer när de tog fram 

meddelandet. Windahl och Signitzer (1992) beskriver att det är viktigt för mottagaren att veta 

vem det är som står för vad i meddelandet. Annars kan detta störa hur informationen tas emot 

och hur mottagaren ser på trovärdigheten och legimiteten hos sändaren. Alla tre fastighets-

bolagen hade relationen i åtanke när de skrev sina meddelanden inför renoveringen. Shannon 

och Weaver (1964) skriver att sändarens karaktär är viktig när ett meddelande tas fram för att 

karaktären påverkar hur meddelandet kodas och påverkar därför hur meddelandet kommer att 

uppfattas. Hyresgäst 1 upplevde fastighetsbolag 1 som trovärdigt för att de var en stor och 

seriös organisation och att de hade belägg för vad de gjorde.  Hos fastighetsbolag 3 hade 

hyresgästföreningen varit den som stått för deras nyhetsbrev, vilket var av symboliskt värde 

för fastighetsbolaget. Ingen av våra respondenter noterade dock att hyresgästföreningen var 

den som skickade ut nyhetsbrevet, de trodde alla att det var fastighetsbolaget som gjorde det.  

5.1.2 Meddelande 

Dewatripont och Tirole (2005) anser att det är viktigt med riklig och tydlig information, men 

inte så mycket att det blir otydligt. Windahl och Signitzer (1992) beskriver att ett stort 

problem inom kommunikationen är att sändaren och mottagaren kan uppfatta ett meddelande 

olika. Informationen som delges i meddelandet är väldigt viktig för att kunder ska klara av 

stressfyllda situationer som renoveringar (Moschis, 2007). Fastighetsbolag 1 tog fram sitt 



 Elghag & Olsson 

 

39 

 

 

meddelande utifrån en mall som hade använts tidigare. I meddelandet togs tekniska termer 

bort för att inte krångla till det för hyresgästen. Hyresgäst 1 och hyresgäst 2 tyckte att 

fastighetsbolag 1 hade skickat ut information i sina meddelanden som var saklig och tydlig. 

Hyresgäst 1 efterfrågade dock att kommunikationen om hur genomförandet skulle gå till hade 

varit utförligare. Fastighetsbolag 2 använde även de mallar till sina meddelanden, de försökte 

hålla informationen kort och tydlig och inte heller ha med för mycket tekniska termer. 

Hyresgästerna hos fastighetsbolag 2 hade delade meningar angående informationen. 

Hyresgäst 3 uppfattade de meddelanden som skickades ut av fastighetsbolag 2 som otydlig. 

Han upplevde att informationen i meddelandena hela tiden ändrades. Det som skickades ut 

första gången stämde inte överens med det som kommunicerades nästa gång. Hyresgästen 

upplevde också att olika hyresgäster fick olika information. Hyresgäst 4 tyckte emellertid att 

meddelandena var tydliga och gav bra information. Kottila och Rönni (2008) skriver att det är 

viktigare att ha kvalité i de meddelanden som skickas ut och inte kvantitet.  
 

Fastighetsbolag 3 berättade att de i sina meddelanden hela tiden försökte ha den senaste 

informationen, även innan beslut var tagna. Detta gjorde de för att hyresgästerna skulle känna 

sig trygga med att den informationen de hade var den senaste. ”Man kan ta emot väldigt 

obekväm information bara man får den på rätt sätt” (Respondent 4, 2013, personlig 

kommunikation). Både hyresgäst 5 och 6 tyckte dock att informationen från fastighetsbolaget 

var bristande och att den hela tiden ändrades. ”Vi levde i ovisshet i flera år, bara för att vi inte 

fick rätt information” (Hyresgäst 6, 2013, personlig kommunikation).  

 

Dewatripont och Tirole (2005) skriver även att det är viktigt att meddelandet utformas så att 

det anpassas efter mottagarens språk. Respondent 1 berättade att fastighetsbolag 1 har 

hyresgäster med utländsk härkomst, men de har inte fått någon kritik för att dessa hyresgäster 

inte hade förstått meddelandena. Fastighetsbolag 3 hade enligt Respondenterna ett fåtal 

hyresgäster med utländskbakgrund som inte förstod språket. Dessa nådde fastighetsbolaget 

genom att använda tolkar. 

5.1.3 Kommunikationsmedel 

Kommunikationsmedel är en fysisk aktivitet som levererar den information som sändaren har 

för avsikt att delge mottagaren genom ett meddelande (Al-Fedaghi, Alsaqa, & Fadel, 2009). 

Kommunikationen kan ske genom så väl envägs- som tvåvägskommunikation (Ballantyne, 

2004). Alla tre företagen genomförde både envägs- och tvåvägskommunikation. De skickade 

alla ut brev med information om renoveringen, de satte upp lappar i fastigheten om vad som 

skulle ske samt bjöd in hyresgästerna till möten för personlig kontakt. 

 
Envägskommunikation 

Skriftlig kommunikation, som brev, e-mail och broschyrer har stor betydelse för att utveckla 

och underhålla en god relation med kunder (Raciti & Dagger, 2010). Alla tre fastighets-

bolagen har använt sig av skriftlig kommunikation innan renoveringen i samma syfte. Syftet 

har varit att informera om att en renovering ska ske och bjuda in till ett möte. Duncan och 

Moriarty (1998) menar att envägskommunikation mest fungerar som informering och att 

samspel mellan företag och kunder är viktigt, detta uppnås genom att möjliggöra 

tvåvägskommunikation. Alla tre fastighetbolagen har i breven skrivit med kontaktuppgifter 

för att kunna möjliggöra en dialog. Fastighetsbolag 1 skickade brevet med mottagningsbevis, 

detta för att garantera att brevet kom fram till mottagaren. Båda Fastighetsbolag 1:s 

hyresgäster uppgav att de hade fått brevet. Ballantyne (2004) beskriver att många meddelande 

inte kommer fram och anses därför bara var ett försök till att kommunicera.  
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Fastighetsbolag 3 är de enda som använde sig av ett ständigt återkommande nyhetsbrev som 

skickades ut både innan och under renoveringen. Både hyresgäst 5 och 6 tyckte det 

återkommande nyhetsbrevet var bra. Hyresgäst 5 tyckte att det gav mer och bättre information 

och hyresgäst 6 uppskattade och läste nyhetsbreven regelbundet. Respondent 4 på 

fastighetsbolag 3 visste att många läser nyhetsbrevet och baserade det på årliga 

undersökningar.  Varje gång nyhetsbrevet hade skickats ut ringde det dock hyresgäster till 

fastighetsbolaget med frågor om innehållet. Respondent 3 berättade också att när de varit lång 

tid mellan utskicken hörde hyresgästerna av sig och undrade när nästa kom ut. 

 
Tvåvägskommunikation 

Tvåvägskommunikation ger en möjlighet för kunderna att besvara välutvecklade texter och 

tillfälle att träffas personligen. Tvåvägskommunikation ses därför som en dialog vilket 

utvecklar bättre relationer med kunderna (Ballantyne, 2004). Om de som mottagit 

kommunikation inte har en möjlighet att ställa frågor uppstår en irritation från deras sida 

(Schramm, 1973). Alla tre fastighetsbolagen uppger att de inbjudit till en dialog i sina första 

meddelanden. Respondent 1 anger att kontaktuppgifter fanns i första det första brevet som 

Fastighetsbolag 1 skickade ut. Båda hyresgästerna hos Fastighetsbolag 1 uppskattar en dialog 

men ingen av dem tog kontakt med fastighetsbolaget efter att första brevet skickades ut. 

Fastighetsbolag 2 har enligt respondent 2 alltid varit öppna för en dialog. I meddelandet fanns 

det kontaktuppgifter till både fastighetsbolaget och entreprenören. Både e-mail och telefon-

nummer fanns med och fastighetsbolagets mål är att alltid kunna svara på frågor som kommer 

från hyresgästerna. Hyresgäst 3 uppgav att han hade varit i kontakt med fastighetsbolaget 

efter första kontakten med frågor angående hyran. Detta fick han dock inget svar på med 

följderna att relationen till fastighetsbolaget sjönk. Hyresgäst 4 hörde också av sig till 

fastighetsbolaget då hon hade en fråga om sitt förråd. Hon fick då snabbt svar och hjälp med 

sitt problem. Även fastighetsbolag 3 hade med kontaktuppgifter i sina utskick. Mest tydlig 

respons blev det när ett nytt nyhetsbrev hade skickats ut och hyresgästerna hade frågor om det 

som stod i det enligt respondenterna 3 och 4. Hyresgäst 6 uppgav att hon inte gärna ringde till 

fastighetsbolaget med frågor och klagomål då hon inte ville framstå som en ”gnällig kärring”.  

 

Face-to-face-kommunikation är den typen av kommunikation som har visat sig vara bäst när 

det handlar om ett samarbete (Ben-Ner & Putterman, 2009). Även om relationen ändrats till 

det sämre genom att kunden har blivit besviken på företaget kan detta repareras genom en 

ökad förståelse av kommunikationsprocessen (Repo & Grönroos, 2004). Även ur Moschis 

(Moschis, 2007) synvinkel är det bra med möten då det är ett sätt för företaget att ge 

socialsupport och försöka omvärdera kundernas syn på den stressfyllda situationen. Både 

hyresgäst 5 och 6 hos fastighetsbolag 3 uppgav att de tidigare skulle velat ha en personlig 

kontakt från fastighetsbolaget. Hyresgäst 5 säger att hon skulle velat ha en personlig kontakt 

tidigare för att öka förståelsen. Hyresgäst 6 önskade att fastighetsbolaget var de som tog 

personlig kontakt med hyresgästerna. Respondent 3 från fastighetsbolag 3 uppger att de tycker 

personliga möten är viktiga så att hyresgästerna kan ställa frågor som handlar om just deras 

lägenhet. Fastighetsbolag 1 och 2 hade inga personliga möten utan fokuserade på stormöte 

innan renoveringen. Även fastighetsbolag 3 hade stormöte men hade ändrat form och använde 

sig av ett stationssystem där varje hyresgäst kunde ställa sina frågor enligt respondent 3 och 4. 

Respondent 1 och 2 beskriver deras möte precis likadant. Först berättade fastighetsbolaget vad 

som skulle hända och sedan fick hyresgästerna ställa frågor. Hyresgäst 2 var på mötet hos 

fastighetsbolag 1 och uppgav att det var bra och gav bra information. Hyresgäst 3 hos 

fastighetsbolag 2 uppgav att han på mötet med fastighetsbolaget mest var en åhörare och att 

hyresgästerna inte fick något att säga till om. Fastighetsbolaget hade dock redan innan en 

färdig plan på vad som skulle renoveras. Då det var fönster och ventilation fanns det inte så 
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mycket hyresgästerna kunde säga till om, det är lagar och regler som reglerar sådant enligt 

respondent 2. Hyresgäst 4 var ej på mötet då hon tyckte att informationen i det utskickade 

materialet räckte. Respondent 2 tyckte det var synd att inte fler än 15 % kom på deras möte 

men trodde att de som inte kom nöjde sig med informationen i brevlådan. Fastighetsbolag 3 

använde sig av ett stationssystem. Detta var enligt respondent 3 för att slippa få en 

mobbmentalitet när det var så många hyresgäster som var oroliga för sina boenden, men 

hyresgäst 6 beskrev det mötet hon närvarade på som dåligt, just på grund av att den dåliga 

stämningen gjorde att inte fastighetsbolag 3 fick ut den information de hade. Hyresgäst 5 som 

varit engagerad och varit på alla möten hade varken något positivt eller negativ att säga om 

dem.  

 

Respondent 3 säger att fastighetsskötarna är en viktig del av kommunikationen. Enligt 

respondenten känner många fastighetsskötarna vid namn och de är mycket omtyckta. Detta 

bekräftar hyresgäst 6 som berättade att hon hellre pratade med fastighetsskötarna än ringde till 

företagets växel. Respondent 2 använde sig även de av husvärdarna som befanns sig på daglig 

basis på området. Dessa involverade fastighetsbolag 2 genom att låta de vara med på möten 

och ge dem all information de även skickade till hyresgästerna. Hyresgäst 3 tyckte att den 

bästa informationen just kom från husvärdarna, detta mycket på grund av att de var lättare att 

prata med än de personerna på kontoret. Även hyresgäst 4 tyckte att husvärdarna hade bra 

information och gav god service. En av nackdelarna med face-to-face kommunikation är dock 

att anonymiteten röjs vilket gör att olika faktorer kan påverka kommunikationen (Ben-Ner 

och Putterman, 2009). Eftersom face-to-face kommunikation utförs verbalt så kan även löften 

ges i samband med kommunikationen (Ben-Ner och Putterman, 2009). Respondent 2 

berättade att för att undvika att husvärden sagt fel till hyresgästen, kunde husvärden alltid 

vända sig till respondentet och stämma av att informationen var korrekt. Hyresgäst 5 upplevde 

att olika personer inom fastighetsbolag 3 gav olika information när hon talade med dem. 
 

I tvåvägskommunikation är det viktigt med feedback, det är i feedbacken som sändaren får 

respons på att mottagaren har uppfattat meddelandet korrekt (Duncan & Moriarty, 1998). De 

tre fastighetsbolagen har olika sätt att få feedback på. Fastighetsbolag 1 får enligt respondent 

1 sin feedback genom telefonsamtal från sina hyresgäster. Men då brukar det mest vara de 

som har haft problem, de som inte har några problem brukar inte ringa. Både fastighetsbolag 2 

och 3 undersöker hur hyresgästerna trivs i årliga undersökningar.  

5.1.4 Störningar 

Hur ett meddelande uppfattas påverkas bland annat av hur informationen levereras, ordval i 

informationen och trovärdigheten hos sändaren (Barret, 2006). När signalen väl når 

mottagaren så har informationsmängden ökat i form av oönskad information som tillkom via 

störningar och detta gör det svårare för mottagaren att tyda vad sändaren hade för avsikt att 

informera (Shannon & Weaver, 1964). I vårt fall är så signalen den informationen som 

fastighetsbolaget ursprungligen ville nå ut med. 

 

Alla respondenter bekräftade att det varit rykten om renoveringarna på områdena innan 

renoveringen. Respondent 1 såg inte att ryktena skulle vara till någon nackdel och hyresgäst 2 

berättade att eftersom det kommit in mycket klagomål på saker som behövdes åtgärdas i 

husen innan kändes fastighetsbolag 1:s information mer trovärdig. Fastighetsbolag 2:s 

respondent uppgav att han upplevde väldigt lite störningar. En av störningarna var dock att en 

hyresgäst kan ha fått information som de uppfattat fel. Sedan har hyresgästen spridit vidare 

den feltolkade informationen och rykten uppstod. Exakt detta upplevde hyresgäst 3, han hade 

pratat med andra hyresgäster som hade fått annan information och hade skaffat egna 



 Elghag & Olsson 

 

42 

 

 

uppfattningar vad som skulle hända. Detta gjorde att hyresgästen inte tyckte att informationen 

från fastighetsbolaget kändes trovärdig. Hyresgäst 4 nämnde inget om rykten. I 

fastighetsbolag 3:s område hade enligt respondent 3 ryktena blivit en etablerad sanning. 
”Desinformationen som kan komma emellan kan blockera så att folk har en väldigt förutfattad 

mening när den faktiska informationen kommer” (Respondent 3, 2013). Detta medförde att när 

informationen väl nådde ut så upplevde fastighetsbolaget att inte hyresgästen tog åt sig 

informationen enligt respondent 3. Precis det här uppgav både hyresgäst 5 och 6. Båda 

hyresgästerna hade svårt att veta vad som fortfarande var ett rykte och vad det var 

fastighetsbolaget hade sagt.  

5.1.5 Mottagare 

Mottagarens huvudsakliga uppgift är att avkoda den signal som sändaren har skickat och 

omvandla den till ett meddelande som skall föras till sin destination (Shannon & Weaver, 

1964). Samtliga hyresgäster uppgav att de hade fått brev hemskickat men att de även hade sett 

lappar uppsatta i entréer och i trappuppgångar. Det var inte alla hyresgäster som hade 

uppfattat en inbjudan till ett möte. Hyresgäst 4 kunde inte minnas att hon hade fått en 

inbjudan av fastighetsbolag 2, dock såg hon inget behov av detta då hon ansåg att hon kunnat 

ta till sig informationen i brevet. Hyresgäst 2 hade i sin tur uppfattat en inbjudan från 

fastighetsbolag 1 och tyckte det var bra att få komma på ett möte. 

 

När mottagaren avkodar meddelandet krävs det att mottagaren tar hänsyn till vem sändaren är 

och dess egenskaper för att verkligen förstå intentionen i meddelandet (Dewatripont & Tirole, 

2005). Hyresgäst 1 beskrev fastighetsbolag 1 som en stor och seriös verksamhet som hade 

belägg för vad dem gjorde, detta fick honom att se informationen som trovärdig. Vidare 

påverkar mottagarens karaktär hur meddelandet avkodas (Shannon & Weaver, 1964). Detta 

belyste hyresgäst 5 som menade att det är viktigt att vara engagerad och ta eget ansvar som 

hyresgäst. 

5.2 Relation 
Relationsmarknadsföring är etablering, utveckling och underhåll av relationer med sam-

arbetspartners (Morgan & Hunt, 1994). Tanken med relationsmarknadsföring är att stärka 

samarbetet med kunderna och göra dem trogna företaget. Detta för att det antas generera mer 

intäkter med en stadig kund än vad få maximerande transaktioner skulle ge (Morgan & Hunt, 

1994; Andersen, 2001). Alla våra respondenter uppgav att relationen var viktig för deras 

fastighetsbolag. Respondent 1 uppgav att de alltid strävade efter att ha nöjda hyresgäster. 

Respondenten förklarade vidare att inför en renovering behöver företagen få fullt 

godkännande av hyresgästerna för att få genomföra renoveringen. Därför är det viktigt att ha 

kommunikationen i åtanke redan från start för att få alla hyresgästers godkännande samtidigt 

som de skulle bevara en god relation i framtiden. Respondent 2 berättade att fastighetsbolag 2 

alltid strävade efter att ha nöjda hyresgäster och en god relation med dem. Han belyste att det 

var hyresgästen som bodde i fastigheten och det var viktigt att hyresgästen var nöjd med sitt 

boende, kommunikationen och åtgärder av eventuella problem. Ett problem i samband med 

renoveringar var enligt respondent 2 att hyresgäster ofta inte kan påverka så mycket som de 

vill då företaget har särskilda riktlinjer vad det gäller ventilation och miljökrav. De kunde 

göra vissa kompromisser men oftast gällde det som företaget hade tagit fram. Det var därför 

viktigt att kommunicera ut detta för att få hyresgästernas förståelse. Respondent 3 beskrev att 

de på fastighetsbolag 3 tyckte det var viktigt att hyresgästerna kände att de hade ett attraktivt 

och tryggt boende, samt att de kände förtroende för fastighetsbolaget. Hyresgäst 1 ansåg att 

god kommunikation var viktigt i relationen med hyresvärden. Han menade även att 

hyresvärden skulle vara lätt att få tag på och att problem skulle lösas snabbt och lätt. 

Hyresgäst 2 tyckte det var viktigt att hyresvärden var hjälpsam och att det var tryggt i huset. 
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För hyresgäst 3 var det viktigt att få konkreta svar, tillförlitlig information och ett bra 

bemötande från de anställda. Hyresgäst 4 berättade att hon tyckte det var viktigt att det gick 

att lita på hyresvärden och att man fungerade bra ihop. ”Det är viktigt att man klickar med 

hyresvärden” (Hyresgäst 4, 2013, personlig kommunikation). Hyresgäst 5 uttryckte att det var 

viktigt att kunna prata med hyresvärden och att hyresvärden var lyhörd för hyresgästens 

åsikter. Hyresgäst 6 ansåg att relationen var jätteviktig på så vis att hon ville kunna samtala 

med dem om både problem i lägenheten men även om livet i övrigt. De flesta hyresgästerna 

tog upp problemlösning som något viktigt i deras relation med företagen. I samband med 

situationer som renoveringar, som får livslånga följder, är det vanligt att kunderna blir mer 

stressade och oroliga över problem. Det är därför viktigt att företagen hanterar 

problemlösningen på ett bra sätt och finns till hjälp för hyresgästerna för att stötta dem i den 

stressfyllda situationen (Moschis, 2007). 

 

Respondent 1 trodde inte att relationen med hyresgästerna i fastighetsbolag 1 förändrades 

särskilt mycket av kommunikationen inför renoveringen. Det var dock många som blev 

oroliga och ifrågasatte om inte renoveringen skulle ingått i den hyra som betalats över åren. 

Hyresgäst 1 ansåg att hans relation till fastighetsbolaget påverkades negativt av meddelandet 

inför renoveringen. ”Jag fick känslan av att fastighetsbolaget sa att nu ska vi renovera, punkt 

slut. De kunde haft en trevligare approach och en mer förklarande beskrivning” (Hyresgäst 1, 

2013, personlig kommunikation). Hyresgäst 2 tyckte inte att relationen påverkades nämnvärt 

av kommunikationen inför renoveringen. Hon ansåg att det var trovärdigt att de behövde 

renovera, det hade nämligen kommit in mycket klagomål på problem i huset. Dock hade hon 

gärna sett att de hade åtgärdat fler saker. 

 

Respondent 2 ansåg att de hade fått en närmare relation med hyresgästerna i fastighetsbolag 2. 

Detta till följd av att de inför renoveringen hade haft möten där hyresgästerna kunde komma 

med synpunkter och förslag, samt att engagerade hyresgäster ofta hörde av sig med frågor 

vilket gjorde att de lärt känna varandra. Detta ökade samspelet mellan företaget och 

hyresgästerna vilket han trodde att detta skapade mer tillit. Hyresgäst 3 tyckte emellertid att 

relationen med fastighetsbolag 2 hade försämrats. Detta på grund av att alla fick olika 

meddelanden som ledde till att ingen visste när eller om något skulle ske i området. Han 

upplevde att informationen som kommunicerades inte var trovärdig. Hyresgäst 4 upplevde att 

relationen med fastighetsbolag 2 inte hade påverkats av kommunikationen inför renoveringen 

utan förblev bra. 

 

Respondent 3 hade känslan av att relationen med hyresgästerna i fastighetsbolag 3 hade 

förbättrats. Genom kommunikationen inför renoveringen blev det personliga möten som 

skapade trygghet för hyresgästerna och gav dem även möjlighet att kritisera samt tänka över 

sitt boende och sin situation som de kanske inte gjorde i vanliga fall. Fastighetsbolaget fick ett 

ansikte på hyresgästerna och hyresgästerna fick ett ansikte på fastighetsbolaget. Hyresgäst 5 

hade en bra relation med fastighetsbolag 3 och hon upplevde inte att relationen varken 

påverkades positivt eller negativt av kommunikationen inför renoveringen. Hyresgäst 6 

upplevde även hon att relationen inte påverkades av kommunikationen inför renoveringen 

trots att hon tyckte att det var knapphändig information. Detta för att hon ansåg att hennes 

relation var med husvärdarna och att det inte var husvärdarna som bestämde över 

informationen.  

 

För att skapa, utveckla och behålla relationen med samarbetspartners är förtroende och 

engagemang två viktiga attribut (Morgan & Hunt, 1994; Mohr & Spekman, 1994; Kumar et 

al., 1995; Rasila, 2010). En fördel med en kunds förtroende och engagemang är att det 
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minimerar risken för att kunden lämnar relationen på grund av att annan möjlighet presenteras 

(Ganesan, 1994; Morgan & Hunt, 1994). Detta fick en tydlig effekt på hyresgäst 3 som ansåg 

att hans förtroende för fastighetsbolaget minskade på grund av bristande kommunikation inför 

renoveringen. Detta fick honom att flytta till en annan lägenhet hos ett annat fastighetsbolag 

när han fick möjlighet till det. En annan fördel med förtroende och engagemang är att 

transaktionskostnader för flera korta relationer kan reduceras (Ganesan, 1994; Morgan & 

Hunt, 1994). Respondent 1 lyfte detta som en fördel med att deras hyresgäster har förtroende 

för deras fastighetsbolag. Han trodde att förtroende medförde att hyresgästerna bodde kvar 

längre vilket medförde att företaget sparade in pengar på omflyttningskostnader.  

5.2.1 Förtroende 

För att underhålla relationen är det viktigt att företaget och hyresgästen har förtroende för 

varandra (Morgan & Hunt, 1994; Mohr & Spekman, 1994). Förtroende definieras av Morgon 

och Hunt (1994) som ”one party has confidence in an exchange partner’s reliability and 

integrity” (Morgan & Hunt, 1994, s. 23). Fritt översatt innebär det att den ena parten har 

förtroende i den andra partens trovärdighet och integritet. Företagens beskrivning av 

förtroende var lite olika. Fastighetsbolag 1 menade att förtroende var att hyresgästerna kände 

sig nöjda med informationen och renoveringen samt att de kunde ge svar på frågor. 

Fastighetsbolag 2 tyckte att förtroende var att hyresgästen kände tillit och litade på att 

fastighetsbolaget genomförde ett bra arbete. Fastighetsbolag 3 ansåg att förtroende var när 

hyresgästerna vände sig till dem med problem och visste att de tillsammans skulle lösa 

problemen.  

 

Om en kund känner förtroende för ett företag tyder detta på att kunden upplever företaget som 

trovärdigt och att det har hög integritet. Kvaliteter som ofta associeras med trovärdighet och 

hög integritet är exempelvis hög kompetens, ärlighet, rättvisa, ansvarstagande och 

hjälpsamhet (Morgan & Hunt, 1994).  Hyresgästernas beskrivningar av förtroende var ganska 

snarlika. Hyresgäst 1 och hyresgäst 2 ansåg att förtroende var att ha en god dialog, att 

hyresvärden var lyhörd och att hyresvärden såg över fastigheten och åtgärdar eventuella 

problem direkt. Hyresgäst 3 ansåg att förtroende var att få rätt information och att hyresvärden 

tog hand om sina hyresgäster med att lösa problem och med att säkerställa säkerhet i huset. 

Hyresgäst 4 tyckte att förtroende var att kunna lita på hyresvärden och att de var hjälpsamma. 

Hyresgäst 5 och hyresgäst 6 menade att förtroende byggdes upp av att företaget gav god 

service samt att de var hjälpsamma och trevliga. 

 

Respondent 1 trodde att hyresgästernas förtroende för fastighetsbolag 1 ökade efter den första 

kommunikationen. Detta för att det länge hade varit tal om att det skulle bli en renovering och 

när informationen kom kände hyresgästerna att nu var det på allvar. Hyresgäst 1 upplevde att 

hans förtroende för fastighetsbolag 1 sjönk på grund av att det första meddelandet var för rak 

på sak och kunde gjorts bättre. Hyresgäst 2 ansåg att förtroendet för fastighetsbolag 1 förblev 

detsamma. ”Jag tycker förtroende inte ändrades något särskilt, informationen de skickade ut 

kändes nämligen trovärdig” (Hyresgäst 2, 2013, personlig kommunikation).  

 

Respondent 2 trodde att hyresgästernas förtroende för fastighetsbolag 2 bevarades och att det i 

många fall hade stärkts. Detta eftersom de hade mycket kommunikation med hyresgästerna 

som var positiva och ställde frågor. Hyresgäst 3 tyckte att förtroendet för fastighetsbolag 2 

sänktes till följd av att informationen inte alltid stämde. Han menade dock att om 

fastighetsbolaget hade varit mer konkreta i sina meddelanden och skött det på ett bättre sätt så 

hade hans förtroende för dem stärkts. Hyresgäst 4 upplevde att förtroendet för fastighetsbolag 
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2 förblev detsamma tack vare att informationen kändes trovärdig och att företaget var 

hjälpsamma inför renoveringen.  

 

Respondent 3 trodde att hyresgästernas förtroende för fastighetsbolag 3 ökade av 

kommunikationen inför renoveringen. Detta grundar hon på det ökade resultat som deras Nöjd 

Kund Index har uppvisat trots alla de ingrepp som påverkat hyresgästerna. Hyresgäst 5 ansåg 

att hennes förtroende för fastighetsbolag 3 sjönk efter den första kommunikationen inför 

renoveringen. Detta eftersom hon tyckte att fastighetsbolaget inte höll vad de hade utlovat 

vilket gjorde att hon kände att företaget var mindre trovärdigt. Hyresgäst 6 menade att hennes 

förtroende för fastighetsbolag 3 förändrades till det sämre på grund av att hon kände sig 

sviken av företaget. Det hölls en folkfest i området inför renoveringen som hon upplevde som 

att fastighetsbolaget endast firade att de kunde köra bort hyresgästerna med hyreshöjningar 

efter renoveringen.  

5.2.2 Engagemang 

Engagemang definieras av Morgan och Hunt (1994) som ”an exchange partner believing that 

an ongoing relationship with another is so important as to warrant maximum efforts at 

maintaining it; that is, the committed party believes the relationship is worth working on to 

ensure that it endures indefinitely” (Morgan & Hunt, 1994, s. 23). Fritt översatt innebär det en 

samarbetspartner anser att den pågående relationen med en annan är så viktig att det är värt att 

anstränga sig så mycket som möjligt för att bevara relationen.  

 

Respondent 1 uppgav att engagemang för fastighetsbolag 1 var att hyresgästerna hjälpte 

fastighetsbolaget och andra hyresgäster samt kom med förslag på förbättringar. Han ansåg 

dock att det fanns både bra och dåligt engagemang. Bra engagemang var när hyresgästen 

engagerade sig i något som gynnade alla hyresgäster medan dåligt engagemang var när de var 

mer egoistiska och endast brydde sig om saker som gynnade dem själva. Ett exempel på bra 

engagemang var två damer som bodde hos varandra under renoveringen. Det hjälpte både 

dem själv samt fastighetsbolaget. Fastighetsbolag 2 ansåg enligt respondent 2 att engagemang 

var att hyresgästen var nyfiken, att de brydde sig om att det var fint och själva hjälpte till att 

hålla rent och snyggt på området. Engagemang värderades högt av respondent 2, det var ett 

tecken på att hyresgästerna trivdes och var nöjda med sitt boende. Respondent 3 berättade att 

de på fastighetsbolag 3 ansåg att engagemang var att hyresgästerna kom på möten samt 

inspirerade och hjälpte andra hyresgäster. Detta värderades högt eftersom det bidrog till att 

området blev mer omhändertaget och att tryggheten i området ökade när folk var engagerade. 

 

Relationer är uppbyggda kring ömsesidigt engagemang (Morgan & Hunt, 1994; Roberts et al., 

2003). Engagemang är det som skiljer lyckade relationer från misslyckade relationer på så sätt 

att engagemang medför att problem genomarbetas och reds ut vilket är en förutsättning för att 

en relation ska fortlöpa (Roberts et al., 2003). Hyresgäst 1 ansåg att engagemang var att 

hyresgästen skötte om sin lägenhet, höll ordning fastigheten, hjälpte sina grannar och följde 

de regler som fanns i fastigheten. Hyresgäst 2 tyckte att engagemang var att kunna diskutera 

problem med fastighetsbolaget. Hon ansåg även att det var att hyresgästen skötte om 

tvättstugan och relationen med grannarna samt följde de regler som fanns i huset. Hyresgäst 3 

menade att engagemang var att anmäla problem i fastigheten och i lägenheten till fastighets-

bolaget. Det var även att samarbeta med grannar för att skapa en trivsam miljö och att 

intressera sig för vad som händer i fastigheten som exempelvis en renovering. Hyresgäst 4 

berättade att engagemang för henne var att grannarna hjälptes åt med att hålla ordning i huset 

och att se till att dörrar till förråd och tvättrum var låsta. Hyresgäst 5 tyckte att engagemang 

var att hyresgästen och fastighetsbolaget kunde samtala om hur man har det och att problem 
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kunde diskuteras. Hon tyckte även att engagemang var att grannarna hjälptes åt med att se 

över gården och vårda om fastigheten. Hon belyste även att det var viktigt att hyresgästen var 

engagerad för att relationen med fastighetsbolaget skulle fungera bra. Hyresgäst 6 ansåg att 

engagemang var att hålla ordning i sitt område samt att försöka åtgärda problem själv i 

lägenheten istället för att ringa in om småsaker. Hon tyckte även att fastighetsbolaget skulle 

engagera sig genom att föra en dialog med hyresgästerna och att de skulle ha lite ”go” i sig.  

 

Engagemang är enligt många forskare ett viktigt mätinstrument av relationskvalitet (Morgan 

& Hunt, 1994; Roberts et al., 2003; Rasila, 2010). Stern (1997) menar att när engagemanget 

för relationen ökar så medför det att båda parter är mer motiverade att bibehålla relationen.  

 

Respondent 1 tyckte inte att engagemanget påverkades nämnvärt hos hyresgästerna i 

fastighetsbolag 1. Det var några som kom med förslag under mötet men respondenten tror att 

de flesta av hyresgästerna mest var nöjda med att renoveringen skulle komma igång. 

Hyresgäst 1 upplevde att han engagerade sig mer till följd av meddelandet från fastighets-

bolaget. Han och andra hyresgäster ville ha mer information om renoveringen vilket medförde 

att de samarbetade och engagerade sig mer i relationen med företaget. Hyresgäst 2 upplevde 

att hennes engagemang inte påverkades av kommunikationen inför renoveringen.  

 

Respondent 2 trodde att engagemanget bland hyresgästerna i fastighetsbolag 2 stärktes hos de 

som redan var lite engagerade och la ner tid på relationen. De kom med åsikter om saker som 

de ville ha åtgärdade vilket han tyckte var positivt. Hyresgäst 3 ansåg att meddelandet inte var 

tillräckligt konkret inför renoveringen och till skillnad från hyresgäst 1 sänktes hans 

engagemang på grund av den bristande informationen. Hyresgäst 4 tyckte inte att hennes 

engagemang påverkades av kommunikationen inför renoveringen dock engagerade hon sig 

lite mer under själva renoveringen genom att hon bakade bullar som hon bjöd arbetarna på.  

 

Respondent 3 upplevde att engagemanget hos hyresgästerna i fastighetsbolag 3 hade stärkts 

hos vissa men att engagemanget överlag hade minskat. De som hade stärkt sitt engagemang 

var de som kom på möten och diskuterade med fastighetsbolaget. Att hon trodde att 

engagemanget hade minskat överlag var för att den lokala hyresgästföreningen hade fått 

läggas ner på grund av för få medlemmar. Hyresgäst 5 ansåg sig själv vara väldigt engagerad 

och tyckte inte att kommunikationen inför renoveringen påverkade hennes engagemang. 

Hyresgäst 6, som ansåg sig ha ett lågt engagemang, tyckte även hon att hennes engagemang 

förblev opåverkat.  

5.2.3 Lojalitet 

Meningen med relationsmarknadsföring är att stärka samarbetet med kunderna och på så sätt 

göra dem trogna företaget (Morgan & Hunt, 1994). ”The longer a customer stays with a 

company, the more that customer is worth” (Reichheld, 1996, s. 57). Detta för att lojala 

kunder gör återkommande inbetalningar och för in nya kunder till företaget genom att sprida 

ett gott ord. Kundernas lojalitet är därför en högt värderad tillgång för företaget (Lilly et al., 

2007). Respondent 1 menade att den enda mätbara i lojalitet var om hyresgästerna betalade 

sin hyra, vilket samtidigt var en förutsättning för att de skulle få bo där. Han tyckte dock att 

en lojal hyresgäst inte satte käppar i hjulet för fastighetsbolaget när något behövde utföras 

utan att hyresgästen litade på att åtgärden var viktig och såg nyttan i den. Lojalitet behövde 

vidare inte betyda att hyresgästen bodde kvar länge. ”Har man möjligheterna att bo kvar länge 

så är det klart att vi ser det som ett litet lojalitetsbevis, men vi tror inte heller att någon bor 

kvar bara för att det är fastighetsbolaget som har huset. Utan det är för att de trivs med 

lägenheten och de trivs med sina grannar. Visst att hyresvärden är viktig men jag tror inte att 
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det är det som är avgörande” (Respondent 1, 2013, personlig kommunikation). Fastighets-

bolag 1 hade inga lojalitetsprogram, men de tyckte att det var roligare när de kunde hjälpa en 

hyresgäst som bott där längre än någon som nyss flyttat in. Respondent 2 menade att lojalitet 

kunde vara att hyresgästen bodde kvar länge, men även att de var engagerade och trivdes i sitt 

område. Han tyckte dock att lojalitet var ett svårt begrepp i sammanhanget då många 

hyresgäster flyttade på grund av livssituationer snarare än att de inte trivdes. Vad han då såg 

som lojalitet var att de flyttade inom beståndet eller att hyresgästen flyttade tillbaka efter att 

möjligen bott i hus en längre tid. Lojalitet sågs dock som något bra av fastighetsbolag 2, det 

tydde på att hyresgästerna var engagerade och trogna. De som bodde kvar länge fick i sin tur 

större nytta av de pengar av hyran som avsattes för att rusta upp lägenheten. Respondent 3 

uppgav att lojalitet var att hyresgästen tog väl hand om sin lägenhet, talade gott om företaget, 

är stolta över sitt område och tog hand om sina grannar när det behövdes. Lojalitet ur detta 

perspektiv var enligt fastighetsbolag 3 ett tecken på att hyresgästerna var nöjda.  

 

Hyresgäst 1 ansåg att lojalitet var att man som hyresgäst talade gott om företaget. Hyresgäst 2 

menade dock att lojalitet var att vara ärlig i relationen. Att säga sin mening vara sig det var 

bra eller dåligt. Hyresgäst 3 tyckte att lojalitet innebar att vara trogen och att ta hand om 

varandra. Han menade att man behandlar andra som man själv blir behandlad. Hyresgäst 4 

ansåg, liksom hyresgäst 1, att lojalitet var att tala gott om företaget. Hon kände vidare att 

lojalitet var att om hon skulle flytta så gjorde hon det inom företaget. Hyresgäst 5 tyckte som 

hyresgäst 1 och 4 att lojalitet var att tala gott om företaget men även att, som hyresgäst 2 

belyste, vara ärlig och säga de saker som var mindre bra. Hon tyckte vidare att lojalitet och 

förtroende gick ihop lite med varandra. Hyresgäst 6 ansåg sig själv lojal eftersom hon hade 

bott hos fastighetsbolaget i över 30 år. Hon tyckte vidare att lojalitet var, som flera av de 

andra hyresgästerna nämnde, att inte tala illa om sitt område eller de som bodde där. 

 

Respondent 1 hade känslan av och hoppades att lojaliteten stärktes bland hyresgästerna hos 

fastighetsbolag 1 av kommunikationen inför renoveringen. Detta eftersom de hade gått ut med 

information i god tid och presenterat ren fakta. Hyresgäst 1 upplevde dock att hans lojalitet 

gentemot fastighetsbolag 1 försämrades lite på grund av uppfattningen av meddelandet och att 

kommunikationen kunde varit bättre enligt honom. Det hade dock inte hindrat honom från att 

bo kvar i företagets bestånd. Hyresgäst 2 kände att hon inte hade hög lojalitet till fastighets-

bolag 2 och att lojaliteten försämrades av kommunikationen. Hon önskade att hon hade fått 

påverka mer i planeringen av renoveringen då hon ansåg att det fanns annat i lägenheten som 

var i större renoveringsbehov. 

 

Respondent 2 ansåg att hyresgästernas lojalitet till fastighetsbolag 2 inte hade påverkats 

nämnvärt av kommunikationen inför renoveringen och han trodde att hyresgästernas 

förtroende för fastighetsbolaget var detsamma idag. Om en hyresgäst upplevde att hyran 

skulle höjas för mycket valde de enligt honom ofta att flytta till en billigare inom beståndet. 

Hyresgäst 3 valde dock att flytta ifrån beståndet efter kommunikationen inför renoveringen. 

Han ansåg att hans lojalitet sjönk eftersom de inte hade blivit tillräckligt involverade i 

renoveringsprocessen och att fastighetsbolaget inte tog hänsyn till hyresgästens åsikter. 

Hyresgäst 4 upplevde dock att hennes lojalitet till fastighetsbolag 2 förblev oförändrad. Hon 

hade hög lojalitet sedan tidigare och skulle gärna fortsätta ha fastighetsbolaget som sin 

hyresvärd. Hon tyckte nämligen att de blivit väl kompenserade genom att få rabatt på andra 

saker att åtgärda i lägenheten, som att byta köksluckor och liknande.  

 

Respondent 3 trodde att kommunikationens effekt på hyresgästerna i fastighetsbolag 3 var 

väldigt individbaserat. De hyresgästerna som endast såg lägenheten som tak över huvudet 
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tappade antagligen lojalitet på grund av att de fått en högre hyra och att de upplevde att 

företaget hade förrått dem. Hon tror dock att de hyresgäster som var mer intresserade av sin 

lägenhet ökade sin lojalitet. Detta för att de antagligen satte större värde på en större balkong 

och att få göra en miljöinsats. Hyresgäst 5 tyckte inte att hennes lojalitet påverkades av 

kommunikationen inför renoveringen. Det upplevde dock hyresgäst 6 som ansåg att hon svek 

sin lojalitet och flyttade på grund av oklara meddelanden och en dålig dialog. Hade hon vetat 

att hennes lägenhet skulle bli en tvåa och inte en fyra, som hon hade blivit informerade om 

först, hade hon bott kvar hos fastighetsbolag 3. 
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6. Slutsats 
 

 

I detta avsnitt kommer vi presentera våra resultat och slutsatser utifrån vår frågeställning och 

vårt syfte. Vi kommer ge förslag på vidare forskning och redogöra för implikationer i 

praktiken. 

 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur de olika delarna i en kommunikationsprocess 

påverkar kunders förtroende, engagemang och lojalitet gentemot ett företag i samband med ett 

förändringsprojekt. Detta eftersom förtroende, engagemang och lojalitet är tre viktiga attribut 

i en relation. För att undersöka detta genomförde vi intervjuer med fastighetsbolag och 

hyresgäster som de senaste två åren hade genomgått en omfattande renovering. Utifrån de 

svar som samlades in besvarade vi uppsatsens frågeställning: ”Vilken effekt får 

kommunikation på relationen mellan företag och kunder vid ett förändringsprojekt?”. 

 

Tidigare forskning har visat att det finns indikationer på att kommunikation har en direkt 

inverkan på centrala delar i relationsmarknadsföring (Andersen, 2001; Ball et al., 2004; 

Zeffane et al., 2011). Denna studie har riktats mot att undersöka kommunikations effekt på 

hyresgästers förtroende, engagemang och lojalitet gentemot deras fastighetsbolag. Detta med 

stöd av att tidigare forskning även har visat att om inte kunder har förtroende, engagemang 

och lojalitet gentemot företaget leder det till att samarbetet försämras, problem blir olösta och 

att relationen slutligen upphör (Morgan & Hunt, 1994; Andersen, 2001; Ball et al., 2004).  

 

Tidigare studier har visat att kommunikationens effekt på relationen mellan företag och 

kunder kan vara starkare i samband med större förändringar. Större förändringar och 

stressfyllda situationer medför en starkare åsikts- och känsloinblandning för kunderna. 

Företagens kommunikation har då en större betydelse för relationen med kunden än vid 

normala förhållanden (Ostrom & Iacobucci, 1995; Moschis, 2007; Webster & Sundaram, 

2009). Denna studie skiljer sig från tidigare forskning genom att den inriktar sig på 

kommunikationens effekt vid inledningen av en renoveringsprocess. Renoveringar har en stor 

betydelse för kunderna, dels ekonomiskt, genom hyreshöjningar, men även praktiskt då 

hyresgästerna kan behöva annat, tillfälligt, boende. Vår studie har visat att kommunikationen 

har en direkt inverkan på relationen i samband med en renoveringsprocess. Studien har gett 

fördjupade kunskaper i vilka delar av kommunikationsprocessen som påverkar vad i 

relationen. 

6.1 Resultat 

6.1.1 Sändare 

Shannon och Weaver (1964) har tidigare visat att sändarens karaktär påverkar hur 

meddelandet kommer att uppfattas av mottagaren. Om mottagaren inte anser att sändaren är 

trovärdig eller har hög integritet sänker det mottagarens förtroende till sändaren (Morgan & 

Hunt, 1994). I vår studie hade sändaren, det vill säga företaget, överlag en liten effekt på 

relationen. Sändaren kunde påverka relationen negativt genom att inte lyssna till och ta till sig 

feedback från mottagaren, det vill säga kunden. Detta fick effekten att mottagarens 

engagemang och lojalitet sjönk. Om sändaren istället alltid gick att nå och lyssnade på 

mottagarens åsikter fick det följden att förtroendet för sändaren ökade.  
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6.1.2 Meddelande 

Studier har uttryckt att information i meddelanden ska vara tydlig och riklig, men inte i den 

mängden att den blir överflödig och orsakar distraktion (Dewatripont & Tirole, 2005; Kottila 

& Rönni, 2008). Tidigare studier har även visat att om inte företag lever upp till förväntningar 

som förmedlas i meddelanden kommer det påverka relationen mellan företaget och kunderna 

(Sikka et al., 1998; Severt, 2002; Lai & Lai, 2013). Vi upplevde att meddelandet var den del 

av kommunikationen som hade störst effekt på relationen. Meddelandet kunde få både 

positiva samt negativa effekter på relationen. Meddelanden med konkret och tydlig 

information fick en positiv effekt på förtroendet hos kunderna, då de ansåg att informationen 

kändes trovärdig. Meddelanden med bristande information eller information som ständigt 

förändrades fick en negativ effekt på såväl förtroende som lojalitet. Om kunden tar emot 

information som är bristande eller som hela tiden förändras medför det att kunden tappar 

förtroendet för företaget. Är informationen vidare felaktig kan det även få sådan effekt på 

lojaliteten att relationen upphör.  

6.1.3 Kommunikationsmedel 

Tidigare forskning har belyst att kommunikationsmedel är företagens sätt att nå ut till 

kunderna och att en- och tvåvägskommunikation kan få olika effekt på relationen (Windahl & 

Signitzer, 1992; Duncan & Moriarty, 1998; Andersen, 2001; Ballantyne, 2004; Repo & 

Grönroos, 2004; Ben-Ner & Putterman, 2009; Raciti & Dagger, 2010). 

Envägskommunikation har belysts som det vanligaste sättet för företag att kommunicera med 

sina kunder (Ballantyne, 2004; Repo & Grönroos, 2004) och som betydelsefull för att 

utveckla och underhålla en god relation med kunderna (Raciti & Dagger, 2010). Studier visar 

dock att tvåvägskommunikation anses vara ännu mer betydelsefull för att bygga upp, utveckla 

och underhålla relationen (Duncan & Moriarty, 1998; Repo & Grönroos, 2004; Ben-Ner & 

Putterman, 2009), då det ger kunderna möjlighet att besvara välutvecklade texter och tillfällen 

att träffa företaget (Ballantyne, 2004). I denna studie utgjordes kommunikationsmedel av flera 

olika element som både fick positiva och negativa effekter. Envägskommunikation 

genomfördes med utskickade brev och informationslappar som sattes upp vid ingångar. 

Breven fick en positiv effekt i de fall som meddelandet var väl utformat, enligt vad som 

beskrivs ovan i avsnitt 6.1.2 meddelande. Dock kunde envägskommunikationen få en negativ 

effekt i de fall där meddelanden gav skiftande information eftersom kunderna då inte hade 

möjlighet att ställa frågor. Tvåvägskommunikationen fick även den både positiv och negativ 

effekt på relationen i denna studie. Den servicepersonal som fanns ute på områdena och 

kommunicerade face-to-face med kunderna fick en positiv effekt på relationen i de fall där de 

var samordnade i kommunikationen med ledningen. De kunde då besvara frågor från 

kunderna vilket ingav förtroende. Tvåvägskommunikation via möten fick till vår förvåning en 

negativ effekt på kunderna. Detta var dock, enligt hyresgästerna, främst för att mötena till stor 

del genomfördes som monolog där företaget bara informerade. Kunderna önskade att det hade 

varit mer av en dialog där de fick ställa frågor och reda ut upplevda oklarheter. Vår 

uppfattning är att det fanns en förväntningsklyfta mellan hur fastighetsbolagen och hur 

hyresgästerna såg på mötet. Fastighetsbolagen såg mötet som en möjlighet att informera. 

Hyresgästerna trodde i sin tur att de skulle få chansen att påverka renoveringen, vilket de till 

stor grad inte kunde då fastighetsbolagen hade krav och regler att följa angående vad som 

skulle renoveras och hur.  

6.1.4 Störningar 

Tidigare studier har visat att störningar gör det svårt för kunderna att förstå vad företagen vill 

förmedla (Shannon & Weaver, 1964) och att om meddelandet är otydligt och opålitligt sänker 

det kundens förtroende för företaget (Morgan & Hunt, 1994). Vår studie har visat att rykten 
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och skiljaktig information är vanliga störningar i en förändringsprocess i vår kontext. När 

företagens information inte var tillräckligt tydlig eller ändrades vid flera tillfällen uppstod 

rykten. Ryktesspridningen gjorde att informationen kändes mindre trovärdig vilket sänkte 

kundernas förtroende. Även skiljaktig information fick en negativ effekt på kundernas 

förtroende. Vissa kunder uppgav att information som skickades ut kunde skilja sig mellan 

olika kunder vilket även det kunde leda till rykten utifrån egna slutsatser kring informationen.  

6.2 Samhälleliga bidrag 

Det finns idag omkring 300 000 lägenheter, i miljonprogramsområden runt om i Sverige, som 

fortfarande är i stort behov av renoveringar (SABO, 2009). Dessa renoveringar kommer 

därför att drabba en stor del av den svenska befolkningen de kommande åren. Flera av 

respondenterna i den här undersökningen upplevde att renoveringen och tiden inför var en 

jobbig period. Som en av hyresgästerna beskrev det, de levde i ovisshet i flera år bara för att 

de inte fick rätt information. Vi anser därför att det är viktigt att fastighetsbolagen runt om i 

Sverige har relationen med hyresgästerna i åtanke när de planerar kommunikationen och att 

de tar hänsyn till att de är oroliga och har mycket frågor. Samtidigt är det av betydelse att 

även hyresgästerna tar sitt ansvar och engagerar sig i den mån att de läser informationen som 

skickas ut och att de tar sig tid att vara med på möten. Detta för att få information direkt från 

företagen och för att minska ryktesspridningen som stör kommunikationen från företagen. 

Genom att både företagen och hyresgästerna tar sitt ansvar och engagerar sig, kan problem vid 

renoveringarna minska. Vilket kommer ha stor betydelse eftersom det kommer att krävas 

stora insatser de kommande åren för att renovera alla de nedslitna lägenheterna i 

miljonprogramsområdena. 

6.3 Etiska bidrag 

Större förändringar, som renoveringar, innebär ofta en ökad stress för kunder. Detta medför 

även en starkare åsikts- och känsloinblandning för kunderna (Ostrom & Iacobucci, 1995; 

Moschis, 2007; Webster & Sundaram, 2009). Undersökningen har visat att många hyresgäster 

blev väldigt oroliga när de fick kommunikationen om renoveringen. De var oroliga för 

hyreshöjningar och vad som skulle hända med lägenheterna. Studien visade även att 

hyresgästerna hade uppskattat mer kontakt med sina fastighetsbolag och att de efterfrågade en 

dialog med företagen. I de fall som kontakten med företagen var bristande uppstod mer rykten 

och oklarheter vilket försämrade relationen mellan hyresgästerna och fastighetsbolagen. Vi 

tycker att det, ur ett etiskt perspektiv, därför är viktigt att fastighetsbolagen, även om det inte 

är företagsekonomiskt försvarbart, lägger extra resurser på att finnas till hands för sina 

hyresgäster i samband med renoveringar. Detta för att kunna svara på frågor, reda ut 

oklarheter och lösa eventuella problem för att bevara och kanske även stärka relationen. 

6.4 Praktiska bidrag 

Vi har i denna studie insett att den inledande kommunikationen i samband med en renovering 

har en stor betydelse för relationen mellan hyresgäster och fastighetsbolag. Framförallt var det 

två faktorer i kommunikationsprocessen som påverkade relationen – meddelandet och 

störningar. Utifrån våra resultat anser vi anser därför att det är viktigt att fastighetsbolagen 

utformar tydlig och konkret information i sina meddelanden för att inge förtroende hos 

kunderna. Detta med hänsyn till att hyresgästerna i en renoveringsprocess ofta är oroliga och 

osäkra på vad förändringen kommer innebära. Informationen ska även vara så fullständig som 

möjligt för att den inte ska behöva revideras under processens gång. Informationen i 

meddelandet ska vidare hållas på en sådan kunskapsmässig nivå att gemeneman kan förstå 

vad renoveringen kommer att innebära. Det krävs därför mycket arbete och planering från 

fastighetsbolagens sida inför kommunikationen med hyresgästerna. Genom att utforma 
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meddelanden med fullständig information som dessutom kan förstås av gemeneman kan 

störningar av informationen minskas. Den vanligaste orsaken till störningar var nämligen 

dåligt utformade meddelanden, samt att det skickades flera meddelanden med ständigt 

skiftande information om vad som skulle hända. Hyresgästerna misstolkade då informationen 

och skapade egna sanningar kring vad som skulle ske vilket ledde till ryktesspridning. 

Kommunikationen fick då en negativ effekt på relationen eftersom hyresgästerna blev 

upprörda över att de inte visste vad som skulle hända och upplevde att fastighetsbolagen inte 

var ärliga mot dem. 

 

Studien visade även att hyresgästernas möjlighet att påverka renoveringen hade betydelse för 

relationen. Hyresgästerna hade åsikter om vad som behövde renoveras vilket inte alltid 

stämde överens med vad fastighetsbolagen tänkte renovera. Fastighetsbolagen hade krav och 

regler på genomförandet och vad som skulle renoveras och hyresgästerna kunde därför inte 

påverka särskilt mycket. Vi tycker därför att det är viktigt att fastighetsbolagen går ut med 

denna information i ett tidigt skede och förklarar varför renoveringen måste göras och varför 

hyresgästerna inte kan påverka. Detta för att öka förståelsen bland hyresgästerna och på såvis 

bevara relationen. 

6.5 Självkritik 

Vår studie har berört tre företag och sex hyresgäster. Våra respondenter har gett oss ett 

underlag om hur det ser ut i just dessa tre renoveringsprocesser. För att kunna göra en 

generalisering av hur fastighetsbolag använder sig av kommunikation och hur hyresgästerna 

reagerar på den skulle vi dock behöva göra en betydligt större studie med både fler företag 

och betydligt fler hyresgäster. Vi vill även belysa att det finns en möjlighet till att resultaten 

skulle blivit annorlunda med andra respondenter, framförallt då hyresgästerna.  

6.6 Förslag till framtida forskning 

Denna studie genomfördes med en kvalitativ metod där längre intervjuer gjordes med totalt 

nio respondenter. Detta gjorde vi för att få en djupare inblick i kommunikationens påverkan 

på relationen mellan företag och kunder vid ett förändringsprojekt. Genom en kvantitativ 

studie skulle våra resultat kunna testas i ett vidare perspektiv. Detta hade varit intressant för 

att avgöra om det går att generalisera utifrån vårt resultat.   

 

Studien genomfördes i en renoveringsprocess i fastighetsbranschen och kan därför inte antas 

gälla i andra kontexter. Vi föreslår därför att vidareforskning kan göras på andra 

förändringsprojekt i andra kontexter för att jämföra likheter och skillnader. 

 

En återkommande faktor som påverkade relationen var de väsentliga hyreshöjningar som 

drabbade hyresgästerna efter renoveringen. Hyreshöjningar motsvarar den nya standarden och 

står även för betalningen av renoveringen. Detta var något vi fick be hyresgästerna att frånse 

när vi ställde frågor om kommunikationens påverkan på relationen. Vi tycker därför, som 

avstickare från denna studie, att mer forskning bör göras kring hyreshöjningarnas effekt på 

relationen.    
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Intervjuguide Hyresvärdar 
 

Allmänt 
 
Relation  

 Vad är viktigt för ert företag i er relation med hyresgästerna? 

 På vilket sätt hade ni relationen i åtanke när ni skulle kommunicera med hyresgästerna 

inför renoveringen? 

 Hur tycker du att relationen till era hyresgäster påverkades av kommunikationen inför 

renoveringen? 

 

 Vad är tycker du är förtroende från hyresgästernas sida? 

 Hur värderar ni att hyresgästerna har förtroende för er? 

 Hur tror du att hyresgästernas förtroende för ert företag påverkades av 

kommunikationen inför renoveringen? 

 

 Vad tycker du är engagemang från hyresgästens sida? 

 Hur värderar ni att hyresgästerna känner engagemang i er relation? 

 Hur tror du att hyresgästernas engagemang gentemot ert företag påverkades av 

kommunikationen inför renoveringen? 

 

 Vad tycker du är lojalitet från hyresgästernas sida? 

 Hur värderar ni att hyresgästerna är lojala mot er? 
 Hur tror du att hyresgästernas lojalitet för ert företag påverkades av kommunikationen inför 

renoveringen? 

Kontakt med hyresgästerna 
 Vem utformar era meddelanden till hyresgästerna? 

 Hur går ni till väga för att utforma era meddelanden? 

 Varför gör ni på det sättet? 

 Har ni någon modell för hur kontakten med era hyresgäster skall genomföras? 

Meddelanden 
 Hur mycket tid lägger ni ner på att utforma meddelanden som ni skickar till era hyresgäster? 

 Vad tänker ni på när ni utformar ett meddelande, har ni någon modell för detta? 

 Tar ni hänsyn till era mottagares utbildningsnivå eller härkomst i er information? 

Kommunikationsmedel 
 På vilka sätt kontaktar ni era hyresgäster? 

 Är det något sätt som fungerar bättre respektive sämre? 

 Brukar ni ha personliga samtal med era hyresgäster? 

Störningar 
 Upplever ni att er information kommer fram? 

 Hur säkerställer ni att den kommer fram? 

 Vad tror ni är orsaken till att informationen inte når ut? 

Mottagare 
 Stämmer ni av på något sätt att hyresgästerna har förstått det ni har velat förmedla? 

 Får ni ofta feedback på er information via telefon? 
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Intervjuguide Hyresgäster 
 Bodde du här under den senaste renoveringen? 

 Hur informerades hyresvärden er om att det skulle bli en renovering? 

 Vad tyckte du om informationen? 

 Vad tycker du att hyresvärden kunde gjort bättre? 

 Vad är viktigt för dig i relationen med hyresvärden? 

 Hur tycker du att relationen till företaget påverkades av kommunikationen inför renoveringen? 

 Vad är förtroende för dig i en relation med ett företag? 

 Hur påverkades ditt förtroende för företaget av kommunikationen inför renoveringen? 

 Vad är engagemang för dig i en relation med ett företag? 

 Hur påverkades ditt engagemang för företaget av kommunikationen inför renoveringen? 

 Vad är lojalitet för dig i en relation med ett företag? 

 Hur påverkades din lojalitet för företaget av kommunikationen inför renoveringen? 

 


