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Study Question:  
 • What is the view of real estate companies about their impact 

on society and their ways to work sustainably?  

• How should the real estate companies communicate with 
commercial tenants in order to apply the sustainability key 
figures that are developed by the KPI2030 research project?  

• What view do the studied companies have regarding 
customer engagement and how is a strong customer 
engagement valued? 

 
Purpose:  The purpose of this study is to achieve a deeper understanding 

regarding an elaborately interaction between the real estate 
owners and tenants concerning sustainability work.         
 

Method: 
 

In this study an abductive approach has been used. A case 
study was conducted at a limited number of real estate 
companies with the intention of obtaining qualitative data. 
This was done through semi-structured interviews with each 
company. An analysis of the theoretical reference frame and 
the collected data was conducted which led to conclusions. 
 

Conclusion  
 

The studied companies felt some kind of a responsibility 
towards society. No specific actions could however be 
mentioned by most of the companies in order to meet the 
demand for CSR with regards to social and economic aspects. 
The study showed a clear connection between customer 
engagement and communication medium, where stronger 
communication medium lead to more engaged customers. 
Strong communication medium as face-to-face is required as 
the concept of sustainability was perceived as complex and 
needed to be concretized. The concept of engagement was not 
highly valued as engagement did not seem to be understood 
well enough by any studied company. Nevertheless, the 
potential to make use of engaged customers clearly could be 
done by the right use of improved communication.  
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En studie om samspel mellan hyresvärd och dess kommersiella 
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Handledare: 
 

Peter Ekman 

Nyckelord: 
 

Kommunikationsmedium, Kundengagemang, CSR (Företags 
samhällsansvar) 
 

Frågeställning: 
 

• Vilken uppfattning har fastighetsföretagen om deras 

inverkan på samhället och sätt att arbeta hållbarhetsmässigt? 

• Hur bör hyresvärden kommunicera med kommersiella 

hyresgäster för att tillämpa de hållbarhetsnyckeltal som 

framtas av forskningsprojektet KPI2030? 

• Vilket förhållningssätt har fastighetsföretagen till 
kundengagemang och hur värderas vikten av ett högt 
kundengagemang? 

 
Syfte: 
 

Syftet med denna studie är att bidra till en djupare förståelse 
kring ett utvecklat samspel mellan fastighetsägare och 
hyresgäster för hållbarhetsändamål. 
 

Metod: I denna uppsats har en abduktiv ansats använts. En fallstudie 
genomfördes hos ett begränsat antal fastighetsföretag med 
avsikt att erhålla kvalitativ data. Detta gjordes genom 
semistrukturerade intervjuer med respektive företag. En analys 
stöds av den teoretiska referensramen som ledde till slutsatser. 
  

Slutsats: 
 

Fastighetsföretagen känner av ett visst samhällsansvar. Vilka 
exakta åtgärder som vidtas kan dock inte preciseras ur 
ekonomiska och sociala perspektiv i samma mån som ur 
miljöaspekter. Studien visade på ett tydligt samband mellan 
kundengagemang och kommunikationsmedium där starka 
kommunikationsmedium ledde till mer engagemang hos 
kunderna. Starka kommunikationsmedium som face-to-face 
fordrades då begreppet hållbarhet uppfattades som komplex 
och behövdes konkretiseras. Begreppet engagemang har inte 
värderats särskilt högt då innebörden av ordet inte tycktes 
uppfattas särskilt väl av något studerat fastighetsföretag. Dock 
återfinns tendenser kring att det potentiella engagemanget kan 
tas tillvara på genom förbättrad kommunikation och 
därigenom bättre möjlighet att samarbeta kring miljöfrågor. 
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1 INLEDNING  

Studien utförs för att ta reda på hur samspelet mellan ett urval av hyresvärdar (som är 

aktuella för forskningsprojektet KPI2030) och kommersiella kunder ser ut och kan komma 

att förbättras. I fokus ligger företagens samspel med hållbarhetsrelaterade frågor och 

utvecklingsmöjligheter. Detta åstadkoms specifikt genom att applicera koncepten CSR, 

kundengagemang och kommunikation på deras verksamhet. Respektive koncept för med sig 

ett sätt att ur ett hållbarhetsmässigt perspektiv studera det samspel som pågår.  

1.1  Koncept  
Introduktionen av de studerade koncepten följer nedan. Dessa koncept utgör huvudfokus i 

studien och undersöks på djupet för att utveckla en förståelse om det samspel som 

hyresvärden har gentemot dess kommersiella kunder. 

1.1.1 CSR 

Företags samhällsansvar, även kallat, Corporate Social Responsibility, beskrivs som något 

utöver företagens strävan efter att enbart uppnå vinstsyften för egen ekonomisk välfärd. 

Begreppet har vuxit fram snabbt under de senaste decennierna och fört med sig en del 

tvetydigheter kring vad begreppet inkluderar (Archie & Kareem, 2010).  

Trots den allt ökande mängden litteratur inom området är det fortfarande svårt att definiera 

CSR. Orsaken till detta är bland annat att begreppet uppfattas och används varierande inom 

olika länder samt att det överlappar med andra ord med liknande betydelse. Varav ett är 

begreppet hållbarhet som oftast enbart för med sig miljörelaterade problem (Strand, 

Freeman & Hockerts, 2015). Kort förenklat grundar sig CSR i de behov och konsekvenser 

som företagsframgång avspeglar på samhället vilket mynnar ut i ett visst samhällsansvar för 

företagen. (Matten & Moon, 2008) 

Samhällsansvaret behandlas i studien som ett fenomen vilket företag är aktiva inom för att 

mynna ut i den betydande vikten av kommunikation och kundengagemang. I och med den 

kommande implementeringen av de resultat forskningsprojektet KPI2030 för med sig står 

inte enbart organisationernas egen välfärd i fokus. Studien återkopplar hur samhällsansvaret 

förverkligas genom kommunikation som i sin tur även främjar hyresgästernas 

kundengagemang.  

1.1.2 Kommunikation 

Åtgärder som utförs av organisationer vid skapandet av nya relationer är förknippade med 

kommunikationsuppgifter som måste utföras av organisationen. Dessa uppfylls genom 

kommunikation mellan individer från respektive organisation. Inom affärsmarknader är 

kontakten bland individer en viktig faktor. Det uppstår köpare och säljare emellan samt 

bland olika avdelningar och organisationer. Kommunikation mellan olika individer 
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säkerställer informationsflödet mellan individerna och organisationerna de är associerade 

med (Mason, 2011). En omfattande analys av mätdata, som granskats under tio års tid i 

Europa, visar att länken mellan affärsstrategi och kommunikation fortsätter att vara den 

strategiskt viktigaste infallsvinkeln för kommunikationsledning (Dejan Vercic, 2016).  

Relationsmässigt bidrar samordnad kommunikation, för ett företag, till att utveckla och 

bevara relationer med kunder. Utöver det stödjer kommunikativ interaktion organisationens 

kunskapsutveckling och tillämpning genom att lära sig från kunden. Enligt Mohr och Nevin 

(1990) är samverkande kommunikationsstrategier dubbelriktade för att erhålla ett öppet 

informationsflöde mellan företag och kund (Chen, 2013). Effektiv dubbelriktad 

kommunikation har hjälpt organisationer att anpassa sig efter hastiga förändringar. 

Utveckling av relationer mellan olika organisationer leder till framgång. Dessutom är 

organisationernas relation avgörande när det gäller möjlighet till innovation (Wong, 2005).      

Strategisk kommunikation ses som en helhet där olika metoder integreras. Specifika mål 

uppfylls med hjälp av olika kommunikationsfunktioner, inriktade mot särskilda aktörer, både 

inom och utanför organisationen. Länken mellan kommunikationsfunktionen och aktören är 

avgörande för målets uppfyllande. Kommunikationen sker via kanaler som är lämpliga och 

effektiva för dessa aktörer. Den strategiska inverkan uppstår då all kommunikation, där olika 

kanaler har använts, är inriktade mot ett tydligt mål. (Argentini, 2005) 

Det som finns utanför företag består av en samling information som måste tolkas av 

organisationsmedlemmar för att få en specifik mening. Tolkningen avgör sedan hur 

organisationsmedlemmar agerar och fattar beslut för att uppnå organisationens mål. 

Historiskt har det visats att olika organisationer antingen fokuserar på kommunikation med 

externa intressenter alternativt på intern organisationskommunikation. Nuförtiden har 

kommunikationsforskare haft ett större intresse för det ökande gemensamma beroendet 

mellan interna- och externa intressenter. (Falkheimer, 2007) 

1.1.3 Engagemang och kundengagemang 

Några av de tidigaste undersökningar kring området engagemang hämtas från utbildnings- 

och läromedelslitteraturen vilka tyder det på att starkare studentengagemang mynnar ut i 

bättre kunskapsinhämtning och -utveckling. Ämnet har studerats ur flertalet perspektiv och 

diskuteras ofta i relation med ett mentalt tillstånd. (Chandler & Lusch, 2014) 

Ett utvecklat intresse kring kundengagemang har under de senaste tio åren tydligt kunnat 

åskådliggöras bland annat med tanke på antalet affärskonferenser och seminarium inom 

ämnet. Engagerade kunder anses inte bara kunna bidra till avgörande marknadsaktivitet 

(Brodie, Hollebeek, Juric ́, & Ilic ́, 2011), utan spelar även stor roll i att alstra medskapande 

erfarenhet och värde (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Drivkraften bakom den relativt nyliga 

intresseökningen ligger i kopplingen till positiva kundengagemangskonsekvenser både på 

organisations- och individuell nivå (Bowden, 2009). 

Det värde som kunder skapar åt företag grundar sig på en mer utvecklad process än 

uteslutande inköp. Processen inkluderar olika beteendemanifestationer baserat på 

kundengagemang och kan resultera i både positiva och negativa följder. Värdet från kunden 

drivs därmed beroende på sammanhang och intensitet på kundens engagemang kring 

företaget och dess erbjudanden (Kumar, et al., 2010). Vikten av kundengagemang kommer i 

studien att poängteras och förtydligas i mån om att utveckla ett hållbart samarbete. 
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1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att bidra till en djupare förståelse kring det samspel som pågår 

och hur ett utvecklat sådant kan åstadkommas mellan fastighetsägare och hyresgäster för 

hållbarhetsändamål. Detta uppnås genom att granska hyresvärdarnas arbete med CSR, 

kommunikation och kundengagemang specifikt, vilket leder till ökad insikt i 

organisationernas förhållningssätt till de studerade områdena. Studien är avgränsad till ett 

urval av de fastighetsägare som är aktuella för forskningsprojektet KPI2030 med 

kommersiella kunder. Att utveckla förståelsen kring interaktionen mellan parterna innebär i 

slutändan att en effektiv och engagerad kommunikation uppstår för att framöver 

förhoppningsvis underlätta implementeringen av de resultat KPI2030 mynnar ut i. 

För att uppnå syftet med studien granskas följande frågor: 

 

• Vilken uppfattning har fastighetsföretagen om deras inverkan på samhället och sätt 

att arbeta hållbarhetsmässigt? 

• Hur bör hyresvärden kommunicera med kommersiella hyresgäster för att tillämpa de 

hållbarhetsnyckeltal som framtas av forskningsprojektet KPI2030? 

• Vilket förhållningssätt har fastighetsföretagen till kundengagemang och hur värderas 

vikten av ett högt kundengagemang? 
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2 TEORETISK REFERENSRAM  

Den teoretiska referensramen inkluderar de valda koncepten CSR, kommunikation och 

kundengagemang i syfte att baserat på tidigare forskning ge en djupare teoretisk förståelse 

kring begreppen. Kapitlet definierar de nämnda koncepten i en större omfattning vilka 

representerar huvudämnena i studien.  

 

2.1  FÖRETAGS SAMHÄLLSANSVAR, CSR 
 

Följande del omfattar området CSR och förklara mer distinkt vad begreppet i studien 

betyder. Förutom en förklaring till vad CSR innebär diskuteras typer av efterfrågan, utbud 

samt för- och nackdelar med det ansvar företag har på samhället. 

Det är inte enkelt att en entydigt definiera konceptet CSR då det innehåller en rad olika 

angreppsätt och teorier (Wan-Jan, 2006; Matten & Moon, 2008; Garriga & Mele, 2004; 

Strand, Freeman, & Hockerts, 2015). Företags samhällsansvar uppfattas därför ofta som ett 

samlingsbegrepp menat att omfatta flertalet olika koncept som överlappar med varandra 

(Matten & Moon, 2008; Strand, Freeman & Hockerts, 2015). Något som ofta talas om i 

samband med CSR är hållbarhet som kan tolkas rent synonymt till CSR, men som även 

bekräftats som ett eget distinkt koncept. Strand, Freeman och Hockerts (2015) talar om att 

begreppen vanligtvis särskiljs ur det fokus de för med sig. CSR tenderar att beröra 

samhällsmässiga problem medan hållbarhet mer direkt handlar om miljöfrågor.  

Det råder inget tvivel om att det redan finns en mängd olika definitioner av CSR, men i och 

med begreppets övergripande karaktär är en välavgränsad definition heller inte en 

nödvändighet. Att utgå från några vanliga definitioner är dock att föredra, så överväganden 

framöver underlättas. Den Europeiska Kommissionen har tillhandahållit två definitioner som 

diskutabelt kan ha utgjort grunden till de flesta övriga definitioner av CSR, var av den ena 

lyder: ”Företags ansvar för deras inverkan på samhället”. Hållbarhet beskrivs samtidigt i linje 

med vad som står i Brundtland rapporten från 1987 som: ”Utveckling som möter dagens 

behov utan att vara på bekostnad av framtida generationers förmåga att möta motsvarande 

behov”. (Strand, Freeman & Hockerts, 2015). 

Ett företags framgång avspeglas på ett eller annat sätt på samhället och för med sig ett visst 

ansvarstagande. Utifrån det ansvaret mynnar idén om CSR ut i olika ageranden från företaget 

menat att resultera i någon form av samhällsnytta.  Exakt vilket agerande företaget väljer att 

utföra är upp till dem själva att bestämma (Matten & Moon, 2008). Konceptet kan av några 

tolkas som ett utmärkt verktyg för att öka företagets rykte och därmed förbättra dess 

marknadsposition. Detta till skillnad från andra som argumenterar för att 

samhällsansvarstagande bör respekteras mer direkt utifrån en etisk synvinkel och anses som 

rätt sätt att uppträda (Wan-Jan, 2006). CSR är på så vis inte samma sak som ageranden från 

företag med enbart vinstdrivande syften eller det ansvarstagande åtgärder mot samhället 

som staten ger upphov till (Matten & Moon, 2008). 

McWilliams & Siegel (2001) antar att efterfrågan på CSR kommer från två grupper. Dessa 

bestående av (1) kunder och (2) ägare eller andra typer intressenter samt av anställda och 

samhället i sig. För att möta efterfrågan från kunder kan företagets produkter exempelvis 
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omfatta olika typer av utmärkande egenskaper i mån om att förmedla ett budskap. 

Budskapen är menade att tala om för kunden att företaget värnar om ett visst 

samhällsproblem och genom att vara kund hos företaget skapas en särskild tro hos kunden 

som indirekt ser sig själv hjälpa till med problemet. Företags olika sätt att hantera CSR 

återspeglas även bland annat i deras marknadsföringsstrategier. Att ta tillvara på möjligheten 

att framstå som ansvarsmedvetna inför vissa typer av kunder kan anses vara fördelaktigt och 

ibland även nödvändigt. Detta i och med att mycket tyder på att kunder värderar CSR 

relaterade åtgärder allt högre.  

För att lyckas tillfredsställa och därmed möta den efterfrågan som råder på CSR tvingas 

företag till att ägna resurser och andra tillgångar inom området. Den insats som behövs göras 

resulterar i CSR relaterade kostnader, vilket får vissa företag att fundera över om 

samhällsansvarsbenägna företag verkligen presterar bättre än icke ansvarstagande företag, 

samt över den exakta mängd resurser som bör spenderas i CSR-relaterade ändamål. För att 

uppnå dessa ändamål kan extra kapital behövas tillkomma för att exempelvis kunna 

garantera en bättre miljöstandard än den satt via lagstiftning. Företag kan alternativt även 

arbeta och därmed främja den lokala regionen genom att utesluta import av olika slag. 

Ytterligare tillvägagångssätt för att uppnå CSR-ändamål skulle kunna innebära särskild 

personal med uppgift att i större utsträckning uppmärksamma vad samhället mer exakt 

efterfrågar. (McWilliams & Siegel, 2001) 

Idén med CSR väcker uppmärksamhet och det förekommer argumentationer både för och 

emot konceptet. Ur ett rent ekonomiskt perspektiv höjs saker som att ledningen inom ett 

företag egentligen innehar ett ansvarsområde vilket består av att maximera vinsten i förmån 

för ägare och intressenter. Istället argumenteras det för att marknadssystemet borde hantera 

samhällsmässiga problem och om så inte blir fallet är det statens med motsvarande 

lagstiftnings uppgift att lösa, inte affärsvärlden med andra ord. Människor inom 

affärsverksamheter anses dessutom inte tillräckligt kunniga för att ta sig an och hantera 

samhällsmässiga problem. Affärsvärlden tolkas helt enkelt i vissa situationer som för dåligt 

rustad för att handskas med problemen. För att ledningen ska kunna ta samhällsmässigt 

inriktade beslut behövs en större kunskap än vad som ibland finns tillgänglig. (Archie & 

Kareem, 2010) 

De argument som höjer sättet att betrakta CSR grundar sig ofta i principen om att det ligger i 

företags eget intresse att vara samhällsmässigt ansvarsfulla. För att kunna säkerhetsställa en 

långsiktighet med ljusa framtidsmöjligheter är det mer eller mindre en nödvändighet att 

företag redan nu agerar samhällsmedvetet. Det faktum att samhället även ofta kräver ett 

ansvarstagande från företagens sida trots att det skulle vara på bekostnad av potentiell vinst 

gör CSR ännu mer aktuellt. Att företag dessutom ska få chansen till att agera istället för att 

reagera till problem inom samhället, lyfter idén om CSR. Företag sitter nämligen ofta på 

resurser nog att börja arbeta för samhällsproblem och genom att agera gentemot att reagera 

skulle potentiella kostnadsreduktioner kunna verklighets ställas (Archie & Kareem, 2010). 

I denna studie är CSR menat att avspegla de berörda företagens aktioner på samhället avskilt 

från enbart vinstdrivande syften. I åtanke ligger företags eget intresse om att vara 

ansvarsfulla för deras inverkan på samhället. Denna inverkan anses influera samhället ur 

ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv.  
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2.2  KOMMUNIKATION  
 

Följande del beskriver konceptet kommunikation mer i detalj och poängterar vikten av en 

lyckad sådan mellan parter. Fokus ligger på kommunikation inom relationer företag 

emellan samt vilka lämpliga kommunikationsmedier som återfinns för respektive uppdrag 

som uppstår mellan organisationer.  

Företag utgör en del av ett eller flera nätverk bestående av kunder, leverantörer och andra 

aktörer som tillsammans bildar olika typer av relationer med varandra. Så kallade 

Samverkande affärsrelationer används alltmer av företag för att upprätthålla och förnya 

marknadserbjudanden. Utöver det återfinns flertalet olika former av relationer, som 

exempelvis strategiska inköpsrelationer och arbetspartnerskap. 

Affärsrelationer medför olika fördelar. Dessa fördelar kan till exempel vara möjligheter till 

tillgång av ny kunskap som eventuellt leder till nya marknader eller nya innovationer i form 

av produkter och tjänster. Långsiktiga affärsrelationer uppnås genom att fortsatt 

upprätthålla positiv kommunikation med de viktigaste aktörerna, som också i sin tur 

påverkar aktörernas prestanda. Att starta en samarbetsvillig relation kan vara en utmanande 

process som kräver utveckling och etablering. (Simões & Mason , 2012) 

Företag måste kontinuerligt arbeta med sina relationer för att de olika parterna till exempel 

ska förstå vad som handlas, hur och när handeln utförs. Innan ett avtal undertecknas eller 

utvecklas, initieras en relation mellan företagen. Undersökningar som analyserat 

organisationsprocesser eller produkt design och utveckling, har lyft fram fördelarna med 

initiering av långsiktiga relationer med leverantörer vid ett tidigt stadium.  Detta kan leda till 

lägre kostnader, snabbare projektutveckling, innovation hos leverantörer samt ökad 

motivation. Relationer utvecklas över tid och kan erhållas genom olika aspekter, som till 

exempel: skapade relationer mellan individuella aktörer, aktivitetslänkar mellan företagen 

och förståelse, identifiering samt utveckling mellan företagens gemensamma resurser. 

(Simões & Mason , 2012) 

Kommunikation är nödvändig för människor då olika individer förenas med varandra och 

skapar relationer. De vanliga medium som företag använder sig av för att kommunicera med 

sina kunder angående en produkt är via reklam, personlig försäljning, mässor, internet och 

direkt marknadsföring. Olika företag använder sig av olika kommunikationsmetoder men de 

flesta organisationer påstår att personlig försäljning är den dominerande 

kommunikationsmetoden. Den framgångsrika utvecklingen som uppstår mellan säljare och 

köpare beror på säljarens beteende. Säljarens bemötande med organisationen har en direkt 

inverkan på hur varumärkesvärdet uppfattas av konsumenten där säljarens skicklighet och 

erfarenheter är en avgörande faktor. Vissa studier visar att det gynnar säljare när de anpassar 

sina försäljningsmetoder med köparens kommunikationsmetoder. Förtroende och 

engagemang ökar i affärsrelationer när effektiv kommunikation uppstår vid säljarens 

bemötande (Lynch & Chernatony, 2004).  

Sheths konceptuella ramverk av interaktionsprocessen mellan köpare och säljare visar på 

kvaliteten av en interaktion genom att analysera det kommunikationsmässiga innehållet 

mellan båda parterna. Ramverket lyfter fram vikten av en framgångsrik kommunikation 
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mellan B2B interaktioner. Sheth anser att en lyckad affärsuppgörelse är beroende av 

innehållet i kommunikation mellan parterna (Sheth, 1976 ). En affärsuppgörelse inkluderar 

förhandlingar innehållandes varierande processer där deltagarna vill uppnå sina mål genom 

att strategiskt utföra informationsutbyte samt söka alternativ som gynnar både parter. Detta 

uppfattas som en typ av kommunikation med fokus på att uppnå överenskommelser som 

accepteras av båda parter (Weigand, Schoop, & Dignum, 2003). 

2.2.1  Kunskapsöverföring med hjälp av kommunikation  

 

Kunskapsöverföring är överförande av information från en part till en eller flera andra parter. 

En lyckad kunskapsöverföring innebär att mottagaren ackumulerar och/eller utnyttjar ny 

kunskap. Kunskapsöverföring är en process som sker via människor där olika individer 

gemensamt utbyter kunskaper. Hooff och De Ridder (2004) beskriver att kunskapsöverföring 

innebär att aktivt kommunicera med andra parter angående vilken kunskap en organisation 

har eller aktivt konsultera andra parter för att förstå vilken kunskap de erhåller. 

Kunskapsöverföringsprocessen består av två huvudkomponenter motsvarandes av en 

sändare och en mottagare. Sändaren delar med sig av information medan mottagaren tar del 

av den samma. Överföring av kunskap kan ses som en komplex procedur på grund av olika 

faktorer och förutsättningar som påverkar processen. Nedanstående figur illustrerar 

överföring av någon typ av lärdom från sändaren till mottagaren. (Liyanage, Elhag , Ballal & 

Li , 2009) 

 

 

   

 

 

 

Tyst kunskap är komplex och svår att uttrycka samt överföra till andra parter både genom 

text och verbala medium, men är också svår att tolkas av mottagaren. Denna sorts kunskap är 

grundad ur personliga erfarenheter, attityder och värderingar vilket gör det svårt att 

formulera och kommunicera till andra. Explicit kunskap är däremot tydlig och enkel som är 

tillgänglig till många individer. Den sortens kunskap är inte lika svår att överföra till andra 

parter som tyst kunskap (Krylova, Vera & Crossan, 2016). 

2.2.2  Kommunikationsmedium  

 

En studie som gjorts av Industrial Marketing and Purchasing (IMP) gruppen handlar om 

kommunikationsmetoder och lyfter fram individers roll i ett samspel när det gäller att 

utveckla relationer. Studien visar att olika aktörer väljer olika typer av kommunikationer 

Sändaren överför kunskap Mottagare tar emot kunskap Kommunikationsmedium 

Figur 1 Kunskapsöverföring mellan två parter inspirerad av Liyanage, Elhag , Ballal  & Li (2009) 
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beroende på vad som ska utbytas. Dessa utbyten är exempelvis informations-, 

produkt/tjänst- och finansiellutbyte (Mason, 2011). 

Inom affärsmarknader är så kallad Interpersonal Communication (IC) mellan köpare och 

säljare samt mellan olika avdelningar och organisationer en viktig faktor vid 

informationsutbyte. IC är ett utbyte av information mellan två eller flera parter där 

kommunikationsförmågan utvecklas, förstärks och/eller förbättras (Singh, 2014). Ett nätverk 

mellan olika individer säkerställer informationsflödet mellan dessa individer och 

organisationerna som de är inblandade. Aktörer i det nätverket är aktiva mottagare som 

utvecklar relation till varandra för att få information samt utveckla kunskaper. Dock förstörs 

kommunikationsflödet i ett nätverk när en individ undanhåller information som är viktigt i 

ett samspel (Mason, 2011).  

IC är viktigt inom affärsrelationer då den används inom olika områden så som: 

informationsutbyte, förhandling och anpassning samt utvärdering. Tidigare studier har visat 

att face-to-face kommunikation inom dessa områden leder till materiella- och immateriella 

fördelar. Materiella fördelar är exempelvis ökning i försäljning eller innovativa utvecklingar 

medan immateriella fördelar är exempelvis förbättring i leverantörens trovärdighet eller 

reducering i upplevd risk. IC kan också leda till negativa resultat där de involverade 

individerna hindrar utvecklingsprocessen för affärsrelationen.  

Kommunikationsmetoden är beroende av tidpunkten där ett event inträffar. Ett exempel är 

att kommunikation som inträffar under en mässa leder till större informationsspridning än 

kommunikation där endast två individer är involverade. Detta innebär att utförande av en 

strategi inte endast beror på deltagarnas erfarenhet och kunskap utan också på en massa 

andra faktorer som sker parallellt (Mason, 2011).   

Media Richness Theory (MTR) beskriver i ett ramverk kommunikationsmediums förmåga att 

upprepa informationen som har förts vidare till andra parten utan avbrott eller distorsion. 

Kommunikation som övervinner komplexa svårigheter och leder till förståelse av dessa 

svårigheter betraktas som innehållsrik kommunikationsmedium. Kommunikation som tar 

lång tid och inte övervinner svårigheter där en oklar förståelse uppstår betraktas som lägre 

innehållsrik kommunikationsmedium. Olika medium har varierande innehåll av information. 

Dessa är bland annat klassificerade enligt: Face-to-face, telefon, personliga dokument (brev, 

PM etc.) och opersonliga dokument. (Mason, 2011)  

Kommunikationsmedium betraktas som innehållsrikt och effektivt när både parter tar emot 

omedelbar feedback. Användning av kroppsspråk och språkvariation utnyttjas, samt 

anpassas det personliga beteendet efter mottagarnes beteende. Det medium som anses vara 

mest effektivt och innehållsrikt är face-to-face då både parter tar emot mest feedback och en 

uppfattning om vad som diskuteras uppnås. Budskapet sänds vidare via ett naturligt sätt och 

kroppsspråket utnyttjas (Mason, 2011). Fysiska gester som exempelvis handrörelser ökar 

mängden av information som förmedlas (Fletcher & Major, 2006). På så sätt underlättar 

innehållsrikt medium organisationer att förstå sig på svårigheter som uppstår mellan de och 

deras kunder. Kommunikationer som har svagt medium (se figur 4) ger inte möjligheten till 

att både parter tar emot feedback och är inte effektiva när det gäller förståelse av svårigheter. 

Dessa sorters kommunikationer används när budskapet är tydligt och inte innehåller 

komplexa begrepp. Figuren nedan beskriver MRT där olika kommunikationsmedium är 

klassificerade utefter effektiviteten av dessa. 
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Figur 2 Media Richness Theory (MRT): egen illustration  

 

När en specifik uppgift uppstår där både parter är starkt beroende av varandra, ändras 

informationsöverförings process mot ett starkare kommunikationsmedium där bland annat 

face-to-face och gruppmöten är inkluderade (Daft & Lengel, 1986). Face-to-face 

kommunikationer är starka kommunikationsmedium och är nödvändiga för förhandlingar 

medan svagare kommunikationsmedium så som brev är mer passande för utbyte av enkla 

meddelanden. Användning av fel kommunikationsmedium mellan två affärspartner leder till 

problematik och konsekvenserna blir en negativ påverkan på relationen mellan dem. Detta 

försvagar trovärdigheten hos både parterna och medför att de inte samarbetar effektivt 

(Mason, 2011) 

Det finns ett optimalt kommunikationsmedium som varje uppdrag kräver. Exempelvis för att 

uppmuntra nya idéer är elektroniska textmeddelanden ett passande medium men inte lika 

passande för förhandlingar och konflikter där face-to-face kommunikationer är det rätta 

mediet (Fletcher & Major, 2006) . Detta förklaras i en modell som McGrath och Hollingshead 

(1993) framställt (se tabell 1). 

 

Tabell 1 McGraths och Hollingsheads modell bearbetad av Mason (2011). 

Typ av uppdrag Face-to-face Videosystem  Verbala system (ex. 

telefon) 

Elektroniska 

textmeddelanden 

Skapa nya idéer 

och planer  

Opassande 

För mycket info 

Opassande 

För mycket info 

Mindre passande 

För mycket info   

Passande 

   Intellective tasks Opassande 

För mycket info 

Passande Passande Mittemellan passande 

För begränsad    

Judgment tasks Mindre passande 

För mycket info   

Passande  Passande  Opassande  

För begränsad    

Förhandlingar Passande Mindre passande 

För lite info   

Opassande  

För begränsad    

Opassande  

För begränsad    

 

Tidigare experiment har visat att när fysisk närvaro och visuella gester avlägsnades från en 

kommunikation blev den mer osocial, uppgiftsorienterad och mindre samarbetsvillig 

(Mason, 2011). Face-to-face kommunikationer frambringar mer feedback och medför att 

både parter får gynnsamma resultat. En tydlig skillnad mellan face-to-face kommunikationer 

och kommunikationer via e-mail är det muntliga och skriftliga utbytet. Ett muntligt face-to-
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face kommunikation sker genom en interaktion under en specifik tid. Om samma 

informationsutbyte sker via e-mail istället, krävs det mycket mer tid. Under en utredning där 

deltagarna förhandlade köpare-säljare uppdrag, delades deltagarna upp i två grupper där den 

första gruppen använde sig av face-to-face kommunikationer medan den andra gruppen 

använde e-mail som kommunikationsmedium. Resultatet blev att den första gruppen utbytte 

tre gånger mer information än den andra gruppen (Thompson & Nadler, 2002). 

Verbala system så som telefon ger möjligheten att utbyta viktig information. Studier har visat 

att organisationer med geografisk utspridda affärspartner föredrar telefon som 

kommunikationsmedium. När det finns hinder att använda andra kommunikationsmedium 

utnyttjas telefon för att förtydliga utbytet (Fletcher & Major, 2006). 

Kommunikation har en stor roll när det gäller utvecklingen av kundengagemang. Det finns 

en stark fokus på kommunikationsmedium hos företag i syfte att förstärka och förbättra 

kundengagemang. I det här fallet är relationen mellan företag och dess kunder samt en 

effektiv kommunikation mellan både parterna en avgörande faktor för att kundengagemang 

ska uppnås (Gambetti & Graffigna, 2010). Kommande avsnitt handlar om engagemang där 

huvudfokus ligger på att få kunderna att bli engagerade vid användning av 

hållbarhetsnyckeltal i fastigheter.  

 

2.3  ENGAGEMANG   
 

I följande avsnitt undersöks begreppen engagemang, kundengagemang och vilka 

beteenden dessa kan medföra. Litteraturstudien är menad att illustrera några teoretiska 

koncept som även sätter prägel på studiens omfång samt begreppens definitionsmässiga 

betydelse. 

2.3.1 Definition av Engagemang och Kundengagemang  

 

Engagemang har studerats inom flertalet akademiska fält varav några inkluderar områdena 

sociologi, psykologi, statsvetenskap och organisationsbeteenden. Detta har resulterat i en 

mängd olika konceptuella synsätt som alla poängterar olika perspektiv inom begreppet 

(Hollebeek, 2011). Utifrån ett ledningsperspektiv har engagemang vanligtvis studerats med 

avseende till vilken slags arbetsplats man arbetar inom med efterföljande arbetsuppgifter 

samt vilken atmosfär detta för med sig (Chandler & Lusch, 2014).  

Schaufeli, Salanova, Gonzá Lez-Romá, & Bakker (2002) talar om engagemang som motsatsen 

till utbrändhet och nämner vikten av att handskas med och uppskatta koncepten oberoende 

av varandra med hjälp av olika verktyg. Det här synsättet är menat att illustrera ett tillstånd 

lättare att uppfatta som ett övergripande känslobetonat och tänkande läge som saknar fokus 

på bestämda föremål, evenemang, individer eller beteenden. Den framförda formuleringen 

av engagemang är således utan betoning på tillfälliga och särskilda mentala tillstånd.  

Tre motsatta dimensioner av utbrändhet representerar engagemang och redovisas enligt 

följande: Kraft, med hänvisning till höga stadier av energi och mental styrka. Dedikation, 

som syftar till känslor av bland annat värde, motivation och stolthet. Samt absorption, som 
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menar på ett tillstånd av maximal uppmärksamhet (Schaufeli, et al., 2002). Dessa 

dimensioner fungerar som grund för definitionen av engagemang som ett allmänt 

känslomässigt och tänkande tillstånd utan framhävning på några exakta föremål, evenemang, 

personer eller åtgärder. (Schaufeli & Bakker, 2004) 

Chandler och Lusch (2014) redogör för att engagemang utgörs av totalt fem olika egenskaper. 

Dessa egenskaper grundar sig i olika förbindelser till personen i fråga och motsvarande 

persons tankemässiga tendenser. Förklaringen till detta ligger i det faktum att varje enskild 

händelse äger rum under en särskild tid och plats. Förbindelserna som omger händelsen 

bidrar till att personen därmed utvecklar ett särskilt mentalt tillstånd. Till exempel kan 

engagemang uppstå vid ett positivt bemötande av en biluthyrningsfirma, som i sin tur kom 

till skott via ett telefonsamtal, personligt bemötande eller online-applikation, för att nämna 

några alternativa tillvägagångssätt. De fem egenskaper som nämns utgörs av antingen 

externa förbindelser eller interna tendenser. 

Så kallade temporära förbindelser representerar hur tiden influerar händelser. Vilket kan 

illustrativt förklaras med hjälp av ett fotografi. Lika så som fotografiet visar ett specifikt 

ögonblick mellan två aktörer, visar den även på bildens egentligen mening med att 

åskådliggöra deras fleråriga vänskap. Med andra ord syftar temporära förbindelser till 

nuvarande förhållanden baserat på tidigare erfarenheter vilket så småningom även mynnar 

ut i framtida serviceupplevelser. 

Ytterligare exempel på en förklaring kan göras med hjälp av ett brev. Brevet skrivs av en 

aktör och accepteras av en annan. Den resulterande kopplingen mellan aktörerna kvarstår 

och förbinder dem även fast operationen med brevet är över. Vilket även kan tydas när ett 

serviceombud och kund interagerar. Upplevelsen/erfarenheten kommer fortsätta prägla 

kundens uppfattning av organisationen alternativt tvärt om när klagomål från kundens sida 

tas emot för att påverka ombudets förvaltare. (Chandler & Lusch, 2014) 

Brodie, et al., (2011) väljer att presentera fem grundläggande propositioner som sammanlagt 

bildar definitionen på kundengagemang. Propositionerna leder således fram till en generell 

definition av begreppet. De fem framställningarna är utformade med åtanke på att göra varje 

enskilt förslag tillämpbar i en rad varierande situationer än enbart begränsade till en unik 

händelse. Detta möjliggör därmed den generella definitionen som framförs. Propositionerna 

förklaras kort nedan: 

Proposition 1: ”Kundengagemang reflekterar ett psykologiskt tillstånd som uppstår med 

hjälp av interaktiva kundupplevelser med ett centralt objekt inom en särskild relation.” 

Proposition 2: ”Olika tillstånd av kundengagemang inträffar inom dynamiska och iterativa 

relationer som alstrar samskapande av värde. ” 

Proposition 3: ”Kundengagemang omsluts av ett bredare nätverk innehållandes 

tjänsterelationer där andra koncept förekommer och för med sig påföljder. Kundengagemang 

fungerar alltså inte avskilt från andra relationsbegrepp så som involvering och 

medverkande.” 

Proposition 4: ”Kundengagemang är ett flerdimensionellt koncept i förhållande till ett 

sammanhang uttryckt i form av relevant kognitiv, emotionell och beteendemässiga 

dimensioner.” 
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Proposition 5: ”Förekomsten inom en specifik uppsättning situationsberoende 

förutsättningar vilket genererar olika nivåer av kundengagemang.” 

Kundengagemang definieras således generellt, utefter de nämnde propositionerna, som ett 

psykologiskt tillstånd erhållet från interaktivt samskapande kundupplevelser. Det 

förekommer under en specifik uppsättning kontextberoende förhållanden som för med sig 

olika nivåer av kundengagemang och uppehålls som en dynamisk, iterativ process inom 

värdesamskapande tjänsterelationer. 

Kundengagemang utgör även en avgörande roll genom att påverka tjänsterelationer i vilka 

andra relationskoncept förekommer och för med sig påföljder i iterativa 

kundengagemangsprocesser. Begreppet är flerdimensionellt i kontextspecifika uttryck av 

tankemässig, emotionell och beteendemässig karaktär. (Brodie, et al., 2011) 

I denna studie kännetecknas kundengagemang som hyresgästernas psykologiska tillstånd 

gentemot hyresvärden. Det mentala tillståndet förmodas bli till genom samskapande 

kundupplevelser under en specifik uppsättning kontextberoende förhållanden parterna 

emellan. Detta för att mynna ut i värdesamskapande tjänsterelationer.   

2.3.2 Kundengagemangsbeteende  

 

Engagemang har kopplats till en så kallad mental närvaro vilket innebär att vara närvarande 

och anses vara ett erfarenhetsbaserat tillstånd medföljandes individuellt engagerade 

beteenden. Dessa beteenden motsvaras av omvandlingen från en individs egenartade energi 

till fysik, tankemässigt och känslomässigt arbete (Schaufeli, et al., 2002). Däremot skiljer sig 

engagemang från den mentala närvaron på grund av avsaknaden till den objekt- eller 

momentspecifikation som mental närvaro annars alltid medför. (Chandler & Lusch, 2014) 

I en relation mellan kund och företag definieras kundengagemangsbeteenden utifrån fokus 

på beteendemässiga aspekter av relationer. Dessa kundengagemangsbaserade beteenden 

även kallat för, Customer Engagement Behavior (CEB), omfattar mer än enbart transaktioner 

och definieras enskilt som en kunds beteendemanifestation, med ett företag som fokus, 

utöver inköp till följd av motiverande drivkrafter (Doorn, et al., 2010).  

Beteendemässiga manifestationer kan både resultera i positiva och negativa konsekvenser. 

Trots det ursprungliga företagsperspektivet kan dessa beteenden vara riktade mot ett större 

nätverk bestående av både nuvarande och potentiella aktörer kopplat till företaget. (Doorn, et 

al., 2010) 

Kumar, et al., (2010) talar om hur värdet av kundengagemang utgörs av totalt fyra 

dimensioner som tillsammans utgör ett mer precist mått på det värde en kund kan generera. 

Varje enskild komponent argumenteras för att behövas mätas oberoende av andra genom 

kundens beteende och interaktion. Några av dessa komponenter anses mer direkt kopplade 

till den aktuella studien och framhävs av den anledningen. 

Customer Knowledge Behavior (CKB) motsvarar kundens feedback till företaget med avsikt 

att komma med förbättringsförslag för att uppnå innovation, utveckling och ökad kunskap. 

Innebörden av värde och värdesamskapande rör sig mot allt mer personliga/skräddarsydda 

kundupplevelser inom bland annat tillhandahållande av tjänster, relationer och 
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samskapande. Det blir allt vanligare att informerade och aktiva kunder samarbetar med 

företaget för att påbörja samskapande. Deltagandet från kunden och dess interaktion med 

företaget och berörda människor i samband med serviceskapande påstås direkt påverka 

kvalitet och utfall av beteenden och utfall för företaget i form av till exempel effektivitet. 

(Kumar, et al., 2010) 

Kundengagemangsbeteenden är något som Jaakkola & Alexander (2014) väljer att särskilja 

från samproduktion. Samproduktion innebär att kunden är med om att producera 

erbjudandet för sig själv till en viss nivå. När samproduktion är inkluderat i transaktionen 

anses det inte till samma grad vara ett frivilligt beteende med en bred interaktiv karaktär som 

annars är signifikativt för kundengagemangsbeteenden. 

2.3.3 Samskapande 

 

Kundengagemang omsluter kundsamskapande. Samskapande av värde argumenteras för att 

uppstå med kunden över tid antingen genom direkta interaktioner alternativt förmedlat med 

hjälp av en vara. Samskapandet grundar sig även i delaktigheten hos kunden via förslagsvis 

gemensam uppfinningsförmåga eller co-design. (Lusch & Vargo, 2006) 

Samskapande äger rum när kunden deltar genom spontana och godtyckliga beteenden som 

unikt anpassar kunderfarenheten till företaget. Beteenden så som att upplysa om 

förbättringsförslag för ökad konsumtionsupplevelse samt att bidra med hjälp, till 

servicearrangörer exempelvis, är aspekter på samskapande och därmed även 

kundengagemangsbeteenden (Doorn, et al., 2010). 

Flertalet traditionella ramverk inom service bekräftar hur deltagande från kunden bidrar till 

ökad serviceupplevelse av individen eller av andra kunder. Vanligtvis uppmärksammas detta 

dock enbart under förloppet av servicekonfrontationen. Kundengagemang omfattar en rad 

bidrag från kunder, tidigare känt som frivilliga uppträdanden eller så kallade extra-roller, har 

extra-rollerna dock en ännu bredare innebörd. Snarare än att agera efter eget intresse 

handlar extra-rolls beteenden om att gynna fastighetsvärdens organisation. (Jaakkola & 

Alexander, 2014) 

I en fallstudie redovisar Ekman, Raggio, & Thompson (2016) på värdeerbjudanden i ett 

värdesamskapande servicenätverk. Värdeskapande förslag kan initieras med en inbjudan till 

att medverkande inom värdesamskapande. Ett löfte har på ena sidan en 

andrahandsbetydelse i form av en förspecificerad händelse utförd av någon av aktörerna 

inblandade. Medan en inbjudan å andra sidan menar på möjligheten till att delta i ömsesidigt 

värdesamskapande. De yrkar, baserat på detta, att värdeerbjudanden kan påbörjas genom en 

invitering till samskapande. 

I deras studie redogör de för hur ett fastighetsbolag fick regelbunden återkoppling genom att 

luncha med hyresgäster (kunder) för att få förslag om framtida funktionalitet (kring 

tjänsten). Hyresgästerna ansågs utvidgas från att vara engagerade förmånstagare genom att 

tillbringa förbättringsförslag till att vara passiva leverantörer och/eller förmånstagare. Med 

detta sagt kan en part vara aktiv som förmånstagare om värdeerbjudandet som framställs 

överensstämmer med partens sätt att arbeta. En deltagande part kan dessutom anses som en 
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passiv förmånstagare om det skapade värdeerbjudandets potential är tillräckligt stort och 

inte innebar direkta kostnader. (Ekman, Raggio, & Thompson, 2016) 

 

2.4  Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

Målet med följande del är att få en bättre bild över uppsatsens teoridel genom att kortfattat 

beskriva huvudaspekterna med CSR, kommunikation och kundengagemang. 

Med framgång följer även ansvar. Företags kunder förväntar sig ett visst ansvarstagande 

gentemot dem och övriga samhället. Detta i och med den påverkan fastighetsbolagens 

verksamhet för med sig på bland annat hyresgästernas verksamhet. Förutom kunder kan 

även ägare och andra intressenter kräva en viss typ av utföranden som har inflytande på 

samhället för att hålla företaget på rätt spår affärsmässigt. 

Den samhällsnytta som företag vill återge beror på vilka ageranden företag väljer att utföra. 

Åsikter förekommer om att CSR-relaterade åtgärder hämmar företags förmåga att kunna 

maximera deras potentiella ekonomiska vinning. Samtidigt argumenteras det för att 

affärsvärlden är för dåligt rustad för att företag inte ska ha eget intresse av att bidra med 

samhällsnytta. Genom att använda CSR kan alltså fastighetsbolag stärka sin 

marknadsposition genom att ta hänsyn till kunders åsikter och resonemang. Något som en 

bra kommunikation mellan de inblandade parterna skulle bidra med att uppnå.  

Affärsrelationer skapas genom att olika människor förenas med varandra och skapar 

relationer som gynnar flera parter. Detta leder till att olika kommunikationsmedier används 

parterna emellan. Det som avgör en lyckad eller misslyckad relation mellan parterna är bland 

annat kommunikationsinnehållet.  

En kommunikation uppstår vid överförande av information från en part till en eller flera 

andra parter. Kunskapsöverföring består av tre komponenter, nämligen: sändare, 

kommunikationsmedium och mottagare. Det finns två typer av kunskaper med olika 

svårighetsgrader. Dessa är tyst- och explicit kunskap. Tyst kunskap är komplex och svår att 

uttrycka samt överföra till andra parter både genom text och verbala medium, men är också 

svår att tolkas av mottagaren. Explicit kunskap är däremot tydlig och enkel som är tillgänglig 

till många individer. Den sortens kunskap är inte lika svår att överföra till andra parter som 

tyst kunskap. Det är bland annat dessa två typer av kunskaper som avgör vilket 

kommunikationsmedium som bör användas. 

Media Richness Theory (MRT) bedömer hur effektiva eller ineffektiva olika medium är 

beroende på kommunikationsmediets innehåll (se även figur 2). Starka 

kommunikationsmedium är innehållsrika och därmed mer effektiva än svaga 

kommunikationsmedium som innehåller mindre information och som inte är lika effektiva. 

Det är typen av uppdrag som avgör hur passande eller opassande ett medium är; exempelvis 

för att uppmuntra nya idéer är elektroniska textmeddelanden ett passande medium men inte 

lika passande för förhandlingar och konflikter där face-to-face kommunikationer är det rätta 

mediet (se även tabell 1). Målet är att frambringa ett optimalt medium för varje uppdrag för 
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att på bästa möjliga sätt överföra budskapet till den andra parten. En effektiv kommunikation 

mellan företag och dess kunder leder därmed till ökat kundengagemang.  

Utifrån samskapande kundupplevelser uppstår kundengagemang. Vilken nivå på 

engagemanget som kunder kan visa på beror på kontext inom den värdesamskapande 

tjänsterelationen. Kundengagemang innesluter kundsamskapande vilket fastighetsbolag 

genom exempelvis kundens delaktighet kan utnyttja för att skapa värdeerbjudanden. Det 

totala värde som kundengagemang kan generera beror bland annat på den feedback kunden 

lyckas förmedla för att åstadkomma utveckling. Beteenden från kunden måste vara frivilliga 

för att kunna klassificeras som kundengagemangsbeteenden vilket är skiljt från 

samproduktion där kunder själva är med för att utveckla erbjudanden för sig själva. 
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3 METOD 

I detta kapitel introduceras de vetenskapliga metoder som har använts för att undersöka 

hur hyresvärdena förhåller sig till CSR, kommunikation och kundengagemang.   

3.1 Studiens ansats 
 

Det går att kategorisera undersökningar efter två olika typer. Dessa typer består av 

kvantitativa respektive kvalitativa undersökningar. Oftast utgörs kvantitativa undersökningar 

av att fokus ligger på att med ord och observationer beskriva den studerade verklighet med 

motsvarande människor inom området. Detta i kontrast till kvantitativa undersökningar som 

med hjälp av siffror är menade att representera grundtankar och idéer. (Amaratunga, Baldry, 

Sarshar, & Newton, 2002) 

I denna studie utnyttjas kvalitativ datainsamling. En av huvudanledningarna till detta är det 

faktum att den kvalitativa metoden för samlande av data fokuserar på att avspegla händelser 

inom en naturlig miljö för det studerade området och belyser där med verkligheten på ett 

mer fördelaktigt sätt. Andra egenskaper med kvalitativ datainsamling ligger i dess hänsyn till 

helhet med kapacitet att kunna avslöja komplexitet (Amaratunga, Baldry, Sarshar, & Newton, 

2002). För att uppfylla studiens syfte på ett så pass trovärdigt sätt som möjligt har det 

kvalitativa tillvägagångssättet ansetts som mer passande.  

Intervjuer kan i undersökningar leda till olika fördelaktiga utfall. Bland annat utvinns 

expertis och subjektiva åsikter från personer i fråga angående deras särskilda arbete.  

Intervjuer kan användas för att både ta reda på aktuell information lika så som tidigare 

tillvägagångssätt och erfarenheter. (Harrell & Bradley, 2009) 

I denna studie används semistrukturerade intervjuer för insamling av empiriskt material. 

Med semistrukturerade intervjuer utnyttjas en guide innehållandes frågor och rubriker vilka 

måste adresseras. Ordningen i intervjun är någorlunda lagd med hjälp av den skapade guiden 

med standardiserade frågor. Dock finns möjlighet till att avvika för att garanterat täcka det 

tilltänka materialet. Semistrukturerade intervjuer samlar därför data i ett mer pratsamt 

tillstånd och utnyttjas ofta för att på djupet förstå sig på det studerade områdena och 

inkluderar att respondenternas svar tillfullo uppfattas (Harrell & Bradley, 2009). Vilket i 

denna studie eftersträvas. 

 

3.2 Val av studieobjekt 
 

Ett återkommande problem vid skapandet av teori från olika fall är valet av det undersökta 

fallet. Eisenhardt & Graebner (2007) talar om att fall väljs utifrån det faktum att de uppfattas 

som särskilt passande för att belysa relationer mellan olika koncept. Lika så som experiment 

utförda i laboratorium inte väljs slumpmässigt utifrån en mängd befintliga undersökning, 

väljs fall utifrån sannolikheten om att det studerade fallet ska mynna ut i teoretisk 
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information. Valet av det undersökta fallet kan även resultera i andra upplysningar så som 

förtydligande av ovanliga fenomen. 

Den här studien har valt att studera ett urval av fastighetsföretag med kommersiella kunder 

som alla berörs av forskningsprojektet KPI2030. Fallet valdes för att studera koncepten CSR, 

kommunikation och kundengagemang och hur dessa påverkar företagens sätt att arbeta med 

hållbarhet. Det valda fallet ansågs passande för att kunna finna och förstå samband mellan 

de valda begreppen och hur de influerar organisationernas hållbarhetsarbete.  

Stockholms stad har tillsammans med flertalet fastighetsföretag etablerat ett forum med 

hänsyn till hållbarhetsarbete inom fastigheter. Forumets gemensamma vision är att dela 

erfarenheter med varandra i syfte att vidareutveckla hållbarhet. En viljeförklaring har 

ömsesidigt undertecknats av de involverade parterna i mån om att öka fokus på 

hållbarhetsarbetet i det nuvarande fastighetsbeståndet i Stockholm samt att tydligare 

understryka det hållbarhetsarbete som är aktuellt. Pågående arbete är att uppmärksamma 

samt att sprida kunskap om möjliga lösningar och andra potentialer genom fortsatt dialog 

och interaktion. (stockholm.se, 2016) 

Forumet för hållbara fastigheter samarbetar med Mälardalens högskola i ett pågående 

forskningsprojekt. I projektet ingår forskning om nyckeltal som hyresvärden i relation till 

hyresgästen kan anpassa för förbättrad konstruktiv kommunikation avseende utveckling och 

hållbart nyttjande av fastigheter. Projektet som heter KPI 2030 har som mål att hitta olika 

indikatorer och nyckeltal som kompletterar aktuella mått (kilowattimme/anställd) och 

(kilowattimme/kvadratmeter). Rådande mått kan framställa en begränsad bild av hur 

fastigheter nyttjas och hur dess energiförbrukning verkligen ser ut. Projektet tar hänsyn till 

både hyresvärden och hyresgästens perspektiv angående viktiga hållbarhetssynpunkter och 

avser att resultera i nyckeltal som lättare illustrerar ett mått på hållbarhet. (stockholm.se, 

2016) 

Forskningsprojektet planeras att avslutas i december 2017 varefter de resultat projektet för 

med sig skall implementeras. Studien adresserar kunskapsgapet mellan hyresvärd och 

hyresgäst med hänsyn till hyresvärdens perspektiv enbart. Detta sker genom att studera CSR, 

kommunikation och engagemang för att visa på hur en konstruktiv dialog mellan parterna 

kan förekomma och tillsammans uppnå utvecklat hållbarhetsarbete. Studien observerar 

företagens samhällsansvar för att förtydliga samhällets förväntningar på företagen utifrån 

ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv. De studerade områdena valdes av 

författarna för att ta reda på hur dessa förhåller sig till hållbarhetsutveckling inom 

fastighetssektorn i Stockholm.  

 

3.3 Litteraturstudie  
 

Litteraturstudien utfördes genom en omfattande granskning av vetenskapliga artiklar med 

syfte att erhålla relevant information från tidigare forskning. Informationen var avsedd att ta 

fram en teoretisk referensram kring CSR, kommunikation och kundengagemang. 

Journalartiklar som använts erhölls från Mälardalens Högskolas databaser varav majoriteten 

av journalerna inkluderas i den akademiska journal guiden Association of Business Schools 
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(ABS). Journaler med hög ranking valdes i huvudsak. Referensgranskade artiklar är mer 

pålitliga varav fokus på journaler med erkänd hög ranking. Betyget på en journal bedöms 

genom att undersöka tabeller som de befintliga akademiska journalerna innehåller där 

betyget avgör kvalitet på olika journalers innehåll (Fisher, 2010). Nedanstående tabell 

innehåller de analyserade koncepten med en kort beskrivning, författare och huvudartiklar 

samt från vilken journal de är erhållna. 

 

Tabell 2 Studiens koncept, huvudartiklar och journaler. 

Koncept Kort beskrivning av begreppet Huvudreferenser  Journal 

 

CSR 

 

Företag har ett visst ansvar 

gentemot samhället utöver de 

subjektivt vinstdrivande syftena. 

Dessa utgörs av bland annat 

ekonomiska, miljömässiga och 

sociala perspektiv. 

 

 

Matten & Moon, 2008 

Archie B. & Kareem M., 

2010  

 

 

The Academy of 

Management Review 

 

 

Kommunikation Det här avsnittet introducerar 

kommunikation i B2B relationer 

där en koppling mellan relationer 

och kommunikationer framhävs 

samt kortfattad beskrivning av 

kunskapsöverföring som också 

poängterar kommunikationens roll. 

Därefter introduceras 

kommunikationsmedier där olika 

medier förklaras där en djupare 

förståelse ges. 

Simões C. & J. Mason K. 

2012 

 

Mason, K. 2011 

 

 

Daft, R. L. & H. Lengel, 

R. 1986 

 

European Journal of 

Marketing 

 

Industrial Marketing 

Management 

 

Management Science 

    

Kundengagemang Avsnittet är menat att illustrera hur 

engagerade kunder kan bidra med 

värdeskapande samspel för att 

främja hållbarhetsarbete. 

Brodie, Hollebeek, 
Juric ́, & Ilic ́, 2011, 
Doorn, o.a., 2010  
 

Journal of Service 

Research 

                                                                               

 

CSR, kommunikation och kundengagemang koncepten har utgjort grunden till studien och 

dess data. Koncepten har fungerat som vägledning för utförandet av intervjuer och 

efterföljande analys. Frågor kring dessa koncept har ställts till respondenterna för att öka 

kunskapen inom området.  

 

3.4 Forskningsstrategi 
 

Inom denna studie har en fallstudie använts i förhoppning om att få fördjupade kunskaper 

om det granskade fallet. Tillvägagångssättet med fallstudier har inte alltid ansetts vara en 

tillräckligt vetenskaplig metod att använda. Anledningen till detta ligger i det faktum att 

metoden inte anses bidra med tillräcklig grund för vetenskaplig generalisering (Dubois & 
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Gadde, 2002). Trots detta påpekar Dubois & Gadde (2002) att interaktionen mellan ett 

fenomen och dess verkliga sammanhang bäst förstås genom utförliga fallstudier som tillåter 

forskaren att förstå ett fenomen i sin kontext. Med detta sagt utnyttjas fallstudier allt mer 

inom en mängd olika områden. 

En fallstudie är en forskningsstrategi som koncentrerar sig på en specifik omgivning med 

specificerade förhållanden. Även fast det i den här studien enbart tas hänsyn till en typ av 

företag kan fallstudier inkludera flertalet olika fall. Fallstudier medför ofta att en 

kombination av metoder för datainsamling används vid framtagandet av empiriskt material. 

Metoderna kan exempelvis motsvaras av intervjuer och observationer. Målet med att dra 

nytta av fallstudier kan bland annat vara bidra till en förklaring, pröva särskilt teori eller att 

utveckla teori. (Eisenhardt, 1989) 

En fallstudie genomfördes specifikt för att lättare adressera frågor som av mer förklarande 

typ. Detta grundar sig i att fenomen likt det som studeras kräver observation över tid (Yin, 

2013). Även om granskandet av multipla fall generellt ligger till grund för mer pålitlig 

teoriutveckling valdes enbart hyresvärdar aktiva inom Stockholms stads forum för hållbara 

fastigheter och forskningsprojektet KPI 2030. Det enstaka fallet kan nämligen bidra med en 

tydlig bild av hur de undersökta fenomenen fungerar (Eisenhardt & Graebner, 2007).  

 

Figur 3 De valda koncepten samt från vilken synvinkel de undersöks, egen illustration.     

 

Förutom att fallstudier är passande vid besvarandet av hur och varför frågor är strategin även 

fördelaktig vid andra tillfällen. När man inte kan påverka beteenden hos de som berörs av 

fallet. Om undersökningen går ut på att granska sammanhängande tillstånd som anses 

relevant till studiens omfång, är exempel på förutsättningar för att prioritera fallstudier som 

forskningsstrategi (Baxter & Jack, 2008). Strategin valdes även på grund av att bäst svara på 

de frågeställningar som studien bygger på. Detta genom att skapa djupgående beskrivningar 

och rekommendationer under den relativt korta period som fallet granskades (Hays, 

deMarrais & Lapan, 2004).  
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3.5 En studie med abduktiv ansats 
 

Det finns i huvudsak två olika sätt att eventuellt komma fram till ny kunskap. Dessa utgörs 

antingen genom en induktiv eller en deduktiv ansats. Det induktiva tillvägagångssättet börjar 

med observationer av utvalt studerade ögonblick som sedan är menat att mynna ut i en 

teoriskapande process. Målet blir därmed att generalisera det fenomen som studeras. 

Signifikativt för en deduktiv ansats är att redan etablerad teori ligger till grund för prövning. 

Processen är menad att ta reda på om teorin gäller vid utvalda tillfällen. (Hyde, 2000) 

Inom denna studie utförs en abduktiv ansats för fallstudien. Detta i linje med vad Dubois och 

Gadde (2002) förespråkar genom en så kallad systematisk kombination. Metoden anses 

särskilt användbar i framtagandet av ny teori och utgörs av att simultant utveckla det 

teoretiska ramverket, det empiriska data och analysen av fallet.  

I studien utfördes detta genom att börja med att studera tidigare forskning inom CSR, 

kommunikation och kundengagemang. Det teoretiska ramverket fungerade därför som ett 

utgångsläge för insamling av empirisk data. I och med att den insamlade empirin utfördes 

genom semi-strukturerade intervjuer fastställdes inte det teoretiska ramverket fullständigt 

innan hela studien fullbordats. Utan justerades utefter hur studien formades beroende på 

teori och empiri till det som tolkades som mest passande utefter valt fall med hyresvärdar 

aktiva inom Stockholm.  

Empiriskt material fortsattes att samlas in samtidigt som analysen av fallet utvecklades 

baserat på den för tillfället tillgängliga teorin och empiri. Analysen framtogs utefter vad 

tidigare forskning konstaterat och hur det empiriska materialet förhåller sig till den. Detta 

innan slutsatser baserat på analysen fastställdes som svar på studiens frågeställningar. 

 

3.6 Val av respondenter  
 

Då det var många fastighetsföretag inblandade i forskningsprojektet KPI2030, fanns det 

möjlighet att välja bland flertalet olika företag och respondenter. Detta gjordes genom att 

undersöka varje företag enskilt, söka efter lämplig personal och därmed hitta den mest 

passande personen som kunde ge tillfredställande information. Meningen var inte att söka 

efter respondenter med specifika och gemensamma roller inom de olika företagen, utan att 

hitta de personer som bäst kunde beskriva hur deras företag arbetade med och såg på 

koncepten CSR, kommunikation och kundengagemang. Även personer som arbetade med 

hållbarhet prioriterades. Detta ledde till att majoriteten av de valda respondenterna hade 

varierande roller inom respektive företag (se tabell 3). Det valda urvalet var representativt 

eftersom meningen var att inte begränsa resultatet till endast den uttagna gruppen utan att 

även generalisera denna till en mer omfattande grupp (Stukat, 2011). 
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Tabell 3 Företagsbeskrivning och respondenter.  

 

 

 

3.7 Analys av den empiriska insamlingen 
 

Det finns viktiga steg mellan material insamling och analys av dess material. Studenter som 

analyserar den empiriska insamlingen direkt efter att den samlats in, missar dess mellansteg 

som är sortering och granskning. Detta leder till oreda och förvirring som påverkar 

uppsatsens resultat negativt. Människor förstår sig inte riktigt på det insamlade materialet 

förrän den har skrivits ner, sorterats och granskats. Det är den här processen som tvingar en 

att förstå det insamlade materialet (Fisher, 2010). Vår empiriska data har därför sorterats 

och granskats på ett strukturerat sätt innan en analys skedde.          

Företag  Kort beskrivning av företag  Respondent  

 

Akademiska Hus 

 

Akademiska Hus är ett aktiebolag och ägs av 

den svenska staten. Företagets sysselsättning är 

att bygga, utveckla och förvalta fastigheter för 

utbildning, forskning och innovation.    

 

  Fastighetsförvaltare 

 

 

AMF Fastigheter 

 

AMF Fastigheter är ett dotterbolag till 

pensionsbolaget AMF och äger kommersiella 

fastigheter. Bolaget förvaltar och utvecklar 

handelsfastigheter.   

    

  Hållbarhetschef   

 

 

 

Hemsö 

 

Är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och 

förvaltar fastigheter för äldreboende, vård, 

utbildning och rättsväsende. Företaget finns i 

Sverige, Finland och Tyskland.   

 

 Regions chef 

 

 Kundansvarig  

 

 

Hufvudstaden 

 

Fastighetsbolaget erbjuder butik- och 

kontorslokaler. Hufvudstaden bildades 1915 av 

Ivar Kreuger och ett av landets största 

fastighetsbolag.  

 

Hållbarhetschef   

 

Humlegården Fastigheter 

 

Fastighetsbolaget ingår i 

länsförsäkringsgruppen, försäkrings- och 

Sveriges största bankgrupp. Humlegården 

Fastigheter förvaltar och utvecklar 

kontorsfastigheter i Stor-Stockholm.  

 

Fastighetschef och 

ansvarig för 

förvaltning av 

fastigheterna 

 

 

 

Vasakronan  Äger och förvaltar centralt belägna butik- och 

kontorsfastigheter. Fastighetsbolaget bildades 

2008 och är ägt av de första fyra AP-fonderna.   

Chef teknik, service & 

utveckling 
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Efter utförandet och transkriberingen av samtliga intervjuer analyserades det empiriska 

materialet i mån om att förtydliga respondenternas tolkning av respektive frågeställning. 

Svaren granskades till och att börja med en i taget där fastighetsföretagens svar jämfördes 

med övriga företags svar angående samma fråga. Detta för att understryka eventuella 

gemensamma nämnare och förhållningssätt men även olikheter till det efterfrågade området. 

När svaren till varje särskild frågeställning från samtliga fastighetsföretag klargjorts 

undersöktes även samband kring svaren frågorna emellan. Detta skapade bland annat 

förutsättningar för att upptäcka samband mellan CSR, kommunikation och 

kundengagemang. Likheter och skillnader i företagens avseende att arbeta med, samt sätt att 

förhålla sig gentemot CSR, kommunikation och kundengagemang uppmärksammades. 

Utifrån detta möjliggjordes mer generella uttalanden menade att omfatta och illustrera 

fastighetsföretagens uppfattning kring det efterfrågade ämnet samt en jämförelse med 

teoretiska förklaringar angående samma ämne understryks av vetenskapliga artiklar.  

 

3.8 Analys och Slutsats 
 

Efterföljande analys grundar sig på en jämförelse mellan den teoretiska referensramen vald i 

studien och det insamlade empiriska materialet. Utifrån den framtagna analysen dras sedan 

slutsatser. Detta görs mer specifikt med hänsyn till uppmärksammade likheter och skillnader 

mellan tidigare forskning samt det empiriska underlaget. Den empiriska analysen 

möjliggjorde en granskning av fastighetsföretagens perspektiv angående deras interaktion 

och mening med kommunikation och engagemang hos deras kunder. 

De poängterade likheterna och skillnaderna bemärkta i analysen fungerar således som grund 

för de slutsatser som studien kommer fram till. Argumentationerna för slutsatserna stöds i 

första hand av den analys som tolkats utifrån tidigare forskning samt den empiriskt 

insamlade data via semistrukturerade intervjuer. 

 

3.9 Reliabilitet och validitet 
 

Syftet med reliabilitet är att ifall en person följer samma procedur som beskrivits av en annan 

person och utför samma litteraturstudie, ska den personen ha kommit fram till samma 

resultat som den första. Målsättningen med reliabiliteten är att minimera fel som 

uppkommer i studien (Yin, 2013). Ju mer konsekventa resultat från upprepande mättningar 

av en studie, desto högre blir reliabiliteten av denna studie. Tvärtom gäller motsatsen, ju 

mindre konsekventa resultat från upprepande mättningar av en studie, desto lägre blir 

reliabiliteten (Sullivan &  Niemi, 1987).  

Det räcker dock inte med att en studie enbart ska vara pålitlig utan måste också vara 

validerad. Från ett allmänt perspektiv är ett mätinstrument validerad ifall den uppfyller vad 

den är avsedd att göra. Det är dock inte själva instrumenten som valideras utan dess 

användning vid ett specifikt fall som valideras. Hursomhelst, bara för att ett mätinstrument 

har hög reliabilitet, innebär det inte att den har hög validitet (Sullivan &  Niemi, 1987). 
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När det gäller bedömningen av reliabilitet och validitet, betraktas dokumentation som 

primärdata och analyseras noggrant. Detta inkluderar dokumentationer från möten, 

inspelningar och data från officiell statistik. Sekundär data är däremot data som är baserat på 

andras åsikter. Den sortens data inkluderar bland annat nyhetsbrev, tidningar, kataloger etc. 

Sekundär data har mindre validitet än primärdata då primärdata hämtas via direkt 

observation. Alla dokumentationer som utnyttjats i studien är i slutändan viktiga för 

reliabiliteten och validiteten. Är dessa dokument tillräckligt tillförlitliga och fullständiga? 

(Guthrie, 2010)  

För att öka validiteten och reliabiliteten i en studie, kan bland annat extern- och intern 

granskning undersökas. Med extern granskning identifieras ifall den insamlade materialet är 

verkligt vilket har med validiteten att göra. Intern granskning tar hänsyn till tolkning av det 

insamlade materialet som relaterar till reliabilitet. Efter att ha bestämt att ett dokument är 

verkligt, måste det också tolkas på rätt sätt. Om det misstolkas, leder det till att om en annan 

person utför samma studie och tolkar dessa dokument på ett annat sätt, kommer studien att 

ha olika slutsatser. (Guthrie, 2010)                       

I denna studie har det strävats efter hög validitet då det empiriska data har hämtats från de 

mest relevanta personer inom respektive företag. Anledningen till att just de var mest 

relevanta och kunde ge tillfredställande svar, var på grund av deras roll i företagen. Det var 

dessa personer som hade mest gemenskap med de valda koncepten. Framförandet av 

intervjufrågorna samt tolkning av dess svar har utförts väldigt noggrant för att öka 

reliabiliteten för denna studie. Svar från respondenter som var otydliga ifrågasattes där 

tydligare svar fordrades. Detta gjordes i syfte att undvika misstolkningar. 
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4 RESULTAT 

Resultatet innefattar intervjuer med sju personer från sex olika fastighetsföretag. Frågorna 

till intervjuerna var uppdelade i tre olika sektioner: CSR, Kommunikation och 

Kundengagemang (Se bilaga A) där samma frågor ställdes till alla personer. Varje intervju var 

cirka 40 minuter lång. Tabellen nedan innehåller vilka företag som har blivit intervjuade, 

titeln på personer inom företaget samt beteckningar för de olika respondenterna.   

 

Tabell 4 Intervjurespondenter och dess beteckning. 

Företag  Titel  Respondent  

 

Akademiska Hus 

 

 

AMF Fastigheter                                          

 

Fastighetsförvaltare 

 

 

Hållbarhetschef   

 

    R1 

 

   R2 

 

 

Hemsö Regionchef, Kundansvarig  

 
   R3, R4 

 

    
 

Humlegården Fastigheter  

 

 

 

Fastighetschef och ansvarig för förvaltning av 

fastigheterna 

 

    R5 

    

Vasakronan Chef teknik, service & utveckling    R6 

 

 

    

Hufvudstaden          Hållbarhetschef       R7 

    

 

 

4.1  Företags samhällsansvar, CSR 
 

De flesta fastighetsföretagen kände av ett visst ansvar gentemot samhället men där flertalet 

inte kunde precisera på vilket sätt ansvaret uppfattades. Anledningar för det upplevda 

ansvaret baserades på det faktum att företagen fastighets utvecklar och därmed påverkar sin 

omgivning. Som svar på frågan om hur företagen påverkar samhället utifrån såväl ett 

ekonomisk, miljömässigt och socialt perspektiv återfanns några gemensamma nämnare. 

Miljömässigt låg energiförbrukning i fokus. Där alla företag ansåg sig arbeta med 

energieffektiviseringsåtgärder samt att i största möjliga mån använda sig av förnyelsebar 

energi. Socialt kunde några tydligt argumentera för på vilket sätt deras verksamhet påverkar 

samhället. Medan andra inte lika tydligt kunde svara upp för den sociala samhällspåverkan 

deras organisation avspeglar. 
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”Vi arbetar mycket med statsutveckling och grannsamverkan där vi försöker väcka liv i ett 

område. Även fast det i grunden har kommersiella förtecken med syfte att på något vis höja 

attraktionen på fastigheten så ger det en viss samhällsnytta genom ökad trygghet eller 

bättre mix av olika verksamheter.” – R5 

”Vi försöker se till att det ska vara möjligt att jobba på vårt företag” – R3 

R7 hade i överlag svårigheter med att uppfatta frågorna gällande CSR och hållbarhet men 

bekräftade ändå att organisation har ett ansvar gentemot samhället. Företaget valde att 

argumentera för att man inte var en så kallad ”hjälporganisation” utan ett fastighetsföretag 

med prioriteringar på att utveckla den egna verksamheten. Ur det ekonomiska perspektivet 

anser sig många företag vara ansvarsfulla genom att en ökad lönsamhet också bidrar till 

samhällsnytta som i vissa fall beroende på den ägastruktur som råder. 

”Vår ekonomiska lönsamhet är direkt nytta för samhället. Detta tack vare den ägarstruktur 

som finns och det kapital vi förvaltar.” – R6 

Ett långsiktigt arbetssätt vill många känna igen sig inom men som svar på frågan om hur 

företagen arbetar med samhällsansvaret långsiktigt framkommer otydligheter. Det 

uppenbarar sig att det bara finns där via ägarstruktur eller i och med att de anser sig vara en 

långsiktig aktör. I övrigt måste långsiktighet finnas för att möjliggöra en ekonomisk vinning. 

Det nämns endast av R5 att fastigheterna byggs för egen förvaltning vilket därmed för med sig 

ansvar för stadsmiljö och energiförbrukning. Svaret gav även upphov till att tolkas som om 

att en långsiktig åtanke finns i företagskulturen. Andra kunde däremot referera till miljömål 

som på sikt garanterar en miljömässigt hållbar verksamhet. 

”Inköpt energi ska halveras på 25 år mellan 2000–2025. I första hand är energifrågor 

något vi verkar för.” – R1 

Till de mest uppenbara svaren hittas kommentarer kring minskad energiförbrukning i 

fastigheterna och även sättet man reser till och från lokalerna har uppmärksammats. R6 

nämner att energianvändningen redan halverats på de senaste sex åren, vilket går direkt i 

linje med nationella miljömål som finns. Att ta hänsyn till material vid exempelvis 

ombyggnation kan göras men nämns endast av ett fåtal.  

Att arbeta hållbarhetsmässigt anses nästan som en hygienfråga hos samtliga företag. Något 

som kunder till och med oftast förutsätter. Det tros gynna företagen på en del olika sätt där 

det i slutändan påverkar hela deras affär. Detta genom att både påverka internt då en stolthet 

skapas via en arbetsplats som gör skillnad samt externa kunder genom att framstå som 

eftertänksamma inom hållbarhetsfrågor. Att värna om samhällsansvaret och hållbarhet tycks 

även kunna reflekteras på fler plan som gynnar organisationerna ekonomiskt. Att ta del av 

hållbarhetsmål kan dessutom locka till nya investerare som främjar utveckling och 

finansiering samtidigt som organisationens rykte stärks. 

”Energiminskningen på senare tid har lett till att vi kan miljöcertifiera fastigheterna vilket 

utnyttjas marknadsmässigt. Fastigheterna sticker ut och vi blir mer konkurrenskraftiga.” – 

R6 

De vägar som hittas till att uppnå hållbarhetsmål beskrivs i första hand som effektivisering av 

olika slag. Viktigt är dock att prioritera kundens efterfrågan även om det skulle innebära på 

bekostnad av något sämre tillvägagångssätt miljömässigt än vad som finns optimalt. Att 

erbjuda något attraktivt på marknaden slår högt i tak och kan inte offras på grund av annat. 
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Avkall på de behov kunderna har görs alltså sällan, men sättet man möter behoven på 

försökts alltid effektiviseras så mycket som möjligt. Att ta hänsyn till saker kunder inte direkt 

fokuserar öppnar även upp för vägar att belysa uppskattade hållbarhetsåtgärdet. 

”Hyresgästerna ligger lite efter och ser inte energieffektiviseringsåtgärder i samma mån 

som vi gör. Självfallet uppfattas det som något positivt från deras sida men det är något 

som vi driver det framåt.” – R7 

De företag med någon slags egen uppfinning eller produkt som agerar flaggskepp för hela 

organisationer nämns självfallet i samband med frågor kring hur mer hållbarhetsmål skulle 

kunna uppnås.  

”Ett konkret exempel är vår applikation ”Green fingerprint” som syftar till att kunderna 

själva ska sänka sin energiförbrukning. Genom att visualisera energiförbrukningen för 

kunden har vi märkt att den minskar.” – R5 

Som tillägg till frågeställningarna angående CSR och hållbarhet hade endast två 

respondenter något ytterligare att framföra när så frågades. R6 valde att uppmärksamma 

problematiken med leverantörsstyrningen som ansågs vara en stor utmaning. Det låg i 

organisationens intresse att samtliga led arbetade utifrån bästa förutsättningar vilket för 

tillfället alltså inte kunde garanteras. R7 valde att poängtera den minimala roll som de ansåg 

sig själv inneha jämfört med mängden samhällsproblem.  

 

4.2  Kommunikation 
 

Fastighetsföretag använder ett flertal olika kommunikationsmedium med sina kunder 

beroende på vilken kund det är och vilket budskap som ska överföras. Storleken på kunden är 

också en viktig faktor då vissa av fastighetsföretagen väljer att lägga mer fokus på större 

kunder än små. Samtliga företag använder nästan samma kommunikationsmedium men 

vissa använder sig av ytterligare andra som förstärker deras kontakt med kunden. De 

gemensamma medium som alla företag använder är: Personliga möten, telefon, mail och 

hemsidor. För att få kundernas uppmärksamhet ännu mer används även andra 

kommunikationsmedium så som workshops, seminarier, applikationer och digitala skyltar i 

fastigheter. 

Hemsidor och digitala skyltar används som grundläggande medium där informationen som 

sänds ut är avsedd för alla kunder. Den information företag sänder ut, avgör vilket 

kommunikationsmedium som används beroende på dess komplexitet. Det geografiska läget 

spelar också roll då avståndet mellan företagen kan resultera i att telefon används istället för 

personliga möten. Det är dock inte alltid hyresvärden som bestämmer det valda 

kommunikationsmediet. Ibland är det upp till kunden och deras önskemål.  R5 påstår att om 

företaget vill uppnå starkt engagemang hos kunden, är kommunikationsmedium så som 

personliga möten, workshops och frukostseminarier med personer som är engagerade i en 

viss fråga, bättre alternativ än andra. När företaget fokuserar på mindre engagerade 

hyresgäster, är det oftast hemsidan som kommer tillhanda. Om informationen som ska 

sändas ut är komplext så föredrar alla företag personliga möten. 
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”Gäller mötet hållbarhet skulle jag samla presentationsmaterial och bokat ett möte med 

kunden där jag personligen berättar om våra idéer angående vad vi kan göra för att uppnå 

hållbarhet.”  – R1 

”Green Fingerprint är en komplex produkt som visualiserar energiförbrukningen på ett sätt 

så att folk förstår. Men jag håller med om att nyckeltal som har med hållbarhet att göra är 

komplexa och man behöver oftast konkretisera det på olika sätt.”   – R5 

Face-to-face kommunikation är det bästa kommunikationsmediet enligt alla företag då 

kunskapsöverföringen är tydlig och kan justeras på plats ifall svårigheter och misstolkningar 

uppstår. Både parterna förstår sig på varandra vilket leder till en starkare relation. Metoden 

är dock mer tidskrävande än andra då mötena måste bokas och en eller flera individer måste 

resa till och från kunden. 

”Face-to-face är den viktigaste kommunikationsmetoden. Man kan uttrycka sig på det 

bästa sättet samt överföra kunskap till andra parten men också erhålla kunskap från dem 

då en konversation uppstår. Jämför man det med nyhetsbrev så slängs cirka 70 % av dess 

innehåll.” – R7 

Fastighetsföretagen upplever att dialogen mellan dem och deras kunder fungerar bra men 

jobbar mycket på att förbättra den. Det gäller att förstå vilka behov olika kunder har så att en 

bra lösning kan åstadkommas. R1 påstår att dialogen med de mindre kunderna är lättare 

eftersom verksamheterna är ”plattare” och på så sätt uppnås tillgång till viktiga personer 

inom företaget på ett snabbare och enklare sätt. Större kunder kräver däremot större 

ansträngning för en bra dialog då dessa verksamheter har någon sorts hierarki som försvårar 

processen att nå upp till dem.  

Relationen mellan hyresvärden och hyresgäster är direkt kopplat till kontakten mellan dem. 

Stor fokus läggs på kommunikationer mellan parterna och därför har somliga 

fastighetsföretag infört undersökningar där deras kunder betygsätter exempelvis 

servicegraden eller kommunikationen som uppstått tidigare. Individer som utför möten med 

kunder har också en avgörande roll vad gäller relationens framgång då deras beteende kan 

resultera i positiva eller negativa konsekvenser. 

”Den största faktorn som avgör om kunderna är nöjda med lokalerna eller inte är bl.a. 

vilken kontakt vi har. Har vi bra kontakt med varandra så blir det enklare att lösa problem 

som uppstår. Vi frågar varje år hur de upplever vår kontakt. Bra kontakt ger bra 

samarbete och detta är kritiskt.”–R6       

När frågan angående grönt hyresavtal nämns är svaren väldigt olika mellan organisationerna. 

Vissa företag erbjuder gröna hyresavtal medan andra inte gör detsamma. Företag som har 

gröna hyresavtal träffar sina respektive kunder några gånger om året och pratar bland annat 

om hållbarhet då avtalet kräver det. Företag som inte har dessa avtal, använder sig av andra 

sätt för att bidra med hållbarhet i fastigheter. Det kan till exempel vara erbjudanden av att 

utnyttja grön el, avsiktsförklaringar och miljö- eller hållbarhetskonsoler, vilket innebär att 

hålla kunderna informerade angående hur företaget avser att jobba med hållbarhet. R5 

hävdar att de är tveksamma ifall det är de gröna hyresavtalen som gör skillnad när det gäller 

hållbarhetsarbetet och just därför valt att fokusera på applikationen Green Fingerprint som 

mer bevisligen sänker energiförbrukningen i fastigheter. R7 har däremot en annan 

uppfattning och påstår att gröna hyresavtal är bra att ha med kunder som har ett 
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engagemang. Respondenten tycker inte att gröna hyresavtal med alla kunder fungerar 

optimalt. Det gäller istället att teckna avtalen endast med engagerade kunder.  

Hur ofta fastighetsföretag träffar sina kunder beror delvis på vilken kund det är och vad syftet 

med mötet är. Med en del kunder återfinns möten dagligen medan det med andra kunder 

endast inträffar några få gånger om året. Dock minst en gång per år. Hållbarhetsarbetet vävs 

oftast in i dessa möten där viktiga frågor brukar dyka upp. En del företag har också bestämda 

möten under året som handlar om just hållbarhet. I det fallet är det ungefär ett till två möten 

om året. R4 säger att det gäller att vara uppmärksam och anpassningsbar. Det respondenten 

menar är att hållbarhet är väldigt stort och att det ska anpassas efter varje kund. 

Respondenten tycker också att det inte är antalet möten som avgör hur bra kunderna förstår 

sig på hållbarhet, utan det gäller att vara påläst om kundens verksamhet och att förstå vad 

som ska uppnås vid mötet. 

”Hållbarhet är enormt och det gäller att kunna anpassa det till den kunden du möter och 

göra det förståeligt för dem. Det gäller att få hyresgästerna att förstå hur viktiga just de är. 

Man får anpassa hållbarhet till den man möter för att göra förändring.” – R4            

”Det handlar inte enbart om att förklara nyckeltalen som bidrar till hållbarhet utan också 

att förstå om hållbarhetsarbetet kan hjälpa de att uppnå sina mål. Kan vi underlätta för de 

att lösa problem som de har?” – R6 

Alla företag påstår att engagerade kunder i hållbarhet kan uppnås genom face-to-face 

kommunikation då det syns tydligt ifall kunderna är villiga att bidra med hållbarhet. R4 

påstår att en duktig föreläsare som beskriver hållbarhetsnyckeltal på ett engagerat sätt kan få 

kundernas uppmärksamhet och därmed också skapa engagemang i frågan. I ett sådant fall är 

det bra att sända ut informationen via mail först så att kunderna är medvetna om vad som 

ska presenteras. Det som däremot kan vara svårt är att få kunderna att delta i sådana 

föreläsningar. Enligt R7 handlar det om att göra det så enkelt som möjligt för kunderna att 

förstå sig på hållbarhetsnyckeltal. 

”Jag skulle säga seminarier i form av personliga möten. På så sätt kan vi förklara 

komplexa problem bättre samt så förstår vi oss på kundernas behov bättre.” – R6 

”För att få kunderna att förstå så får man göra det så enkelt som möjligt, exempelvis att 

sortera sina sopor och försöka minska energianvändningen men inte göra det för 

komplicerat. Folk har svårt att förstå hållbarhetsnyckeltal” – R7  

Kundernas engagemang i hållbarhet är varierande från kund till kund. Nuförtiden påstår de 

flesta kunder att de är villiga att uppnå hållbarhet men det är inte alla som gör något. 

Engagemanget hos kunderna har dock ökat de senaste åren. Det tillkommer också nya 

hållbarhetslagar som ökar på hållbarhetsarbetet och får företagen att ta mer åtgärder. 

”De som bryr sig är mer engagerade kunder och de som vi träffar ofta (stora kunder)” – R3 
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4.3   Kundengagemang       
 

Kundengagemang är ett område som alla fastighetsföretag anser ligga centralt inom deras 

affärsmodell. Att inneha nöjda kunder är något som associeras med engagemang även fast 

kunden inte direkt visar på engagemangsmässiga beteenden. Den nöjdhet som kunderna 

visar på är även något som fångas upp i form av mätningar av olika slag hos nästan alla 

företag. Utifrån mätningarna kan företag sedan försöka se samband med varför kunder i 

vissa situationer är mer nöjda än vid andra tillfällen. R5 nämner vikten av att företaget agerar 

utifrån egna spelpjäser genom att själva möta upp kundens efterfrågan. Att företaget i sig är 

närvarande istället för en extern part tros enligt dem vara nyttigt för att kunden ska känna sig 

bekväm. Centralt ligger nöjdheten i fokus. 

”Allting börjar med engagerade kunder. Vi vill se till att vi levererar den bästa 

kundupplevelsen genom våra fastigheter. Vilket i sin tur är menat att göra kunden nöjd.” – 

R6 

”Det är en självklarhet att skaffa sig nöjda hyresgäster med engagemang och en bra dialog. 

Annars återfinns ingen bra service.” – R7 

Genomgående tyckte majoriteten av organisationerna att mätningarna på kundnöjdheten 

bekräftade deras uppsyn och prioritering kring kundengagemang. Nöjda kunder ansågs av 

samtliga som en nödvändighet för en lyckad verksamhet. Vad kundengagemang innebar för 

respektive företag kan sammanfattas som något högst väsentligt för att bibehålla den 

marknadsposition och attraktion innehavandes av organisationen. Detta uttrycktes dock på 

en aning olika sätt.  

”Om vi skulle ha missnöjda kunder tappar vi slagkraft på marknaden vilket leder till att vi 

har stor uppsyn på kundengagemang.” – R6  

”Det handlar om att ha kunskap om våra hyresgästers verksamhet. Man måste förstå vad 

de sysslar med och åt vilket håll de strävar.” – R1 

Samtliga företag framhäver vikten av kundengagemang och stärker påståendet om att det 

finns ett engagemang från deras sida. Bland annat genom att förtydliga kundens aktiva val 

om att vara hyresgäst med möjlighet att byta fastighetsföretag vid upplevd missnöjdhet. 

Företagen anser sig själv engagerade, varav några nämner betydelsen av att tillförse kunden 

med tillräcklig mängd uppmärksamhet för att möjliggöra och skapa en ömsesidighet där 

kunden tillsammans med företagen kan utvecklas. 

Som svar på frågan kring hur företagen arbetar med kundengagemang återfanns träffar och 

möten av olika slag hos alla respondenter. I regel träffar fastighetsföretagen hyresgästerna 

minst en gång per år vilket dock kan bli betydligt fler gånger om så kunder efterfrågar. 

Kunderna ansågs ha individuella behov och efterfrågan vilket företagen givetvis tar hänsyn 

till. Förutom hyresgästmöten framkommer även andra mer spontana aktiviteter som 

uppfyller fler syften på ett mer avslappnat sätt. R6 nämner, till skillnad från andra, 

möjligheten om att ligga före kunden och exemplifierar uttalandet med de gröna hyresavtal 

som infördes innan någon som helst efterfrågan på sådant fanns från kundernas sida. Detta 

infördes efter att man analyserat andra internationella marknader vilket i dag utvecklats till 

något flertal vill ha. 
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”Vi är dels organiserade på ett sätt som medger att en förvaltare har möjlighet att träffa 

kunder och svara upp för engagemang från kunden. Vi har dessutom väl utvalda 

aktiviteter för kunder som ger oss chanser till att träffa dem för att få insikt i deras 

vardag.” – R5 

Det är via dessa typer av träffar och interaktioner, som går till på varierande sätt, företagen 

anser sig själva i första hand skapa engagemang hos kunderna. Det handlar i stor 

utsträckning om att vara lyhörd och samtala med kunden. Andra metoder som sägs främja 

engagemang kan till exempelvara kunskapsföreläsningar. Att informera kring typiska 

problem så som inomhusklimat kan visa sig vara en enkel metod för att handskas med ett 

problem där alla har olika preferenser.  

”Vi försöker aktivt återkoppla till kunderna för att få svar på kring vad de tycker om oss. 

Till exempel vill vi höra hur saker och ting ser ut efter att en felanmälan rättats till. Våra 

förvaltare arbetar med att träffa sina respektive kunder för att försöka tillgodo se deras 

behov.” – R3 

R7 talar dock om att målet är skaffa sig nöjda kunder och inte engagerade. Och nämner att 

engagemanget i vissa fall behövs för att uppnå nöjda hyresgäster, särskilt från deras egen 

sida. Det finns därmed inget driv bakom att öka engagemanget hos kunderna från företagets 

sida om det inte i slutändan skulle garantera en kundnöjdhet. Att därmed skaffa sig mer 

engagerade kunder är för organisationen i fråga uteslutet. Något som övriga anser skulle 

kunna vara positivt. Mer engagerade kunder argumenteras för att kunna bidra till en mer 

effektiv verksamhet där kunderna bidrar med uppsyn kring områden att förbättra. Hur detta 

dock skulle kunna förverkligas framkommer inte lika tydligt då majoriteten av företagen 

redan upplever ett, vad som kan tolkas som, tillräckligt engagemang från kunderna. 

”Vi vill hjälpa våra kunder använda lokalerna smartare vilket vi tittar allt mer på hur vi 

skulle kunna göra det.” – R6 

”Självklart är mer engagerade kunder att föredra men det är något jag tycker vi redan har. 

Mindre hyresgäster tenderar att vara mer engagerade än de större företagen.” – R1 

De kunder som uppfattas som engagerade bekräftas även av samtliga företag vara mer 

benägna att arbeta med hållbarhetsrelaterade ändamål än de som inte är engagerade. Den 

här benägenheten tenderar att märkas av på ett eller annat sätt.  

”Ja, det tycks vi kunna se. De som tecknar gröna hyresavtal med oss är de som är mest 

engagerade. Detta underlättar diskussion med kunderna om hållbarhet i och med att det är 

gemensamt för båda parter.” – R6 

Kundernas åsikter är något som självfallet värderas högt men garanterar inte att företagen 

kan svara upp för dem. Detta görs istället till högsta möjliga grad genom att vara lyhörd. När 

företagen samtidigt frågas om det finns några särskilda beteenden som de önskar kunna få 

fram hos kunderna genom ett ökat engagemang. Svarar respondenterna blandat. 

Återkommande är en ökad kunskap något som flertalet vill att engagemang resulterar i. 

Däremot är det inte något som fastighetsföretagen aktivt verkar leta efter utan återfinns som 

en önskan att uppnå. R3 talar om att kunna uppnå samarbeten och en ömsesidighet mellan 
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parterna i fråga för att utnyttja alla tillgängliga kompetenser, men nämner inte alternativa 

tillvägagångssätt i samband med uttalandet.  

Samskapande i form av att tillsammans lösa problem och trivselåtgärder slår högt på 

agendan som ett viktigt område att ta hänsyn till. Att fastighetsföretagen arbetar med 

hyresgästerna öppnar eventuellt stänga dörrar och kan leda till förbättringar inom en mängd 

olika situationer. Det gäller att ta tillvara på tillfällen som uppenbarar sig för att initiera ett 

samskapande vilket även kan komma direkt från kundens sida. Detta skulle exempelvis 

kunna leda till nya hållbara lösningar som annars aldrig hade uppmärksammats.  

”Att tillsammans lösa ett problem är att föredra före allt annat. Vi får ofta samverka om 

små förändringar beroende på vad som planeras utföras i lokalerna så det tillslut 

möjliggörs. Det anser vi som en förutsättning för framgång, att prata ihop sig med kunden 

är viktigt.” – R1 

Hur ett mer utvecklat samskapande skulle kunna nås är något som de flesta anser komma 

med tiden och en konstruktiv dialog. Något konkret exempel kan endast R5 svara på och 

nämner därmed ett forum med tanke på att försöka tidseffektivisera verksamheterna i och 

med den tidspress som redan råder. 
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5 ANALYS 

I detta kapitel presenteras studiens analys som stöds av den teoretiska referensramen och 

det insamlade empiriska data. Analysen är uppdelad i tre delar där respektive koncept 

analyseras var för sig.  

 

5.1  Företags samhällsansvar, CSR 
 

Att tidigare forskning poängterar svårigheterna med att entydigt definiera konceptet CSR 

(Wan-Jan, 2006; Matten & Moon, 2008; Garriga & Mele, 2004; Strand, Freeman, & 

Hockerts, 2015) kan efter den empiriska insamlingen mer eller mindre bekräftas. Trots att ett 

påtagligt ansvar gentemot samhället verifierats av samtliga fastighetsföretag är det svårt att 

sätta fingret på om en upplevd förståelse kring begreppet verkligen existerade i tillräcklig 

grad. Den tendens om att CSR lutar mot mer socialt inriktade problem i samhället än vad 

hållbarhet gör (Strand, Freeman & Hockerts, 2015), uttrycktes inte tydligt nog från något 

företag. Den inverkan på samhället som företagen för med sig i den utförda verksamhet som 

föregår ligger till viss mån i skymundan för mer direkt vinstdrivande ändamål. Något som 

däremot stärker ett antal företags sätt att tolka CSR är utnyttjandet marknadsmässigt. Detta 

genom att agera miljömedvetet med effektiviseringsåtgärder som till exempel resulterat i 

tillmöjliggörandet av miljöcertifierade fastigheter som samhället efterfrågar allt mer av. CSR 

ses därmed som ett verktyg för att förbättra organisationens marknadsposition (Wan-Jan, 

2006), vilket även tidigare forskning uppmärksammar. Detta förmedlar även ett påtagligt 

intresse och budskap från företagen som tar hänseende till något problem i samhället, i det 

här fallet miljön. Något som kunderna anser vara positivt. 

När hållbarhet nämndes kunde dock respondenter mer i linje med studiens teoretiska 

referensram hänvisa till miljörelaterade åtgärder. Vilket tyder på att en viss uppfattning kring 

kunskap om begreppets betydelse av att inte utveckla företaget genom att äventyra på 

framtida generationers nödvändiga resurser (Strand, Freeman & Hockerts, 2015). Att 

framhäva sig som långsiktigt arbetande organisationer tolkas som oerhört viktigt utifrån de 

svar respondenterna lämnade. Detta tyder på en insikt från företagens sida om att samhället 

innehar förväntningar på att företagen värnar om mer än deras egna verksamhet enbart 

(McWilliams & Siegel, 2001; Archie B. & Kareem M., 2010). Även här visar det sig dock inte 

tillräckligt tydligt kring hur en långsiktighet kan garanteras ur direkta CSR perspektiv och det 

hänvisas i sådana fall ur endast miljöaspekter genom exempelvis uppsatta energimål att vid 

en viss tidpunkt uppnå. Dessa mål nämns däremot att vara utformade på sådant sätt som 

motsvarar nationella bestämmelser och inget utöver det vilket begreppet teoretiskt kan tolkas 

inkludera. 

Hållbarhet är något som kontinuerligt utefter den empiriska insamlingen användes för att 

förtydliga CSR. Av denna anledning är det svårt att särskilja begreppen mer än vad som 

gjorts då båda ses som en hygienfråga som enligt vetenskap är något samhället kräver. 

Förståelsen om att dessa begrepp går hand i hand med långsiktighet finns hos företagen, men 

att rent konkret uttrycka vilka tillvägagångssätt som utnyttjas framkommer ej. Att tidigare 
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forskning uppmärksammar anledningar till att CSR och hållbarhet ibland ses som synonymt i 

vissa situationer är något som därmed kan sägas att respondenterna även upplever.  

Tydligt framkommer åsikter om CSR som respondenterna både argumenterar för och emot. I 

generella drag tycks företagen dela förstånd med de argument som att det ligger i 

organisationernas egna intresse att vara samhällsmedvetna (Archie B. & Kareem M., 2010). 

Ett företag väljer dock tydligt att poängtera att CSR inte är en del av prioriteringar inom 

organisationen. Prioriteringarna koncentrerar sig istället på åtgärder som gynnar 

verksamhetens egen utveckling enbart. Samtidigt argumenteras det för att kunderna inte 

anses vara intresserade av annat än den lokal som tillhandahålls. Ett uttalande som inte 

överensstämmer med övriga fastighetsföretags synsätt. Förklaringen bakom det upplevda 

förakt mot CSR som företaget tycks visa på, går i samma riktning med vad tidigare forskning 

upplyser som argumentation mot begreppet. Vilket dels motsvaras av att ledningars egentliga 

ansvarsområde är att maximera vinsten i förmån för ägare och intressenter (Archie B. & 

Kareem M., 2010). Något som även andra företag är inne på genom att säga att CSR eller 

hållbarhets relaterade åtgärder innehar kommersiella förtecken men som ändå bidrar till viss 

samhällsnytta. 

 

5.2  Kommunikation 
 

Fastighetsföretagen använder sig av olika kommunikationsmedium beroende på vilket 

budskap som ska överföras till vilken kund. Budskapen som överförs innehåller antingen 

tyst- eller explicit kunskap. Fastighetsägarna relaterade till skillnaden mellan dessa två typer 

av kunskaper och baserade i de flesta fall sitt val av kommunikationsmedium därefter. 

Grundläggande medium som hemsidor och digitala skyltar används för att sprida allmän 

information till kunderna. Sådana kommunikationsmedier är ”svaga” enligt Mason (2011) då 

informationen som sänds ut är tydlig och allmän för alla kunder (se även figur 3). Dessa 

medium hamnar i kategorierna: personliga dokument och opersonliga dokument som nämns 

i tidigare forskning.  

Hållbarhetsnyckeltal betraktas som komplexa begrepp av fastighetsföretagen där samtliga 

företag föredrog face-to-face kommunikationer med sina kunder för tillämpning av dessa 

nyckeltal. Ett sådant kommunikationsmedium är effektivt och innehållsrikt enligt MRT. 

Fastighetsägarna hävdar att face-to-face kommunikation är den mest lämpliga eftersom både 

parter förstår sig på varandra och kommer överens på ett okomplicerat sätt. Detta stödjs även 

av Mason (2011). En faktor som inte tagits hänsyn till i tidigare forskning är kostnaden för 

användning av olika medium. Personliga möten kräver att en eller flera individer från 

respektive fastighetsföretag reser till och från kunderna. Detta kräver tid och därmed extra 

kostnader. Samma kostnader gäller inte för verbala system och mail där de är betydligt 

billigare.      

McGrath och Hollingsheads (1993) modell förstärker MRT då modellen anser att face-to-face 

är mest passande för förhandlingar. De flesta fastighetsägarna påstår att kommunikationen 

med kunder via telefon är mindre effektiv då kommunikationsmediet är svagare än 

personliga möten. Detta är något som stödjs av tidigare forskning då mediet inte är lika 

innehållsrikt som face-to-face (se figur 3). Även McGrath och Hollingsheads modell (se tabell 

3) förstärker påståendet då verbala system (ex. telefon) är opassande och för begränsad när 



34 

det gäller förhandlingar. Somliga fastighetsägare hävdar däremot att telefon är nödvändig 

och effektiv när det gäller att kommunicera med hyresgäster. Dessa är oftast kunder som är 

geografisk utspridda, där tillgång till personliga möten kräver mycket tid. Detta förstärks av 

Fletcher & Major som förklarar vikten med telefon som komunikationsmedium.          

En intressant åtgärd som ett av fastighetsföretagen har lanserat är den digitala applikationen 

Green Fingerprint som används hos hyresgäster med syfte att sänka energiförbrukningen. 

Applikationen har en stor potential när det gäller hållbarhet i fastigheter eftersom 

hyresgästerna har tillgång till en visualisering av fastighetens energiförbrukning och kan 

kontrollera själva dess justering.  Detta underlättar för hyresgästerna eftersom de på ett 

enkelt sätt kan sänka sin energianvändning. Det kan också vara ekonomiskt mer lönsamt för 

företagen att använda Green Fingerprint. Dels för att minskad energianvändning reducerar 

energikostnaden i lokalerna och dels för att antalet möten minskas med kunden (då Green 

Fingerprint ersätter dessa) som i sin tur leder till reducerade kostnader för både parterna. 

Applikationen omfattar däremot inte all hållbarhetsarbete då begreppet innehåller flera 

andra områden. Ett exempel på detta är hantering av sopsorteringar som inte kontrolleras av 

Green Fingerprint. Just därför kan nyckeltalen från KPI2030 också dras nytta av då 

forskningsprojektet är mer omfattande.             

Fletcher & Major (2006) upplyser i tidgare forskning att varje uppdrag kräver ett optimalt 

kommunikationsmedium som också bekräftas av Daft & Lengel (1986) och McGrath & 

Hollingsheads modell (se tabell 3). Det forskarna däremot inte tar hänsyn till är hur det 

optimala kommunikationsmediet uppnås. Respondenternas svar angående hållbarhetsfrågor 

när det gällde det bästa mediet, resulterade ofta i att flera kommunikationsmedium var 

inblandade och inte enbart ett. Det som inte nämns i tidigare forskning är kombinationen 

mellan olika kommunikationsmedium. Somliga fastighetsföretag kombinerar olika medium 

för att på bästa möjliga sätt överföra budskapet vidare till kunderna. Ett exempel på detta är 

att en del företag kontaktar sina kunder först via mail där material presenteras som 

förberedelse innan ett personligt möte äger rum. Sådana kombinationer underlättar för 

kunden att förstå vad som ska förmedlas i förväg.  

Att få kunderna att uppnå hållbarhet kan ses som någon sorts förhandling då både parter har 

sina egna hållbarhetsmål och hållbarhetsambitioner. Enligt Sheth (1976) är en lyckad 

förhandling beroende av kommunikationsinnehållet mellan de involverade parterna. Detta 

stämde bra överens med det respondenterna ville uttrycka eftersom mycket fokus låg på ett 

väl fungerande kommunikationssystem där respektive mål kan komma fram.  

I litteraturstudien beskrivs delvis om vilka kommunikationsmedium det finns, hur effektiva 

de är samt vilka uppdrag respektive medium passar bäst. Det som däremot inte nämns lika 

mycket är vilka personer som är lämpligast när det gäller utförande av en kommunikation. 

Vilken person det är som upplyser hållbarhets nyckeltal för kunderna är avgörande om de 

väljer att implementera dessa nyckeltal eller inte. Även om det valda kommunikationsmediet 

är rätt, kommer interaktionen mellan parterna inte vara lyckad ifall fel personer utför det. 

Personer utan kvalifikationer kommer att komplicera till hållbarhetsnyckeltal då de redan är 

komplexa och svåra att tolka. McWilliams & Siegel (2001) beskriver olika tillvägagångssät för 

att uppnå CSR-ändamål och uttrycker att särskild personal kan krävas för att uppnå dessa. 

Personer som beskriver hållbarhets nyckeltal hamnar i den kategorin som i sin tur främjar 

CSR.   
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Hållbarhetsbegreppet betraktades som omfattande och svår att begripa av de flesta 

respondenter. Det gäller att beskriva hållbarhetsnyckeltal på ett enkelt sätt och inte bidra till 

otydligheter i form av komplikationer. Kommunikationen mellan hyresvärden och 

hyresgästen bör ske via personer med rätt kompetenser. Dessa personer kan på ett enklare 

och tydligare sätt förklara för hyrsegästerna vad hållbarhetsnyckeltal innebär samt hur de bör 

tillämpas i praktiken. En annan vikig faktor som några av respondenterna ville lyfta fram var 

att ha tillräcklig kunskap om kundernas verksamhet.      

Då hållbarhetsbegreppet är omfattande, är det nödvändig att konkretisera och anpassa det 

utefter kundernas verksamhet. Det gäller att studera verksamheten och på så sätt få ett 

inblick i deras lokaler. Detta innebär att inte alla hållbarhetsnyckeltal behöver nödvändigsvis 

redovisas för respektive kund. Även om forskninsprojektet KPI2030 har i syfte att forska 

fram flera olika nyckeltal, finns det kunder som kommer att utnyttja vissa av dessa nyckeltal 

mer än andra. Att anpassa hållbarhetsnyckeltal efter respektive kund kan vara en bra strategi 

eftersom de kommer att förstå bättre och ha större chans att bidra med hållbarhet.      

Endast få av respondenterna lade mycket fokus på att anpassa sig utefter sina kunders 

kommunikationsmetoder. Det respondenterna ansåg var att kunderna ska känna sig 

bekväma och att den valda kommunikationsmetoden ska vara mest anpassbar för dem. På så 

sätt skapas mer engagemang hos kunderna. Lynch & Chernatory (2004) lyfter också fram 

fördelarna med att företag anpassar sina försäljningsmetoder efter köparens 

kommunikationsmetoder och på så sätt ökar sin försäljning. Denna strategi gynnar både 

parter. Det som kan vara svår med att anpassa hållbarhetsnyckeltalen efter respektive kund, 

är när fastighetsföretag inför förläsningar med flera av sina hyresgäster samtidigt (angående 

håålbarhet). På så sätt kan företagen inte anpassa hållbarhetsnyckeltalen efter en specifik 

kund då flera av de är närvarande. I det fallet är den mest lämpliga metoden att förklara 

innebörden av nyckeltalen allmänt för alla kunder. 

Ett mönster som alla företag hade gemensamt var att mer fokus låg hos stora kunder än små. 

Detta innebär att de större kunder är mer aktiva som i sin tur kräver mer kontakt. De flesta 

respondenter påstod också att stora kunder är mer engagerade i hållbarhet än små. Detta kan 

tolkas som ju mer kontakt företag har med sina kunder, desto mer engagerade blir de i 

hållbarhetsändamål.  

När hyresvärden strävar efter kundernas engagemang i en viss fråga används även 

workshops, seminarier och föreläsningar där face-to-face kommunikationer uppstår. Detta 

innebär att ju mer effektivt och innehållsrikt kommunikationsmediet är, desto mer 

engagerade blir kunderna. Ett samband mellan kommunikation och kundengagemang visar 

sig tydligt i det här fallet. Engagerade kunder kräver mer kontakt och när parterna väl 

kontaktar varandra så är det med hjälp av starka kommunikationsmedium. Sambandet 

mellan kommunikation och kundengagemang är tydlig utifrån tidigare forskning och 

resultatet (empirin). Innehållsrika och effektiva kommunikationsmedium leder till mer 

engagemang hos kunderna. Detta förstärks av författarna Lynch & Chernatory (2004) men 

också av de flesta respondenterna. Med rätt kommunikationsmedium utvecklas 

kundengagemang (Gambetti & Graffigna, 2010).   
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5.3  Kundengagemang  
 

Att konceptet engagemang inte legat i fokus inom någon organisation märktes relativt snabbt 

då respondenterna visade på osäkerhet med svaren till frågan på vad kundengagemang 

innebar. Att en kund är nöjd motsvarar enligt forskning inte den teoretiska definitionen på 

varken engagemang eller mer specifikt kundengagemang. Engagemang beskrivs om i större 

utsträckning som ett mentalt tillstånd (Schaufeli, Salanova, Gonzá Lez-Romá, & Bakker, 

2002). Något respondenterna inte konkret kunde relatera till. Det allmänt tänkande och 

känslomässiga tillstånd utan betoning på exakta föremål, personer eller evenemang 

(Schaufeli & Bakker, 2004), ansågs inte uppfattas av något företag. Det som däremot 

någorlunda efterliknar den vetenskapliga förklaringen till kundengagemang, var att flertalet 

fastighetsföretag arbetade med interaktivt samskapande kundupplevelser med ett objekt i 

fokus inom bestämda tjänsterelationer (Brodie, o.a., 2011). Enligt något företag var detta 

även en nödvändighet för att kunna garantera fastighetsföretagets kund en fortsatt chans till 

deras fortsatta verksamhet.  

Genomgående syntes även att tiden spelade stor roll. Vilket kan kopplas till de temporära 

förbindelser som poängterar vikten av omgivningen till den händelse som utspelar sig. 

Kunder ansågs kunna ha individuella behov och att vara lyhörd för att försöka tillgodose 

respektive kunds efterfrågan gjordes av samtliga företag till största möjliga grad. Utan att 

citera någon respondent ordagrant kan detta mer mindre tolkas som om att förbindelserna 

som omger händelsen bidrar till att kunden utvecklar ett särskilt mentalt tillstånd gentemot 

fastighetsföretaget. Den relation som bildats mellan fastighetsvärden och hyresgästen är 

något som utvecklats över tid. Något som även bekräftas av respondenterna genom att 

argumentera för en långsiktighet i sin verksamhet vilket därmed inkluderar sådant arbete 

med kunderna. Temporära förbindelser syftar till nuvarande förhållanden baserat på tidigare 

upplevelser vilket även kommer sätta prägel på framtida bemötanden (Chandler och Lusch, 

2014). Något som alltså uppmärksammas av organisationerna då man vill garantera en nöjd 

kund som återkommande hyr fastigheter baserat på positivt upplevda interaktioner. 

Engagemang argumenteras för att inte enbart komma från kundens sida. Utan kräver även 

att fastighetsföretagen innehar den mentala närvaron nödvändig för att omvandla energi till 

fysiskt, tankemässigt och känslomässigt arbete. Beteendemässiga aspekter är något som 

måste läsas mellan raderna från respondenternas svar för att upplysas. Det nämns inga 

konkreta kundengagemangsbeteenden i form av manifestationer, utöver transaktionen för att 

hyra fastigheten, kommandes från motiverande drivkrafter. Manifestationerna kan resultera 

i både negativa och positiva följder (Doorn, o.a., 2010) varav enbart positiva nämns i form av 

att kunden exempelvis bidragit med viktig information angående något särskilt problem, 

vilket fastighetsföretagen uppmanar till för att kunna förbättra områden de själva inte 

märker innehar bristande kvalitet.  

Fastighetsföretagen har en klar förståelse om att kunder bidrar med värde till deras 

verksamhet inte enbart genom att den ekonomiska vinning de för med sig. Kundernas 

kunskapsmässiga beteenden kan innebära mer än bara nyttig feedback och resultera i 

exempelvis ökad kunskap och nytänkande vilket kan leda till innovation. Att kunderna bidrar 
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med ny kunskap till fastighetsföretagen avslås dock till viss del genom uttalanden om att 

organisationerna vill uppnå just ökad kunskap hos kunderna för att underlätta viss typ av 

arbete. Som tidigare forskning hänvisar till rör sig innebörden av värde och samskapande allt 

mer mot skräddarsydda kundupplevelser inom relationer och samskapande (Kumar, o.a., 

2010). Det deltagande från kunden och dess interaktion med fastighetsföretaget anses 

generellt bidra till en mer effektiv resa mot att uppnå gemensamt uppsatta mål vilket 

påverkar kvalitet och utfall av beteenden från företagen. Till viss del används samproduktion 

vilket innebär att kunden är med om att forma erbjudandet för sig själv. Därmed försvinner 

frivilliga beteenden med en bred interaktiv karaktär som annars är utmärkande för 

kundengagemangsbeteenden (Jaakkola & Alexander, 2014). Vilket kan användas som 

förklaring till den upplevda avsaknaden av direkt nämnda kundengagemangsbeteenden. 

Förståelsen om att engagerade kunder är en nödvändighet för att möjliggöra samskapande 

med kunden uttrycks på ett eller annat sätt av näst intill alla företag. Detta är något som 

omsluter några fastighetsföretag verksamhet mer än andras i och med den aktivitet kunden 

utför inom fastigheterna. Det värde som därmed utvinns på det resulterande samskapandet 

har uppstått med tiden antingen genom direkta interaktioner eller förmedlat på annat sätt 

(Lusch & Vargo, 2006).  

Det förekommer ändå att kunder visat på spontana och godtyckliga beteenden gentemot 

något fastighetsföretag vilket anpassar upplevelsen till företaget. Dessa beteenden motsvaras 

vanligast i form av upplysning kring förbättringsförslag i förhoppning om ökad 

konsumtionsupplevelse för kunden själv. Att kunder hjälper med insikt är aspekter på 

samskapande och kan därmed tolkas som kundengagemangsbeteenden (Doorn, o.a., 2010). 

Fastighetsföretagen talar positivt för engagerade kunder som i sin tur förhoppningsvis kan 

leda till utvecklat deltagande från kundens sida. Den positivitet som tolkas i samband med att 

kunden deltar och därmed underlättar arbetsinsatsen för hyresvärden bekräftar någorlunda 

det faktum att deltagande från kunder bidrar till ökad serviceupplevelse. Detta är något som 

uppmärksammas i samband med förloppet av servicekonfrontationen. Några extra-rolls 

beteenden utesluts dock då företagen utgår i samskapande med prioritering på respektive 

organisations självständiga verksamhet. 

Fastighetsföretagen bekräftar under empiriinsamlingen att kunder sällan aktivt söker sig till 

att initiera med ett värdeerbjudande för samskapande. Ett värdeskapande förslag kan dock 

initieras med ett anskaffat förslag genom en inbjudan till att medverka inom samskapande av 

värde (Ekman, Raggio, & Thompson, 2016). Detta är något fastighetsvärden gör i första 

hand. Det framkommer dock inte om det handlar om en inbjudan eller ett löfte om att utföra 

något. En inbjudan uppmuntrar till ta vara på möjligheten till att ömsesidigt delta i 

värdesamskapande. Genom en invitering till samskapande kan alltså förslag av värde 

påbörjas ömsesidigt, vilket även utnyttjas delvis i framtagandet av nyckeltalen till KPI 2030 

där hyresgästerna själva är med och tycker till efter att förslag om förbättrade nyckeltal 

framförts. 

Fördelarna med att tydligt kommunicera med hyresgästerna uppmärksammas för att enklare 

möjliggöra samskapande. En regelbunden återkoppling till inblandade parter erhölls dels för 

att garantera den nöjdhet som låg i fokus men även för att utveckla samspelet dem emellan. 

Hyresgästerna skulle kunna tolkas i vissa situationer som engagerade förmånstagare i och 

med deras bidrag som ofta upplystes i form av tillbringa förbättringsförslag (Ekman, Raggio, 

& Thompson, 2016). Även fast inget fastighetsföretag tydligt indikerade på att ett ännu mer 
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utvecklat samkapande eftersträvades, finns möjligheten till att kunderna utvidgas från 

förmånstagare till att kunna anses som passiva leverantörer. Lika så tolkas det som om att 

hyresgästerna gärna deltar i samkapande processer om det framförda förslaget innehar 

potential till att användas i nuvarande eller framtida arbeten och om förslaget inte medför 

direkta kostnader. 
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6 DISKUSSION 

I studien bekräftas vissa likheter med vad tidigare forskning inom CSR, kommunikation och 

kundengagemang kommit fram till. Studien nyanserar och förtydligar hur detta illustreras 

inom det valda fallet med fastighetsföretag aktiva inom Stockholm. De valda 

fastighetsföretagen hade gemensamma nämnare med varandra men skildes åt i vissa fall med 

bland annat typen av kunder. Fördelen med de valda företagen var att alla är aktiva inom 

marknaden för fastighetsförvaltning vilket innebär att endast en och samma bransch 

undersöktes. Detta bidrar med en fördjupning av kontextspecifik kunskap vilket är passande 

för uppsatsens ändamål. 

CSR och företags ansvar gentemot samhället uppfattades som ett relativt obekant område. I 

generella drag kunde ingen representant för de intervjuade företagen tydligt uttrycka vilka 

åtgärder företagen infört för att leva upp till det ansvar som CSR representerar. Samtidigt 

syns det tydligt att nästintill samtliga organisationer vill verka medvetna om deras inflytande 

på samhället. Något som däremot känns som om något företagen egentligen inte kan svara 

upp för i den mån som representanterna vill beskriva.  

Inte allt för oväntat ligger fokus hos företagen på att göra verksamheten lönsam. Bara något 

enstaka företag kan tolkas som tillräckligt smarta för att utnyttja deras samhällspåverkan på 

ett sätt som även lönar dem på andra verksamhetsmässiga sätt. Något som uppfattades som 

lika oväntat var den spridning i svar på vad CSR betyder för organisationerna. Utefter den 

teoretiska och operationella definitionen är CSR ett område som bör vara bekant för 

organisationer av den storlek som studerades.  

För att lättare uppmärksamma CSR och de fördelar som konceptet för med sig, bör en tydlig 

och regelbunden kommunikation från fastighetsföretagen till deras respektive kunder 

upprätthållas. Med passande kommunikationsmedium kan rätt information förmedlas och 

det förväntade ansvar som fastighetsföretagens kunder antar att fastighetsföretagen står upp 

för upptäcks. Genom att bättre uppfatta och aktivt verka för att vara ansvarsfulla kan en mer 

uppskattad bild av fastighetsföretagen verklighets ställas hos deras respektive kundkrets. 

Att face-to-face kommunikationer är optimala och bidrar med mest förståelse är något som 

påtalats av tidigare forskning så väl som samtliga respondenter. Detta var dock förväntat då 

face-to-face kommunikationer bidrar med förståelse mellan olika parter och minimerar 

misstolkningar. Detta är något som majoriteten av personer i ett samhälle stöter på. Den 

ökade förståelsen kan vara en omedveten anledning till varför personer föredrar att diskutera 

känsliga samtalsämnen face-to-face. Kroppsspråket och språkvariationen är däremot några 

av de tydliga anledningarna till den ökade förståelsen. Personer har också möjlighet att 

anpassa sig till varandra och på så sätt komma överens. 

Som nämnts tidigare är att ett väl fungerande kommunikationssystem oftast inte består av 

endast ett kommunikationsmedium. Det är en självklarhet att det valda 

kommunikationsmediet är beroende av det budskap som ska föras vidare men det bör inte 

begränsas till endast ett kommunikationsmedium. Vissa budskap kräver flera medium 

kombinerat med varandra för att uppnå sin optimala effekt. Ett exempel: en student som har 

förberett sig innan en föreläsning genom att gå igenom presentationsmaterialet kommer att 
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ha en bättre förståelse för det presenterade materialet än en student som kommer 

oförberedd. I ett sådant fall har två kommunikationsmedium utnyttjats, nämligen mail och 

face-to-face kommunikationer.  

Även utnyttjandet av digitala applikationer som har med energianvändningen att göra är 

fördelaktigt. Ett belysande exempel är applikationen Green Fingerprint. Det kan också vara 

mer ekonomiskt lönsamt för företagen att använda den digitala applikationen. Dels för att en 

minskad energianvändning reducerar energikostnaden i lokalerna och dels för att antalet 

möten minskas med kunden (då Green Fingerprint ersätter dessa) som i sin tur leder till 

reducerade kostnader för både parterna. 

Det är inte endast det optimala kommunikationsmediet som leder till ett lyckat samspel 

mellan två eller flera parter. Flera olika faktorer är inblandade och för att interaktionen 

mellan parterna ska vara lyckat bör hänsyn tas till dessa faktorer. Exempelvis vilka personer 

som bemöter kunden är avgörande om interaktionen blir lyckat eller inte. Engagemanget bör 

belysas från hyresvärdens perspektiv för att få kunderna att också bli engagerade i 

hållbarhetsändamål. Något som upptäcktes under empiriinsamlingen var att begreppet 

hållbarhet var omfattande och ospecifikt. För att förtydliga ett sådant begrepp, krävs det 

anpassningsbarhet från hyresvärdens perspektiv. Detta innebär att hyresvärden bör anpassa 

sig utefter hyresgästen och undersöka hur just de kan bidra till hållbarhet. Anpassningen 

krävs då fastighetsföretagen skiljer sig från varandra (se tabell 2) trots det faktumet att alla 

jobbar inom samma bransch. Att vara anpassningsbar för varje kund medför ett större 

deltagande från kunderna då de har erfarenhet från just sin verksamhet och kan bidra till 

hållbarhet genom att påverka den verksamheten.  

Innehållsrika kommunikationsmedium så som face-to-face och anpassning till kundens 

verksamhet leder till att ett engagemang uppstår från hyresgästernas sida. 

Fastighetsföretagen bör själva motivera och erbjuda den informationen som behövs för att 

uppnå det önskade kundengagemanget. Kundengagemangsbegreppet bör däremot förklaras 

och förtydligas mer av hyresvärden då begreppet kunde tolkas som kundnöjdhet.   

Det förväntades inte att ett tydligt engagemang från kunderna till de organisationer som 

studien berör skulle synas. Att företagen i fråga däremot verkade omedvetna om den 

eventuella potential som engagemang rent teorimässigt innehar förvånar desto mer. 

Kundnöjdhet är inte synonymt med kundengagemang vilket tycktes kunna tolkas som om de 

flesta företag uppfattade kundengagemang som. Därmed anses det som att kunderna inte 

förväntas visa engagemang i motsvarande teoretisk definition för att stärka samspelet 

parterna emellan. Företagen är måna om att kunderna upprätthåller en viss nivå av nöjdhet 

och förbiser därmed engagemanget som kunderna är kapabla till att visa.  

Utifrån detta känns det som om viss samskapande och en mer utvecklad relation mellan 

hyresvärd och hyresgäst uteblir. Med mer fokus på att ta tillvara på initiativ och försök till att 

uppmana kunder om till exempel förbättringsåtgärder kan ett större engagemang från 

kundernas sida uppstå och tas tillvara på. Något som däremot inte anses särskilt möjligt utan 

att fastighetsföretagen proaktivt arbetar för att försöka framkalla det engagemanget med just 

eget engagemang.  
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7 SLUTSATSER 

Uppsatsens syfte var att bidra till en djupare förståelse kring det samspel mellan 

fastighetsägare och hyresgäster som pågår för hållbarhetsändamål. Målet med studien var 

således att i slutändan illustrativt visa på om engagerad kommunikation mellan parterna 

existerar för att skapa insikt kring relationen hållbarhetsnyckeltal som utvinns från 

forskningsprojektet KPI2030. Baserat på den föregående analysen och diskussionen har en 

del slutsatser dragits kring uppsatsens frågeställningar. För att tydligare svara på 

frågeställningarna har följande slutsatser dragits: 

 

Vilken uppfattning har företagen om deras inverkan på samhället och sätt att 

arbeta hållbarhetsmässigt? 

 

Slutsats 1: Fastighetsföretagen i fråga anses vara medvetna om att samhället förväntar sig 

ett visst ansvarstagande gentemot dem. Något särskilt agerade från organisationerna för att 

värna specifikt om den samhällspåverkan ur ekonomiska och sociala perspektiv kan dock inte 

fastställas. Ur ett miljöperspektiv motiveras åtgärderna hellre med begreppet hållbarhet. 

Slutsatsen baseras på den utförda studien. Detta med åtanke på den inverkan företagen 

avspeglar på samhället. Samtidigt anses företagen vara mer benägna och kunniga om att ur 

hållbarhetsperspektiv kunna svara upp för det ansvaret. CSR framstår medan som ett vidare 

avlägset begrepp till skillnad från hållbarhet vilket bör uppmärksammas tydligare. Endast ett 

fåtal inser tydligt hur CSR och hållbarhetsåtgärder som implementeras även kan utnyttjas 

marknadsmässigt utöver de ekonomiska fördelar som exempelvis en mer effektiv användning 

av energi medför. Fastighetsföretagen uppfattar således deras samhällsmässiga inverkan som 

påtaglig och viktig men utan att kunna redogöra för mer precisa åtgärder för att tillfredsställa 

den efterfrågan samhället innehar.  

Att ta tillvara på den potential som CSR-relaterade åtgärder förfogar över kan vara av stor 

vikt för ytterligare utveckling bland annat marknadsmässigt. Det faktum att begreppet CSR 

och den inverkan fastighetsföretagen för med sig enbart förstods till viss mån, innebär att 

området kan vidareutvecklas. Vilka precisa åtgärder och tillvägagångssätt som 

fastighetsföretagen bör arbeta vidare med kan lättare adresseras genom att hyresvärd och 

hyresgäst kommunicerar. Via en god kommunikation som går till på rätt sätt mellan de 

inblandade parterna kommer mer optimala förhållanden bildas för att gynna dem båda. 
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Hur bör hyresvärden kommunicera med kommersiella hyresgäster för att tillämpa de 

hållbarhetsnyckeltal som framtas av forskningsprojektet KPI2030? 

 

Slutsats 2: För att interaktionen mellan parterna ska vara välfungerande, ska hänsyn tas till 

flera olika faktorer. Användning av dessa faktorer är bidragande till ett lyckat samspel mellan 

hyresvärden och hyresgästen. Dessa är följande:        

Kommunikationsmedium: För att interaktionen mellan parterna ska bli så effektiv som 

möjligt, behöver flera kommunikationsmedium användas kombinerat med varandra. 

Hyresvärden behöver kontakta sina kunder först via telefon där både parter kan komma 

överens att boka ett personligt möte angående hållbarhetsnyckeltal. Fastighetsföretagen 

behöver även maila all relevant information som har med forskningsprojektet KPI2030 att 

göra till sina kunder och där presentera de framtagna nyckeltalen. Detta underlättar för 

kunderna då de redan kommer vara pålästa innan det personliga mötet äger rum, där face-

to-face kommunikation uppstår. 

Förmedlare: Personer som utför det personliga mötet måste vara kompetenta och insatta i 

hållbarhetsfrågor. Dessa bör ha studerat hållbarhetsnyckeltal från forskningsprojektet 

KPI2030 för att på ett detaljerat och tydligt sätt förklara för hyresgästerna innebörden av 

nyckeltalen. Det gäller att konkretisera och förenkla begreppen för att på bästa möjliga sätt 

överföra kunskapen vidare.  Personer som utför kommunikationen bör även vara insatta i 

den verksamheten de bemöter. På så sätt kommer vissa nyckeltal att anpassas efter just den 

verksamheten. 

Föreläsningar: Ett annat mindre kostsamt alternativ är att införa föreläsningar för 

undervisning av hållbarhetsnyckeltal. Fastighetsföretagen behöver ha en eller flera 

föreläsningar per år där relevanta personer från respektive kund närvarar och på så sätt dra 

nytta av de framtagna nyckeltalen för att implementera dessa i framtiden. Kostnaden 

reduceras för fastighetsföretagen då antalet möten minskas. Detta kan också leda till att ett 

gemensamt engagemang skapas hos kunderna då de inser andra kunders inflytande 

(engagerade kunder) i hållbarhet. 

De nyckeltal som senare tas fram antas vara mer komplexa och svåra att begripa än de 

aktuella nyckeltalen. Detta innebär att kommunikationsmedium som fastighetsföretag väljer 

att använda måste vara av innehållsrik karaktär med information och förklaringar. 

Tillämpning av den ovan nämnda slutsatsen leder till ett ökat kundengagemang. 

Fastighetsföretag behöver på ett konstruktivt och effektivt sätt kommunicera med sina 

hyresgäster för att engagera hyresgästerna i hållbarhetsfrågor. 

 

 

 

 



43 

Vilket förhållningssätt har fastighetsföretagen till kundengagemang och hur 

värderas vikten av ett högt kundengagemang?  

 

 

Slutsats 3: Fastighetsföretagen vill visa på en sida som värnar om engagemang från 

kunderna trots att det inte framkommer tydligt nog om innebörden av begreppet uppfattats. 

Däremot visas det på en förståelse om att kunden innehar en viktig roll som även kan 

utnyttjas via exempelvis samskapande som främjar mer än bara den tillfälliga ekonomiska 

vinsten via transaktioner. Att kunderna sedan tidigare varit med om att arbeta tillsammans 

med hyresvärden visar på att fortsatt samproduktion är möjlig och eventuellt fördelaktig. 

Detta då en ömsesidighet skapas som anpassar händelser utefter båda parters kompetenser. 

Att därmed införa nyckeltal som hyresgästerna själva varit med om att bestämma hämmar 

möjligtvis spontana kundengagemangsbeteenden, men främjar samtidigt lyckat tidigare 

tillvägagångssätt och bör därmed kunna garantera ett säkrare utfall av nyckeltal som 

återspeglar hållbarhet på en lagom nivå som uppskattas av hyresgästerna.  

 

7.1 Rekommendationer  
 

Att begreppet CSR inte var allt för bekant hos fastighetsföretagen i överlag öppnar upp för ett 

förbättringsområde som kan medföra en ökad marknadsandel. En rekommendation är 

därmed att lyssna till vad samhället efterfrågar för samhällsansvarstagande åtgärder och så 

gott som möjligt svara för den efterfrågan. Att arbeta hållbarhetsmässigt och därmed även 

långsiktigt anses redan som ett måste från samhället. Genom att bygga vidare på andra 

samhällsmässiga problem kan fastighetsföretag eventuellt skaffa sig ett marknadsmässigt 

försprång.  

Ett fastighetsföretag hade med hjälp av den utvecklade applikationen Green Fingerprint 

lyckats direkt visualisera energiförbrukningen i fastigheterna via surfplattor. Något som 

anses underlätta för kunden att lättare komma under sikt med hur den verkliga 

energihanteringen ser ut, samt vilka eventuella förbättringar som kan införas för att erhålla 

ett visst resultat. Att på ett liknande sätt kunna visualisera begrepp genom den teknologi som 

vårt moderna samhälle nyttjar kan fastighetsföretagen lättare kommunicera med 

hyresgästerna angående hållbarhet.  

Att möjliggöra den kunskap som behövs för hyresgästerna att enklare kunna sätta fingret på 

hållbarhetsfrågor kan även främja ett större engagemang från hyresgästernas sida. 

Optimerad energiförbrukning kan således uppnås i fastigheter med hjälp av liknande 

lösningar. Den enkla visualiseringen gör det snabbt och bekvämt för hyresgästerna att själva 

förstå och inse energiförbrukningen. Något som alltså gör kommunikationen parterna 

emellan lättare samt att hyresgästerna själva utvecklar mer engagemang till att främja 

hållbarhet.  

Just ett upplevt engagemang från hyresgästernas sida att aktivt stimulera till samskapande 

har oftast uteblivit. Det finns dock potential till ett större visat engagemang från 

hyresgästerna. Något som kan uppkomma genom att kunden själv på ett fördelaktigt sätt är 
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med och bestämmer över energiåtgärder. Med hjälp av den rekommenderade visualiseringen 

kan detta uppnås i samband med att hyresgästerna förstår allvaret av hållbarhetsarbete. 

 

7.2 Förslag till fortsatt arbete 
 

Hur kommunikation internt utnyttjas för att uppmärksamma koncept så som CSR inom 

organisationerna är av högt intresse. Av den empiriska insamlingen att tolka framgick inte 

den interna kommunikationen i samma grad som den ut till kunderna angående 

hållbarhetsrelaterade åtgärder. Hur den ser ut kan studeras för att upplysa problem på ett 

tidigare stadium. 

Studien har lett till att illustrera det sampel som föregår mellan hyresvärd och hyresgäst med 

avgränsning att studera koncepten CSR, kommunikation och kundengagemang enbart 

utifrån hyresvärdens perspektiv. I framtida studier rekommenderas att hänsyn tas till även 

hyresgästens perspektiv då en mer omfattande och rättvis bild över interaktioner mellan dem 

kan uppnås. Detta kommer att bidra med en anpassning även utefter hyresgästernas 

synvinkel och inte endast hyresvärden. På så sätt kan en bättre interaktion mellan parterna 

åskådliggöras och även åstadkommas.  

Även om hållbarhetsnyckeltalen från forskningsprojektet KPI2030 inte studerades i denna 

uppsats med tanke på studiens huvudsakliga fokus med reflektioner kring kommande 

implementering av dem, vore det bra att förstå dessa nyckeltal någorlunda bra. Detta 

förtydligar budskapet som i sin tur underlättar för ett lyckat samspel mellan parterna.     
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V 

BILAGA A: INTERVJUFRÅGOR  

Intervjufrågor 

Intervjufrågorna handlar om koncepten CSR, kommunikation och kundengagemang. 

CSR (Företags samhällsansvar): 

 

1. CSR handlar om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, hur 
upplever ni det ansvaret? 
 

2. Hur påverkar ni samhället ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt 
perspektiv? 

 

3. Hur arbetar ni för att ert företags samhällsansvar ska vara långsiktigt? 
 

4. På vilka sätt tror ni CSR och hållbarhet gynnar er organisation? 
 

5. Vilka vägar finns det till att uppnå hållbarhetsändamål? 
 

6. Vill ni lägga till något inom området CSR och hållbarhet som inte nämnts? 
 

Kommunikation: 

1. Vilka kommunikationsmedium (kommunikationskanaler) använder ni med era 
kommersiella kunder? Hur fungerar det valda kommunikationsmediet? 

 

2. Använder ni olika kommunikationsmedier beroende på vilken kund det är och 
beroende på vilken kunskap som är menad att överföras? Är det samma 
kommunikationsmedium som används för alla kunder? 

 

3. Hur upplever du face-to-face kommunikationen? 
 

4. Hur är relationen mellan er och era kommersiella kunder? Fungerar 
kommunikationen mellan er som den ska? Fördelar och nackdelar? 

 

5. Hur upplever du dialogen mellan er och era kunder? 
 

 

6. Vilket kommunikationsmedium anser du är bäst för att få kunderna att bli 
engagerade i hållbarhetsändamål? Varför?  

 



VI 

7. Är kunderna villiga att uppnå hållbarhet i fastigheter?  Om ja, Hur 
kommunicerar ni med kunderna i det fallet?  

 

8. Har ni grönt hyresavtal med era kommersiella kunder? 
 

9. Finns det några bestämda möten som ni har med era kunder under året? 
Mässor? 

 

10. Hur ofta träffar ni era kommersiella kunder angående hållbarhet? 
 

11. Finns det något du vill tilläga som är viktigt och inte tagits med i frågorna ovan? 
 

Kundengagemang: 

1. Vad innebär kundengagemang för er? 
 

 

2. Tycker ni det är viktigt med engagerade kunder och varför? 
 

3. Hur arbetar ni med kundengagemang? 
 

4. På vilket sätt skapar ni engagemang hos kunden? 
 

5. Vad är det för typ av beslut som uppstår och vilka interaktioner sker för att 
uppnå engagerade kunder? 

 

6. Är mer engagerade kunder något ni vill uppnå och hur skulle detta kunna 
förverkligas? 

 

7. Är engagerade kunder mer benägna att arbete med hållbarhet än icke 
engagerade? 

 

8. På vilket sätt värderar ni kundens åsikter? 
 

9. Vilka beteenden hoppas ni kunna få fram hos kunden via ökat engagemang? 
 

10. Är samskapande med kunden något ni värderar högt? Varför? 
 

11. Hur går det till om ni önskar ett utvecklat samskapande med kunden? 
 

12. Vill ni lägga till något inom området kundengagemang som inte nämnts? 
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