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Abstract 

Customer relations have become more important in all industries due to 

technological development and increased competition. As a result, company 

focus has shifted from products to customers. This study intended to find out 

which incentives exist for working with customer relations and how they 

implement their work, taking into account the differences that exist in previous 

research regarding the importance of customer relations. This has been studied 

on the relationship between landlords who provide student housing and their 

tenants, which is a relation characterized by short duration due to the temporary 

nature of the accommodation. The limited amount of research that discuss 

short-term customer relations and the long-term perspective that is often 

highlighted in existing research, results in a particular interest in increasing 

knowledge about this relationship. The purpose of this study has therefore been 

to find which incentives companies have to work with short-term customer 

relations and describe how they implement this work. 

This qualitative study concentrates on the landlord’s perspective, six landlords 

with student housing has been interviewed. It can be stated that these landlords 

work with relationship-building activities towards their student tenants, despite 

the short duration and temporary nature of the accommodation. The incentives 

for working with customer relations, which were identified in this study, are the 

company’s reputation, competitiveness, satisfied customers, trust and durability. 

The study also shows that landlords work with relations by meeting the tenants 

needs, which is done through good communication, activities and arrangements. 

Also, the design of the organization mattered for the relationship-building work, 

mostly because the design enables communication with the tenants. 

 

Key words: customer relations, customer relationships, short-term customer 

relationships, relationship-building work, landlord, tenant, student, student 

tenants.   
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Sammanfattning 

Kundrelationer har blivit allt viktigare i alla branscher på grund av teknologisk 

utveckling och ökad konkurrens. Företags fokus har till följd av detta förflyttats 

från produkter till kunderna. Avsikten med denna studie har varit att ta reda på 

vilka incitament som finns för att arbeta med kundrelationer och hur det arbetet 

ser ut, med hänsyn till de meningsskiljaktigheter som förekommer i tidigare 

forskning avseende betydelsen av kundrelationer. Detta har studerats på 

relationen mellan hyresvärdar som tillhandahåller studentbostäder och deras 

hyresgäster, vilket är en relation som karaktäriseras av kortvarighet på grund av 

boendets tillfälliga karaktär. Den begränsade mängd forskning som behandlar 

kortsiktiga kundrelationer och den långsiktighet som ofta lyfts fram i befintlig 

forskning, medför att det finns ett särskilt intresse av att öka kunskapen om 

denna relation. Syftet med denna studie har varit att ta reda på vilka incitament 

företag har för att arbeta med kortsiktiga kundrelationer samt beskriva hur det 

relationsbyggande arbetet ser ut. 

Denna kvalitativa studie behandlar hyresvärdens perspektiv, sex hyresvärdar 

med studentbostäder har intervjuats. Det kan konstateras att dessa hyresvärdar 

arbetar med relationsbyggande aktiviteter mot sina studenthyresgäster, trots 

studentbostadens tillfälliga karaktär och den kortvarighet som relationen 

karaktäriseras av. Incitamenten för att arbeta med kundrelationer, vilka 

identifierades i denna studie, är rykte, konkurrenskraft, nöjda kunder, förtroende 

och varaktighet. Studiens resultat visar även att hyresvärdarna arbetar med 

relationer genom att uppfylla hyresgästernas behov, vilket görs genom god 

kommunikation samt olika aktiviteter och åtgärder. Organisationens utformning 

var ytterligare en aspekt som spelade roll för det relationsbyggande arbetet, 

främst då utformningen möjliggör kommunikation med hyresgästerna.  

 

Ämnesord: Kundrelationer, kortsiktiga kundrelationer, relationsbyggande 

arbete hyresvärd, hyresgäst, student, studenthyresgäst. 
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1. Introduktion 

Detta examensarbete behandlar ämnet kundrelationer, mer specifikt studeras 

relationen mellan hyresvärdar som tillhandahåller studentbostäder och deras 

hyresgäster. Det framkommer i denna studie att boendetiden i studentbostäder 

i genomsnitt är en till fyra terminer, vilket kan anses bidra till en kortvarig 

kundrelation. Med hänsyn till att tidigare forskning avseende kortsiktiga 

relationer är begränsad, uppkommer då frågan om det finns incitament för 

hyresvärdar arbeta relationsbyggande mot dessa hyresgäster.  

 

1.1. Bakgrund 

Företags kundorienterade arbete är ett område som har studerats i stor 

utsträckning och i många olika sammanhang. Redan under 1954 påpekades 

kunders inverkan på företag av Peter Drucker (1954 refererad i Wirtz & Daiser 

2018), som menar att det är kunderna som bestämmer vad ett företag är samt 

värdet på dess varor och tjänster. Kundorienterat arbete handlar om de 

anställdas förmåga att möta kundernas behov, där intentionen är att öka 

kundnöjdhet på lång sikt samt skapa lojalitet (alem Mohammad et al. 2013). 

Vikten av att arbeta kundorienterat styrks av Wirtz och Daiser (2018) samt Sota 

et al. (2018) som menar att det är nödvändigt för företag att bibehålla sina 

kunder och upprätthålla kundlojalitet.  

Inom ramen för det kundorienterade arbetet diskuteras ofta relationer, vilka är 

nödvändiga för företag att förstå och hantera i sammanhanget marknadsföring 

(Zhang et al. 2016). Kundrelationer har blivit allt viktigare i alla branscher på 

grund av teknologisk utveckling och ökad konkurrens (Kaplan & Cooper 1998), 

företags fokus har, till följd av detta, under senare år förflyttats från produkter 

till kunder (Grönroos 1995). Sayani (2015) menar att en förbättrad kundrelation 

resulterar i ökad lojalitet samt stärker företagets konkurrenskraft. Enligt 

Danaher et al. (2008) efterfrågar dock inte alla kunder en relation med det 

företag som levererar de tjänster som kunden köper. 

 

1.2. Problemdiskussion 

Ovanstående kan ge en indikation på att det finns olika uppfattningar om vad 

en kundrelation bidrar till. Vidare finns det oklarheter gällande kortsiktiga 

relationer då forskning på detta område är begränsad. Det kan även konstateras 

https://www.zotero.org/google-docs/?CMN1Om
https://www.zotero.org/google-docs/?CMN1Om
https://www.zotero.org/google-docs/?A5arhB
https://www.zotero.org/google-docs/?XbdbSa
https://www.zotero.org/google-docs/?ZtvyC0
https://www.zotero.org/google-docs/?CvgqGH
https://www.zotero.org/google-docs/?tsiK4g
https://www.zotero.org/google-docs/?xi4iqQ
https://www.zotero.org/google-docs/?whHZ1n
https://www.zotero.org/google-docs/?uXlDyP
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att tidigare forskning inte är helt överens vad gäller betydelsen av långsiktiga 

relationer. Ofta nämns att långsiktiga kundrelationer är att föredra för 

organisationer då detta bidrar till framgång (Wang & Feng 2012). Det är viktigt 

för företag att ta tillvara på långsiktiga kundrelationer med hänsyn till risken för 

ökade transaktionskostnader eller förlusten av framtida transaktioner (Langer & 

Mani 2018). Det kan även vara mer ekonomiskt fördelaktigt att behålla befintliga 

kunder i jämförelse med att finna nya. Till följd av detta är det viktigt för företag 

att skapa kundlojalitet för att behålla sin lönsamhet och långsiktiga 

konkurrensfördelar (Bhat & Darzi 2016). Lojalitet handlar om att kunder är 

engagerade och återkommer till ett företag (Oliver 2010), vilket kan visa sig 

genom att kunden talar positivt om företaget och ser företaget som sitt 

förstahandsval (Arora & Narula 2018). 

Viktigt att uppmärksamma är att det finns flera forskare (Richards & Jones 2008; 

Wang & Feng 2012) som går emot ovanstående och istället menar att det inte 

alltid är så effektivt med ett relationsbyggande arbete. Moorman et al. (1992) 

påstår bland annat att en långsiktig relation tenderar att påverkas mer av 

eventuella negativa aspekter, vilket i sin tur minskar den positiva påverkan som 

kan komma av relationer.  

Betydelsen av relationens varaktighet är alltså inte självklar och det kan 

ifrågasättas om det är värt för alla företag att arbeta kundorienterat och att 

fokusera på relationer, särskilt när vissa kunder inte önskar ha en relation med 

företaget. Kunder har olika incitament i mötet med ett företag och de kan 

därmed kategoriseras som olika kundtyper. Företag bör identifiera dessa 

kundtyper för att därefter anpassa och individualisera sin service för att få 

kunderna nöjda (Danaher et al. 2008). Mende och Bolton (2011) har 

uppmärksammat ett teoretiskt problem, anknutet till vikten av individualisering 

- att endast liten del av forskningen inom området relationsmarknadsföring 

fokuserar på kundernas olika sätt att involvera sig i en relation. Även Zhang et 

al. (2016) lyfter fram ett liknande problem och menar att det tas lite hänsyn till 

olika typer av kundrelationer i tidigare forskning. Den begränsade mängden 

forskning om olika typer av kunder och relationer kan tänkas medföra 

problematik i organisationer genom att företags relationsmarknadsföring blir för 

generell och de riskerar att förlora kunder som upplever att företagen inte kan 

tillfredsställa deras behov. När företagets tjänst anpassas uppstår fördelar såsom 

ökad kundnöjdhet och ökad upplevd kvalitet för kunden (Coelho & Henseler 

2012). Detta kan dock bidra till en problematik då individualiseringen kan 

https://www.zotero.org/google-docs/?IAdzit
https://www.zotero.org/google-docs/?ScyyWk
https://www.zotero.org/google-docs/?ScyyWk
https://www.zotero.org/google-docs/?v0c5r8
https://www.zotero.org/google-docs/?ld7kEA
https://www.zotero.org/google-docs/?o3macZ
https://www.zotero.org/google-docs/?qEqr9R
https://www.zotero.org/google-docs/?qEqr9R
https://www.zotero.org/google-docs/?YJFGgT
https://www.zotero.org/google-docs/?cIvQfj
https://www.zotero.org/google-docs/?pcn132
https://www.zotero.org/google-docs/?4MSeWK
https://www.zotero.org/google-docs/?cN9XvM
https://www.zotero.org/google-docs/?cN9XvM
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medföra orättvisa, där företagets mest lönsamma kunder blir favoriserade 

medan övriga kunder riskerar att bli bortprioriterade (Nguyen & Simkin 2013). 

Med hänsyn till ovanstående förstår vi att kundrelationer är komplext och att 

företag behöver utforma välplanerade strategier för att lyckas tillfredsställa sina 

kunder. Den motsägelsefullhet som finns i tidigare forskning om hur företag 

bör behandla sina kunder för att lyckas är en teoretisk problematik, vilken kan 

skapa förvirring och osäkerhet hos företag i deras arbete med kundrelationer. 

Med andra ord saknas det en enig och klar bild om hur företag ska applicera 

sina relationsmarknadsföringsstrategier, vilket medför ett praktiskt problem. Till 

följd av ovanstående meningsskiljaktigheter kvarstår frågan om det finns 

incitament för företag att, i praktiken, arbeta relationsbyggande, trots att 

kundrelationer är ett välstuderat fenomen.  

 

1.3. Empirisk kontext 

Fastighetsbranschen har genomgått en förändring, från att vara en 

produktorienterad bransch till en bransch med fokus på kunder (Palm 2011), 

vilket har medfört att hyresgäster blivit mer krävande vad gäller den service som 

levereras (Palm 2016). Det går inte längre för en fastighetsförvaltare att endast 

bry sig om skicket på sin fastighet, de måste också bry sig om de personer som 

vistas där (Palm 2017). Detta konstateras även av Lindholm (2008) som menar 

att en förvaltare måste fokusera på sin tjänsteleverans, och Kärnä (2004) som 

skriver att en tjänst som utförs väl, ökar kundnöjdheten och därmed stärker 

relationen till hyresgästen. Med hänsyn till detta skifte blir de teoretiska och 

praktiska problemen även relevanta och intressanta att studera vidare i 

fastighetsbranschen. Med de ovan diskuterade meningsskiljaktigheterna med 

kundrelationer som utgångspunkt, är det också av betydelse att förstå hur 

relationen mellan en hyresgäst och hyresvärd fungerar. 

Då det är hög konkurrens inom fastighetsbranschen ser fastighetsägare starka 

och långsiktiga relationer som en möjlig väg för att öka hyresgästernas upplevda 

värde och därmed stärka företagets position på marknaden (Rasila 2010). Detta 

värdeskapande är i linje med det resonemang som Högberg och Högberg (1999) 

tidigare fört, där de påpekar att framgång kan nås när företaget skapar mer värde 

för sina kunder i jämförelse med sina konkurrenter. Det är dock viktigt att förstå 

vad hyresgästen värdesätter i relationen med sin hyresvärd. Det har i studier 

avseende relationen mellan verksamma näringsidkare framkommit att bland 

https://www.zotero.org/google-docs/?osrxw3
https://www.zotero.org/google-docs/?SiBZnG
https://www.zotero.org/google-docs/?syOo2r
https://www.zotero.org/google-docs/?C5IuMb
https://www.zotero.org/google-docs/?2TTQLc
https://www.zotero.org/google-docs/?ERKTwn
https://www.zotero.org/google-docs/?mFBhSV
https://www.zotero.org/google-docs/?76wcpG
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annat hyresvärdens engagemang är viktigt för hyresgästen, då engagemanget 

tyder på att hyresvärden fokuserar på långsiktighet avseende fastighetens 

underhåll (Rasila 2010). Ser denna relation annorlunda ut när det gäller privata 

hyresgäster och deras boende? 

Fastighetsföretag kan öka bostadshyresgästernas livskvalitet med deras 

boendesituation som utgångspunkt (Högberg & Högberg 1999). En hyresgästs 

bostad kan med andra ord ha stor påverkan på dennes liv, vilket borde medföra 

att hyresvärden har stora möjligheter att påverka hur nöjd hyresgästen är. Även 

service- och ledningskvalitet har en inverkan på hyresgästens nöjdhet (Hui & 

Zheng 2010). Nöjdhet medför i sin tur ökat engagemang från hyresgästens sida 

som ökar chanserna för att hyresgästen förblir lojal och stannar kvar hos 

hyresvärden (Dogge & Smeets 2004). Ytterligare en anledning till att arbeta 

relationsbyggande är de ekonomiska fördelar som kommer av att bibehålla sina 

hyresgäster, snarare än att finna nya (Appel‐Meulenbroek 2008; Palm 2016). 

Med hänsyn till att fastighetsägare ser långsiktiga relationer som avgörande för 

att bibehålla konkurrenskraft och att tidigare forskning förespråkar att företag 

ska arbeta med befintliga kunder, är långsiktighet en återkommande faktor även 

i fastighetsbranschen. En vidareutveckling på frågeställningen, om företag har 

motiv att arbeta med relationer, är hur hyresvärden agerar när de vet att 

relationen med stor sannolikhet kommer vara kort. En typ av boende med en 

viss typ av kundgrupp, där relationen mellan hyresgästen och hyresvärden blir 

kort, är studentboenden. Detta beror på att studenter som bor i studentbostäder 

endast får nyttja dem under den period de studerar. Ytterligare en aspekt som 

specifikt rör denna typ av boende är att detta ofta gäller hyresgäster som flyttar 

hemifrån första gången (Mogenet & Rioux 2014), vilket skulle kunna indikera 

på en ovana och osäkerhet om vad de kan förvänta sig av sin hyresvärd. 

Forskning som berör relationen mellan en hyresvärd och en hyresgäst i en 

studentbostad är mycket begränsad (Mogenet & Rioux 2014).  Moore et al. 

(2019) har dock studerat detta och menar att studenters tillfredsställelse ökar vid 

bland annat enkel inflyttning och en känsla av välkomnande.  

Med hänsyn till ovanstående problemdiskussion återstår frågan om det finns 

motiv för hyresvärdar att bygga relationer med studenter när, hyresvärden redan 

i början av uthyrningsprocessen, vet att relationen kommer att bli kort. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?q0pZqm
https://www.zotero.org/google-docs/?KB9eLc
https://www.zotero.org/google-docs/?pIq4OX
https://www.zotero.org/google-docs/?pIq4OX
https://www.zotero.org/google-docs/?ZLBgOP
https://www.zotero.org/google-docs/?grs4rs
https://www.zotero.org/google-docs/?zzC4iD
https://www.zotero.org/google-docs/?eLyuto
https://www.zotero.org/google-docs/?brS4jb
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1.4. Syfte 

Syftet med denna studie är därmed att ta reda på vilka incitament företag har för 

att arbeta med kortsiktiga kundrelationer samt beskriva hur det 

relationsbyggande arbetet ser ut. 

 

2. Teoretisk referensram 

2.1. Kundrelationer 

En kundrelation bygger på flera transaktioner, det är dock viktigt av att skilja på 

en enskild transaktion och relation mellan kund och företag. Enstaka 

transaktioner behöver inte nödvändigtvis medföra en relation, då en enstaka 

transaktion kännetecknas av en tydlig startpunkt, kort varaktighet och ett tydligt 

avslut. Relationer å andra sidan karaktäriseras av en pågående process som kan 

kopplas samman med tidigare överenskommelser samt att utbytet mellan 

parterna varar under en längre tid (Dwyer et al. 1987). Detta är viktigt att ha 

kunskap om för att förstå relationsmarknadsföring (Morgan & Hunt 1994), 

vilket handlar om hur ett företag relaterar till sina kunder (Grönroos 2000). 

Morgan och Hunt (1994) har skrivit en något mer detaljerad definition av 

relationsmarknadsföring och menar att begreppet innebär “att skapa, utveckla 

och bibehålla framgångsrika relationer”.  

Med hänsyn till den konkurrens som generellt förekommer i alla branscher, är 

det nödvändigt för företag att behålla sina kunder genom att skapa en relation 

med dem (Sota et al. 2018). Den positiva påverkan goda kundrelationer har på 

företags konkurrenskraft styrks av flertalet forskare (Sayani 2015; Rust och 

Thomsson 2006 refererad i Palm 2017). Genom goda kundrelationer kan 

företag även få kunskap om sina kunder vilket leder till en förståelse av deras 

behov samt hur deras värderingar och intressen förändras över tid (Danaher et 

al. 2008). Ytterligare en fördel med relationer som lyfts fram, är de lägre 

kostnaderna som krävs för att behålla kunder i jämförelse med kostnaderna för 

att erhålla nya (Bhat & Darzi 2016; Langer & Mani 2018). Bell et al. (2005) håller 

med om detta och menar att relationsmarknadsföring till viss del kännetecknas 

av vårdandet av befintliga kunder. Det är viktigt för företag att inse 

konsekvenserna av att förlora kunder då det kan leda till negativ “word of 

mouth”, men även leda till en risk för minskad lönsamhet (Filip 2013). En 

förlust av en långsiktig kundrelation kan resultera i att företaget går miste om 

framtida transaktioner (Langer & Mani 2018).  

https://www.zotero.org/google-docs/?jgvlvV
https://www.zotero.org/google-docs/?pk5oZl
https://www.zotero.org/google-docs/?58hfwa
https://www.zotero.org/google-docs/?IZasFw
https://www.zotero.org/google-docs/?YoI17d
https://www.zotero.org/google-docs/?ROY8r5
https://www.zotero.org/google-docs/?ROY8r5
https://www.zotero.org/google-docs/?LrLsAp
https://www.zotero.org/google-docs/?LrLsAp
https://www.zotero.org/google-docs/?fzHdFR
https://www.zotero.org/google-docs/?qDAQR7
https://www.zotero.org/google-docs/?2qIVwo
https://www.zotero.org/google-docs/?aD00Pv
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Tjänsteföretag har en särskilt stark koppling till relationer då deras kunder är 

delaktiga när tjänsten produceras. Till följd av kontakten som uppstår mellan 

företag och kund, finns det goda möjligheter för parterna att skapa en relation. 

Detta förutsätter att både företaget och kunden är intresserade av att ha en sådan 

relation (Grönroos 1995). Enligt Danaher et al. (2008) önskar inte alla kunder 

att ha en relation med sin tjänsteleverantör och de påpekar vikten av att försöka 

uppfatta kundernas förväntningar på relationen. Företag bör inte förvänta sig 

att alla kunder är villiga att ingå i en långsiktig relation (Simonson 2005). 

Beroende på vilken typ av tjänsteföretag det handlar om och vilka förväntningar 

kunden har på relationen med företaget, kan företaget identifiera vilka fördelar 

de ska lyfta fram till kunden och därmed hur, och om, de ska bygga en relation. 

 

2.1.1. Anknytningsstilar 

Kundernas vilja att skapa en relation kan kopplas samman med deras 

anknytningsstilar1, vilka kan beskrivas som en persons förväntningar, känslor 

och beteenden som påverkats av tidigare upplevelser (Shaver & Mikulincer 

2005). Kundernas olika anknytningsstilar påverkar deras nivå av nöjdhet, 

förtroende och känslomässiga engagemang. Genom att ha en förståelse för 

dessa olika anknytningsstilar kan förståelsen för hur kunder på olika sätt 

involverar sig i relationer med tjänsteleverantörer underlättas (Mende & Bolton 

2011). 

 

2.1.2. Kundanpassning 

Förståelsen för anknytningsstilar och kundernas relationsmässiga preferenser 

bidrar till kunskap om hur marknadsföringen ska anpassas till olika 

kundsegment (Mende & Bolton 2011). Anpassning handlar om att företag 

skräddarsyr sina erbjudanden till olika typer av kunder (Anderson et al. 1997), 

kunder vill ha ett individuellt och anpassat bemötande av ett företags anställda 

(Berry 1995). Anpassning är gynnsamt ur ett kostnadsmässigt perspektiv, då 

företag istället för att rikta all typ av marknadsföring mot samtliga kunder, kan 

anpassa sina erbjudanden samt sin service (Danaher et al. 2008) och därigenom 

tillfredsställa så många behov som möjligt hos varje individuell kund (Simonson 

2005). Samtidigt menar Simonson (2005) att fördelarna med anpassad 

                                                 
1 Urspungsbegrepp: attachment styles 
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https://www.zotero.org/google-docs/?7RWm4V
https://www.zotero.org/google-docs/?DwnRAt
https://www.zotero.org/google-docs/?DwnRAt
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marknadsföring ofta överskattas. Denna typ av marknadsföring är kostsam då 

den kräver omfattande förändringar i strategier för både organisation och 

marknadsföring. Med anledning av detta, samt att anpassningen ofta inte uppnår 

de förväntade fördelarna, är det viktigt för företag att utvärdera kostnader och 

rimliga fördelar (Simonson 2005). 

 

2.2. Kundens fördelar 

Det är viktigt för företag att förstå de fördelar som kunderna kan erhålla genom 

att ingå en relation med företaget. Anledningen till detta är att de fördelar 

kunderna upplever kan ha en positiv inverkan på bland annat lojalitet, 

kundnöjdhet och varaktighet i relationen, vilka är faktorer som värderas högt av 

företag (Gwinner et al. 1998). Det finns flertalet forskare som lyfter dessa 

fördelar som kunden kan erhålla, med hänsyn till de positiva effekter det kan 

resultera i för företag (Gwinner et al. 1998; Hennig-Thurau et al. 2000). Det 

finns tre fördelar kunden kan erhålla genom att upprätthålla en relation med ett 

företag - förtroendefördelar2, sociala fördelar3 och särskilda förmåner4, vilka 

finns i alla typer av tjänsteföretag, men på olika nivåer. Dessa fördelar påverkar 

varandra genom att fördelar som kommer av förtroende underlättar skapandet 

av sociala fördelar, som i sin tur kan generera särskilda förmåner (Gwinner et al. 

1998). 

 

2.2.1. Förtroendefördelar 

Förtroendefördelar beskrivs som kundernas tillit till företaget, en känsla av 

minskad oro och vetskapen om vad kunderna kan förvänta sig av företaget. Av 

de tre typerna av fördelar är förtroendefördelarna de viktigaste för 

kundrelationen (Gwinner et al. 1998), vilket även Hennig-Thurau et al. (2000) 

antyder genom att uppmärksamma att inga starka kundrelationer kan byggas vid 

avsaknad av förtroende. Kundens förtroende till företaget är dock inte 

avgörande för bildandet av relationer, förtroende är inte nödvändigt om kunden 

inte upplever någon osäkerhet eller sårbarhet i relationen (Grönroos 1994). 

                                                 
2 Urspungsbegrepp: confidence benefits 
3 Urspungsbegrepp: social benefits 
4 Urspungsbegrepp: special treatment benefits 

https://www.zotero.org/google-docs/?eDB17Q
https://www.zotero.org/google-docs/?qMIU6a
https://www.zotero.org/google-docs/?82vTEW
https://www.zotero.org/google-docs/?g8QP13
https://www.zotero.org/google-docs/?g8QP13
https://www.zotero.org/google-docs/?NIst21
https://www.zotero.org/google-docs/?ORLGoM
https://www.zotero.org/google-docs/?Yqge7x
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Fördelarna som skapas av förtroende har även stor inverkan på kundnöjdheten, 

som i sin tur påverkar kundernas lojalitet (Hennig-Thurau et al. 2002). Cowles 

(1996 refererad i Hennig-Thurau et al. 2000) påpekar vikten av att förtroendet i 

relationen är ömsesidigt. Med ömsesidighet menas att för att företag ska kunna 

förvänta sig kunders förtroende, måste företag även ha förtroende för sina 

kunder. Sambandet mellan förtroende och engagemang har undersökts i flertalet 

studier, men resulterat i olika utfall (Morgan & Hunt 1994; Hennig-Thurau et 

al. 2002; Yang et al. 2017). Engagemang innebär att en part i relationen anser 

relationen så viktig att den är värd att anstränga sig för (Moorman et al. 1992; 

Morgan & Hunt 1994). Det finns en positiv relation mellan förtroende och 

engagemang (Yang et al. 2017), detta bekräftas även av Morgan och Hunt (1994) 

men de menar att relationen var något starkare. I motsats till detta kunde inte 

Hennig-Thurau et al. (2002) finna denna starka relation och de upptäckte istället 

ett indirekt samband mellan dessa faktorer, då förtroende påverkar kundnöjdhet 

som i sin tur påverkar engagemang.  

 

2.2.2.  Sociala fördelar 

Sociala fördelar är den näst viktigaste typen av fördelar för kunderna. Det sociala 

är den känslomässiga delen av relationen mellan kund och företag, snarare än 

den del som rör transaktionen i sig. Det kännetecknas av en känsla av att bli 

igenkänd av ett företags anställda samt bekantskap och utveckling av en vänskap 

med dem (Gwinner et al. 1998). Likt förtroendefördelar har sociala fördelar en 

positiv påverkan på kundernas lojalitet, både direkt och indirekt genom 

kundernas engagemang (Hennig-Thurau et al. 2002). Det är dock viktigt för 

företag att vara medvetna om att en vänskapsrelation kan medföra att de 

behöver tillhandahålla emotionellt stöd, respektera kundens integritet samt 

acceptera att kunderna har vänskapsrelationer med andra företag (Argyle & 

Henderson 1985 refererad i Fournier et al. 1998).  

 

2.2.3. Särskilda förmåner 

Särskilda förmåner kan vara fördelar i form av snabbare service, rabatter, 

bonusar eller anpassade tilläggstjänster (Gwinner et al. 1998). I studien av 

Gwinner et al. (1998) hittades ett samband mellan särskilda förmåner och 

lojalitet. Senare studier visar dock på att relationen mellan dessa faktorer inte är 

särskilt starkt och att fördelarna inte bidrar till lojalitet på lång sikt (Hennig-

https://www.zotero.org/google-docs/?6kY40V
https://www.zotero.org/google-docs/?t299TR
https://www.zotero.org/google-docs/?yJE8q3
https://www.zotero.org/google-docs/?yJE8q3
https://www.zotero.org/google-docs/?6k2eDh
https://www.zotero.org/google-docs/?6k2eDh
https://www.zotero.org/google-docs/?aiM2Jm
https://www.zotero.org/google-docs/?mP4xXB
https://www.zotero.org/google-docs/?2zHASP
https://www.zotero.org/google-docs/?gnQMUO
https://www.zotero.org/google-docs/?fvDMFu
https://www.zotero.org/google-docs/?ilFKQ9
https://www.zotero.org/google-docs/?EmQzx7
https://www.zotero.org/google-docs/?wO6Jtg
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Thurau et al. 2002; Yang et al. 2017). Viss problematik har uppmärksammats 

vad gäller dessa förmåner då företag behöver mer information om kunderna, 

som kunderna vanligtvis inte hade delat med sig av, för att kunna anpassa sin 

tjänst (Hennig-Thurau et al. 2000). Det finns även en risk för att kunderna som 

inte får ta del av dessa förmåner känner sig orättvist behandlade (Fournier et al. 

1998).  

 

2.3. Studenter som hyresgäster 

Thomsen och Eikemo (2010) lyfter i sin norska studie fram att studenternas 

boende ofta är av tillfällig karaktär. Ytterligare en studie som uppmärksammar 

detta är studien av Huston et al. (2015) avseende studenter som hyresgäster, där 

de menar att studenternas relation till hyresvärden karaktäriseras av 

kortvarighet. Det har även konstaterats att sociala grupper upplever nöjdhet på 

olika sätt. Individer med en tillfällig boendesituation kan ha andra preferenser 

gällande nöjdhet, än individer med långvariga boenden (Thomsen & Eikemo 

2010). Ytterligare en aspekt som kan kopplas till studenters boende är identitet, 

då framförallt unga personer associerar sitt boende med sin identitet (Hauge & 

Kolstad 2007). Det viktigt att hitta ett boende som uppfattas som 

tillfredsställande i skapandet av sin egen identitet (Thomsen & Eikemo 2010). 

Detta kan relateras till den unga vuxenfasen som Frønes and Brusdal (2000 

refererad i Thomsen & Eikemo 2010) menar att studenter ofta befinner sig i, då 

många av dem flyttar hemifrån för första gången. Den unga vuxenfasen 

kännetecknas av individens strävan efter ideal, vänner och nya upplevelser 

(Frønes och Brusdal 2000 refererad i Thomsen & Eikemo 2010). Detta kan även 

kopplas samman med studenters anknytningsstilar. Det har konstaterats att den 

avvisande anknytningsstilen är den vanligaste bland studenter. Denna 

anknytningsstil karaktäriseras av en känsla av att vara självständig och bättre än 

andra, samt viljan att avstå från att bilda känslomässiga band (Kıralp & Serin 

2017). 

Moore et al. (2019) har studerat vad som skapar nöjdhet bland studenter och 

deras boende, de påstår att det finns ett positivt samband mellan boendekvalitet 

och kundnöjdhet. Specifika faktorer som har en positiv påverkan på 

studenternas nöjdhet är hyresvärdens servicekompetens, lättillgänglighet och 

förmågan att få studenterna att känna sig välkomna samt underlätta 

inflyttningar. Nöjdhet bland studenter påverkas negativt om det tar lång tid för 

hyresvärden att hantera klagomål och åtgärda problem (Moore et al. 2019). 

https://www.zotero.org/google-docs/?wO6Jtg
https://www.zotero.org/google-docs/?CKXEgC
https://www.zotero.org/google-docs/?iQ1rJ1
https://www.zotero.org/google-docs/?iQ1rJ1
https://www.zotero.org/google-docs/?Ivv3wx
https://www.zotero.org/google-docs/?wcG5vf
https://www.zotero.org/google-docs/?wcG5vf
https://www.zotero.org/google-docs/?bH2UlP
https://www.zotero.org/google-docs/?bH2UlP
https://www.zotero.org/google-docs/?bJp31x
https://www.zotero.org/google-docs/?aHsphv
https://www.zotero.org/google-docs/?aHsphv
https://www.zotero.org/google-docs/?BfULTU
https://www.zotero.org/google-docs/?bxF4Up
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Ytterligare en viktig aspekt för studenternas nöjdhet är boendets geografiska 

läge. Bostadens läge avgör möjligheten för studenterna att interagera med andra, 

vilket studenter efterfrågar. Till följd av detta är inte bara byggnaden viktig, utan 

även i vilket område bostaden är belägen (Mogenet & Rioux 2014).  

 

2.4. Nöjda kunder i fastighetskontext 

Med hänsyn till den ökade konkurrensen inom fastighetsbranschen har det blivit 

viktigare för företag att skapa nöjda kunder (Palm 2017). Detta bekräftas även 

av Hui och Zheng (2010) samt Rasila (2010) som konstaterar att förståelsen av 

vad som ökar hyresgästernas nöjdhet är väsentlig för företags överlevnad. Det 

är viktigt för en hyresvärd att skapa värde för hyresgästerna för att uppnå 

kundnöjdhet (Dogge & Smeets 2004). I denna bransch är hyresobjektet ett 

erbjudande till kunden som, för dem, representerar ett värde. För att kunna 

skapa värde för kunderna måste hyresvärdar anpassa och förbättra nyttigheter 

för att hyresgästerna ska ges möjlighet att skapa värde i sitt boende (Högberg & 

Högberg 1999). Det finns flertalet faktorer avseende hyresgästens bostad som 

har betydelse för dess upplevda värde, vilka kan delas in i fyra kategorier - 

bostaden, gemensamma utrymmen, omgivningen och erbjudandet av tjänster. 

“Bostaden” rör bland annat dess storlek, underhåll och tekniska förutsättningar, 

medan “gemensamma utrymmen” handlar om faktorer såsom tvätt och 

belysning. “Omgivning” avser exempelvis bekvämligheter och andra boenden i 

området, och “erbjudandet av tjänster” handlar om bland annat hur hyresvärden 

tillhandahåller öppettider, information och kontakt via telefon samt vänlighet. 

Värdeskapande för hyresgästerna utgör grunden för att företag ska kunna 

utveckla konkurrensfördelar (Dogge & Smeets 2004). 

Service- och förvaltningskvalitet har en stor inverkan på hyresgästernas nöjdhet 

och servicekvalitet påverkar inte bara nöjdheten direkt, utan även indirekt 

genom förvaltningens kvalitet. Vidare är professionell kunskap bland anställda, 

brandutrustning och säkerhetsnivåer viktiga faktorer som i sin tur påverkar 

service- och förvaltningskvalitet, dessa är viktiga för företag att arbeta med (Hui 

& Zheng 2010). 

Det är inte endast viktigt att veta vad som skapar nöjda kunder, utan även att 

mäta hyresgästernas nöjdhet (Baharum et al. 2009; Palm 2008 refererad i Palm 

2016). Vikten av att hyresvärden lyssnar på och möter hyresgästernas behov och 

förväntningar lyfts fram, i syfte att behålla konkurrenskraft (Chin & Poh 1999). 

https://www.zotero.org/google-docs/?ngdwVq
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Att mäta kundnöjdhet i förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst skiljer sig 

från andra situationer där kundnöjdhet mäts (Palm 2016). Vanligtvis görs 

mätningarna efter konsumtionstillfället (Gilbert & Veloutsou 2006) men vid 

mätningen av en hyresgästs nöjdhet kan den genomföras under tiden som 

tjänsten levereras, medan hyresgästen fortfarande har ett kontrakt hos 

hyresvärden. Det har visat sig att ju tidigare mätningen görs efter att tjänsten har 

levererats desto mer korrekta blir svaren (Palm 2016). 

 

2.4.1.  Bevarandefaktorer 

Flertalet forskare har studerat vilka faktorer som får hyresgäster att stanna kvar 

hos sin hyresvärd, dessa benämns som bevarandefaktorer (Meester & 

Pellenbarg 1986 refererad i Remøy & van der Voordt 2014). En av de bevarande 

faktorerna är goda och professionella relationer med hyresgästerna, då det får 

dem att känna sig uppskattade. Ytterligare en bevarandefaktor är god 

kommunikation då det medför att hyresvärden kan förstå vad hyresgästen 

efterfrågar, men även boendet i sig samt områdets bekvämligheter är sådana 

faktorer. Det är även viktigt att hyresvärden erbjuder ett boende som 

hyresgästen upplever är värt den hyra som den betalar. Upplevelsen av detta 

värde kan skapas genom att hyresvärden tillhandahåller god service samt 

relevanta bekvämligheter. Även enkelhet, sådant som gör livet enklare för den 

boende, är en bevarandefaktor - det kan innefatta exempelvis okomplicerade 

processer, hyresbetalning via autogiro och en välorganiserad hyresvärd. Denna 

enkelhet skapar nöjda och lojala hyresgäster (Sanderson 2019). 

 

3. Metod 

3.1. Metodval 

Oenigheten som finns i forskningen vad gäller vikten av att skapa kundrelationer 

kan bidra till en osäkerhet för företag om hur de bör agera mot sina kunder. 

Men anledning av denna problematik finns ett vidare intresse av att ta reda på 

vilka incitament som kan finnas för företag att arbeta med kundrelationer. 

Särskild uppmärksamhet riktas i detta examensarbete mot hyresvärdars 

relationer till studenthyresgäster, med hänsyn till den kortvarighet som 

relationen ofta karaktäriseras av. Syftet med denna studie är därmed att ta reda 

https://www.zotero.org/google-docs/?NNsIbM
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på vilka incitament företag har för att arbeta med kortsiktiga kundrelationer 

samt beskriva hur det relationsbyggande arbetet ser ut 

För att ges möjlighet att besvara studiens syfte användes en kvalitativ ansats, 

vilket innebär att den information som samlas in är i form av ord och inte, med 

hänsyn till komplexiteten, kan omvandlas till siffror. Anledningen till att en 

kvalitativ metod valdes för denna undersökning är att den ansågs lämplig för att 

försöka ge en nyanserad förklaring av ämnet (Jacobsen 2017). Denna metod 

ansågs även kunna bidra till förståelse av det problem som studien syftar till att 

besvara (Trost 2010). En kvalitativ metod anses vara ett bra alternativ inom 

områden där det finns begränsat med tidigare forskning, såsom i detta fall då 

det inte finns mycket tidigare forskning inom området kortsiktiga 

kundrelationer (Corbin & Strauss 2015). En form av kvalitativ undersökning 

som ansågs lämplig för denna studie var intervjuer. Genom intervjuer ges 

representanter från hyresvärdar med studentbostäder möjlighet att, med egna 

ord, berätta om det relationsbyggande arbetet ur ett företagsperspektiv 

(Jacobsen 2017). Detta gör även att stor vikt kan läggas vid det unika hos de 

företag som respondenterna representerar. Kvalitativa intervjuer kännetecknas 

av möjligheten till anpassning genom exempelvis att ordningsföljden på 

frågorna kan ändras och att följdfrågor kan ställas (Trost 2010). Vi tror att denna 

anpassning gör det enklare att ta reda på hur och varför hyresvärdar med 

studentbostäder arbetar med kundrelationer.  

 

3.2. Datainsamling 

3.2.1. Val av respondenter 

För att kunna undersöka relationen mellan hyresvärd och studenthyresgäst 

valdes respondenter som tillhandahåller studentbostäder. Vad gäller 

definitionen för en studentbostad har vi utgått från Boverket (2018) samt 

Statistiska centralbyrån ([SCB] 2015) som menar att en studentbostad endast är 

avsedd för studerande vid universitet eller högskola, samt att studierna måste 

vara av varaktig art. Hyresvärdarna är etablerade i svenska städer med en 

koppling till ett universitet eller högskola. Valet av städer baserades på lärosätets 

storlek till följd av att dessa städer kan antas ha ett större studentbostadsbestånd. 

Anledningen till detta urval var att dessa respondenter kunde antas besvara 

frågor avseende relationsbyggande arbete och därmed bidra till att uppfylla 

studiens syfte. Respondenterna är hyresvärdar som både erbjuder 

https://www.zotero.org/google-docs/?zSFzqq
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studentbostäder och övriga hyresrätter, men även några som endast erbjuder 

studentbostäder. Typen av hyresvärd hade ingen betydelse för denna 

undersökning, krav fanns dock på att hyresvärden skulle ha en betydande andel 

studentbostäder.  

Hyresvärdar kontaktades i ett tidigt stadie av studien för att kunna säkerställa att 

det fanns tillgängliga respondenter. Kontaktuppgifter hittades på respektive 

hyresvärds hemsida och de kontaktades via kontaktformulär eller mail, antingen 

till en person som ansågs lämplig utifrån sin titel eller till en kundtjänstmail. I de 

fall vi hade möjlighet att kontakta anställda med specifika yrkesroller valde vi 

exempelvis kommunikatörer eller förvaltningschefer. Anledningen till detta var 

att vi trodde att dessa hade kunskap om ämnet och därför kunde besvara våra 

frågor om hur det relationsbyggande arbetet ser ut på det företag de 

representerar. Där de specifika yrkesrollernas kontaktuppgifter inte gick att hitta 

på hyresvärdarnas hemsidor framfördes en önskan om att bli vidarebefordrad 

till en person som var lämpad att svara på studiens frågor. De personer vi 

hänvisades till visade sig ha liknande titlar som de vi tidigare valt att kontakta. 

Förfrågan om deltagande i undersökningen skickades till 11 hyresvärdar, men 

till följd av att endast ett fåtal svarade, skickades ytterligare fyra förfrågningar ut 

vid ett senare tillfälle. Totalt kontaktades 15 företag, där sex företag tackade ja 

till att delta i undersökningen. De respondenter som valde att ställa upp i 

undersökningen var Stockholms studentbostäder, Bostaden i Umeå, AF 

Bostäder i Lund, Studentbostäder Linköping, Vätterhem i Jönköping samt 

Karlstads Bostads AB. 

 

3.2.2. Förberedelser inför intervjuer 

Inför intervjuerna upprättades en intervjuguide för att strukturera frågor som 

kunde hjälpa till att besvara studiens syfte (Ekengren & Hinnfors 2012). 

Frågorna grundades på den teori som denna studie hänvisat till, för att i ett 

senare skede kunna koppla samman teori och empiri i dataanalysen. Vidare 

fanns en ambition att undvika ledande frågor, därför formulerades frågorna på 

ett så öppet sätt som möjligt för att få respondenten att med egna ord besvara 

dem (Ekengren & Hinnfors 2012). I vissa fall har frågorna dock förtydligats 

med hjälp av följdfrågor som kunde ställas om respondenten upplevde 

ursprungsfrågan otydlig. Följdfrågorna syftade även till att ge respondenten 

möjlighet att utveckla sina svar samt ge fler aspekter på det ämne som 

ursprungsfrågan berörde. Med anledning av att ursprungsfrågorna var öppet 

https://www.zotero.org/google-docs/?gEgAZM
https://www.zotero.org/google-docs/?YtcxCd
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formulerade behövde de i vissa fall preciseras med följdfrågor för att 

respondentens svar skulle kunna sammankopplas med teorin och därmed bli 

relevant för studiens syfte. Intervjuguiden strukturerades med hjälp av 

kategorierna “inledande frågor”, “organisation”, “relationsbyggande arbete”, 

“resultat av relationsbyggande arbete”, “syn på kortsiktiga relationer”, 

“studenternas behov” samt “avslutande frågor”. Kategorierna skapades för att 

underlätta vid intervjutillfället och se till att de relevanta områdena berördes 

(Jacobsen 2017) men även för att vi ansåg att detta skulle medföra en bättre 

överblick, som i sin tur skulle bidra till att frågorna ställdes i en logisk följd 

utifrån respondentens svar. 

Efter att frågorna formulerats och kategoriserats delgavs dem med en 

utomstående för att få synpunkter och förbättringsförslag. Responsen beaktades 

och en fråga adderades till intervjuguiden. Därefter skickades frågorna till 

respondenterna för att ge dem möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Vid 

utskicket påpekades att det inte fanns några krav på förberedelser från deras sida 

utan att respondenterna delgavs frågorna i förtid för att skapa trygghet samt 

göra dem mer bekväma med situationen. Dock inkluderades inte alla frågor, 

särskilt följdfrågor, då dessa ansågs kunna medföra en risk för att intervjuernas 

öppenhet gick förlorad och att frågorna blev ledande. I samband med att 

frågorna skickades till respondenterna erbjöds de även att ge förslag om tider 

för intervjuer. För att underlätta vid intervjutillfället skedde även förberedelser 

genom att frågorna lästes igenom noggrant, då detta är en förutsättning för att 

kunna genomföra bra intervjuer (Jacobsen 2017). Innan respektive intervju 

skickades mail ut för att påminna om, och stämma av inför, inbokad intervjutid. 

 

3.2.3. Pilotintervju 

En pilotintervju utfördes för att kontrollera kvaliteten på intervjuguiden och om 

frågorna bidrog till relevanta svar för denna studie. Denna utfördes via 

kommunikationsverktyget Skype, då respondenten önskade detta. När 

pilotintervjun genomförts utvärderades den för att identifiera potentiella 

förbättringsmöjligheter. I utvärderingen konstaterades att frågorna ställdes på 

ett lättförståeligt sätt för respondenten samt att de möjliggjorde svar relevanta 

för denna studie. Med hänsyn till att inga förändringar gjordes efter utförandet 

av pilotintervjun tillräknades denna i det övriga materialet.  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?v10pxw
https://www.zotero.org/google-docs/?dmL2jR
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3.2.4. Genomförande av intervjuer 

Eftersom vi valde respondenter som var utspridda över Sverige, och inte enbart 

befann sig geografiskt nära vår utgångspunkt, hade det blivit kostsamt både 

monetärt och tidsmässigt att besöka dessa. På grund av detta har intervjuerna 

utförts via telefon och Skype. Viktigt att beakta vid utförandet av 

telefonintervjuer är att resultatet kan utfalla på ett annat sätt än vid intervjuer 

ansikte mot ansikte. Det är enklare att läsa av respondentens känslor och uttryck 

när intervjuperson och respondent fysiskt sitter mitt emot varandra, men även 

att skapa en förtrolig stämning dem emellan. Vid utförandet av intervjuerna för 

denna undersökning upplevdes ingen uppenbar problematik vad gäller denna 

nackdel som litteratur ofta nämner (Jacobsen & Sandin 2002; Jacobsen 2017).  

Under intervjun var en av två intervjuare ansvarig för ställandet av frågorna för 

att minska risken att respondenten upplevde intervjun som rörig. Den som inte 

ställde frågorna var ansvarig för att alla kategorier behandlades samt vägleda den 

andre vad gäller vilken fråga som var lämplig att ställa härnäst med hänsyn till 

respondentens tidigare svar. Denna ansvarsfördelning upplevde vi fungerade 

bra för att det framförallt skapade en trygghet för oss då det gav möjlighet att 

fokusera på endast en uppgift. Även risken för att intervjuarna skulle avbryta 

varandra och därmed skapa förvirring minskade. Under intervjun användes 

instämmande ord för att respondenten skulle uppleva att vi lyssnade och förstod 

(Jacobsen 2017). Vi försökte dock att inte avbryta respondenten för att undvika 

att störa dennes tankegångar. 

Intervjuguiden följdes till en början vad gäller ordningen på de inledande 

frågorna, därefter ställdes frågor från de olika kategorierna beroende på 

respondentens tidigare svar. Kategoriseringen bidrog till möjligheten att 

orientera sig bland frågorna och att ställa dem i en lämplig ordning. Som tidigare 

nämnts användes förberedda följdfrågor för att utveckla respondentens svar, 

men även följdfrågor som uppkom under intervjun ställdes av samma 

anledning. Avslutningsvis konstaterade vi att de områden som intervjun skulle 

belysa hade besvarats och respondenten gavs möjlighet att tillägga något om de 

ville, för att inte riskera att respondenten inte får fram den information den vill 

framföra (Jacobsen 2017). Intervjuerna varade mellan 30 och 60 minuter. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?TJtvPa
https://www.zotero.org/google-docs/?md7K5h
https://www.zotero.org/google-docs/?KeAveT
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3.3. Dataanalys 

Intervjuerna spelades in med hjälp av ett ljudupptagningsprogram för att 

undvika att missa viktig information. Det gjordes dock minnesanteckning under 

intervjun för att kunna återkoppla till vissa delar i senare skeden av intervjuerna. 

När intervjuerna genomförts, sammanfattades de kortfattat för att skapa en 

översikt av det intervjuarna upplevde som viktigast. Detta var ett viktigt 

hjälpmedel vid analysen av datan, men även för att kunna söka bland den rådata 

som fanns nedskriven. Med hjälp av sammanfattningarna kunde vi enkelt se 

mönster och skillnader mellan de olika respondenternas svar (Jacobsen 2017). 

Med hjälp av ljudinspelningarna transkriberades materialet för att samla all 

rådata på ett ställe och därmed göra det enklare att orientera sig i materialet. 

Transkriberingen underlättade för att minnas vad som sagts under intervjun och 

utan den hade vi tvingats söka efter viktig information i ljudfilerna, vilket hade 

varit tidskrävande (Jacobsen 2017). Tankar och reflektioner som uppkom under 

transkriberingen antecknades för att lyfta fram viktiga delar ur materialet, vilket 

även var något som underlättade analysen. Då syftet med ljudupptagningarna 

endast var att möjliggöra transkribering, raderades dessa när detta slutförts. 

Transkriberingen användes sedan som underlag för att koda datan. Rådatan 

kodades med hjälp av axial kodning vilket innebär att kategorier, som inte fanns 

direkt uttalade i rådatan, skapats av författarna. I detta skede tillämpades vissa 

av intervjuguidens olika kategorier i kodningen, men även nya kategorier 

skapades (Jacobsen 2017). Kategorierna delades in i teman som kunde antas 

besvara studiens syfte. Vi använde oss av tre huvudteman - hyresvärdens 

perspektiv, hur de arbetar med relationer och varför de arbetar med relationer. 

För att besvara dessa huvudteman skapades ett antal underteman. Sedan 

översattes delar av rådatan till koder, vilka placerades inom kategorier som i sin 

tur hörde till specifika teman. Rådatan kodades enskilt för varje respondent och 

slutligen gjordes en sammanställning av samtliga respondenternas svar. Detta 

underlättade identifieringen av likheter och skillnader mellan respondenternas 

svar. Se exempel på kodning nedan. 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?atjKKK
https://www.zotero.org/google-docs/?fOH8WN
https://www.zotero.org/google-docs/?TZCc5N
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Tabell 1: exempel på kodning.  

TEMA KATEGORI KOD RESPONDENT RÅDATA 

Hyresvärdens 
perspektiv 

    

Studenter 
som 
hyresgäster 

Osäkerhet Första 
boendet 

KBAB Det blir ju lite speciellt, 
förstaboendet. Man 
måste komma ihåg att allt 
är inte självklart, utan 
man måste börja från 
scratch. 

 Acceptans Mottagliga SL Så har vi en så pass hög 
omflyttning så att nya 
saker som vi inför är 
normalt ganska fort, och 
alla tar till sig det nya. 
Och har vi en idé så 
anammar man det 
väldigt fort. 

Varför?     

Nöjda 
kunder 
 
 
 
 
 
 
 

Goda 
relationer 

Bovärd 
 

AF De som har en relation, 
alltså de som vet vem sin 
egen bovärd är, de är mer 
nöjda med sitt boende 
hos oss. […] Så därför 
tycker vi det är 
superviktigt att de har en 
fin relation med den här 
bovärden. 

Varaktighet Långsiktighet Stanna 
kvar inom 
beståndet 

SL 
 

Genom att vara mer 
aktiva i mötet med 
studenterna så bygger vi 
vårt varumärke och 
bygger kundrelation och 
som sen då förmodligen 
på sikt kan bygga en, en 
bra kundrelation med 
kunden Stångåstaden, 
vårt moderbolag och det 
här med, som jag sa, att 
man vill vara kvar i 
kommunen och vill jobba 
och verka i stan. 

Hur?     

Uppfylla 
studenternas 
behov 

Digitalisering Kontakt 
 

V Men sen är det att, just, vi 
väljer att gå ut på mail till 
studenterna, till skillnad 
från övriga hyresgäster. 

 Trygghet Källarlokal UB Vägen till tvättstugan, 
tvättstugans placering. 
Vi flyttar upp tvättstugor 
som nu är nere i mörka 
källare och bygger ovan 
jord. 
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3.1. Trovärdighetsaspekter 

Det är önskvärt att undersökningar inte innehåller några slumpmässiga fel, vilket 

kan vara svårare att undvika vid en kvalitativ studie (Ekengren & Hinnfors 

2012). Detta beror på att intervjuer ofta kännetecknas av variation och det är 

därmed svårt att garantera att frågorna ställs på samma sätt till de olika 

respondenterna, vilket påverkar studiens reliabilitet (Trost 2010). I denna studie 

skulle slumpmässiga fel främst kunna vara felaktiga tolkningar vid dataanalysen, 

slarvfel och/eller hörfel (Esaiasson et al. 2017). Vi har försökt motverka dessa 

potentiella fel genom att genomföra analysen med noggrannhet (Ekengren & 

Hinnfors 2012) samt fört diskussioner oss emellan för att minska risken för 

feltolkningar. Även transkriberingen minskar risken för slumpmässiga fel och 

ökar därmed reliabiliteten för studien. Transkriberingen medför att risken att 

information går förlorad minskar avsevärt. Då intervjuerna för denna studie 

innehöll många följdfrågor gavs möjlighet att få en djupare förståelse av 

respondenternas svar, samt ett bredare perspektiv av hyresvärdarnas 

relationsbyggande arbete. Detta bidrog till att feltolkningar kunde begränsas när 

datan analyserades (Trost 2010). 

Det finns en risk att denna studie inte tagit hänsyn till de hyresvärdar som varken 

har, eller har ett litet arbete med relationer då intervjuer är en resurskrävande 

metod som lett till att ett färre antal respondenter har beaktas. Värt att nämna 

är också att respondenterna i denna studie utgör en liten andel av alla svenska 

hyresvärdar med studentbostäder och att de därför troligtvis inte fullt ut kan 

representera denna grupp. Till följd av detta kan generaliserbarheten för denna 

undersökning begränsas (Jacobsen & Sandin 2002). 

Då intervjufrågorna har utformats utifrån studiens problemdiskussion och syfte 

samt använd teori kan det antas att de besvarat det studien ämnat att besvara. 

Eftersom stor vikt lades vid att upprätta relevanta frågor finns en koppling 

mellan empiri och den teori som använts i studien (Jacobsen & Sandin 2002; 

Ekengren & Hinnfors 2012). Denna koppling medför att studiens validitet ökar 

(Trost 2010). 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?TiMfWU
https://www.zotero.org/google-docs/?TiMfWU
https://www.zotero.org/google-docs/?nffo7u
https://www.zotero.org/google-docs/?uO3KFC
https://www.zotero.org/google-docs/?vQPjs8
https://www.zotero.org/google-docs/?vQPjs8
https://www.zotero.org/google-docs/?5PDQMP
https://www.zotero.org/google-docs/?td7xRW
https://www.zotero.org/google-docs/?ijzZfA
https://www.zotero.org/google-docs/?ijzZfA
https://www.zotero.org/google-docs/?YeX6BE
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4. Empiri 

Detta avsnitt är uppdelat i fem delar, inledningsvis görs en kort presentation av 

de hyresvärdar som representeras i denna studie. Detta följt av delarna 

“Boendetid” och “Hyresvärdens perspektiv på relationen med hyresgästerna”, 

som ämnar att ge en bakgrund till empirins två sista delar, vilka besvarar studiens 

syfte. Syftet med denna studie är att ta reda på vilka incitament företag har för 

att arbeta med kortsiktiga kundrelationer samt beskriva hur det 

relationsbyggande arbetet ser ut. 

 

4.1. Presentation av hyresvärdarna 

 

 

 

 

 

 

 

Vätterhem är ett kommunalt bostadsbolag och är störst 

i Jönköping kommun (Vätterhem u.å.). De 

tillhandahåller 8 648 bostäder varav 636 

studentbostäder, där omkring 80% av 

studentbostäderna är placerade i ett område som heter 

Råslätt - ca 4 km från Jönköping University. 

Respondenten som representerade Vätterhem i denna 

studie är deras hållbarhetschef. Vidare kommer 

företaget förkortas som “VH”.  

 

Stiftelsen AF Bostäder bedriver sin verksamhet i Lund 

och är södra Sveriges största studentbostadsföretag (AF 

Bostäder 2018). De äger och förvaltar ca 6 000 

studentbostäder placerade runt om i Lund. 

Respondenten som representerade AF Bostäder i denna 

studie är deras kommunikatör. Vidare kommer företaget 

förkortas som “AF”.  

  

https://www.zotero.org/google-docs/?aUsGxS
https://www.zotero.org/google-docs/?n78LG7
https://www.zotero.org/google-docs/?n78LG7
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Stiftelsen Stockholms studentbostäder är “störst på 

studentbostäder i Sverige” (Stockholms 

studentbostäder u.å.) och erbjuder 8 114 

studentbostäder belägna i Stockholm, Solna, Nacka och 

Huddinge. Respondenten som representerade 

Stockholms studentbostäder i denna studie är deras 

förvaltningschef. Vidare kommer företaget förkortas 

som “SSSB”.  

 

 

 

Karlstads Bostads AB är ett kommunalt bostadsbolag 

som tillhandahåller ca 7 600 bostäder i centrala 

Karlstad, varav 738 studentbostäder (Karlstads Bostads 

AB u.å.). Studentbostäderna är placerade på Karlstads 

campusområde och i stadsdelen Kronoparken som 

ligger i anslutning till Karlstads universitet. 

Respondenten som representerade KBAB i denna 

studie är en av deras fyra förvaltare. Vidare kommer 

företaget förkortas som “KBAB”.  

 

 

 

 

   

Bostaden är Umeås största aktör på hyresmarknaden 

som 1995 ombildades från stiftelse till ett kommunalt 

bostadsbolag. Bostaden erbjuder omkring 14 400 

bostäder i Umeå, varav ca en tredjedel är 

studentbostäder, vilket även gör dem till stadens största 

uthyrare av studentbostäder (AB Bostaden u.å.). 

Huvuddelen av studentbostäderna ligger nära Umeå 

universitet. Respondenten som representerade 

Bostaden i denna studie är deras förvaltningschef. 

Vidare kommer företaget förkortas som “BU”. 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?48TvMt
https://www.zotero.org/google-docs/?48TvMt
https://www.zotero.org/google-docs/?tDUwTQ
https://www.zotero.org/google-docs/?tDUwTQ
https://www.zotero.org/google-docs/?1kyOr2
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Studentbostäder Linköping är ett dotterbolag till det 

kommunala bolaget Stångåstaden i Linköping 

(Studentbostäder Linköping 2019). Bolaget 

tillhandahåller omkring 4 200 studentbostäder, där 

ungefär 50% av dessa finns i ett område som kallas Ryd 

- en dryg kilometer från Linköpings universitet. 

Respondenten som representerade Studentbostäder 

Linköping i denna studie är deras affärsområdeschef. 

Vidare kommer företaget förkortas som “SL”. 

 

 

4.2. Boendetid 

För att få en uppfattning om hur korta hyresförhållandena mellan hyresvärdarna 

i denna studie och deras hyresgäster är, ställde vi en fråga om hur länge 

studenterna är bosatta i deras bestånd. Två av respondenterna kunde inte 

besvara frågan men utifrån resterande fyra respondenters svar kan vi se att 

boendesnittiden är mellan 1 och 4 terminer. Vissa av dessa respondenter uppgav 

dock att det fanns studenter som bor kvar under hela studietiden. Två av 

respondenterna nämnde att de har en tidsgräns för hur länge studenterna 

maximalt får bo hos dem, vilket är 5 respektive 6 år. Trots denna kortvarighet 

uppgav alla respondenter att de arbetar med relationer eller relationsbyggande 

faktorer gentemot sina hyresgäster. Fyra av respondenterna uppgav att de 

arbetar aktivt med att skapa relationer till sina hyresgäster samt berättade om 

olika aktiviteter och åtgärder i syfte att bygga en kundrelation. De övriga två 

respondenterna uppgav inte lika tydligt att de har ett aktivt arbete med att skapa 

relationer, men utförde likt de andra hyresvärdarna, flertalet olika aktiviteter och 

åtgärder mot studenterna.  

 

4.3. Hyresvärdens perspektiv på relationen med hyresgästerna 

4.3.1. Studenter som hyresgäster 

Respondenterna besvarade flertalet frågor rörande hyresvärdens uppfattning 

om hur studenterna är som hyresgäster och vilka utmaningar som kan 

förekomma. Två av de respondenter som tillhandahåller andra hyresrätter 

utöver studentbostäder hade olika uppfattning om hur studenterna är i 

https://www.zotero.org/google-docs/?9ITl5P
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jämförelse med deras andra hyresgäster. VH uppgav att det inte går att jämföra 

dessa grupper och KBAB uppgav att de inte försöker särskilja studenterna mot 

deras övriga hyresgäster. Tre av respondenterna berättade om att det ofta 

handlar om det första egna boendet för studenten, vilket medför att de ofta 

behöver hjälp med praktiska frågor. Ytterligare en respondent håller med om 

detta och nämnde att de som hyresvärd får agera en part som vägleder dem i sitt 

boende. VH och AF uppgav även att de upplever att de som hyresvärd ibland 

får åta sig en slags föräldraroll. Samtidigt som VH berättade att detta kan vara 

en nackdel på grund av att det kan handla om frågor som inte rör boendet och 

att de ibland får sätta gränser hur mycket terapi de ska ge, menar respondenten 

att medarbetarna på företaget känner varmt för sitt uppdrag och vägleder 

studenterna så gott de kan. I och med att relationen med hyresgästerna är kort 

påpekade även SSSB att detta kan vara en nackdel för att de behöver guida 

studenterna om hur livet i området ska fungera. Även AF håller med om detta 

och berättade följande:  

[...] det är svårt och… när de precis har, alltså när de precis har lärt 

sig t.ex. med sopsortering, inte slänga fimpar, de här grundläggande, 

regler, rutiner och så, så flyttar de liksom.  

SL påpekade även att de behöver förmedla information angående exempelvis 

förändringar upprepade gånger. Detta beror på att det korta boendeperspektivet 

medför att information som ges ett år måste framföras till de nya hyresgästerna 

kommande år. 

Ytterligare utmaningar med den kortsiktighet som hyresförhållandet 

karaktäriseras av, som SL nämnde, är studenternas kortsiktiga 

planeringshorisont. Respondenten uppgav att detta kan gå emot det mer 

långsiktiga synsätt som de som hyresvärd har. Detta medför att intresset för att 

delta och kunna påverka framtida åtgärder, exempelvis renoveringar, är lågt och 

studenterna kommer inte på sådana träffar som hyresvärden bjuder in till. Detta 

låga intresse för påverkansmöjlighet nämnde även BU och AF att de upplever 

sina studenter ha. Samtidigt berättade SL att studenterna har ett högre intresse 

av att kunna påverka det som rör sin befintliga boendesituation. KBAB uppgav 

att deras hyresgäster tar tillvara på de träffar som de bjuder in till där studenterna 

ges möjlighet att lämna förbättringsförslag. Respondenten berättade även att 

förslaget om att införskaffa korridorskontakter kom från studenterna. Andra 

utmaningar relaterade till studenter som hyresgäster, vilket påpekades av två av 

respondenterna, var städning i korridorerna. En annan svårighet, som fyra av 

respondenterna nämnde, var det ökade slitaget med hänsyn till den höga 
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omflyttningen samt att det tar tid för studenterna att lära sig hur allt fungerar. 

En av respondenterna uppgav dock motsatsen och menar att de inte upplever 

några problem med slitage. Vidare berättade SSSB och BU om utmaningen, 

kopplat till den kortvarighet som boendetiden karaktäriseras av, att få 

studenterna att skapa känslan av hem. Dessa respondenter upplever att 

studenterna antingen inte ser studentbostaden som sitt hem eller att det inte är 

deras hem för evigt.  

B uppgav att den största utmaningen för dem var korridorens attraktivitet. 

Respondenten upplevde att intresset för korridorer har minskat och att 

studenterna efterfrågar egna lägenheter. En åtgärd de vidtagit för att locka fler 

studenter till korridorer är att låta dem som flyttar in i en korridor inte förlora 

sina köpoäng, vilket gör att de kan söka andra lägenheter inom deras bestånd 

efter att de bott i en korridor utan att behöva samla nya poäng. Två respondenter 

uppgav även att det är vanligt att studenterna gör något som AF kallar för 

boendekarriär: 

Men många gör ju det vi kallar boendekarriär, alltså så att man 

kanske först har korridor och sen ny student och sen kanske flyttar 

man till en etta och sen träffar man antingen en partner eller en 

kompis liksom och flyttar ihop. Så det är inte ovanligt att man bor 

under hela studietiden fast i olika boenden. 

BU och SL uppgav också att omsättningen i deras korridorer är större i 

jämförelse med de studentboenden som utgörs av egna lägenheter.  

Hälften av respondenterna berättade att studenterna som hyresgäster är tåliga 

och har stor acceptans vad gäller förändringar och att ta till sig nya saker. Två 

respondenter beskrev även studenter som mycket positiva och glada människor 

som tycker att det mesta är bra och roligt. Två av de respondenter som även 

tillhandahåller andra hyresrätter jämför dessa med studenterna och menar att de 

ibland är enklare att arbeta med.  

De är jäkligt tåliga haha [...] man är ganska nöjd, det är en härlig tid 

i livet också tror jag för de flesta. Än när du blir lite upp i åren och 

lite bitter och tycker att allt är åt helvete, sopor och grannar 

(Förvaltningschef Bostaden). 

Det är svårt att jobba med såna stora förändringar i det stora 

beståndet. Men bara i studentområdet så är det såhära, folk tycker 

bara det är roligt (Hållbarhetschef Vätterhem).  
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Under intervjuerna ställdes frågan om hyresvärden upplever att studenterna vill 

ha en relation med dem, vilket gav varierande svar. BU uppgav att de tror det, 

utan någon vidare förklaring och AF nämnde att de tror att studenterna inte 

tänker så mycket på relationen till deras hyresvärd. VH berättade att de upplever 

att studenterna vill ha en relation med dem och hänvisar till den första tiden i 

det nya boendet och att de behöver vägledning i olika typer av frågor. SL uppgav 

att de upplever att studenterna vill ha en relation med dem som hyresvärd när 

de själva är i behov av det - kontakten sker på studentens villkor. Respondenten 

uppgav dock att det finns ett behov för studenterna att träffa eller möta 

hyresvärden för att få hjälp med allt från en felanmälan till att behöva prata med 

någon. KBAB och SSSB berättade att det finns olika typer av hyresgäster.  

Men sen ska man ju komma ihåg att det finns två kategorier, det är 

ju de som vill och uppskattar att ha en dialog och de ger möjlighet. 

Men sen finns det den kategorin hyresgäster som flyttar till.. och vi 

märker inte av dem, vi hör inte av dem på hela studietiden. Där är 

det ju också viktigt och.. och ge dem det utrymmet också, så att 

man inte är för på (Förvaltare Karlstads Bostads AB).  

SSSB uppgav att de upplever att studenterna vill ha en relation men att det finns 

de hyresgäster som inte är intresserade av att komma i kontakt med sin 

hyresvärd och att det viktigaste är att boendet ska fungera. Respondenten 

påpekar dock att även för de som vill ha en relation, kan relationen se lite olika 

ut. Relationen kan ske i fysisk form, men också i digital form.  

 

4.3.2. Efterfrågan  

Fem av respondenterna betonade vikten av studentbostädernas läge och det 

område de är belägna i, vad gäller vad studenterna efterfrågar. Tre av dessa 

uppgav att närhet till lärosäte och/eller god kommunikation var två mycket 

viktiga faktorer för studenterna. “Ju närmare universitet och campuslivet desto 

bättre” (Förvaltningschef Bostaden). VH påpekade istället att de sällan hör att 

studenterna vill ha närhet till universitetet, utan att det på området där de har 

största delen av deras studentbostäder finns studentliv i form av föreningar, 

gemensamma utrymmen, faciliteter och möjligheten till att träffa andra 

människor. Ett bra studentliv, i syfte att kunna socialisera sig med andra 

människor, nämnde ytterligare två av respondenterna var en viktig aspekt för 

studenterna. Vad gäller den fysiska bostaden uppgav fem av respondenterna att 

studenterna efterfrågar en fungerande bostad som fyller sin funktion. “[...] i 
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huvudsak vill de ju ha en bra, funktionell och trygg bostad, det är huvudsyftet. 

Allt annat är ju.. skapar mervärde” (Affärsområdeschef Studentbostäder 

Linköping). Trygghet var en återkommande faktor under intervjuerna, där fyra 

av respondenterna upplevde det vara viktigt för studenterna. Det är inte bara 

det fysiska boendet som ska vara tryggt utan även övriga platser där studenterna 

rör sig, såsom källarlokaler, tvättstugor och utemiljön omkring bostaden. VH 

uppgav att deras hyresgäster efterfrågat trygghet i den hyresgästenkät som de 

genomför årligen i frågor som var kopplade till att ta sig hem ensam på kvällen 

från bussen, men framförallt kopplat till brand. Anledningen till detta uppgav 

VH var för att de under hösten 2018 drabbades av en brand i ett av 

studenthusen, som naturligtvis skrämde många av hyresgästerna.  

Utöver dessa faktorer som respondenterna upplever att studenterna efterfrågar, 

var även digitalisering en återkommande faktor bland fem av respondenterna. 

Studenterna efterfrågar digital kontakt, fungerande trådlösa nätverk, digital 

information och onlinetjänster som förenklar deras vardag. AF påpekade att 

studenterna även nyttjade hemsida och sociala medier för att ge input och lämna 

förbättringsförslag till sin hyresvärd.  

 

4.4. Incitament att arbeta med kundrelationer 

4.4.1. Rykte 

Ett incitament till att arbeta med relationer, som uppgavs av hälften av 

respondenterna, rör företagets rykte. Samtliga av dessa tre respondenter 

berättade om rykte som en viktig del för att skapa nya kunder och relationer 

genom att de blir igenkända, pratas positivt om och blir rekommenderade. SSSB 

menar att gott rykte även är viktigt för att bli förstahandsvalet bland studenter 

och VH nämner att gott rykte skapar en fördel för det relationsbyggande arbetet. 

Så det är ju liksom såhär de ska bo hos Vätterhem och ehh de, man 

märker att det är andra som har pratat gott om oss och det gör ju 

otroligt mycket för det gör ju att vi liksom kommit flera steg i 

relationen när de redan kommer hit och vill säga att, och vill 

specifikt bo hos oss. Så det blir ju väldigt, för ju just det här med 

det goda ryktet (Hållbarhetschef Vätterhem). 

Men i mångt och mycket så handlar det, handlar ju för oss också att 

vi vill ju att man ska, vi ska ju vara förstahandsvalet hela tiden. Och 

då bygger det ju på att man ska vilja välja oss och det bygger ju på 

en känsla eller en upplevelse eller att man har hört och då är det ju 
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väldigt viktigt för relationen (Affärsområdeschef Studentbostäder 

Linköping). 

Dessa tre respondenter nämnde också att det goda ryktet även handlar om att 

matcha eller överträffa nya kunders förväntningar.  

Vi jobbar på att upprätthålla samma standard och kvalitet så att man 

känner att det var ju så som de sa liksom hos oss på Vätterhem 

(Hållbarhetschef Vätterhem). 

[...] så att de pratar väldigt gott om oss. Ehh.. vilket är positivt för 

då kan det ju generera positiva nya kunder. Så att när man redan går 

in i ett hyresförhållande med oss att man anser att vi är en väldigt 

bra hyresvärd (Affärsområdeschef Studentbostäder Linköping). 

VH uppgav att de deras varumärke stärks genom att arbeta aktivt med 

studenterna och SL berättade att de arbetar med att stärka deras varumärke för 

att locka nya hyresgäster.  

 

4.4.2. Konkurrenskraft 

Fem respondenter berättar om konkurrenskraft som en anledning till att bygga 

relationer med sina hyresgäster. Både SSSB och AF uppgav att det är en 

överlevnadsfråga respektive en framgångsfaktor att arbeta med relationer till 

studenterna. AF nämnde även att konceptet med att ha studenter som 

korridorskontakter är en viktig relationsbyggande framgångsfaktor. BU 

berättade även att den närhet deras organisation har till studenterna genom deras 

kvartersvärdar är ett framgångskoncept och VH uppgav att de särskiljer sig och 

stärker sin position genom att bovärdarna bygger en nära relation med 

studenterna samt utför allt arbete i egen regi. SSSB berättade om att deras arbete 

med att skapa gott rykte och att locka nya hyresgäster är viktigt med hänsyn till 

att det finns fler bostäder och fler aktörer på studentbostadsmarknaden. De 

nämnde även att deras långsiktiga arbete med relationen till studenterna är något 

som särskiljer dem som studentbostadshyresvärd. Två respondenter nämnde att 

genom att erbjuda något utöver det fysiska boendet ökar de sin attraktivitet på 

marknaden.  
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4.4.3. Nöjda kunder 

Tre av respondenterna uppgav att nöjda kunder är ett av incitamenten till att de 

vill skapa goda relationer med sina hyresgäster. AF och BU berättade att 

anledningen till att de hade nöjda kunder var den nära relation deras bo-

/kvartersvärdar skapade med studenterna.  

De som har en relation, alltså de som vet vem sin egen bovärd är, 

de är mer nöjda med sitt boende hos oss. [...] Så därför tycker vi det 

är superviktigt att de har en fin relation med den här bovärden 

(Kommunikatör AF Bostäder). 

 

4.4.4. Förtroende 

Hälften av respondenterna berättade att det är viktigt för dem som företag att 

hyresgästerna känner förtroende för sin hyresvärd och även en trygghet.  

[...] men det är ju jätteviktigt för oss att man under sin, under kanske 

den viktigare perioden i sitt liv ehh.. har en hyresvärd som man 

känner sig trygg med och som man kan, som kan liksom förädla sin 

vistelse. Så för oss är det helt avgörande (Förvaltningschef 

Stockholms studentbostäder). 

Eh, nä men det, vi vill, för oss är det viktigt att man, att man, att vi 

liksom har en bra relation och att de känner förtroende för oss 

(Hållbarhetschef Vätterhem). 

 

4.4.5. Varaktighet 

Ett syfte att arbeta med kundrelationer är att få hyresgästerna att vara kvar hos 

hyresvärden efter avslutade studier. VH berättade att de ser positivt på att 

studenterna flyttar till en av deras andra hyresrätter när de inte längre kan bo 

kvar i sin studentbostad och SL uppgav att deras relationsbyggande arbete 

förhoppningsvis kan leda till en god relation med moderbolaget Stångåstaden. 

Dessa respondenter nämnde även att de tycker att det är viktigt att hyresgästerna 

vill stanna kvar i respektive kommun efter avslutade studier.  

Genom att vara mer aktiva i mötet med studenterna så bygger vi 

vårt varumärke och bygger kundrelation och som sen då 

förmodligen på sikt kan bygga en, en bra kundrelation med kunden 

Stångåstaden, vårt moderbolag. Och det här med, som jag sa, att 
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man vill vara kvar i kommunen och vill jobba och verka i stan 

(Affärsområdeschef Studentbostäder Linköping). 

Tre av respondenterna nämnde däremot inte varaktighet som ett incitament för 

att bygga relationer. BU och KBAB uppgav att de inte arbetar aktivt för att få 

studenterna att flytta till någon annan av deras hyresrätter och därmed stanna 

kvar inom beståndet efter att de slutfört sina studier. AF argumenterade för att 

det inte skulle finnas några lediga studentbostäder för andra studenter om de 

arbetade med att försöka hålla kvar hyresgästerna så länge som möjligt.  

 

4.5. Hur hyresvärdarna arbetar med kundrelationer 

4.5.1. Organisation 

Hur organisationen är utformad har betydelse för hur företaget interagerar med 

studenterna. Fem av respondenterna berättade att den närhet som deras 

kvarters-/hus-/bovärdar dagligen har med studenterna är en viktig 

relationsskapande faktor.  

Sen har vi ju kvartersvärdsorganisation som är jättebra. Vi har ju 

alltså kvartersvärdar som jobbar där ute på plats, sitter där de bor. 

Och de träffar ju väldigt mycket de boende och får ut massa tips 

och råd och pratar med dem, och träffar dem i korridoren och ah. 

[...] lagar och fixar och donar så att de har ju en väldigt nära.. i och 

med att de är på plats där ute också hela dagarna. Och det tror jag 

är ett framgångskoncept i vår organisation att studenten känner att 

de har en kontakt som är väldigt nära, det är nog tror jag 

framgången (Förvaltningschef Bostaden). 

[...] en nyckelfaktor är det här att ha en organisation är väldigt nära, 

oavsett om det är vanliga hyresgäster eller studenter. För då vi 

liksom mer vad som är problemet och vi behöver inte vänta ett år 

till vi gör en enkät (Hållbarhetschef Vätterhem). 

[...] så vi satsar väldigt mycket på våra bovärdar. Ehh… att dem 

liksom ska vara kompisar, att dem ska ha koll på sina hyresgäster 

eller om man säger (Kommunikatör AF Bostäder). 

Två av respondenterna uppgav även att deras organisation, för att behålla 

närheten till studenterna, har valt att behålla alla tjänster, såsom rörmokare, 

snickare och målare, i egen regi. Tre respondenter nämnde att de har en kund- 

och marknadsavdelning som finns till för att svara på hyresgästernas frågor. 

SSSB uppgav att denna avdelning arbetar med att bland annat attrahera och 
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locka kunder. VH har även en personalroll avsedd för de vårdande relationerna 

under boendetiden för att möjliggöra hyresgästernas inflytande i sin bostad. AF 

och SSSB berättade även att de har studenter i deras styrelser för att få deras 

perspektiv på boendet. SL uppgav att samtliga anställda på företaget arbetar med 

kundrelationer, har som arbetsuppgift att sätta kunden i fokus och att de alla 

“tänker student varje dag”.  

Fem av respondenterna berättar att organisationen på ett eller annat sätt har 

strategier, en affärsidé, en vision eller uppsatta mål som de arbetar efter. VH 

och KBAB har en vision om att skapa nöjda kunder och VH utvecklade detta 

genom att berätta att de har som mål att ha Sveriges nöjdaste hyresgäster där 

90% av hyresgästerna ska vara nöjda. AF har som vision att vara det bästa 

studentbostadsföretaget i Sverige. Andra aspekter som tre av respondenterna 

menar genomsyrar organisationens arbete är respekt mot hyresgästerna, att sätta 

kunden i centrum, långsiktighet samt att skapa en bra boendetid tillsammans 

med hyresgästerna. Fyra av respondenterna berättade även att de arbetar med 

olika planer. SL uppgav att de arbetar med en årsplan för vad de tror är viktigt 

att fokusera på just det året, men även en aktivitetsplan som baseras på svaren 

från den årliga kundenkät de genomför. Resultaten bryts ned på områdes- eller 

adressnivå och planen används sedan för att “[...] ha ett systematiskt arbete kring 

att vidareutveckla våra fastigheter och vidareutveckla våra kundrelationer”. 

Även SL arbetar på ett liknande sätt med resultaten från kundenkäten. SSSB 

använder resultaten från enkäten i deras verksamhetsplan och affärsplan. De 

arbetar även aktivt med målstyrningsarbete genom att införa årliga teman på det 

mål som alla medarbetare i organisationen ska följa, exempelvis “det goda 

kundmötet” som är målet för 2019.  

Så det ser vi är något som har skapat ett väldigt stort fokus hos oss 

som vi har sett gett resultat - att man har en enad och tydlig målbild 

och att fokusera kring tillsammans (Förvaltningschef Stockholms 

studentbostäder).   

BU och VH har årliga verksamhets- eller handlingsplaner som ämnar till att 

förbättra något, till exempel trygghet. 

 

4.5.2. Kommunikation 

En återkommande faktor i respondenternas arbete med hyresgästerna är 

kommunikation, samtliga uppgav att de på ett eller annat sätt arbetar med att 
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kommunicera med sina hyresgäster. Respondenterna påpekade att 

organisationens utformning är en viktig del för att möjliggöra kommunikation 

med hyresgästerna. Vidare återkom vikten av att föra en dialog med 

hyresgästerna, vars olika syften är att få förbättringsförslag, att hyresgästerna 

känner sig hörda och har möjlighet att påverka sitt boende, skapa goda möten 

samt känslan av att det finns någon att vända sig till. AF och KBAB har 

hyresgäster som är så kallade korridorskontakter, vilket AF menar är någon “[...] 

som är liksom korridorens talesperson eller vad man ska säga. De tar fram 

information från oss till korridoren, eller från korridoren till oss.” Respondenten 

uppgav även att korridorskontakterna är någonting som uppskattas av 

studenterna. 

[...] då blir ju den personen då kontakt mellan personerna som bor 

i korridoren, mellan 9–14 personer, och våra bovärdar och mig. 

Och då brukar vi ha regelbundna träffar med den här kontakten 

och vid behov så har vi möten i korridorerna, alltså korridorsmöten 

som vi kallar det för för de boendena. [...] Och det 

korridorskontakten får en liten rabatt på sin hyra (Förvaltare 

Karlstad Bostads AB).  

SSSB uppgav att de arbetar med referensgrupper, för att skapa dialog med 

studenterna. KBAB berättade även att de har korridorsmöten vid behov, vilket 

även SL bjuder in sina hyresgäster till. BU och SL menar att de via event bjuder 

in studenterna till dialog där de har chans att komma i kontakt med sin 

hyresvärd. BU och KBAB menar även att de öppnar upp till dialog med 

hyresgästerna med hjälp av deras kvarters-/bovärdar som finns tillgängliga 

under dagen och på området där man bor. KBAB uppgav att de sköter 

trapphusstädning med egen personal i syfte att skapa “den här spontana 

dialogen med de boende”. Under en fasadrenovering som VH utförde förra året 

arbetade de extra med informationen kring renoveringen för att hyresgästerna 

skulle veta hur de skulle påverkas av den. När renoveringen var färdigställd valde 

de att lägga en extra resurs på att utvärdera arbetet genom att gå runt och fråga 

studenterna hur de upplevde renoveringen och informationen samt om något 

kunde förbättras, något som gav bra resultat.  

Och det kom ju fram bra saker just för det här med att vi tog oss 

tid att prata med studenterna och hur de upplevde det, vad de tyckte 

de var viktigt att förmedla och sådär. Så att det tyder på att det finns 

ett behov att liksom ha den här dialogen och att de känner att de 

liksom kan bidra med någonting (Hållbarhetschef Vätterhem). 
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Även AF arbetar med att informera hyresgästerna vid renoveringar eller andra 

saker som rör deras boenden, vilket de gör via mail. SL uppgav att de informerar 

deras hyresgäster om vad som händer i området, i syfte att skapa en bra 

boendetid.  

Kommunikationen med hyresgästerna innebär även återkoppling till 

hyresgästerna samt utvärdering av sitt arbete med hyresgästerna. Tre av 

respondenterna nämnde under intervjuerna att de arbetar med att återkoppla till 

hyresgäster när det gäller felanmälningar och önskemål. Samtliga respondenter 

genomför olika typer av undersökningar. Fem av respondenterna anger att de 

genomför en årlig hyresgästenkät, där fyra av dessa menar att svaren används 

aktivt för att utveckla deras arbete. “Vi jobbar ju otroligt aktivt med de här 

typerna av undersökningar och det är ju viktigt att hyresgästerna känner det 

tillbaka hos oss att de faktiskt kan påverka sin boendemiljö” (Förvaltningschef 

Stockholms Studentbostäder). SSSB genomför även en inflyttningsenkät för att 

se hur hyresgästerna upplever inflyttningen, men detta utvärderande arbete ska 

utvecklas under året för att få ytterligare förbättringsförslag samt sätta en 

“personlig touch” på arbetet. BU utvärderar de åsikter hyresgästerna i 

korridorerna har genom en korridorsenkät, för att ta del av studenternas förslag 

och idéer i syfte att kunna öka korridorernas attraktivitet. KBAB uppger att 

deras bovärdar ställer frågor muntligen till hyresgästen som deltar vid den 

städbesiktning som utförs vid avflytt. Frågorna handlar om hur hyresgästen 

upplevt sin boendetid, vad som varit bra och vad som skulle kunna bli bättre. 

Svaren på dessa frågor dokumenteras dock inte. Flera respondenter uppger att 

det, i det relationsbyggande arbetet, är viktigt att uppfylla hyresgästernas behov. 

 

4.5.3. Aktiviteter och åtgärder 

Samtliga respondenter uppgav under intervjutillfällena att de på något vis 

arbetar med aktiviteter eller åtgärder gentemot studenter. En återkommande 

aspekt under majoriteten av intervjuerna var hyresgästernas trygghet, det var 

endast en respondent som inte nämnde detta. En åtgärd som de samtliga som 

uppgav att de arbetar med trygghetsfrågor vidtagit är förbättrad belysning och 

minskat buskage, i syfte att skapa bättre sikt på områdena. VH och BU anordnar 

trygghetsvandringar för att ge sina hyresgäster möjlighet att peka ut de platser 

som de upplever otrygga. Dessa respondenter lyfte även fram den otrygghet 

många upplever i källarlokaler, vilket de båda åtgärdar genom att flytta 



39 

 

tvättstugor och gym till lokaler ovan jord, samt renoveringar för att öka 

ljusinsläpp.   

Vi vet ju att många studenter, och framförallt tjejer, inte går ner 

själv ner i källare och tvättar. Och då undviker man det, man känner 

sig inte trygg. Det är ju en utmaning när de flesta tvättstugorna är i 

källare hos oss (Förvaltningschef Bostaden). 

Tre av respondenterna uppgav att de arbetar med säkerhet i samband med 

dörrar och entréer genom exempelvis digitala nyckelsystem, säkerhetsdörrar och 

skalskydd. Vidare arbetar fyra respondenter med personalresurser på sina 

bostadsområden. Arbetet skiljer sig dock åt, vissa håller personal tillgänglig 

under kontorstid medan andra även gör det under kvällstid. AF uppgav att de 

satt in extern personal från Securitas, SSSB utför ronderingar på sina områden 

och SL har fyra trygghetsvärdar som under kvällstid rör sig i området. Hos BU 

ingår det i kvartersvärdarnas dagliga arbete att synas på området, de har även ett 

samarbete med polis och Umeå brottsförebyggande råd. 

Vi jobbar med trygghetsvärdar i vissa delar av områdena som i 

storhet är mer utsatta. Nu där vi har fyra personer anställda som rör 

sig i området kvällstid. Ehh pratar med de ungdomsgängen och 

försöker skapa lugn och ordning. Ehh.. mer liksom, inte utifrån ett 

bevakningsperspektiv, utan mer ett dialogperspektiv och då märker 

man ju liksom de som bor i området att vi rör oss på kvällarna, man 

märker att det går ner lite i stök och det skapar ju en trygghet 

(Affärsområdeschef Studentbostäder Linköping). 

SL menar även att de för dialog med studenterna om vad trygghet är och hur de 

förväntas att agera. VH uppgav också att de lägger visst ansvar på hyresgästerna 

vad gäller trygghetsfrågan, då de informerar hyresgästerna om att “trygghet 

skapas tillsammans”.  

Så att det försöker vi liksom lyfta fram att trygghet skapar vi alltid 

tillsammans. Det är ju inte bara vi som ska jobba med trygghet utan 

det är ju liksom, det är med att vara rädd om sin granne och våga 

fråga. [...] Men det är ju någonting som vi liksom jobbar med ut mot 

alla hyresgäster att man ska, man ska liksom ta sitt ansvar och agera 

(Hållbarhetschef Vätterhem).  

Ytterligare en återkommande åtgärd, som fyra av respondenterna menar att de 

arbetar aktivt med, är introduktion till det nya boendet. Samtliga av dessa 

uppgav att de arbetar med informationsgivning i samband med inflytt. 

Informationen tilldelas hyresgästerna på lite olika sätt, AF uppgav att deras 

korridorskontakter har som uppgift att bland annat informera nya boende om 
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vad som gäller där. VH har personal som genomför rundvandringar för 

nyinflyttade där de visar hur boendet fungerar samt vilka regler rörande boendet 

som ska följas. SSSB har informationsmöten som studenterna har möjlighet att 

delta på, vilket de dessutom anser ökar tryggheten för hyresgästerna. SSSB har 

även en mottagning för nya hyresgäster på inflyttningsdagar, där större delen av 

företaget är ute på plats för att välkomna dem. Även VH välkomnar nya 

hyresgäster och arrangerar en välkomstfest, i syfte att involvera dem mer, något 

som även befintliga hyresgäster har möjlighet att delta på. KBAB delar ut 

skriftlig information till nya hyresgäster samt erbjuder möjligheten för 

inflyttande studenter att få en personlig introduktion till deras nya bostad, där 

personalen kan hjälpa till med allt från hur avlopp rensas till hur gardiner sätts 

upp. KBAB uppgav även att de lägger mest resurser i samband med just inflytt 

och nyckelutlämning.  

Samtliga respondenter uppgav att de arbetar med event, sponsring och/eller 

rabatter. Tre av respondenterna påpekade att de sponsrar olika event och 

aktiviteter för studenterna, där det vanligaste är sponsring av aktiviteter förenade 

med nöje och studentliv, såsom studentspex, pubar och fester. Men sponsring 

förekommer även för hälsa och träning samt föreläsningar av olika slag. Fyra 

respondenter erbjuder olika typer av rabatter till sina hyresgäster, för exempelvis 

motionslopp, busskort, hemleverans av mat samt i form av kundklubbskort som 

i sin tur erbjuder ett flertal olika rabatter. KBAB uppgav att deras 

korridorskontakter får en liten rabatt på sin hyra. Tre respondenter uppgav även 

att de har olika typer av samarbeten med studentföreningar, vilket enligt SL ska 

syfta till att skapa en bra boendetid. Alla respondenter, utom en, uppgav att de 

håller i egna event för sina hyresgäster, där två av dessa årligen har grillkvällar 

för att bjuda in till mat och umgänge. SSSB har även haft ett event, när företaget 

firade 60 år, “och då hade vi ju såna här foodtrucks som vi körde ut i områdena 

och bjöd på lite tacos och lite sådär, väldigt uppskattat” (Förvaltningschef 

Stockholms Studentbostäder). KBAB och VH erbjuder även årligen 

cykelservice respektive cykelförsäljning till sina hyresgäster.  

Vi har ju en cykelförsäljning för vi brukar ju rensa såhär cyklar och 

lämna in dem till kommunen och dem upcyclar dem så att precis 

när studenterna börjar så har vi cykelförsäljning, liksom 100 till 200 

spänn för en cykel (Hållbarhetschef Vätterhem). 

Andra förekommande event är containerrensning, workshops och en serie i hur 

man startar eget företag.  
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5. Diskussion 

5.1. Arbetar hyresvärdarna aktivt med relationer? 

Utifrån Dwyer et als. (1987) definition av en relation kan konstateras att 

förhållandet mellan en hyresgäst och hyresvärd är att betrakta som en relation. 

Enligt definitionen uppstår en relation när utbytet mellan parterna är en 

pågående process som varar under en längre tid, samt kan kopplas samman med 

tidigare överenskommelser. Förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst kan 

därför anses vara en relation i och med att överenskommelsen mellan dem 

grundar sig på ett kontrakt som varar under en viss period. Samtliga hyresvärdar 

i denna studie kan därmed anses ha en relation till sina hyresgäster. Trots att två 

av hyresvärdarna, inte lika tydligt som övriga hyresvärdar, uppgav att de arbetar 

aktivt med att bygga relationer kan de ändå enligt definitionen anses ha en 

relation med sina hyresgäster. Med hänsyn till att de arbetar med olika aktiviteter 

och åtgärder, som övriga hyresvärdar menar bygger relationer, kan det även 

konstateras att dessa hyresvärdar skapar relationer med sina hyresgäster. Dessa 

två hyresvärdar arbetar alltså med relationsbyggande aktiviteter men det framgår 

i studien att det inte finns ett lika tydligt uttalat syfte att utföra dessa för att bygga 

relationer.  

Det tycks finnas ett samband mellan hur aktivt hyresvärdarna angav att de 

arbetar med relationer och organisationens uttalade strategier, mål och riktlinjer. 

De två hyresvärdar som nyss nämnts, kunde inte presentera lika tydliga strategier 

som övriga hyresvärdar i studien. Detta visar på att de övriga hyresvärdarna 

upplever att kundrelationer är viktiga och att de vill förmedla detta till 

organisationen genom att sätta upp tydliga strategier. Sambandet indikerar även 

att hyresvärdarnas uppfattning om ett aktivt kundrelationsarbete stämmer 

överens med organisationens mål. 

 

5.2. Vikten av kommunikation 

Det tidigare forskning lyft fram vad gäller vikten av att kommunicera med sina 

kunder för att förstå deras behov (Danaher et al. 2008; Sanderson 2019) 

bekräftas även av denna studie. Det som framgår om vikten av att skapa en 

dialog med studenterna, genom att ha korridorskontakter, korridorsmöten, 

referensgrupper samt närhet till bo-/kvartersvärdar, är åtgärder som möjliggör 

att hyresgästernas behov lyfts fram. Korridorskontakterna kan bidra till att 

kommunikationsmöjligheterna ökar genom det som framkommit om att 

https://www.zotero.org/google-docs/?QcriZl
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informationen enklare kan förmedlas till hyresgästerna. Kanske kan även det 

hyresgästerna vill förmedla enklare nå fram till hyresvärden eftersom 

korridorskontakten befinner sig i en liknande situation, är mer jämlik och 

troligtvis mer tillgänglig för hyresgästen. Då studenterna under en av 

intervjuerna uppgavs efterfråga dessa korridorskontakter och att de i en annan 

intervju ansågs uppskatta dem, kan det tolkas som att studenterna upplever detta 

som ett bra sätt att framföra förbättringsförslag, klagomål och andra åsikter.  

Det är viktigt att utföra någon typ av undersökning för att få kännedom om sina 

hyresgästers behov och nöjdhet (Chin & Poh 1999; Baharum et al. 2009; Palm 

2008 refererad i 2016). Fem av hyresvärdarna i denna studie utför regelbundna 

hyresgästenkäter som medför att de kan lyssna på och möta hyresgästernas 

efterfrågan i större utsträckning, vilket enligt Chin och Poh (1999) kan leda till 

att företagets konkurrenskraft ökar. Den typ av muntlig undersökning som en 

av hyresvärdarna uppgav att de genomförde vid hyresgästernas avflytt tror vi 

kan resultera i svårigheter vad gäller att både lyssna och uppfylla deras 

efterfrågan. Trots det Palm (2016) menar om att mätningar bör göras så tidigt 

som möjligt efter att tjänsten levereras, för att få så korrekta svar som möjligt, 

skulle denna typ av muntliga undersökning kunna vara problematisk. Detta på 

grund av att det kan finnas risk för att hyresgästen inte känner samma 

engagemang och intresse av att framföra sina åsikter, i jämförelse med om 

undersökningen skett under dennes boendetid. Det finns även en utmaning vad 

gäller att kunna tillgodose studenternas behov när den muntliga undersökningen 

inte dokumenteras. Detta i jämförelse med de olika typer av enkäter som 

resterande hyresvärdar uppgav att de gör och som används för att utveckla 

arbetet med hyresgästerna. Det Sanderson (2019) nämner om att 

kommunikation med hyresgästerna är en bevarandefaktor går även förlorad när 

undersökningen görs först när hyresgästen ska flytta. För övriga hyresvärdar 

som genomför enkäter under hyresgästernas boendetid skulle detta alltså kunna 

vara en sådan faktor som håller dem kvar hos hyresvärden, men en sådan 

slutsats är svår att dra då denna studie inte undersöker hyresgästernas 

perspektiv.  

 

5.3. Hyresgästers efterfrågan 

I denna studie har framkommit att hyresvärdarna upplever att trygghet är viktigt 

för hyresgästerna, men vi har inte funnit stöd i tidigare forskning vad gäller 

hyresgästernas efterfrågan av trygghet. Det som hyresvärdarna upplever att 

https://www.zotero.org/google-docs/?yQy0qw
https://www.zotero.org/google-docs/?yQy0qw
https://www.zotero.org/google-docs/?2aNfet
https://www.zotero.org/google-docs/?Up4ode
https://www.zotero.org/google-docs/?mnG6uT
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hyresgästerna efterfrågar är trygghet i sitt boende, i området och i de lokaler som 

kan nyttjas i anslutning till boendet. Det hyresgästerna efterfrågar vad gäller 

brandsäkerhet och de säkerhetsåtgärder hyresvärdarna utför beträffande 

skalskydd, kan kopplas till det Hui och Zheng (2010) uppmärksammar om att 

brandutrustning och säkerhetsnivåer är viktiga för företag att arbeta med. Det 

arbete med trygghetsvandringar, som hyresvärdarna utför för att öka 

hyresgästernas trygghet, kan även bidra till att hyresgästernas oro minskar och 

att tilliten till hyresvärden ökar. Detta skulle därför kunna anses vara en 

förtoendefördel som hyresgästerna kan ta del av. Under studien framkom dock 

att boendet inte bara skulle vara tryggt, utan även ha en bra standard. Detta 

styrks av Moore et al. (2019) samt Dogge och Smeets (2004) som menar att 

boendekvalitet är viktigt. Ytterligare aspekter som hyresvärdarna nämner att 

hyresgästerna efterfrågar, vilka går att koppla samman med tidigare forskning, 

är geografiskt läge och relevanta bekvämligheter. Denna studie visar att 

socialisering och studentliv i form av aktiviteter och tillställningar i området 

tycks vara viktigt för studenterna, vilket bekräftas av Mogenet och Rioux (2014) 

som nämner att det efterfrågas av studenterna, då bostadens läge avgör 

studenternas möjlighet att interagera med andra. Även det som Dogge och 

Smeets (2004) menar om att andra boenden i området skapar värde för 

studenterna, verkar hänga ihop med studenternas efterfrågan av möjlighet till 

socialisering med andra. 

Flertalet forskare påpekar också vikten av att leverera bra service och vara 

tillgänglig för sina hyresgäster (Dogge & Smeets 2004; Hui & Zheng 2010; 

Moore et al. 2019; Sanderson 2019). Hyresvärdarna i denna studie arbetar med 

tillgänglighet och service på flera olika sätt då de upplever att studenter 

efterfrågar detta. Framförallt verkar digitala lösningar såsom studentportaler och 

självhjälp, kunna kopplas samman med det Sanderson (2019) och Moore et al. 

(2019) skriver om enkelhet och tillgänglighet. Olika serviceåtgärder som 

hyresvärdarna vidtagit är utökade öppettider, att information görs lättillgänglig 

via introduktioner och hemsidor samt digitala kontaktmöjligheter. Detta menar 

Dogge och Smeets (2004) kan skapa värde för hyresgästerna. Även det 

välkomnande via mottagning och välkomstfest som hyresvärdarna anordnar kan 

påverka studenternas nöjdhet positivt (Moore et al. 2019). Enligt en av 

hyresvärdarna efterfrågar många studenter en enkel inflytt vilket enligt Moore 

et al. (2019) skapar nöjdhet. Den informationsgivning och vägledning som sker 

i samband med studenternas inflytt skulle kunna underlätta den och därmed öka 

nöjdheten. Det framkommer i studien att hyresvärdarna är måna om att 

introducera studenterna i sitt nya boende genom att vägleda dem och finnas 

https://www.zotero.org/google-docs/?geskDG
https://www.zotero.org/google-docs/?6TRuMF
https://www.zotero.org/google-docs/?HWxweV
https://www.zotero.org/google-docs/?3kqkbl
https://www.zotero.org/google-docs/?PgJJdi
https://www.zotero.org/google-docs/?bYPGzr
https://www.zotero.org/google-docs/?bYPGzr
https://www.zotero.org/google-docs/?IdVBVC
https://www.zotero.org/google-docs/?GUciq6
https://www.zotero.org/google-docs/?J9O6sB
https://www.zotero.org/google-docs/?vYPkUa
https://www.zotero.org/google-docs/?CPW7qc
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tillgängliga för att svara på frågor, vilket skulle kunna ses som en 

förtroendefördel då studenternas trygghet kan öka och eventuell oro kan 

minska. 

 

5.4. Studentboendets tillfälliga karaktär 

Den korta boendetid som samtliga hyresvärdar nämnt stämmer överens med 

det Huston et al. (2015) påpekar vad gäller att relationen mellan hyresvärd och 

hyresgäst karaktäriseras av kortvarighet. Det finns även en koppling mellan 

boendets tillfälliga karaktär (Thomsen & Eikemo 2010) och det som 

framkommer i denna studie om svårigheten att skapa en “känsla av hem”. Detta 

kan bero på att vissa studenter inte ser sin studentbostad som ett varaktigt 

boende eller ens som sitt riktiga hem. Men det verkar ändå vara viktigt för 

studenterna att ha en fungerande bostad med bra standard. Dessutom kan den 

efterfrågan studenter har av ett bra studentliv med möjlighet till socialisering, 

fester och andra aktiviteter, indikera på att studenterna befinner sig i den unga 

vuxenfas som Frønes och Brusdal (2000 refererad i Thomsen & Eikemo 2010) 

menar kännetecknas av en strävan efter ideal, vänner och nya upplevelser. Det 

studien visar vad gäller att studenter ofta flyttar hemifrån för första gången 

indikerar på att de befinner sig i denna fas (Frønes & Brusdal 2000 refererad i 

Thomsen & Eikemo 2010) . För unga personer är det också viktigt att ges 

möjlighet att skapa en identitet kopplat till sitt boende (Hauge & Kolstad 2007; 

Thomsen & Eikemo 2010). Skulle detta kunna vara en anledning till det vissa 

hyresvärdar nämnde om korridorernas attraktivitet, att boendetiden generellt är 

kortare i korridor och att studenter gärna flyttar till en egen lägenhet? Kanske är 

det svårare att skapa en identitet vid ett delat boende? 

 

5.5. Studenternas anknytningsstilar 

Teorin av Kiralp och Serin (2017) om anknytningsstilar specifikt för studenter, 

kan till viss del appliceras även i denna studie. Det går att se likheter och 

olikheter mellan resultatet av denna studie och den avvisande anknytningsstilen 

som kännetecknas av studenternas önskan om självständighet samt viljan att 

avstå från att bilda känslomässiga band. Den vägledning som studenter ofta 

kräver under den första boendetiden kan indikera att de är osäkra, vilket 

motsäger teorin om att de skulle ha en avvisande anknytningsstil. Hälften av 

hyresvärdarna uppgav dock att vissa av deras hyresgäster inte är intresserade av 

https://www.zotero.org/google-docs/?HbmTEn
https://www.zotero.org/google-docs/?n8uj2g
https://www.zotero.org/google-docs/?ezQPtQ
https://www.zotero.org/google-docs/?S5RMA7
https://www.zotero.org/google-docs/?S5RMA7
https://www.zotero.org/google-docs/?WqjYql
https://www.zotero.org/google-docs/?WqjYql
https://www.zotero.org/google-docs/?PRIhxk
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att ha en nära relation med hyresvärden. Att vissa hyresgäster inte är intresserade 

eller endast vill ha kontakt med hyresvärden när de själva har ett behov av det, 

indikerar att de har en önskan om att vara självständiga och därmed har en 

avvisande anknytningsstil. Mende och Bolton (2011) påpekar vikten av att ha en 

förståelse för de olika anknytningsstilarna, något som två av hyresvärdarna tycks 

ha förstått då de är flexibla beroende på hur mycket kontakt studenten vill ha. I 

vissa fall har de även gett dessa studenter utrymme genom att “inte vara för på”. 

Genom att ha kunskap om huruvida kunderna vill ha en relation med företaget 

kan de få förståelse för vilka fördelar de ska lyfta fram till kunderna (Danaher et 

al. 2008). Företagen i denna studie arbetar med digitala lösningar, vilket skulle 

kunna bidra till att de blir mer lättillgängliga för sina kunder utan att tvinga dem 

till personlig kontakt. Med hänsyn till ovanstående kan det konstateras att 

hyresgäster har olika viljor att skapa en relation med hyresvärden, vilket stämmer 

överens med tidigare forskning om att alla kunder inte vill ha en relation 

(Grönroos 1995; Danaher et al. 2008).  

Hyresvärdarna gör alltså en viss anpassning till sina hyresgäster, vilket är positivt 

då kunder efterfrågar ett individuellt och anpassat bemötande (Berry 1995) samt 

att det möjliggör att hyresvärden kan tillfredsställa så många behov som möjligt 

hos varje individuell kund (Simonson 2005). De aktiviteter och åtgärder som 

hyresvärdarna utför riktar sig oftast till samtliga av deras studenthyresgäster, 

trots det visar studien att de tillämpar viss kundanpassning då många studenter 

har liknande förutsättningar och därför kan anses tillhöra samma kundgrupp. 

 

5.6. Vikten av att behålla långsiktiga relationer 

Värt att uppmärksamma är att två av de hyresvärdar som har möjlighet att skapa 

en långsiktig relation genom att låta studenterna flytta till någon av deras övriga 

hyresrätter efter avslutade studier, inte arbetar aktivt med detta. Till skillnad från 

dessa hyresvärdar, arbetar två av hyresvärdarna som har möjlighet att skapa en 

långsiktig relation med att få studenterna att flytta vidare inom deras bestånd. 

Uppfattningen om vikten av varaktighet i relationen skiljer sig alltså åt, men det 

framkommer inga anledningar till detta i denna studie. En faktor som skulle 

kunna vara av betydelse i sammanhanget är hyresvärdarnas geografiska 

placering. Detta på grund av att vakansnivåer kan skilja sig åt i olika städer, vilket 

kan påverka hur viktigt det är för företagen att få hyresgäster att flytta inom 

beståndet. Hur stor andel av lärosätets studenter som flyttar från staden vid 

https://www.zotero.org/google-docs/?rEHZ1e
https://www.zotero.org/google-docs/?Ct9XTq
https://www.zotero.org/google-docs/?Ct9XTq
https://www.zotero.org/google-docs/?lbOH7K
https://www.zotero.org/google-docs/?gbIpQU
https://www.zotero.org/google-docs/?dp6qJ4
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avslutade studier kan också vara en faktor som påverkar hur viktigt det är för 

företaget att arbeta för att skapa varaktiga kundrelationer.  

Det finns i denna studie ett samband mellan incitamentet varaktighet och det 

aktiva arbetet med att få hyresgästerna att stanna kvar inom beståndet, vilket 

indikerar att dessa hyresvärdar har ett mer långsiktigt sätt att se på 

kundrelationer. Detta tyder även på att dessa hyresvärdar uppfattar varaktighet 

som en viktig aspekt att arbeta med, vilket kan kopplas samman med lojalitet då 

det handlar om att kunder återkommer (Oliver 2010). Det finns även ett 

samband mellan varaktighet och det teorin lyfter fram om långsiktighet samt 

vikten av att behålla kunder (Appel‐Meulenbroek 2008; Bhat & Darzi 2016; Sota 

et al. 2018). Enligt tidigare forskning kan det vara negativt för ett företags 

framtid om de förlorar sina långsiktiga kundrelationer (Langer & Mani 2018). 

Det kan dock noteras att förlusten av långsiktiga relationer inte nödvändigtvis 

blir så påtaglig inom denna bransch i då vi tror att risken för vakanser av 

bostadshyresrätter i dagsläget är relativt låg. I teorin nämns även att kostnaderna 

för att behålla befintliga kunder är lägre i jämförelse med kostnaderna för att 

erhålla nya (Bhat & Darzi 2016; Langer & Mani 2018). Ett återkommande 

incitament för att arbeta med kundrelationer enligt hyresvärdarna i denna studie, 

var företagets goda rykte. Genom att vårda sina befintliga kundrelationer 

behöver de inte lägga lika mycket resurser på att locka nya kunder med kostsam 

marknadsföring. Med anledning av detta bör det som teorin lyfter fram om de 

negativa konsekvenserna av att förlora långsiktiga kundrelationer, inte vara så 

problematiskt i detta sammanhang. 

 

5.7. Kundernas fördelar 

Utöver de förtroendefördelar som tidigare nämnts i diskussionen, har ytterligare 

en förtroendefördel identifierats. Det som framgår av studien om att matcha 

eller överträffa hyresgästernas förväntningar, skulle kunna leda till att 

hyresgästerna vet vad de kan förvänta sig av hyresvärden vilket enligt Gwinner 

et al. (1998) är en förtroendefördel. Andra fördelar som identifierats i studien är 

sociala fördelar. Det som framkommer om att vissa hyresgäster har en nära 

relation till sin bo-/kvarters-/husvärd kan vara en social fördel då det kan leda 

till en bekantskap eller vänskap (Gwinner et al. 1998). Att vissa hyresvärdar i 

vissa fall får inta en föräldraroll gentemot studenterna skulle även kunna vara en 

sådan typ av fördel för studenterna. Då hyresvärden i denna föräldraroll får 

hantera frågor som rör boendet men också frågor om annat utanför boendet, 

https://www.zotero.org/google-docs/?zcHP03
https://www.zotero.org/google-docs/?9BtDLj
https://www.zotero.org/google-docs/?9BtDLj
https://www.zotero.org/google-docs/?oiJSJB
https://www.zotero.org/google-docs/?jtOoXN
https://www.zotero.org/google-docs/?voD1NZ
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skulle detta kunna leda till att bandet mellan parterna stärks och den sociala 

fördelen för studenterna blir mer tydlig. Samtidigt som korridorskontakterna 

bär ett ansvar skulle de även kunna få en social fördel genom deras uppdrag 

eftersom de kan få en känsla av att vara igenkänd av sin hyresvärd (Gwinner et 

al. 1998). Hos vissa hyresvärdar i studien har korridorskontakterna även fått ta 

del av särskilda förmåner i form av rabatterad hyra (Gwinner et al. 1998). Det 

som en hyresvärd nämner om att deras hyresgäster i korridorsboenden inte 

förlorar köpoäng kan även ses som en särskild förmån (Gwinner et al. 1998). 

Det Fournier et al. (1998) nämner om den problematik som rör orättvisa i 

samband med särskilda förmåner tror vi inte är något problem i detta 

sammanhang för att korridorskontakterna behöver ta ett ansvar som övriga inte 

behöver.  

Vad gäller förtroende menar Cowles (1996 refererad i Hennig-Thurau et al. 

2000) att det är viktigt att förtroendet i relationen är ömsesidigt. Det sätt som 

hyresvärdarna involverar sina hyresgäster med möjligheten att påverka sitt 

boende indikerar att hyresvärdarna har viss tillit till sina studenter. I de fall där 

hyresvärden upplever att även studenterna har tillit till dem, bör ömsesidighet 

föreligga. Förtroende har även studerats i relation till engagemang (Morgan & 

Hunt 1994; Hennig-Thurau et al. 2002; Yang et al. 2017), där kan vi se ett 

samband med studenternas intresse att delta i aktiviteter där de har 

påverkansmöjlighet. I denna studie kan vi konstatera att studenter tenderar att 

ha olika mycket engagemang. Att vissa visar intresse att delta i dessa aktiviteter 

tyder på att de anser relationen så viktig att de anser att den är värd att anstränga 

sig för (Morgan & Hunt 1994). 

I denna studie har den positiva påverkan som tidigare forskning nämner att 

kundernas fördelar kan ha på lojalitet, kundnöjdhet och relationens varaktighet 

(Gwinner et al. 1998), varken kunnat bekräftas eller förkastas. Det går inte att 

utesluta att dessa ovan nämnda fördelar är en anledning till att hyresvärdarna 

uppger att de har nöjda kunder. Fördelarna skulle dock kunna vara en 

bidragande faktor till nöjdhet och lojalitet hos vissa studenter. Med anledning 

av att hyresvärdarna arbetar för att tillhandahålla dessa fördelar anser vi att de 

bör ha en förståelse för att fördelarna även gynnar dem själva, vilket Gwinner 

et al. (1998) påpekar vikten av.   
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6. Slutsatser 

Utgångspunkten för denna studie var den teoretiska problematiken avseende 

forskningens oenighet om betydelsen av kundrelationer. Inledningsvis nämndes 

även problematiken vad gäller den begränsade mängden forskning om 

kortsiktiga kundrelationer. Med hänsyn till detta och att alla kunder inte vill ha 

en relation, har vikten av relationsbyggande arbete vid kortsiktiga relationer 

ifrågasatts. Syftet med denna studie var därför att ta reda på vilka incitament 

företag har för att arbeta med kortsiktiga kundrelationer samt beskriva hur det 

relationsbyggande arbetet ser ut. 

Denna studie kan konstatera att företag arbetar relationsbyggande trots att 

kundrelationen är kortvarig och att alla kunder inte vill skapa en relation med 

företaget. Viktigt att poängtera är dock det studien visar om att den kundgrupp 

som studerats är väldigt specifik, vilket medför att studiens generaliserbarhet för 

kortsiktiga relationer i andra sammanhang begränsas. 

De viktigaste incitamenten till att arbeta relationsbyggande är att skapa gott 

rykte, konkurrenskraft, nöjda kunder och förtroende. Dessa incitament stämmer 

överens med de incitament som framkommit i teori för kundrelationer i 

allmänhet, vilket medför att denna teori bör vara applicerbar även för kortsiktiga 

relationer. Incitamentet varaktighet som identifierats i denna studie kunde 

endast sammankopplas till de företag som hade möjligheten att skapa en 

långsiktig relation med kunden. Detta medför att det tidigare forskning lyft fram 

vad gäller betydelsen av att behålla kunder samt skapa lojalitet inte är 

tillämpningsbar där kundrelationen är kortvarig.  

I studien framkommer att företag arbetar med kundrelationer genom att 

kommunicera med kunden, uppfylla kundens behov samt aktiviteter och 

åtgärder. Även hur organisationen är utformad är en viktig aspekt för det 

relationsbyggande arbetet. Trots att organisationens utformning samt aktiviteter 

och åtgärder inte är aspekter som direkt kan kopplas till studiens teoriavsnitt, 

visar denna studie på ett indirekt samband då dessa aspekter syftar till att 

möjliggöra god kommunikation samt uppfylla kundens behov. En slutsats som 

kan dras av detta är att god kommunikation och att uppfylla kundens behov är 

lika viktigt för kortsiktiga kundrelationer som för kundrelationer i allmänhet. 

Denna studie beaktar endast ett företagsperspektiv, vilket medför att studiens 

resultat endast speglar företags uppfattning av vad kunderna efterfrågar och 

deras syn på relationen. Då den tidigare forskning som rör kundrelationer ur 
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kundens perspektiv avseende relationen mellan hyresvärd och studenthyresgäst 

är begränsad kan detta vara relevant att studera vidare. Ytterligare förslag för 

framtida forskning är betydelsen av trygghet i en kundrelation. I den specifika 

kontext som här studerats konstateras att trygghet är viktigt för företag att arbeta 

med då detta efterfrågas av kunderna. Att denna faktor framkommit i denna 

studie, men inte uppmärksammats i tidigare forskning, gör det därför intressant 

att studera detta vidare för kundrelationer i allmänhet.  
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