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SAMMANFATTNING 
 
Sedan Berry et al (1983) definierade relationsmarknadsföring har en mängd 
forskning försökt förklara vilka faktorer egentligen som ligger bakom en 
relationskvalitet. Begrepp som engagemang, förståelse, förtroende, relationens längd 
med mera är några av sakerna som forskare försökt att definiera relationskvaliteten. 
Samtidigt är det vanligt att företag försöker ta reda på hur deras konsumenter 
bedömer företaget och dess service i olika varianter, till exempel ”kund-barometer” 
eller ”nöjd-kund-index”. Dessa undersökningar ger företaget en vetskap om hur 
kunden bedömer företaget men inte var som ligger bakom vilket medför att de inte får 
reda varför konsumenten ger sina omdömen och samtidigt vet inte företaget hur de 
ska förbättra sig eller förändra sig för att skapa en bättre relation till sina 
konsumenter. Utifrån detta resonemang formulerade vi vårt problem: 
  
Vilka bakomliggande delar av relationskvalitet är av betydelse i relationen mellan 
hyresgäst och hyresvärd? 
 
Vårt syfte med studien är dels att tillverka en sambandsmodell med samlade 
bakomliggande faktorer för utvärdering av relationskvalitet och empiriskt använda oss 
av denna samt undersöka och beskriva hyresgästens bedömning av sin hyresvärd 
och hur nöjd den är med sitt boende. 
 
Genom en undersökning med enkäter med 153 svarande sökte vi svaret på denna 
fråga. Vi har använt oss av statistiska metoder för att identifiera de faktorer som visat 
sig vara viktiga för hyresgästen i sin bedömning av sitt boende och till hyresvärden 
ÖviksHem AB  
 
Det insamlade datamaterialet analyserades sedan utifrån de olika begreppens 
förankring i den teoretiska sambandsmodellen. De statistiska metoder som användes 
för analysen är Reliabilitets testet Cronbach’s alpha, faktoranalyserna Principal 
Components Analysis och Maximum Likelihood, genom vilka vi slutligen utvann tre 
faktorer: interaktionsfaktorn, utfallsfaktorn och boendemiljöfaktorn. Dessa tre faktorer 
användes sedan som oberoende variabler i en multipel regressionsanalys, där deras 
samband med hyresgästernas tillfredställelse med sin relation till hyresvärden 
testades.  
 
Det slutgiltiga resultatet visar på att interaktionsfaktorn har störst samband med 
hyresgästernas tillfredställelse med sin relation till hyresvärden tätt följt av 
utfallsfaktorn. Medan boendemiljöfaktorn inte uppvisar lika starka samband med 
hyresgästernas tillfredställelse med relationen till hyresvärden. 
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KAPITEL 1 

 
 
INLEDNING 
 
I detta det första kapitlet ger vi läsaren bakgrund till problemet vi tänker undersöka 
samt vilket syfte vi har med studien, även studiens av- och begränsningar står att 
läsa om. Dessutom kan läsaren hitta en disposition för att göra studien 
överskådligare. 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Tjänstesektorn utgör idag den största delen av vår industri och numera tillhandahåller 
inte bara tjänsteintensiva företag tjänster. Till en början fanns intresset för 
tjänstemarknadsföring från tjänsteintensiva företag såsom till exempel sjukvård och 
banker men även traditionellt tillverkande företag med fokus på produkter har gått 
från att vara mer transaktionsinriktade till att nu erbjuda tilläggstjänster för att 
komplettera sitt totala utbud samt för att konkurrera på sin marknad. Behov och 
efterfrågan av teorier kring tjänstemarknadsföring har därför ökat stadigt. (Zeithaml & 
Bitner, 2003) 
 
Utifrån tjänstemarknadsföringen började forskare debattera marknadsföringsmixen 
med sina 4 P:n, (Produkt, Pris, Plats, Påverkan), vilka länge varit det dominerande i 
marknadsföringen både inom akademisk forskning och i affärsvärlden. Framförallt 
ekonomer från Norden började diskutera ett nytt sätt att se på marknadsföring då de 
uppfattade marknadsföringsmixen förenklad och manipulativt med tyngdpunkt i 
kortsiktiga ekonomiska transaktioner. De flyttade fokus från den kortsiktiga 
transaktionen till att etablera och stärka långsiktiga relationer mellan företaget och 
dess konsumenter. (Grönroos 1993) Berry et al (1983) introducerade begreppet 
relationsmarknadsföring i tjänstemarknadsföring med definitionen: 
 
”relationship marketing is attracting, maintaining and – multi-service organization 
enhancing customer relationship.”  
 
Grunden i relationsmarknadsföring är baserat på föreställningen att en relation 
mellan två parter skapar ett extra värde för konsumenten utöver produkten eller 
tjänsten vilken har utväxlats mellan parterna. En långsiktig relation kan enligt 
Grönroos (2000) skapa en känsla av säkerhet, tillit och minska känsla av risk hos 
konsumenten. För att skapa en hälsosam relation måste tjänsteleverantören och 
konsumenterna kontinuerligt utbyta information och hålla varandra informerade om 
sina respektive behov och intressen. Dessutom måste parterna, för att generera en 
framgångsrik relation, kommunicera och tillsammans komma fram till ömsesidiga sätt 
att uppfylla och lösa konsumentens behov och hantering av olika aktiviteter så som; 
klagomål, fakturering och interaktionen mellan parterna. För att uppnå detta måste 
parterna i en relation lyssna på varandra och skapa en riktig dialog och inte förlita sig 
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på övertalning och manipulation. Grönroos (2000) framhåller att allt för ofta 
misslyckas relationsmarknadsföring eftersom tjänsteleverantören förlitar sig på en 
konstgjord relation, där intentionerna inte är uppriktiga utan fortfarande används 
manipulativ envägskommunikation för att locka konsumenten till att göra affärer med 
företaget utan att lyssna på konsumentens behov, önskemål eller feedback. 
(Grönroos, 2000)    
 
Utbyte som grund för en relation kan ses ur åtminstone två perspektiv; ekonomiskt 
utbyte och socialt utbyte. Bagozzi (1975) använder sig av ekonomiskt utbyte när de 
definierar begreppet relation, att utbytet sker utifrån rationella beslut med full tillgång 
till all information som krävs för att genom beslutet maximera nyttan eller med andra 
ord göra det bästa valet. Men enligt teorier för socialt utbyte grundar sig relationer 
istället på de inblandade parternas motivation, intresse och möjlighet till att socialt 
vinna någonting på utbytet. (Blau, 1964) Detta är en syn som har anammats av 
forskare som förespråkar relationsmarknadsföring, att innehåller mer än ett 
ekonomiskt utbyte. 
 
O’Malley & Tynan (2000) skriver att teorier om socialt utbyte oftast har tillämpats i 
situationer företag emellan men även kan användas i förhållandet företag mot 
konsument, detta om både konsumenten och företaget har identifierat att en relation 
existerar, att produkten eller tjänsten innebär högt engagemang, att efterfrågan är 
oelastisk samt att parterna ofta interagerar med varandra. Dock är de mycket kritiska 
till relevansen av de sociala utbytesteoriernas funktion i företagets relationer till 
konsumenter och då framförallt begreppen engagemang, förtroende, ömsesidigt 
belönande och långsiktighet. De menar att större delen av utbytet mellan företag och 
konsumenter faktiskt är kortsiktiga och av transaktionskaraktär. 
 
I en intervju i januari 2002 uppger Michael Lowenstein för tidningen News att de 
största anledningarna till att någon slutar vara kund hos ett företag är att de antingen 
har blivit dåligt behandlade, att de upplever en kvalitetsförsämring eller att servicen 
är dålig. Detta påverkar inte bara inkomsterna och tillväxten utan har även en negativ 
inverkan på företagets personal och på företagets andra kunder. 
(www.crmnytt.com/intervjuer2.htm)  
 
Genom föregående resonemang, att en nöjd kund är lojal mot företaget och fortsätter 
konsumera tjänsten och därigenom utvecklar en relation till företaget, bör det finnas 
incitament för företag att ta reda på vad egentligen som ligger bakom en kvalitativ 
relation.  
 
Vanligt för företag att testa sin kundnöjdhet är att låta sina konsumenter fylla i en 
klassisk enkät för en ”Kundbarometer” eller ”Nöjd-Kund-Index”. Dessa 
undersökningar värderar bara själva utfallet av en tjänst och inte vad som ligger till 
grund för själva betyget. Det berättar bara om kunden är tillfredställd eller inte och 
inte vad det beror på, vilket i sig gör att företaget enbart får information om de är bra 
eller dåliga på något men inte varför eller hur de kan bättra sig.  
 
Vi anser därför att det finns ett problem värt att undersöka och har valt att titta på 
relationen hyresgäst och hyresvärd. Det vill säga hur hyresgästen upplever den 
erbjudna tjänsten från hyresvärden, ”rätten att bebo en lägenhet under avtalad tid”, 
samt hur hyresgästen upplever de olika beståndsdelarna i den utbjudna tjänsten.  
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Vilka bakomliggande delar av relationskvalitet är av betydelse i relationen mellan 
hyresgäst och hyresvärd? 
 
Vårt syfte med studien är tudelat… 
 
…dels tillverka en sambandsmodell med samlade bakomliggande faktorer för 
utvärdering av relationskvalitet och empiriskt använda oss av denna. 
 
…samt testa modellen i relationen mellan hyresgäst och hyresvärd. 
 
1.2 Vilka undersöker vi och vilka undersöker vi inte? 
 
I vår studie har vi valt att avgränsa den undersökta populationen till den privata sidan 
av ÖviksHem AB:s hyresgäster. Detta för att vi avser att undersöka de privata 
hyresgästerna och inte lokaluthyrning till företag, då vi vill se vilka faktorer som 
definierar relationskvalitet i relationen mellan hyresvärd och hyresgäst.  
 
1.3 Ämnesval 
 
Som tidigare beskrivits i problembakgrunden är relationsmarknadsföring en 
utveckling av den klassiska marknadsmixens 4 P:n. Betydelsen av 
konsumentrelationer har fått allt mer plats i dagens marknadsföring. Begrepp som 
konsumentfokus, tjänstekvalitet, Customer Relationship Management är mycket 
vanliga i teorier. Vi finner det intressant att vända på denna diskussion där det ofta är 
stort företagsfokus i teorierna och ha ett konsumentfokus. Vi vill genom detta 
ämnesval få användning av våra tidigare marknadsföringsstudier och har därför valt 
att fördjupa oss inom ämnet tjänste- och relationsmarknadsföring. 
 
1.4 Här definierar vi tjänst och relation 
 
Relation: I denna studie definieras en relation genom en kommunikation mellan en 

konsument och en tjänsteleverantör. Det vill säga de olika kontaktytorna 
som skapas mellan hyresgäst och hyresvärd, där information utbytes 
mellan båda parter i en dialog. Relationen är således summan av alla de 
olika kontakterna mellan hyresgäst och hyresvärd.  

 
Tjänst:   Den totala utbjudna tjänsten, kärntjänst, bitjänst och stödtjänst. I detta 

fall är själva kärntjänsten tak över huvudet för hyresgästen och 
bitjänsterna är tvättstugor, lekparker, etc. Stödtjänsterna som behövs för 
att kunna använda kärntjänsten är bland annat ÖviksHems 
ekonomiavdelning, kösystem och bovärdar.  
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1.5 Disposition 
 
Här nedan redogör vi för de olika avsnitten i uppsatsen. Detta för att visa på 
strukturen och vad de olika delarna behandlar. 
 
2 Teoretisk metod 
I detta avsnitt kommer vi att ge läsaren en guide för hur det teoretiska avsnittet 
utformats och varför det har utformats på just det sättet. Vi kommer även att ge er en 
bild av vilka människor vi är och ge en förklaring till hur det har kommit att påverka 
vår uppsats.  
 
3 Teori 
I detta avsnitt avser vi redovisa de teorier vi tycker är relevanta för att till slut kunna 
analysera det empiriskt undersökta jämte den generella teorin inom ämnet. 
 
4 Genomförande 
Här förklaras det hur vi gått tillväga för att söka information från den empiriska 
verkligheten vi valt att undersöka och vilka betydelser det haft för vår uppsats.  
 
5 – Empiri 
I denna del har för avsikt att presentera resultatet av den enkät vi lämnat till 
ÖviksHems hyresgäster.  
 
6 – Analys och resultat 
I detta avsnitt avser vi att ställa våra befintliga teorier kring det aktuella 
ämnesområdet mot det insamlade empiriska materialet.  
 
7 – Slutsatser 
Här ger vi ett kortfattat svar till det vi kommit fram till i vår uppsats. Att ge svar på vår 
frågeställning samt hur vi fyllt vårt syfte. Förslag till fortsatta studier ges också.  
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KAPITEL 2 

 
 
METODOLOGISKT RESONEMANG 
 
I detta avsnitt ger vi läsaren en guide för hur det teoretiska avsnittet utformats och 
varför det har utformats på just det sättet. Vi ger även en bild av vilka människor vi är 
och en förklaring till hur det har kommit att påverka vår uppsats.  
 
2.1 Vilka är vi uppsatsförfattare? 
 
Hur kan det vara så att samma händelse bevittnas av flera olika personer men 
samtidigt berättas ett lika stort antal olika versioner när händelsen efteråt skall 
förklaras. Det beror på att vi alla har olika sätt att betrakta händelsen och därmed 
olika sätt att tolka varför och hur det hände. Svaret på detta ligger i individens sociala 
arv, utbildning och tidigare praktiska erfarenheter. (Johansson-Lindfors, 1993) Därför 
är det viktigt att belysa författarnas bakgrund då det påverkar uppsatsen i olika grad.  
 
2.1.1 Vår erfarenhet av att vara hyresgäster  
 
Joakim Ludvigsson är född 1978. Genom åren har jag bott på ett flertal olika 
adresser, vilket per automatik innebär en kontakt och relation med ett lika stort antal 
olika hyresvärdar. Jag har i skrivande stund både en hyresrätt och en bostadsrätt och 
min erfarenhet säger att mitt behov av en relation till mina tidigare hyresvärdar har 
inte varit särkskilt stort så länge allt basala i mitt boende, (vatten, värme, avlopp etc 
etc), fungerat som det ska. Därför har det i uppsatsen påverkat genom att jag haft en 
förutfattad mening att alla är som mig, att en relation är onödig genom att man bara 
vill ha kontakt med sin hyresvärd när ett problem har uppstått. Genom åren har det 
för mig varit ytterst sällan och därför har jag haft mycket liten eller ingen kontakt med 
min hyresvärd eller bovärd. Dock efter att ha genomfört denna undersökning har jag 
dragit lärdomen att jag inte alls är representativ för majoriteten av hyresgästerna, där 
relationsspecifika variabler som kontakten med Bovärden och ÖviksHems övriga 
personal bedöms viktiga för merparten ur vår population.  
 
Knut Muhrén är född 1981, har bott hos flertalet olika privata hyresvärdar men har 
aldrig hyrt lägenhet från ett allmännyttigt kommunalägt bostadsbolag.  Mina 
erfarenheter säger mig att jag inte har haft något behov av djupare relation med min 
hyresvärd, så länge de funktionella delarna i en lägenhet har fungerat och delar 
därmed Joakims uppfattning att en hyresvärd inte behöver skapa någon djupare 
relation med sina hyresgäster. Dock har jag lärt mig av studien att både jag och 
Joakim representerar en minoritet av hyresgästerna.  
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2.1.2 Utbildning 
 
Både Knut och Joakim har till största delen läst inom U.S.B.E, (Handelshögskolan i 
Umeå), med en gemensam avstickare till Genova en termin, där olika 
finansieringskurser stod på schemat. Studierna påbörjades år 2002 och är tänkt att 
avslutas i och med denna uppsats. Genom våra utbildningar har vi en gedigen 
teoretisk grund där tonvikten av studierna på C- och D-nivå legat inom 
marknadsföring, med några kurser inom management och finansiering inkluderat. 
Genom studierna har vi läst om och är bekant med flera av de olika teorier vi använt 
oss av i det teoretiska kapitlet. Visst kan man anse att det funnits en risk för att vi valt 
modeller och teorier vi redan känt till och som vi varit belästa på. Dock anser vi att vi 
haft en djupare genomsökning av teorier inom ämnesområdena relations- och 
tjänstemarknadsföring och har därigenom använt oss av teorier och modeller vi 
tidigare inte har stött på i de kurser vi har läst då vi hittat teorier vi ansett passa vår 
modell.  
 
2.2 Vilka linser använder vi? 
 
Studier av en verklighet kan ses ur olika perspektiv och i detta sammanhang handlar 
det om vi ser det från hyresgästens eller hyresvärdens verklighet. (Lundahl & 
Skärvad, 1999) Då fokus i vår studie ligger på hyresgästens bedömning av sin 
relation till hyresvärden faller det sig naturligt att studera situationen ur hyresgästens 
perspektiv. Syftet med studien är att se vilka delar av relationen som är viktiga för en 
kvalitativ relation för en hyresgäst till sin hyresvärd, därmed vinner vi ingenting på att 
se det ur hyresvärdens perspektiv, då ett företagsperspektiv skulle ge svar på hur 
företaget arbetar med relationer men inte ge svar på vad hyresgästen anser vara 
viktigt i relationen till hyresvärden. Skulle en större studie genomförts hade det 
kunnat ge en djupare förståelse för problemet om även hyresvärdens perspektiv 
tagits med i uppsatsen och därigenom fått en helhetsbild av hela tjänstekonceptet. 
Dock har vi på grund av den korta tid vi har att skriva denna uppsats och för att 
kunna få en kvalitet i uppsatsen, valt att fokusera på hyresgästens perspektiv.  
 
2.3 Hur ser vi på kunskap? 
 
Normalt delas kunskapssyn in i ytterligheterna positivism respektive hermeneutik. 
Positivismen har sitt ursprung i den naturvetenskapliga traditionen, där syftet är att 
generera kunskap som är positiv och utvecklande för mänskligheten. Positivisten 
hävdar att det går att undersöka ett objekt utan att forskarens värderingar påverkar 
slutresultatet. Positivisten förespråkar avbildning utan påverkan från forskaren, vilket 
skall försäkras via en beprövad metodik där samma undersökning skall kunna utföras 
upprepade gånger med samma resultat. Människan ses, i den extrema positivistens 
ögon, likt en passiv varelse vilken innehar en betydelselös position. Positivisten vill 
undersöka och uttyda samband mellan beståndsdelarna, detta skiljer sig tydligt från 
hermeneutiken som istället vill se och uttyda delarna i sitt sammanhang och på så vis 
få en helhetsbild. (Patel & Davidsson, 2003) 
 
Vi har en hermeneutisk grundsyn på bildandet av kunskap, där vi anser att 
människan är aktiv och hela tiden utvecklas. Vi delar inte positivismens ideal där allt 
går att mäta och kvantifiera i absoluta tal, vi anser att när människor är inblandade 
finns det alltid utrymme för tolkningar av resultat utanför det kvantifierade. Genom 
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vårt val att använda en kvantitativ metod i detta uppsatsarbete har vi en positivistisk 
hållning till informationsinsamlingen och statistiken vi fick ut av den insamlingen. Det 
vill säga att vi har en objektiv hållning till den kvantitativa informationen i enkäterna 
och statistisk data vi sammanställt i det empiriska avsnittet. Det vill säga, har en 
hyresgäst svarat en 7:a på vad den förväntar sig av företaget på en enkätfråga, tolkar 
vi det inte som att han kanske hellre menade en 6:a.  
 
Vi anser att det är svårt att uppnå objektivitet eftersom världen uppfattas olika av 
olika människor och den verklighet som varje individ ser är tolkad utifrån egna 
erfarenheter som personen har samlat på sig i livet. Därför är människan en viktig del 
i kunskapsbildningsprocessen där de personliga egenskaperna spelar en betydande 
roll och är någonting som bör ses som en tillgång i forskningsprocessen. 
 
Vårt forskningsproblem besvaras med en kvantitativ undersökning då vi vill ha bred 
information från många svarande. Studien syftar till att beskriva hur hyresgäster 
bedömer sin relation till hyresvärden, där vi genom vårt stickprov vill kunna 
generalisera till hela målpopulationen.  
 
Då vi uppsatsförfattare har en hermeneutisk grundsyn anser vi att verkligheten ligger 
i betraktarens öga och det är upp till betraktaren att tolka sin egen verklighet. Därmed 
sagt att generaliserbarheten är begränsad till liknade situationer för allmännyttiga 
kommunala bostadsföretag där situationen är likartad. Skulle samma undersökning 
utföras i en annan stad med en annan kultur och med en annan hyresvärd tror vi att 
resultatet skulle kunna ha blivit ett annat.  
 
2.4 Hur närmar vi oss verkligheten? 
 
När man ska undersöka en verklighet finns det två ansatser att välja mellan, 
nämligen induktiv och deduktiv ansats. 
 
Vid deduktiv ansats, bevisföringens väg, utgår forskaren från teoretiska resonemang 
för att undersöka hur väl de stämmer överens med den valda empirin. När forskaren 
använder deduktion väljs ofta kvantitativ ansats och metod. (Olsson & Sörensen, 
2001) Det stora arbetet ligger i aktiviteten med datainsamlingen, detta sätt är vanligt 
när man vill avbilda ett fenomen. (Johansson, Lindfors, 1993) Genom att vara 
deduktiv i sitt sätt att angripa verkligheten kan man utifrån generella principer dra 
slutsatser om enskilda företeelser. (Andersen, 1998) 
 
Den stora skillnaden mellan de båda ligger i vilken ände man väljer att börja, om man 
syftar till att bidra till en utökad generalisering av teorin eller söker en bekräftelse eller 
avvikelse från teorin. (Andersen, 1998) 
 
I den induktiva ansatsen, upptäcktens väg, utgår man från den empiriska 
verkligheten för att sedan utforma hypoteser och generera ny teori. Man undersöker 
ett fenomen utan att ha grundat det på redan befintliga teorier. Risken med induktiv 
ansats är att det inte går att generalisera då det empiriska materialet för händelsen 
eller fenomenet är unikt för just den situationen. (Johansson-Lindfors, 1993) 
 
I vår studie har vi utgått från en teoretisk referensram för att beskriva hur 
hyresgästerna ser på tjänstekvaliteten och relationskvaliteten hos deras hyresvärd 
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ÖviksHem AB. Vi har använt litteratur inom ämnesområdet relation- och 
tjänstemarknadsföring och slutligen sammanfattat det i en sambandsmodell. Det vi 
tagit med i sambandsmodellen är det vi anser passa i relationen mellan en hyresgäst 
och hyresvärd, detta då den litteratur vi läst igenom är empiriskt testad mot andra 
branscher i tjänstesektorn och därför inte helt och fullt passar in i vår studie.  Denna 
modell har sedan legat till grund för den enkät hyresgästerna svarat på, detta för att 
kunna få information kring den empiriska verkligheten. Vi kan då säga att vi är 
deduktiva i vår ansats då vi avser att testa redan befintliga teorier, genom att 
använda oss av en teoretisk referensram för att beskriva hyresgästens verklighet.  
  
2.5 Sekundära källor 
 
Sekundära källor är information insamlat i annat syfte än vårt eget. (Lundahl & 
Skärvad, 1999) De sekundära källorna är till exempel litteratur, vetenskapliga artiklar, 
årsredovisningar etc. Trovärdigheten i de sekundära källorna anses stor då man kan 
förutsätta att författaren varit noga med att granska, kontrollera och jämfört 
uppgifterna. (Ejvegård, 1996) Problemet med sekundära källor är att man använder 
sig av data vilken insamlats och analyserats i annat syfte och skall sedan analyseras 
ytterligare. (Johansson Lindfors, 1993) 
 
I vår studie behandlas ämnesområdet tjänste- och relationskvalitet. För att söka 
djupare kunskap i ämnet letade vi relevanta vetenskapliga artiklar samt vetenskaplig 
litteratur. För litteratur användes bibliotekets databas med allmänna sökord; 
“relationsmarknadsföring”, “tjänstemarknadsföring”, ”relationship marketing” och 
”service marketing”. 
 
För att samtidigt kunna ta del av det senaste inom forskningen samt styrka de olika 
teorierna vi valt och för att ta del av kritik mot dem söktes vetenskapliga artiklar med 
lite mer specificerade sökord: ”service quality”, ”service conceptualization”, 
”consumer behaviour”, ”consumer needs”, ”relationship quality”, ”consumer market” 
och ”business to customer”.  
 
För att hitta litteratur inom ämnesområdet användes Umeå 
Universitetsbibliotekstjänst Album och vid artikelsök användes Business Source 
Premier samt Emerald, vilka är databaser med olika tidskrifter där vi hittade våra 
vetenskapliga artiklar på Journal of Marketing. 
 
Vi anser att det är och har varit viktigt att använda oss av klassisk litteratur inom 
ämnesområdet och samtidigt styrka samt kritisera denna litteratur genom 
vetenskapliga artiklar där dessa teorier blivit testade och antingen bekräftade, 
modifierade eller förkastade. Detta kan exemplifieras av Brady & Cronins 
tjänstekvalitetsmodell vilken är en vidareutveckling av olika andra modeller, däribland 
Parasuramans et als Gap-modell och Grönroos Tjänstekoncept-modell. Vi har kritiskt 
tittat på hur de har testat dem empiriskt, där de testat teorierna på branschområdena 
bank, bilverkstad, restaurang och sjukvård. Detta medför att de bakomliggande 
faktorerna skiljer sig i vår sambandsmodell för att vara bättre anpassade till vår 
studie.  
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2.6 Källkritik 
 
Att vi kritiskt granskar det material och data vilken samlats in är en förutsättning för 
att kunna säkerhetsställa en högre kvalitet i bedömningen av den. Det är både det 
teoretiska och det empiriska materialet som ska granskas kritiskt. Utifrån 
problemformuleringen bör forskaren även bedöma om källan är användbar samt 
författarens ställning, seriositet och objektivitet. Att använda sig av den senaste 
forskningen inom det teoriområde man studerar är eftersträvansvärt, men det ska 
inte ses som en regel då den senaste forskningen inte alltid är den bästa. 
(Johansson-Lindfors, 1993)  
 
Vi har i vissa delar av vår teori gått tillbaka till ursprungskällan, men vi har även 
använt oss av sekundärkällor. I dessa fall har vi använt författare med gott anseende 
inom forskningsområdet med många publicerade vetenskapliga artiklar samt att de 
ofta är citerade i andra källor. Vi har använt enbart vetenskapliga artiklar vilka är 
vetenskapligt granskade innan de är publicerade, detta genom att välja peer-
reviewed i sökmotorn för Business Source Premier. Då relations- och 
tjänstemarknadsföring är förhållandevis etablerat har vi använt både äldre litteratur 
samt nyare vetenskapliga artiklar för att komplettera urpsrungsteorier för att se hur 
de testats och modifierats över tid. De artiklar vi använt oss av kommer alla från 
väletablerade och erkända tidskrifter, till exempel Journal of Marketing och European 
Journal of Marketing. Därför anser vi att dessa artiklars trovärdighet är hög, då dessa 
blivit kritiskt granskade av andra forskare inom samma ämnesområde innan de blivit 
publicerade.  
 
Ett problem är att majoriteten av litteraturen samt de vetenskapliga artiklarna är som 
merparten av all marknadsföringslitteratur, skriven på engelska. Detta medför ett 
problem då vissa tolkningsfel kan föreligga vid översättning av de olika begreppen, vi 
har då valt att i vissa situationer även skriva ut den engelska förklaringen. Detta för 
att läsaren själv kan avgöra hur väl översättningen stämmer. 
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KAPITEL 3 

 
TEORI 
 
I detta avsnitt avser vi redovisa de teorier vilka vi anser relevanta för att till slut kunna 
analysera det empiriskt undersökta jämte den generella teorin inom ämnet. 
 
3.1 Val av teorier 
 
Då studien syftar till att undersöka hyresgästens bedömning av sin relation till sin 
hyresvärd och sitt boende behöver vi en teoretisk referensram där 
relationsmarknadsföring är det centrala begreppet. Teorier kring tjänstekvalitet och 
relationskvalitet är stora beståndsdelar i det teoretiska kapitlet. Vi redogör först 
deskriptivt för tre modeller kring tjänstekvalitet, dels Parasuraman, Zeithaml & Bitners 
Gap-modell för tjänstekvalitet, Brady & Cronins modell för tjänstekvalitet och 
Gröönros tjänstekvalitetskoncept. Därefter har en djupdykning kring hur de 
grundläggande faktorerna för relationskvalitet definierats för att senare ligga till grund 
för vår sambandsmodell där vi sammanför begreppet tjänstekvalitet och 
relationskvalitet.  Fortsättningsvis kommer begreppen tjänstekvalitet och 
relationskvalitet att behandlas synonymt under begreppet relationskvalitet.  
 

3.2 Relationen mellan konsument och företag 
 
Det centrala i relationsmarknadsföringen är interaktionen mellan konsument och 
företag. Sanningens ögonblick är inte bara konsumentens kontakt med säljaren utan 
all form av kontakt med företagets olika funktioner såväl mänskliga som impersonella 
såsom till exempel Internet. I mötet mellan alla de olika funktionerna och 
konsumenten produceras tjänsten och sanningens ögonblick kan vara många olika. 
Men gemensamt är att konsumenten interagerar med någon av företagets funktioner 
på något sätt och tjänsten produceras och konsumeras samtidigt. Det är i detta möte 
som värde skapas av konsumenten och företaget gemenensamt. Det är i kontakten 
med konsumenten företagets personal blir deltidsmarknadsförare och en bärare av 
företagets budskap ut till konsument. Ur ett konsumentperspektiv kan man dela in 
servicemötet i dessa delar: (Gummesson, 2002) 
 

• Relationen till företagets frontpersonal: här menat interaktionen mellan 
företagets personal och konsumenten i sanningens ögonblick, konsumenten 
är medproducent och samtidigt delaktig till tjänstens leverans, kvalitet och sin 
egen nöjdhet över tjänsten. För en hyresgäst kan det innebära att man själv är 
delaktig i att ge rätt information till sin hyresvärd då något gått sönder, att man 
sett till att hantverkare kan ta sig in i lägenheten om det ska repareras något.  

 
• Hyresgäst till hyresgäst-relation: Här behöver hyresgästerna interagera med 

varandra för att tjänsten skall kunna fullbordas. Där tjänsteleverantören 
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tillhandahåller system, miljö och personal. I vårt fall blir det situationer där 
hyresgästen socialiserar eller möter andra hyresgäster eller påverkas av sina 
grannar. Det kan vara allt från att en hyresgäst störs av att en granne spelar 
hög musik till att de ska sköta allmänna utrymmen såsom tvättstugan 
tillsammans.   

 
• Servicelandskapet: på det sätt landskapet är designat kring det område som 

tjänsten produceras och konsumeras är viktigt för hur relationen uppfattas till 
hyresvärden. Bostadshus och lägenheters arkitektur, butikers utformning, hur 
lokaler och utrymmen uppfattas av konsumenten är olika exempel på 
servicelandskap.   

 
• Relationen till företagets system för att tillhandahålla tjänsten: Denna del av 

tjänsten är minst lika viktig som kontakten mellan människa och människa. 
Den vanligaste formen av relation är den mellan hyregästen och företagets 
hemsida. Det går att likna vid det fysiska servicelandskapet.  

 
Gummesson, (2002), menar att dessa punkter ligger till grund för en relationskvalitet 
vilken har till syfte att uppnå konsumenttillfredställelse.  
 
3.3 Varför tjänstekvalitet är viktigt för relationskvalitet 
 
Enligt Payne et al (1994) är relationsmarknadsföring den centrala punkten som 
binder samman tjänstekvalitet, marknadsföring och den tillhandahållna tjänsten. Det 
innebär att företagets relation med konsumenterna bygger på dessa delar, det vill 
säga om konsumenterna inte är nöjda med tjänstekvaliteten blir det svårt att skapa 
en relation. Sambandet mellan den upplevda tjänstekvaliteten och 
relationsmarknadsföringen bekräftas även av Holmlund & Kock (1996) vilka anser att 
tjänstekvalitet är en fundamental förutsättning för skapandet av en relation med 
konsumenten.  
 
Crosby et al (1990) visade även på det faktum att tjänstekvalitet kan anses vara en 
grundläggande förutsättning för att kunna skapa relationskvalitet mellan företag och 
konsumenter, men anser även att tjänstekvalitet inte är tillräckligt för att skapa 
relationskvalitet.  
 
Även Wong & Sohal (2006) har identifierat samband mellan konsumentens upplevda 
tjänstekvalitet och styrkan i relationen med företaget, men de har framförallt visat på 
ett positivt samband mellan konsumentens upplevda tjänstekvalitet och deras 
förtroende för företaget. Vidare har de även identifierat positivt samband mellan 
konsumenternas förtroende och engagemang för företaget samt mellan 
konsumenternas engagemang och styrkan i relationen till företaget. Vidare har de 
även empiriska bevis på att styrkan i konsumentens relation till företaget är positivt 
sammanlänkad med relationens kvalitet. Liang & Wang (2005) har identifierat ett 
positivt samband mellan att konsumenten är nöjd med den upplevda tjänstekvaliteten 
och dess intentioner eller öppenhet till att inleda en relation med företaget. 
 
Wulf & Iacobucci (2001) uppfattade i sin undersökning att konsumentens 
tillfredställelse med tjänsten var en förutsättning för att bygga en relation mellan 
parterna. Även Iacobucci & Hibbart (1999) identifierade att konsumentens 
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tillfredställelse med tjänstekvaliteten var en grundläggande förutsättning för att börja 
bygga på en relation mellan företag och konsument. Tillika Gruen (1995) fann att 
konsumentens tillfredställelse med tjänsten är en förutsättning för relationsbyggande, 
även Hsieh & Hiang (2004) har empiriskt testat och bekräftat att tillfredställelse är en 
viktig faktor för skapandet av en relationsprocess.  
 
Alla dessa akademikers forskning tyder på att konsumenten måste vara nöjd med 
den upplevda tjänstekvaliteten för att det ska kunna utvecklas en kvalitativ relation 
mellan konsumenten och tjänsteleverantören.  
 
3.4 Relationskvalitet 
 
Tidigare har vi diskuterat samt visat att tjänstekvalitet och konsumenttillfredställelse 
är förutsättningar för byggandet av relationer mellan företag och dess konsumenter, 
men vilka faktorer skapar kvalitet i relationen mellan dessa parter? Vi har i vår 
litteratursökning undersökt vad forskningen inom tjänste- och 
relationsmarknadsföring urskiljt för underliggande faktorer för skapandet av 
relationskvalitet och sedan valt de faktorer vi tycker passar in i relationen mellan 
hyresvärd och hyresgäst.   
 
3.4.1 Förtroende och engagemang 
 
Ford (1980) var en av de första att visa på förtroende och engagemang som viktiga 
stöttepelare för byggandet av långsiktiga relationer. De forskare det dock refereras till 
oftast när det gäller engagemang och förtroende är Morgan & Hunt (1994) De kallar 
engagemang och förtroende för nyckelvariabler vilka fungerar som medlare i 
situationer mellan de parter relationen berör. Närmare betyder det att när parterna i 
en relation känner engagemang och förtroende för varandra lägger det grunden för 
en stark och långsiktig relation. Engagemang definerar de som: … the enduring 
desire to maintain the valued relationship. Medan förtroende definierar de som: the 
willingness to rely on an exchange partner in whom one have confidence in. Wulf & 
Iacobucci (2001) använder också engagemang och förtroende som 
grundförutsättningar för relationsbyggande. 
 
Även Wong & Sohal (2006), Liang & Wang (2005), Source & Edward (2004) och 
Hibbard & Iacobucci (1999), Palmatier et al (2006) och Gummesson (2002) har 
empiriskt prövat samt bekräftat att engagemang och förtroende är två underliggande 
faktorer för relationsskapande processer. Medan Anderson & Weitz (1989), Crosby 
et al (1990), Doney & Cannon (1997) Holmlund (2001) och Hsieh & Hiang (2004) 
endast använt sig av förtroende som bakomliggande faktor och tillika förutsättning för 
skapandet av långsiktiga relationer.   
 
Många av de artiklar vilka refererats till ovan behandlar förtroendets och 
engagemangets roll i relationen mellan företag och inte mellan företag och 
konsument. Det har diskuterats om engagemang och förtroende verkligen är 
bestämmande faktorer för skapandet av relationer mellan företag och konsumenter. 
Det diskuteras till och med om det överhuvudtaget existerar relationer mellan dem, 
eftersom dessa situationer skiljer sig både strukturellt och kontextuellt från relationer 
mellan företag. Både Tynan & O’Malley (1998) och Iacobucci & Hibbard (1999) har 
ifrågasatt funktionen av förtroende och engagemang i relationen mellan företag och 
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konsumenter. Tynan & O’Malley (1998) anser att betydelsen av engagemang och 
förtroende för relationsskapande har överdrivits, de anser att de socialpsykologiska 
termerna, (t ex tillmötesgående, pålitlighet, förtroende och engagemang), inte 
existerar eller kan förklara relationen mellan företag och konsumenter. De går till och 
med så långt att det anser att det inte finns några empiriska bevis på att det existerar 
relationer mellan företag och konsumenter. De menar att utbyte mellan konsumenter 
och företag oftast kännetecknas av både transaktion- och relationselement. 
Emellertid menar de att relationer kan existera mellan företagets representanter och 
konsument om produkten eller tjänsten kräver hög grad av delaktighet, har en 
konstant efterfrågan samt innebär regelbunden kontakt mellan parterna. Även Gruen 
(1995) ifrågasatte Morgan & Hunts modell med engagemang och trovärdighet som 
nyckelvariabler för relationsskapande i en konsument och företags kontext, dock 
visade den empiriska undersökningen att båda variablerna var viktiga för relationens 
utveckling och långsiktighet, med tillägget att utöver dessa faktorer krävdes det 
dessutom att konsumenten var nöjd med tjänsten, vilket vi har diskuterat tidigare. 
Source & Edwards (2004) undersökning av konsumenters uppfattning av faktorer 
viktiga för en långsiktig relation visade även den på att konsumenterna ansåg att 
förtroende och engagemang var viktiga egenskaper för en relation. Även Garbarino & 
Johnson (1999) har testat Morgan & Hunts (1994) teori om förtroende och 
engagemang och deras resultat skiljer sig något från de tidigare, de kom fram till 
slutsatsen att dessa faktorer bara är bestämmande för relationen mellan företag och 
konsument om tjänsten eller produkten i sig inbjuder till relationer.  Det kan vara 
tjänster där konsumenten måste involvera sin person för att tjänsten ska kunna 
produceras, till exempel ett psykologbesök, klippning hos en frisör etc etc.  
 
Utifrån denna diskussion anser vi, trots kritiken, att engagemang och förtroende är 
två viktiga bakomliggande faktorer för att skapa kvalitativa relationer mellan företag 
och konsumenter. Eftersom den tjänst som behandlas i vår undersökning uppfyller 
Tynan & O’Malleys (1998) krav på oelastisk efterfrågan, hög grad av delaktighet 
samt regelbundna kontakter. Där hyresgästens efterfråga på bostad alltid kommer att 
finnas då människan alltid måste söka sig tak över huvudet. Delaktigheten av 
hyresgästen ser vi också som hög då man samproducerar tjänsten tillsammans med 
hyresvärden, hyresvärden står för lägenheten och vilken standard det är på den samt 
hur gemensamma ytor, lokaler och utrymmen ser ut.  
 
Förtroende och engagemang är de två faktorer det oftast diskuteras kring när 
forskare ska identifiera grunden för en relation, vi anser dock att dessa inte räcker för 
att förklara bakgrunden till relationen mellan en hyresvärd och dess hyresgäst och 
har därför sökt i litteraturen efter fler faktorer viktiga för att skapa relationskvalitet.  
 
3.4.2 Relationens längd och frekvens 
 
Gummesson (2002) framhåller att en av de viktigaste grundpelarna för en kvalitativ 
relation är långsiktigheten eller varaktigheten i relationen. En långsiktig relation blir 
enligt Gummesson (2002) effektivare för alla inblandade parter, de lär sig att hantera 
relationen och utnyttja den intensivare. Även Wang et al (2006) har uppfattat 
relationens längd som viktigt för totala relationskvaliteten mellan företaget och 
konsumenten, det vill säga desto längre relation ju bättre kvalitet på densamma. 
Anderson & Weitz (1989) menar att anledningen till att äldre relationer med lång 
varaktighet oftast är starkare eller av högre kvalitet beror på att dessa relationer 
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redan har gått igenom den turbulenta och kritiska perioden i början av en relation. 
Vidare menar de att när parterna har kommit förbi den turbulenta perioden och löst 
eventuella problem så lägger det en grund för en känsla av förtroende mellan 
parterna. Både Doney & Cannon (1997) och Coulter & Coulter (2002) anser att 
relationens varaktighet har en positiv inverkan på förtroendet mellan parterna, ju 
längre relationen har varat desto djupare förtroende infinner sig mellan parterna. 
Vidare innebär det att ju mer erfarenhet parterna har av en relation ju lättare kommer 
det vara att förutse den andra partens framtida beteende i olika situationer, det här 
förstärker förtroendet i relationen och minskar osäkerheten.  
 
3.5 Grönroos tjänstekvalitetskoncept    
 
Grönroos (1984) menar att företag endast kan skapa tjänstekvalitet om de kan 
definiera hur konsumenterna upplever tjänstekvaliteten och bestämma vilka faktorer 
som influerar tjänstekvaliteten. Kärnan i Grönroos modell bygger på att den av 
konsumenten upplevda tjänstekvaliteten är ett resultat av en utvärderingsprocess där 
konsumenten jämför förväntad kvalitet med upplevd kvalitet. Tjänstekvalitet är alltså 
beroende av dessa två variabler, förväntad tjänstekvalitet och upplevd tjänstekvalitet 
frågan är nu bara vilka aktiviteter och resurser det är som påverkar variablerna.  
 
Grönroos har i modellen delat upp upplevd tjänstekvalitet i två dimensioner: teknisk 
tjänstekvalitet och funktionell tjänstekvalitet. Den tekniska kvaliteten kan beskrivas 
med frågan ”Vad?”, ett exempel kan vara att passageraren har blivit transporterad 
från det ena stället till det andra, eller i vår undersöknings kontext, rätten att bo i en 
lägenhet varje månad.  
 
Den funktionella kvaliteten förklaras med frågan ”Hur?”, men kan även förklaras som 
mötet mellan konsumenten och tjänsteleverantören,  denna dimension kan även 
anses vara av psykologisk karaktär. Exempel på funktionell kvalitet är passagerarens 
möte med den anställde vid incheckningsdisken på en flygplats. I vår 
undersökningssituation är det hyresgästens möte med företaget via dess hemsida 
när de gör en felanmälan, mötet med bovärden i trapphuset, mötet med den 
anställde på ekonomiavdelningen via telefon eller mötet med den anställde på 
kontoret. Funktionell kvalitet kan även beskrivas som processen eller sättet hur den 
tekniska kvaliteten levereras till konsumenten. Konsumenten upplever såklart den 
funktionella kvaliteten på ett mycket mer subjektivt sätt en den tekniska kvaliteten.  
 
Konsumentens upplevelser av funktionell och teknisk kvalitet filtreras genom 
konsumentens syn på företagets image. Grönroos (1984) menar att tjänsteföretag 
inte enbart kan gömma sig bakom ett varumärke eller image eftersom konsumenten 
kommer att genomskåda dessa när de interagerar med företaget. Dock kan 
konsumentens negativa upplevelse mildras genom att konsumenten sedan tidigare 
har en positiv bild av företaget och dess image, konsumenten kan då vara 
överseende med misstag i tjänsteleveransen och fortfarande vara tillfredställd med 
tjänsten. Den av konsumenten upplevda imagen byggs framförallt upp av företagets 
tillhandahållna funktionella och tekniska kvalitet, men kan även påverkas genom 
externa faktorer så som traditioner, ideologier och word-of-mouth eller från företaget 
internt genererade faktorer, traditionell marknadsföring, det vill säga 
marknadskommunikation som till exempel: prissättning, reklam och pr. Dessa 
faktorer har emellertid mindre inverkan på konsumentens syn av företagets image än 
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konsumentens tidigare erfarenheter av företagets funktionella och tekniska kvalitet. 
(Grönroos, 1984)  
  
Vad påverkar då konsumentens förväntningar på tjänstekvaliteten? Enligt Grönroos 
(1984) styrs konsumentens förväntningar av företagets marknadskommunikation och 
den traditionella transaktionsmarknadsföringens komponenter, det vill säga samma 
komponenter som influerar företagets image, det vill säga marknadskommunikation, 
traditioner, ideologier, word of mouth. Dessa faktorer influerar konsumentens 
förväntningar på tjänsten, och om förväntningarna uppfylls av den upplevda tjänsten 
så kommer konsumenten att uppfatta den upplevda tjänstekvaliteten som 
tillfredställande, förväntningarna infrias genom upplevelsen.   
 
 

Förväntad tjänst Upplevd tjänst

Funktionell 

kvalitet

Teknisk 

kvalitet

Image

Upplevd tjänstekvalitet

* Marknadskommunikation 

* Tradition

* Word of mouth

* Image

 
Grönroos tjänstekvalitetsmodell,(1984) 

 
Grönroos har genom sin tjänstekvalitetsmodell brutit ned konceptet tjänstekvalitet i 
mindre delar utifrån hur en konsument upplever en tjänst och meningen är att företag 
med utgångspunkt i denna ska kunna kontrollera de olika faktorerna som påverkar 
konsumentens upplevelse av tjänsten. Grönroos (1984) visar även i sin artikel att 
modellen klarar av att empiriskt testas, mot en mängd olika tjänstebranscher. Även 
Mels et al (1997) kommer fram till liknande resultat som bekräftar Grönroos 
dimensioner av tjänstekvalitet. Lehtinen & Lehtinen (1991) har även de identifierat 
liknande dimensioner när de har utforskat konceptet tjänstekvalitet, de har urskilt 
dimensioner som motsvarar både teknisk och funktionell kvalitet men även vad 
Grönroos kallar image. Gummesson (1993) identifierade även dimensioner som 
stämmer överens med Grönroos tjänstekvalitets dimensioner, men Gummesson 
kallar dessa för konstruktions och produktionskvalitet. Det två dimensionella 
angreppssättet har inom tjänstemarknadsföring kommit att kallas för det europeiska 
eller det nordiska perspektivet av tjänstekvalitet (Brady, 2001).    
 
Grönroos modell för tjänstekvalitet ger en bra bild över konceptet tjänstekvalitet vad 
som dock saknas är metoder eller riktlinjer för hur de olika tjänstedimensionerna ska 
mätas ur konsumentens perspektiv. 
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3.6 Vad påverkar konsumentens förväntningar på tjänst? 
 

 
 
Genomgående för litteratur om relationskvalitet är kunskapen kring konsumentens 
förväntningar på tjänsten är för både tjänstekvalitet och konsumenttillfredställelse. 
(Zeithaml et al, 2002, Grönroos, 1984) 
 
3.6.1 Word of Mouth 
 
En del som påverkar en konsuments förväntningar är ”word-of-mouth”, det vill säga 
vad tidigare konsumenter har för erfarenhet av tjänsten. Har inte konsumenten i fråga 
någon erfarenhet av tjänsten ser den till att skaffa sig information på annat håll för att 
kunna bedöma om det möjliga värdet av tjänsten kommer att överensstämma eller 
överstiga priset av tjänsten. Sådana personer kallas experter, det vill säga tidigare 
användare av tjänsten och förmedlare av kunskapen i och kring tjänstens utförande. 
Vilka dessa kanaler av information är kan variera, dock räknas vänner, familj och 
övrig information hämtad från forum och konsumentupplysningar till den kategorin. 
Vikten av denna kanal för konsumenten är mycket stor, då denna information inte är 
utformad av företaget. (Zeithaml, Bitner, 2003) Alla har vi väl varit hyresgäster någon 
gång i livet, vilket borgar för att det finns en kraftig word-of-mouth kring hyresvärdar 
runt om i landet. Hur man ska bli behandlad som hyresgäst finns det mycket lagar 
och stadgar kring. Men hur det är att bo under en viss hyresvärd kan bara tidigare 
konsumenter berätta om.  
 
3.6.2 Personliga behov 
 
Personliga behov kan falla under fyra olika kategorier, fysiska, psykologiska, sociala 
och funktionella. Dessa olika behov skiljer sig från konsument till konsument. 
(Zeithaml, Bitner, 2003) Till exempel kan två olika hyresgäster uppleva vikten av att 
bo i en nyrenoverad lägenhet på helt olika sätt, där en hyresgäst väljer en lägre hyra 
och en lägenhet av sämre standard medan den andra söker en lägenhet som ger en 
högre grad av komfort och gör henne välmående men till ett högre pris.  
 
3.6.3 Tidigare erfarenheter 
 
En konsuments tidigare erfarenheter av konsumtion av samma typ av tjänst har en 
betydande roll för konsumentens uppfattning om vilka förväntningar den har på 
tjänsten. Har konsumenten redan en erfarenhet av tjänsten vet den vilken nivå av 
kvalitet den kan förvänta sig. Vilket också ligger till grund för om kvaliteten kommer 
att infrias med förväntningarna eller om de överträffar förväntningarna eller möjligtvis 
hamnar under och där med resulterar i missnöjdhet.  
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3.7 Tjänstekvalitets modell – Brady & Cronin 
 

 
 
Brady & Cronin (2001) har utformat denna modell utifrån fyra olika 
tjänstekvalitetsmodeller däribland Grönroos Nordiska modell (1984), Parasuraman & 
Zeithaml & Bitner tjänstekvalitetsmodell (1988). 
 
Brady & Cronin kritiserar föregående modeller för att ha misslyckats att bli 
vedertagna och allmänt accepterade. De anser att ingen modell kunnat komplettera 
den andra och att det saknas en modell vilken fångar in alla dimensioner som 
definierar tjänstekvalitet, de tar upp Grönroos två dimensioner, Rust & Olivers tre 
dimensioner till Parasuramans tio dimensioner. Genom en kvalitativ studie väljer 
Brady & Cronin att dela in tjänstekvalitet i tre underdimensioner, kvalitet i 
interaktionen, tjänstelandskapet och utfallskvalitet. Under dessa underdimensioner 
delas det upp ytterligare i tre olika deldimensioner. Dessa deldimensioner har även 
de tre underdimensioner som dock är gemensamma för alla, tillit, ansvar och empati. 
(Brady & Cronin, 2001) 
 
Kvalitet i interaktionen, även kallat sanningens ögonblick, ligger i kontakten mellan 
människa och människa. Där frontpersonalens attityd, beteende och expertis ligger 
till grund för hur konsumenten uppfattar den som kvalitativ och/eller lyckad. Huruvida 
frontpersonalen bemöter dig med vänlighet eller genom att vara mindre 
tillmötesgående, hur personen beter sig i konsumentkontakten och hur kunnig och 
kapabel kontaktpersonen är för att kunna hjälpa konsumenten med sitt problem 
avgör graden av tjänstekvalitet. (Brady & Cronin, 2001) 
 
Tjänstelandskapet är även det avgörande för hur konsumenten bedömer den totala 
tjänsten. Då en tjänst är intangibel krävs det att tjänsten förkroppsligas genom den 
miljö den konsumeras i eller att den berikas med fysiska attribut som gör det lättare 
för konsumenten att associera och utvärdera tjänsten. En restaurang är ett bra 
exempel på detta, där det inte spelar någon roll om servicen från restaurangens 
personal är av hög kvalitet om miljön i restaurangen är undermålig, där toaletterna är 
dåligt städade, bestick och porslin dåligt diskade etc etc. Inom tjänstelandskapet fann 
Brady tre underliggande dimensioner situationsfaktorer, lokalens design och sociala 
faktorer. (Brady & Cronin, 2001) 
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Den tredje underdimensionen till tjänstekvalitet är utfallskvalitet. Detta liknar 
Grönroos tekniska kvalitet och förklaras bäst med vad konsumenten får ut av tjänsten 
när den är färdigställd eller färdigkonsumerad. En konsults tekniska kvalitet skulle 
vara den förändring eller det värde konsumenten har erhållit av den konsumerade 
tjänsten. Den beskrivs också som tjänsteprodukten, det vill säga utkomsten av 
produktionen av tjänsten. Brady har i sin studie definierat tre underliggande faktorer 
som påverkar utfallskvaliteten, väntetid, fysiska attribut och yttre påverkan. (Brady & 
Cronin, 2001) 
 
3.7.1 Konsumentens kvalitetsdrivande faktorer 
 
Parasuraman, Bitner & Zeithaml (2002) kom fram till olika bakomliggande faktorer för 
konsumentens bedömning av kvaliteten på tjänsten.  
 

• Tillförlitlighet innebär konsekvent tjänstekvalitet och att konsumenten kan lita 
på att företaget utför tjänsten. Det innefattar att företaget utför tjänsten rätt den 
första gången.  

  
• Tillmötesgående, hur personalen är villig och kunnig nog att utföra tjänsten. 

Viktigt här är att personalen följer rutiner och återkommer till konsumenten 
snabbt, erbjuder snabb och korrekt tjänst.  

 
• Kompetens, personalens inneboende kunskap och förmåga att utföra tjänsten. 

Detta gäller för hela den frontpersonal som har kontakt med konsumenten.  
 
• Tillgänglighet, att kunna få kontakt med företaget är en av faktorerna för 

bedömning av kvalitet av tjänsten. Med tillgänglighet menas köer i telefon, 
telefontider, öppettider på kontoret, placering av kontor etc etc.  

 
• Vänlighet, innefattar empati, respekt, omtanke för konsumenten av 

frontpersonalen.  
 

• Kommunikation, att kommunikationen mellan konsument och företag skrivs på 
ett språk som konsumenten förstår och lätt kan ta till sig. Förklara varför saker 
blir som de blir, vad det är som påverkar varför förändringar sker och hur det 
kommer att påverka konsumenten.  

 
• Trovärdighet, att konsumenten känner att företaget är pålitligt, ärligt och tryggt, 

vilket stöttas av företagets varumärke, rykte och personalens karaktär. 
 

• Säkerhet, är avsaknaden av faror och risker av olika slag. Till exempel att 
brandstegar, nödutgångar finns och att gångarna är sandade på vintern för att 
förhindra halkolyckor. 

  
• Förståelse, att ha egenskapen att förstå konsumenten och dennes behov. Att 

se vilka krav en konsument har, ge personlig betjäning och känna igen 
stamkonsumenten. 
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• Tjänstelandskapet, de fysiska miljöerna där tjänsten produceras eller 
konsumeras även saker som förkroppsligar tjänsten som konsumeras. 
(Parasuraman, 1985) 

 
3.8 Vår sambandsmodell 
 

Interaktioner 

med hyresgäst

Kvalitet i 

tjänstens utfall

Word of mouth

Personliga behov

Tidigare 

erfarenheter

Hyresgästens 

förväntningar

Situationsfaktorer

Sociala faktorer

Fysisk omgivning

Hyresgästens 

upplevda 

relation
Relationskvalitet

Boendemiljö

Engagemang

Pålitlighet

Tillmötesgående

Förståelse

Förtroende

Relationens längd 
och frekvens

 
 
Efter genomgången av litteratur och teori kring ämnet har vi satt samman denna 
sambandsmodell. Där vi vill testa denna modell empiriskt för att se vilken eller vilka 
av de tre dimensionerna är viktigast för en hyresgäst när den skall bedöma sitt 
boende och sin hyresvärd.  
 
Det finns saker att förtydliga i denna modell. Under boxen för interaktioner med 
hyresgästen har vi inkluderat faktorer viktiga i själva relationen mellan hyresvärd och 
hyresgäst. Under boendemiljö syftar situationsfaktorer till faktorer som närhet till 
bekvämligheter, bostadsområdets läge, fastighetens skick etc. Sociala faktorer 
menas närhet till familj, vänner och vilka grannar man har. Med kvalitet i tjänstens 
utfall menar vi lägenheten i sig, det vill säga vad hyresgästen får ut av hyran. Nedan 
redovisas även vilka forskare som stöder faktorerna i vår modell. 
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KAPITEL 4 

 
GENOMFÖRANDE 
 
Här vill vi ge en förklaring till hur vi gått tillväga för att söka information från den 
undersökta verkligheten samt vilka betydelser det haft för vår uppsats.  
  
4.1 Val av metod 
 
När strategin för forskningen skall läggas upp är valet av metod mycket viktigt, där 
utgångspunkt för valet skall vara hur vi bäst besvarar problemformuleringen och 
uppfyller vårt syfte? 
 
Vi kan välja mellan att göra en kvantitativ eller en kvalitativ studie. I kvantitativa 
studier, vilka ofta är förknippade med naturvetenskapen, observerar, registrerar och 
mäter forskaren en mer eller mindre given verklighet. I detta perspektiv separerar 
även forskaren individen från omvärlden och försöker förklara hur den objektiva 
verkligheten ser ut och hur den är beskaffad. (Backman, 1998) Den kvantitativa 
metoden undersöker på bredden med lite information på många 
undersökningsenheter och metoden är systematisk och strukturerad, till exempel 
enkäter med fasta svarsalternativ. (Holme & Solvang, 1997) Denna metod är lätt att 
relatera till en positivistisk kunskapssyn. Den kvalitativa metoden inriktar sig istället 
på djup information om få undersökningsenheter. Denna metod ser verkligheten likt 
en individuell, social och kulturell konstruktion och undersöker hur människor 
uppfattar samt tolkar den omgivande verkligheten. (Backman, 1998)  
 
Det problem vi undersöker är av beskrivande karaktär där vi avser att beskriva 
hyresgästens bedömning hur de trivs med sitt boende och sin relation till 
hyresvärden ÖviksHem AB. Då vi avser att undersöka människors bedömning av sin 
relation till hyresvärden krävs det ett stort antal observationer vilket omöjliggör ett 
metodval av kvalitativ metod, på grund av tidsbrist och effektivitetsförlust. Vi anser att 
ett kvantitativt metodval med en enkätundersökning bäst fyller våra syften och ger 
oss den informationen som krävs för att svara på vår problemformulering, då vi 
behöver lite information med stor bredd från många undersökningsenheter för att 
kunna statistiskt analysera informationen.      
 
4.2 Hur samlade vi in vår information? 
 
Syftet med att samla in information är i första hand att samla tillräckligt med relevant 
information för att kunna besvara problemformuleringen. Hur information samlas in 
och vilken det är kommer att forma den kunskap och förståelse forskaren når. 
(DePoy & Gitlin, 1994) Nedan förklaras hur vi gått tillväga för att samla in vårt 
empiriska material genom primärkällor. 
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4.2.1 Förstahandsinformation 
 
Primärdata är den information vi själva samlat in direkt från hyresgästerna för att 
kunna svara på vår problemformulering och syfte, (Jacobsen, 2002) Det som avgör 
är närheten till informationslämnaren där ögonvittnesskildringar och 
förstahandsrapporter utgör en förutsättning för att bli kallad primärdata. I stort handlar 
det om att definiera den information vi samlat in i första hand. Det finns olika 
intervjumetoder för att samla in information, man kan grovt dela in metoderna i 
enkäter och intervju. Enkäter eller frågeformulär har hög grad av standardisering och 
struktur. Motsatsen, öppna intervjuer har istället låg grad av standardisering och 
struktur. (Patel & Davidsson, 2003)  
 
Vår undersökning är av kvantitativ natur med en enkät som verktyg för att samla in 
information. Den informationen hämtas från hyresgästerna direkt och faller därför 
inom ramen för en förstahandsinformation tillika primärdata. Vi har en närhet till 
enkätsvaranden på det sättet att vi sökte upp våra enkätsvaranden i två omgångar, 
först för att dela ut enkäten och sedan en andra gång för att samla in enkäterna. 
Utförligare beskrivning av denna metod återfinns under rubriken enkätens 
genomförande. Valet att samla in primärdata är avhängigt undersökningens 
problemformulering och syfte då vi vill undersöka hyresgästernas uppfattning av 
hyresvärden och deras relation till den samma, det vill säga information som inte går 
att finna i tidigare undersökningar. Det finns således inga sekundärdata som kan 
ersätta primärdata och förklara det undersökta problemet.   
 
4.3 Urvalsprocess 
 
Teoretisk population kallas alla de enheter intressanta för undersökningen, till 
exempel vid riksdagsval i Sverige så skulle det vara alla röstberättigade svenska 
medborgare. Det är hela den population det ska genereras kunskap om (Jacobsen 
2002). I vårt fall är den teoretiska populationen ÖviksHems samtliga hyresgäster. 
Enligt Dahmström (2000) kallas den population forskaren vill undersöka för 
målpopulation och för att det i praktiken ska vara möjligt att undersöka denna måste 
dessa enheter finnas i en urvalsram, vilket är ett register eller annan förteckning över 
populationens enheter. I vårt fall är ramen ÖviksHems register över totala beståndet 
av lägenheter. Då vi bara är intresserade av hyresgäster och inte de som bor i 
bostadsrätter har vi plockat bort dessa lägenheter ur vår urvalsram, det vill säga vår 
urvalsram består av en förteckning över ÖviksHems hyresrätter.  
 
Eftersom vi inte har resurser nog att undersöka samtliga individer i den teoretiska 
populationen, krävs det att vi gör ett urval, det vill säga ett stickprov ur den teoretiska 
populationen. Detta urval ska enligt Jacobsen (2002) vara en spegelbild i miniatyr av 
alla enheter för att vara representativ för alla enheter, eftersom vi vill generalisera 
från stickprovet till populationen. För att kunna generalisera från urvalet till 
populationen kommer det att ställas krav på urvalet, det måste skapas garantier för 
att inga grupper systematiskt faller bort eller att vissa grupper överrepresenteras så 
att urvalet blir skevt och icke representativt.  
 
Självklart har även stickprovets storlek en viktig betydelse, Lekvall & Wahlbin (2001) 
beskriver att säkerheten i undersökningen ökar med antalet undersökta enheter, det 
vill säga urvalets storlek påverkar med vilken säkerhet man kan generalisera 
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resultatet till målpopulationen. Vidare anser Lekvall & Wahlbin (2001) att ju fler 
variabler att undersöka desto större stickprov för att fortfarande kunna göra statistiskt 
accepterade skattningar.  
 
Eftersom vår teoretiska modell innehåller en mängd olika variabler ställs en del krav 
på stickprovets storlek. Enligt Dahmström (2000) krävs det att antalet 
undersökningsenheter för undersökningsvariabeln åtminstone överstiger 30 enheter 
för att det ska vara möjligt att göra en normalfördelningskurva, vilket krävs för att 
kunna göra meningsfulla statistiska analyser. Den undersökningsvariabel vi har full 
kontroll över är i vilket område respondenten bor. Eftersom vi har tre olika områden 
vill vi minst ha 30 svar i varje. För att vara säkra på att vi skulle få åtminstone 30 svar 
för varje område så valde vi att gå ut med 200 enkäter, då vi var osäkra på vilket 
bortfallet.  Valet av just dessa områden kommer vi senare att diskutera och klargöra.  
 
När en undersökning ämnar att med statistisk säkerhet uttala sig om en population 
fordras att det dragits ett sannolikhetsurval, att slumpen kommer att ge ett urval vilket 
är en exakt avbild av populationen kan man dock inte förvänta sig, det kommer att 
finnas avvikelser, dessa kan dock statistiskt säkerställas. (Dahmström, 2000) Vi 
kommer i följande stycken att beskriva hur vi gått tillväga för att uppfylla kriterierna för 
ett sannolikhetsurval och vilken metod vi har valt.  
 
Vi har valt att göra ett stratifierat och systematiskt urval vilket kommer att beskrivas 
nedan. Enligt Dahmström (2000) innebär ett stratifierat urval att man delar in 
populationen i ett antal delgrupper, dessa kallas för stratum. Från varje stratum dras 
sedan ett obundet slumpmässigt urval, vilket innebär att alla enheter i varje stratum 
har lika stor sannolikhet att komma med i undersökningen. Johansson Lindfors 
(1993) menar att stratifierat urval kan användas när forkskaren har kunskap om vissa 
av informationsenheternas variabelvärde och vill garantera att alla typer av 
informationsenheter kommer med i urvalet. Urvalsramen delas då in i olika stratum 
efter dess olika karaktäristika, vilka blir de olika strata där sedan urvalet dras ur. 
Urvalet i varje stratum kan sedan antingen göras proportionerligt, det vill säga 
stickprovet är proportionerligt i förhållande till stratum storleken i förhållande till den 
totala populationen. Det går även att göra ett oproportionerligt urval ur varje stratum 
då det inte är någon större skillnad i storlek på de olika stratum. Vi har valt att göra 
ett proportionerligt urval i varje stratum, på detta sätt blir stickproven mer 
representativa för den totala målpopulationen.     
 
Då bakgrundvariablerna kan skilja sig mycket mellan de olika stadsdelarna har vi 
delat in den teoretiska populationen i olika stratum vilka korrelerar med de olika 
stadsdelarna i centrala Örnsköldsvik. Vi har begränsat oss till att bara undersöka de 
hyresgäster som bor i centrala Örnsköldsvik, det vill säga hyresgäster som bor i 
något av följande områden; Sörliden, Valhalla och Centrum. Då Joakim är uppväxt i 
Örnsköldsvik och därmed har bott där större delen av sitt liv har vi utgått från hans 
förförståelse gällande skillnader mellan områdena då vi valt ut dessa tre. Detta fick vi 
sedan även bekräftat av Övikshem då de hade samma uppfattning om områdenas 
karaktär samt inre homogenitet som vi.   
 
Vår förförståelse säger oss att dessa områden är något så när homogena och att det 
finns skillnader mellan dessa olika stadsdelar, skillnader gällande boendestandard, 
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områdets rykte, samhällsklass, ålder med mera, samt olika efterfrågan och tillgång 
på lägenheter i de olika områdena.  
När vi hade valt ut vilka stratum vi ville undersöka så använde vi oss från början av 
ett systematiskt sannolikhetsurval vilket innebar att vi knackade på var åttonde dörr, 
eftersom det skulle motsvara stickprovets storlek som vi i förväg hade bestämt för 
varje stratum. Om vi inte fick svar i den åttonde dörren så knackade vi på nästa dörr. 
Enligt Johansson-Lindfors (1993) så kännetecknas ett systematiskt sannolikhetsurval 
av att informationsenheterna som ska undersökas har ett på förväg bestämt avstånd 
mellan varandra i urvalsramen. Denna typ av urval uppfyller samma krav på 
sannolikhet och ger samma resultat som det obundna slumpmässiga urvalet. En 
förutsättning är dock att det inte förekommer någon inbördes ranking inom ramen, 
det vill säga ifall Övikshem hade reserverat var åttonde lägenhet för pensionärer 
skulle det ha varit en inbördes ranking. Detta är nu inte något problem då det inte 
existerar någon sådan inbördes ranking i urvalsramen eller målpopulationen.  
 
Vi har tidigare diskuterat storleken på stickprovet samt stratum storleken i förhållande 
till den totala populationens storlek. Så här ser Övikshems totala population ut; de 
har totalt 3891 lägenheter, vi har valt att bara studera de centrala bostadsområdena 
samt bara hyresrätter och har därför gjort ett stratifierat urval av Övikshems totala 
områden. Den totala populationen för dessa strata är 1567 fördelat på följande sätt: 
Centrum 538 lägenheter, Valhalla 548 lägenheter samt Sörliden 487. Stickproven blir 
därför enligt följande: Centrum 69 enheter, Valhalla 69 enheter samt Sörliden 62 
enheter, för mer detaljerad uträkning se bilaga 7. På detta sätt försäkrar vi att få 
åtminstone 30 svar för varje område, samt att stickproven blir proportionerliga i 
förhållandet mellan stratum storleken och den totala målpopulationen. Även om 
bortfallet skulle uppgå till 50 procent så skulle vi ha minst 30 enheter i varje stratum, 
eftersom det är vad som krävs för statistiskanalyser vilket vi har förklarat tidigare. 
Vidare förklaring på hur vi försäkrade oss om att få hög svarsfrekvens finns i avsnittet 
genomförande av enkäten.   
 
Jacobsen (2002) menar att när en forskare har använt sig av ett sannolikhetsurval, till 
exempel stratifierat urval, kan undersökningen drabbas av två sorters urvalsfel: 
systematiska och slumpmässiga urvalsfel. Enligt Jacobsen (2002) är det svårt, näst 
intill omöjligt att skydda en undersökning från slumpmässiga urvalsfel, ett urval blir 
aldrig helt representativt för en population, men dessa avvikelser kan beräknas. Med 
vår stickprovsstorlek på 200 respondenter ger ett 95 procentigt konfidensintervall 
enligt Jacobsen (2002) en felmarginal på 7,1 procent. Det vill säga vår variationsvidd 
blir 7,1 plus 7,1 procent vilket totalt blir 14,2 procent. Systematiskt urvalsfel undviks 
genom att genomföra det slumpmässiga urvalet på ett korrekt sätt, det vill säga att vi 
har följt de riktlinjer som gäller för stratifierat och systematiskt urval.  
 
Ytterligare en fråga det måste tas ställning till enligt Jacobsen (2002) är på vilken 
nivå enheterna i undersökningen finns. Ofta likställs enheter med individer, detta 
kallas absoluta enheter, men i vårt fall kan varje enhet, det vill säga lägenhet, 
innehålla flera individer då en lägenhet ofta inhyser en hel familj, vilket gör att det 
finns flera absoluta enheter i varje lägenhet. Det här medför att vi måste fråga en 
representant för varje hushåll, i det här fallet har vi valt att den skrivne 
lägenhetsinnehavaren svarar på enkäten, det vill säga den vars namn står på 
hyreskontraktet.  
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4.4 Ramfel 
 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) är ramfel ett samlingsbegrepp för olika typer av fel 
som uppstår när urvalsramen inte korrelerar med målpopulationen. Det finns enligt 
Dahmström (2000) och Lekvall & Wahlbin (2001) två typer av ramfel: undertäckning 
och övertäckning.  
 
Övertäckning innebär att individer som ingår i urvalsramen men inte är en del av 
målpopulationen kommer med i undersökningen (Dahmstöm, 2000). När 
övertäckning uppstår innebär det att respondenter som inte är önskade kommer med 
i undersökningen. Detta problem är inte direkt ödesdiger för en undersökning då 
dessa individer i efterhand kan plockas bort från undersökningen. Lekvall & Wahlbin 
(2001) menar dock att det kan vara en resurs- och tidskrävande process. Vi har i 
största möjliga mån skyddat oss från övertäckning genom att ha en uppdaterad lista 
på hyreslägenheter, men framförallt genom att vi personligen har förklarat för 
samtliga respondenter vad undersökningen handlar om samt frågat om de står på 
kontraktet som lägenhetsinnehavare. Det här innebär att vi i princip har eliminerat 
övertäckningsproblemet och på så sätt skyddat oss mot denna kategori av 
snedvridning. 
 
Undertäckning är enligt Dahmström (2000) ett allvarligare problem, vilket uppstår när 
det finns individer som ingår i målpopulationen men inte existerar i urvalsramen, 
eftersom detta enligt Lekvall & Wahlbin (2001) är svårare att upptäcka än 
övertäckning. Vidare menar Dahmström (2000) att dessa nya individer i 
målpopulationen ofta kan ha andra egenskaper än de övriga vilket kan snedvrida 
resultatet. På samma sätt som vi avvärjt övertäckning har vi skyddat oss mot 
undertäckning genom att vi haft en uppdaterad urvalsram samt att vi kontinuerligt 
varit i kontakt med ÖviksHem vilka har tydliggjort exakt vilka fastigheter de har som 
innehåller hyresrätter samt hur många lägenheter som ingår i respektive fastighet. 
Den undertäckning som skulle ha kunnat uppstå är om ÖviksHem nyligen byggt ett 
hyreshus de inte berättat för oss, vilket vi finner föga troligt.     
 
4.5 Svarsfrekvens  
 
Lekval & Wahlbin (2001) menar att näst intill alla kvantitativa undersökningar kommer 
att vara tvungna att hantera bortfall och att detta bortfall måste tas på allvar då det 
kanske inte beror på slumpen utan att en viss grupp av individer inte svarar på 
enkäten och blir underrepresenterade i stickprovet, vilket kan snedvrida resultatet. 
Det här fenomenet kan resultera i att stickprovet inte blir representativt för 
målpopulationen.     
 
Dahmström (2000) och Johansson-Lindfors (1993) skiljer på enhetsbortfall och 
variabelbortfall. Den första innebär att man inte får något svar alls, det vill säga hela 
enkäten saknas medan variabelbortfall betyder att det saknas svar på vissa frågor, 
det kan bero på att frågan är av känslig natur, till exempel frågor om sexualvanor 
eller kriminalitet. Vidare menar Dahmström (2000) att enhetsbortfall kan bero på att 
den individ man planerat att undersöka inte är anträffbar, vägrar att svara eller 
deltaga i undersökningen, inte kan svara på grund av språkliga svårigheter eller inte 
vill deltaga på grund av man inte får vara anonym.  
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När det gäller storleken på bortfallet menar Lekvall & Wahlbin (2001) att om 
undersökningen har en svarsfrekvens under 60 procent bör forskaren analysera vad 
bortfallet beror på samt även granska den urvalsram som beskriver målpopulationen. 
 
De olika typerna av enhetsbortfall vi har råkat ut för är: bortfall på grund av att 
respondenten inte ville fylla i enkäten, inte hade tid att fylla i enkäten eller inte kunde 
fylla i enkäten på grund av språkliga svårigheter. Dock anser vi att bortfallet till 
största del beror på den korta svarstid respondenterna fick, även om det finns inslag 
av alla tidigare uppräknade bortfallstyper. Den bortfallstyp som varit mest 
problematisk för oss är bortfall vilka beror på språkliga svårigheter, eftersom denna 
typ av bortfall kan komma att snedvrida resultatet då invandrare inte i korrekt 
utsträckning blir representerade i stickprovet. Vi använt oss av en systematisk metod 
när vi valt ut våra respondenter därför har vi inte räknat de som inte öppnar dörr åtta 
som bortfall utan då har vi ersatt dessa med dörr nio. I princip samtliga som öppnade 
dörren ville delta i undersökningen. Ett fåtal avböjde dock direkt på grund av 
språkliga svårigheter samt en del på grund av att de inte hade tid, dessa ersattes då 
av nästa dörr. Dessa har därför inte räknats som bortfall då de har ersatts av dörr 
nio. Det vi räknar som enhetsbortfall är därför de enkäter vi lämnat ut men inte fått 
tillbaka eller har lämnats in blanka. Vi har genom vår insamlingsmetod av enkäterna 
skyddat oss mot partiellt bortfall, då vi vid insamlingen av enkäterna okulärbesiktigat 
den återlämnade enkäten för att se att samtliga svar varit ifyllda, i de få fall det 
saknats svar har vi åter knackat på dörren och frågat vederbörande om de skulle 
kunna färdigställa enkäten. I tre av fallen var hela enkäten blank samt att de inte 
öppnade dörren när vi åter knackade på dörren för att fråga om de kunde färdigställa 
enkäten. Övrigt bortfall var enkäter som inte alls lämnades tillbaka, samt att 
respondenten inte öppnade när vi återigen ringde på dörren, det vill säga 44 stycken 
eller 22 procent.  
 
Trots den korta tidsfristen så har undersökning en total svarsfrekvens på 77 procent. 
Av de 200 enkäter vi delade ut fick vi tillbaka 156 stycken varav tre var blanka, det vill 
säga internt bortfall. Uppdelat på olika stratum såg svarsfrekvensen ut som följande: 
Sörliden 72 procent, Valhalla 68 procent och Centrum 89 procent. Det här innebär att 
vi uppfyller de krav på 60 procentig svarsfrekvens i alla tre stratum och vi behöver 
därför inte göra någon statistisk skattning och analys av bortfallet.  Den analys av 
bortfallet vi kan göra är att skatta vilka till största del inte svarat på enkäten och enligt 
vår egen uppfattning beror den största delen av enhetsbortfallet på Sörliden och 
Valhalla på språkliga svårigheter, det vill säga att respondenten inte har kunnat fylla i 
enkäten på grund av bristande kunskaper i svenska.  När det gäller bortfallet i 
Centrum beror det på att respondenterna inte har haft tid att fylla i enkäten inom den 
givna tidsramen.   
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4.6 Utformning av enkät 
 
Lundahl & Skärvad (1999) beskriver att när en forskare utformar enkätfrågor är det 
viktigt att vara medveten om att frågorna mäter det som syftas med den ställda 
forskningsfrågan. Vilket innebär i enlighet med Johansson-Lindfors (1993) att 
forskaren måste ta ställning till vilka frågor att ställa, att frågorna är enkla och klart 
formulerade, att enkäten börjar med lätta och mjuka frågor, frågor kring samma tema 
ska vara samlade i grupp samt vilka svarsalternativ det ska finnas och vilka skalor 
ska användas för svarsalternativen.   
  
Precis som Johanson-Lindfors (1993) beskriver börjar vår enkät med enklare frågor 
om respondentens bakgrundvariabler; ålder, sysselsättning, utbildning och så vidare. 
Därefter följer frågor vilka alla har utgångspunkt i den teoretiska sambandsmodell vi 
har arbetat fram genom litteraturstudier. Frågorna i enkäten är uppdelad i mindre 
delar där varje del har ett tema. De områden som behandlas är bland annat: 
engagemang, pålitlighet, förtroende, tillmötesgående, förståelse, kvalitet i tjänstens 
utfall och dialog. För att tydliggöra frågornas förankring i vår teoretiska modell har vi 
skapat en modell, se bilaga 1, där vi visar ur vilket eller vilka begrepp frågan har sitt 
ursprung.  
 
Dessutom menar Johansson-Lindfors (1993) att enkäten måste kompletteras med ett 
följebrev som förklarar och ger instruktioner om undersökningen, garanterar 
respondentens anonymitet samt motiverar respondenten att deltaga med till exempel 
möjlighet att vinna något om man svarar på enkäten.  
 
Även i detta fall har vi följt de rekommendationer Johansson-Lindfors (1993) ger. I 
följebrevet (bilaga 1) förklarar vi vilka vi är, vad enkäten handlar om, instruktioner för 
ifyllande samt att om de fyller i enkäten kommer de att delta i en utlottning av fem 
middagar för två på en restaurang i Örnsköldsvik.    
 
Den skala som används mest frekvent för svarsalternativ i enkäten är en så kallad 
sjugradig lickert-skala. Enligt Johansson-Lindfors (1993) används denna skala när 
forskaren vill undersöka attityder. Skalan går från 1 till 7 och i vår undersökning 
betyder svaret 1 till exempel att respondenten har låga förväntningar, att ÖviksHem 
har presterat under deras förväntningar eller att de inte är nöjda med vad som 
åsyftas i frågan. Medan svaret 7 innebär att hyresgästen har höga förväntningar, är 
mycket nöjd med ÖviksHems prestation eller är mycket nöjda med det frågan handlar 
om. De frågor som behandlar hur ÖviksHem har lyckats finns även svarsalternativet 
vet ej, då inte alla respondenter har erfarenhet av alla situationer. Schaeffer & 
Presser (2003) hävdar att svarsalternativet vet ej kan sänka antalet svar gällande 
respondentens attityd eftersom de ofta har benägenhet att inte anstränga sig för att 
minnas eller ta ställning till frågan, de menar även att svarsalternativet vet ej inte 
höjer kvaliteten på undersökningen. Vi anser dock att vet ej alternativet är befogat i 
vår undersökning då inte alla hyresgäster har varit med om alla situationer det frågas 
om och avsaknaden av ett vet ej alternativ skulle därför kunna rendera i falska 
attityder, det vill säga att respondenten bara väljer ett alternativ utan att ens ha 
erfarenhet från situationen.   
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4.7 Genomförande av enkätundersökningen 
 
Innan vi gick ut i skarpt läge med enkäten lät vi den i omgångar vandra mellan olika 
personer med varierande vana av att både svara på och konstruera enkäter. Vi har 
använt oss av vår handledare, en före detta studiekamrat som numer arbetar på 
Statistiska Centralbyrån, vår uppdragsgivare Olle Högdahl på ÖviksHem AB samt att 
vi lät fem stycken studiekamrater svara på enkäten för att upptäcka eventuella fel 
som gjorde det svårt att förstå och därmed svara på enkäten. Genom denna process 
fick vi reda på en del olika problem kring frågorna vilka sedan rättades till. Några 
exempel på ändringar vi gjorde var formuleringar på fråga 8, 9 och 42 där vi lade till 
att det var ok att kryssa i fler än ett alternativ, allmän förenkling av utformningen av 
frågorna för att göra de lättare att förstå och göra frågorna mindre akademiska samt 
att vi ändrade på skalorna för svarsalternativen i den högra kolumnen från -3 till 3 till 
en rak skala 1-7, för att minska risken för förvirring hos den svarande samt för att 
underlätta bearbetningen av informationen. 
 
Själva insamlingen av informationen kan bedrivas på flera olika sätt, till exempel 
postenkät, intervjuformulär via telefon och standardiserad besöksintervju. Vilken 
metod bäst att använda beror på hur man värderar sju olika kriterier; (Jacobsen 
2002) 
 

• Kostnad 
• Snabbhet 
• Svarsfrekvens 
• Vilka grupper vi undersöker 
• Intervjuareffekt 
• Frågeformulärets komplexitet 
• Upplevd anonymitet  

 
Efter lång tids funderingar och vägande fram och tillbaka, av de olika kriterierna för 
att välja metod, valde vi att använda oss av en alternativ metod där vi tagit det bästa 
av de sju olika metoderna för att få lägsta möjliga kostnad, högsta möjliga 
svarsfrekvens samt snabbast möjliga svar, lägsta intervjuareffekt, upplevd 
anonymitet för att få svarande att känna sig trygga i att fylla i enkäten.  
 
Vår metod blandar lite av alla tre metoderna för insamling, vi valde att söka upp 
hyresgästen på sin hemmaplan genom att gå runt i hyreshusen och knacka dörr. 
Enkäten placerades i en plastficka försedd med en repögla, för att undvika att 
hyresgästen skulle känna sig tvingad att svara på enkäten på en gång informerades 
de att de fick hänga ut den på dörren när de var klara. Vi åkte ner i två omgångar till 
Örnsköldsvik och vid första tillfället övernattade vi för att första dagen dela ut enkäten 
och samla upp den dagen efteråt. I de fall enkäten inte hängde på dörren ringde vi på 
för att fråga hur det hade gått, i de flesta fall var hyresgästen inte hemma eller 
svarade att de inte hade gjort enkäten. Svarsfrekvensen på områdena Sörliden och 
Valhalla, där vi valde att genomföra enkäten först, blev därför inte vad vi hade 
hoppats på, (72 %). Därför ändrade vi på förutsättningarna till nästa gång vi åkte ner 
och utvecklade något vi internt valde att benämna ”Timmes-metoden”. Där vi 
arbetade i timmesperioder och lät de på enkäten svara i lugn och ro men att de skulle 
vara klara inom en timme då vi samlade in enkäten igen. Detta medförde en mycket 
högre svarsfrekvens på området Centrum där frekvensen steg till 89 %.  
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4.8 Databearbetning 
 
Johansson Lindfors, (1993), anser att databearbetningen fungerar som förbindelsen 
mellan datainsamling och analys, samt att kodningen av empirisk information har en 
viktig roll.  När vi hade samlat in alla enkäter, började vi att stansa in alla resultat i 
statistikprogrammet SPSS 14,0, i vilket vi skapade en mall för kodning av svaren på 
varje fråga. Kodningen av frågorna är ganska enkel, alla attitydfrågor hade redan en 
förutbestämd kodning i och med sin lickert-skala. Medan ja och nej frågorna kodades 
på det vis att svaret ja på frågan innebar koden 0 medan svaret nej fick koden 1. Vi 
kommer vidare att förklara vilka statistiska metoder vi använt för att testa och 
analysera vårt datamaterial.  
 
Cronbach’s Alpha Reliabilitetstest 
 
Cronbach’s Alpha test visar på en modells inre reliabilitet och testet mäter 
korrelationen mellan de variabler som avser att mäta ett begrepp. Korrelationen inom 
de olika faktorerna kommer att mätas, det vill säga pålitlighet, förtroende, 
engagemang, tillmötesgående, förståelse med mera. Det vill säga hur väl de olika 
frågorna som behandlar en faktor korrelerar med varandra. Ett Cronbach’s alpha test 
visar på ett värde mellan 0 och 1 där 1 innebär att variablerna har perfekt korrelation 
mellan varandra och 0 innebär att det inte finns någon korrelation alls mellan 
variablerna. Hair (1998) menar att den lägsta acceptabla gränsen för reliabilitetstest 
enligt Cronbach alpha metoden är på 0,7 men att nivån helst ska vara över 0,8 för att 
reliabiliteten för modellen eller begreppet ska anses vara mycket god. 
 
Faktoranalys 
 
Ändamålet med att göra en faktoranalys av data är att se om vissa frågor hör ihop, 
eller närmare bestämt samvarierar med varandra och på detta sätt bildar en faktor. 
Enkelt förklarat skapas en faktor genom att ett antal respondenter har givit liknande 
svar på de frågor som ingår i faktoranalysen, exempelvis höga svar på samtliga 
frågor som ingår i faktoranalysen. En metod som kan användas för att göra en 
faktoranalys av data är Principal components analysis (PCA). Enligt Hair (1998) 
används denna metod för att summera datamaterial. Med en faktoranalys försöker 
man inte förklara sambandet mellan två variabler som till exempel i en 
regressionsanalys, utan med en faktoranalys så kontrolleras variablernas 
homogenitet sinsemellan.  Detta kan enligt Churchill & Iacobucci (2005) visa att 
datamaterialet har en fundamental struktur vilken inte varit observerbar tidigare.  På 
detta sätt kan ett stort datamaterial reduceras till ett fåtal faktorer genom att visa på 
homogenitet i variansen mellan frågorna som slutligen ingår i faktorn. 
 
Det finns flera olika varianter av faktoranalys att välja mellan den som tidigare har 
nämnts är Principal components analysis (PCA) vilken innebär att datamaterialet 
delas in efter den totala variansen, vilket gör att den första komponenten, det vill 
säga principalkomponenten består av den största delen av datamaterialets varians. 
(Dunteman 1989) Vidare så innebär det här att variabler med stor varians får stor vikt 
i principalkomponenten medan variabler med liten varians får liten vikt. Den matris 
som Principal component analysis skapar har en förmåga att förklara datamateialet 
vilket kan liknas vid r2 i en regressionsanalys. Principal components analysis 
metoden kommer att användas för att undersöka vilka variabler som har en tillräcklig 
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signifikans nivå för att sedan användas i fortsatt faktor analys enligt Maximum 
likelihood metod, vilket kommer att beskrivas nedan.  
 
Det finns även en faktoranalys metod som kallas maximum likelihood (ML). Maximum 
likelihood är ett test som innebär att faktorerna testas med chi-square test vilket 
statistiskt visar på modellens signifikansnivå. Det här innebär att maximum likelihood 
metoden har en förmåga att förklara vilka faktorer som till vilken sannolikhetsgrad har 
givit upphov till datamaterialets linjära kombination. (Heeler et al 1997) De faktorer 
som genereras med hjälp av maximum likelihood metoden kommer att sparas ner 
som ”factor scores” i SPSS genom Anderson-Rubin metoden som innebär att de nya 
variablerna inte är korrelerade med varandra. Dessa nya variabler kommer sedan att 
användas i en regressions analys för att uppenbara sambandet mellan dessa 
standardiserade faktorer och den beroende variabeln hur nöjd hyresgästen är med 
Övikshem som hyresvärd. Regressionsanalysen kommer att diskuteras mer 
ingående i nästa avsnitt.  
 
Enligt Hair (1998) finns det två olika sätt att välja när det gäller rotering av faktorerna 
antingen är den ortogonal eller oblique. En ortogonal rotering innebär att faktorerna 
inte kommer att vara korrelerade med varandra men med en oblique metod så är det 
just vad faktorerna kommer att vara. Enligt Hair (1998) bestämmer forskningens 
problemformulering vilken metod som ska användas, i vårt fall så ska vi undersöka 
de olika faktorernas samband och korrelation med hur hyresgästerna uppfattar 
relationen med hyresvärden med hur nöjd de är med hyresvärden. Det vill säga mäta 
vilka faktorer som bäst förklarar tillfredställelsen med hyresvärden. Vi kommer precis 
som vi tidigare nämnt att testa de nya faktorerna genom en regressionsanalys mot 
variabeln för hyresgästernas totala tillfredställelse med hyresvärden, vilket innebär att 
faktorerna inte inbördes får vara korrelerade och därför väljer vi den ortogonala 
metoden.  
 
Ytterligare ett val som behöver göras vid en faktoranalys är hur många komponenter 
som ska utvinnas genom analysen. En möjlig metod är att helt enkelt sätta en gräns 
för hur många faktorer som ska utvinnas genom faktoranalysen. En annan möjlighet 
är att använda sig av Kaiser’s kriterium, vilket betyder att komponenter som har ett 
eigenvalue mindre än 1 diskvalificeras, det vill säga komponenter vars varians inte 
förklaras underkänns. Det ställs dock krav på datamaterialet för att man ska kunna 
använde denna metod dels får det inte innehåll fler än 30 variabler samt att den 
genomsnittliga andelen av variansen ska vara större än 0,7. (Hair 1998) 
 
Vidare jämför Hair (1998) tre metoder för att ortogonal rotering: quartimax varimax 
och equamax. Varimax rotationen fokuserar faktormatrisens kolumner och 
variablernas samband med faktorn kan vara både hög och låg. Quartimax rotationen 
koncentrerar sig istället på raderna i faktormatrisen vilket gör att variablernas 
korrelation med en faktor maximeras medan korrelationen med de andra faktorerna 
minimeras. Equamax tillsist är en medelväg mellan de båda tidigare metoderna. När 
man som forskare ska välja metod rekommenderar Hair (1998) att välja en metod 
som lättast går att tolka med hänsyn till det svar som söks. Kaiser & Rice (1974) 
menar att varimax rotationen försöker hitta optimal faktorindelning för så många 
variabler, frågor som möjligt. Det gör att i en perfekt faktorindelning passar varje 
variable bara in i en faktor.  Vi har använt oss av Equamax metoden då det har 
fungerat bra med vårt datamaterial.  
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Variablerna kontrolleras sedan mot Kaiser-Meyer-Olkin-värdet (KMO) vilket visar 
variablernas homogenitet som visar på hur väl faktoranalysen lämpar sig för vidare 
tolkning. Generellt brukar man säga att ett KMO-värde på över 0,8 är tillförlitligt för att 
använda faktorn för vidare analys. Kaiser & Rice (1974) menar dock att det i vissa fall 
även kan vara acceptabelt med KMO-värden som överstiger 0,6. 
 
Vissa krav ställs dock på datamaterialet för att kunna använda faktoranalys, bland 
annat måste datamaterialet bestå av minst 100 observationer, vilka dessutom måste 
vara fyra till fem gånger större än antalet variabler som används i analysen enligt 
Hair (1998). Ytterligare krav som ställs på datamaterialet är att variablerna måste ha 
en multivariat normalfördelning, detta är ett krav som enligt Heeler et al (1997) 
uppnås bland annat genom att använda attitydskalor till exempel likert-skalan där 
respondenten rankar sin attityd i en poängskala. För faktoranalys har vi använt 25 
variabler vilket gör att vi uppfyller kraven då vi har 153 respondenter.  
 
Regressionsanalys   
 
Regressionsanalys används för att undersöka sambandet mellan en beroende 
variabel (Y) och en eller flera oberoende variabler (X). Regressionsanalysen används 
för att skapa en regressionsmodell, en ekvation som används för att upptäcka och 
förutsäga samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna.  
Syftet med en linjärregression är att finna en linje som på bästa sätt sammanfattar 
sambandet mellan variablerna. (Edling & Hedström 2003)   
 
En enkel linjär regression undersöker sambandet mellan en beroende variable (Y) 
och en oberoende variabel (X), genom att man specificerar X och Y, (Edling & 
Hedström, 2003) i vår undersökning skulle dessa kunna vara sambandet mellan 
hyresgästens förtroende och hyresgästens tillfredställelse med hyresvärden. Det vill 
säga regressionsmodellen kommer att fastställa hur hyresgästens förtroende för 
hyresvärden påverkar tillfredställelsen med hyresvärden.   
 
Yi = β0+βxi+εi 
 
Där:  
 
Yi  är hyresgästens totala tillfredställelse med hyresvärden (beroende variabel) 
 
Xi är hyresgästens förtroende för hyresvärden (oberoende variabel) 
 
β0  är en parameter som representerar medelvärdet för den beroende 

variabeln(Y) när värdet på den oberoende variabeln (X) är noll, variabeln är 
alltså ett Y-intercept.  

 
βi   är en parameter som representerar lutningen vilken mäter förändringen i den 

beroende variabeln (Y) när den oberoende variabeln (X) ökas med en enhet. 
 
εi       representerar en error-term  vilket ger ett värde som beskriver effekten på Y1 

som orsakats av andra variabler, det vill säga ett felberäkningsled.  
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När man testar flera oberoende variabler mot den beroende variabeln på 
sammagång innebär det att man genomför en multipel regressionsanalys. En 
multipel regression genomförs enligt samma principer som en enkel regression med 
tillägget att den innehåller flera oberoende variabler vilka man testar sambandet med 
den beroende variabeln. (Edling & Hedström 2003) En sådan ekvation ser ut enligt 
följande: 
 
Yi = β0 +βx1+βx2….+βxi+εi 
 
Med hjälp av SPSS 14,0 kan man även räkna fram det statistiska sambandet mellan 
variablerna genom att använda minstakvaderatmetoden vilket är ett sätt skatta den 
bästa linjen som minimerar summan av alla kvadererade avvikelser mellan de 
observerade Y-värdena och linjen som förklarar sambandet mellan variablerna. Den 
här skattade linjens förklaringsförmåga anges genom r2 värdet, vilket är ett värde 
som visar till hur stor del de oberoende variablerna förklaras av de oberoende 
variablerna. Ett r2 värde som ligger nära 0 innebär att β koefficienterna inte förklarar 
något av förändringen i den beroende variabeln Y. (Edling & Hedström 2003) Holme 
& Solvang (1997) menar att det inom samhällsvetenskap är ovanligt med regressions 
modeller som förklarar mer än 0,5, det vill säga mer än 50 procent av variansen i den 
beroende variabeln. Vidare menar de att ett r2 värde över 0,5 ofta innebär att 
modellen förklarar händelsen med hjälp av företeelsen själv. Precis som vi tidigare 
har beskrivit kommer vi att använda oss av en multipel regressionsanalys där vi 
undersöker sambandet mellan de faktorer som genererats genom faktoranalysen och 
hyresgästernas uppfattning av den totala tillfredställelse med ÖviksHem som 
hyresvärd.  Vi har använt oss av enter-metoden för att föra in de olika oberoende 
variablerna i den multipla regressionsmodellen. Det innebär att samtliga oberoende 
variabler förs in i regressionsmodellen samtidigt. Det finns även andra metoder där 
man först för in variablerna för att sedan plocka bort dem en efter en för att 
undersöka dess påverkan på modellen. Enligt Holme & Solvang (1997) lämpar sig 
dessa metoder bäst när det är många oberoende variabler. Eftersom vi bara kommer 
att använda oss av tre oberoende variabler så anser vi att det räcker med att 
använda enter-metoden.   
 
4.9 Sanningskriterier 
 
Inom forskningsområdet finns en mängd olika sanningskriterier som förklarar 
studiens kvalitet. Johansson Lindfors (1993) menar att valet av angreppssätt styr hur 
man beskriver hur väl studien stämmer överens med verkligheten. Används en 
kvantitativ metod brukar kvalitetsbegreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
användas, detta för att visa på hur väl undersökningen mäter och överensstämmer 
med den undersökta verkligheten. 
 
4.9.1 Reliabilitet 
 
Ejvegård (1996) förklarar reliabilitet som tillförlitligheten och användbarheten av 
mätinstrumentet. Det vill säga om undersökningen skulle genomföras flera gånger på 
samma individer med samma eller liknande resultat så innebär det att 
mätinstrumentet har hög reliabilitet. Punch (1998) delar in reliabiliteten i två 
kategorier: reliabilitet över tiden och intern reliabilitet. Med reliabiliteten eller 
soliditeten över tiden menas att samma teknik har använts vid varje individuellt 
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mättillfälle. Medan intern reliabilitet innebär hur väl de olika variablerna i 
mätinstrumentet förklarar den empiriska verkligheten. Den interna reliabiliteten är 
som synes nära förknippad med begreppsvaliditeten som vi har diskuterat tidigare. 
 
Samtliga av frågorna i vår enkät är förankrade i den teoretiska sambandsmodell som 
vi arbetat fram genom litteraturstudier och är sammansatt av väletablerade teorier. Vi 
har därefter utformat frågorna så att de ska vara användbara för att mäta 
hyresgästerna uppfattning av sin hyresvärd. Vi har tidigare även nämnt att vi 
genomfört en pilot studie, vilken resulterade i att vi förtydligande och vissa 
omformuleringar av frågorna i enkäten, även detta höjer undersökningens reliabilitet. 
Utöver detta för att möta de kraven på reliabilitet över tiden så genomfördes samtliga 
undersökningstillfällen på näst intill identiskt vis.   
 
För att ytterligare försäkra oss om att undersökningen ska ha en tillfredställande 
reliabilitet har vi både praktiskt och teoretiskt genomfört noggranna förberedelser. 
Det innebär: att operationalisering från den teoretiska sambandsmodellen till frågor 
enkät som ska användas för att undersöka problemet har genomförts korrekt, en 
urvalsprocess där urvalsfelen har begränsats, ordentligt genomförande av 
datainsamling samt anpassade skalor för att mäta det undersökta fenomenet. Alla 
dessa processer går det att läsa om tidigare i den praktiska metoden. Vi anser att 
alla dessa processer har genomförts på ett tillfredsställande sätt i övrigt är det upp till 
läsaren att ta ställning till utförandet. Dessutom kommer vi att testa de olika 
begreppens interna reliabilitet samt hela mätinstrumentets reliabilitet genom 
statistiska test i SPSS 14.0. De metoder vi använt är Cronbach’s alpha test samt 
Principal component analysis som är en faktoranalys metod, båda dessa metoder 
granskar datamaterialets interna homogenitet och varians. Dessa metoder diskuteras 
mer ingående i respektive avsnitt.   
 
4.9.2 Validitet 
 
Dahmström (2000) anser att en bra undersökning kännetecknas av hög validitet och 
med validitet menas att man med sina frågor eller observationer mäter det man 
faktiskt vill mäta. Johansson-Lindfors (1993) skriver att validiteten beror på hur väl 
forskaren lyckas avbilda verkligheten utifrån den teoretiska modell som används för 
undersökningen. Det vill säga hur väl den teoretiska modellen avbildar den verkliga 
verkligheten. Validitet innebär alltså i vilken mån undersökningen mäter det som den 
avser att mäta, det vill säga frånvaron av systematiska mätfel. I vårt fall, till vilken 
grad vi mäter hyresgästernas förväntningar och tillfredställelse med hyresvärden 
samt deras relation till hyresvärden.  
 
Lekvall & Wahlbin (2001) har delat upp validitet i tre olika begrepp: upplevd validitet, 
innehållsvaliditet samt begreppsvaliditet, utifrån dessa begrepp så bedöms en 
undersöknings giltighet. Upplevd validitet kan till exempel innebära att studiens syfte 
granskas av en grupp personer som är insatta i ämnet, dessa personer bör 
kontrollera enkätens utformning samt om frågorna mäter det som ska mätas. Om 
dessa personer anser att frågorna kommer att mäta vad studiens syfte avser, innebär 
det att undersökningen har uppnått en upplevd validitet. Gällande den upplevda 
validiteten i vår undersökning så granskades vår enkät både av vår handledare vid 
två olika stadier av utvecklandet av enkäten samt även av verkställande direktören 
på det allmännyttiga bostadsbolaget Övikshem i Örnsköldsvik innan vi färdigställde 
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och gick ut med enkäterna. Utöver dessa granskningar genomförde vi även en 
förundersökning vilken resulterade i en del förändringar av enkäten för att öka 
undersökningens upplevda validitet.  
 
Lekvall & Wahlbin (2001) skriver att när en undersökning innehåller abstrakta, 
omfattande och svårdefinierbara begrepp så är det viktigt med innehållsvaliditet. 
Exempel på sådana begrepp är engagemang och förtroende men även 
tjänstekvalitet. Vid mätning av denna typ av begrepp är det viktigt att ha omfattande 
batteri av frågor som kan uppfatta alla sidor som respondenterna uppfattar som 
beståndsdelar i begreppen. Samtidigt får dock inte omfattningen av frågorna bli för 
stor så att det sker en övertäckning, som spänner utanför det undersökta 
ämnesområdet. Eftersom vår undersökning utgår ifrån existerade teorier inom 
ämnesområdena relationsmarknadsföring så har alla frågor i vår enkät på något sätt 
en koppling till redan tidigare prövade teoretiska modell och begrepp inom 
ämnesområdet. Trots detta är det ingen garanti för att undersökningen kommer att 
ha hög innehållsvaliditet. Vad vi vet så har ingen tidigare empiriskt testat 
relationskvalitet i vår undersökningskontext, det vill säga mellan hyresgäster och 
dess hyresvärd. Det här innebär att det finns en risk att det konstruerade 
mätinstrumentet inte på ett effektivt sätt mäter relationskvalitet i vår 
undersökningskontext. Enligt både Lekvall & Wahlbin (2001) och Johansson-Lindfors 
(1993) så är det en osäkerhet som är svår att undvika. Överlag har vi använt oss av 
modeller som har tidigare påvisad validitet, då framförallt gällande begreppen 
relationskvalitet och tjänstekvalitet vilket i vår uppsats är synonymt.   
   
Med begreppsvaliditet menar Lekvall & Wahlbin (2001) i vilken mån mätresultatet 
som har alstrats överensstämmer med den teori som undersökningen är grundad på. 
Vidare menar de dock att eventuell avsaknad av konformitet mellan teori och 
mätresultat kan bero på att teorin är felaktig. När det gäller begreppsvaliditeten är de 
flesta teoretiska modeller vilka vi har använt i vår sambandsmodell etablerade och 
väl prövade empiriskt. Vi kommer dessutom själva att testa begreppsvaliditeten 
genom två olika test Cronbach’s alpha reliabilitets test samt två olika Faktoranalyser. 
Mer om dessa finns att läsa under respektive rubrik i kategorin databearbetning.  
 
4.9.3 Generaliserbarhet  
 
 Generaliserbarhet eller överförbarhet i en undersökning fastställs bland annat av 
tillvägagångssättet för urvalet av respondenter i undersökningen. Eftersom 
totalstudier av en population sällan genomförs inom samhällsvetenskaplig forskning 
måste något form av urval göras. Generaliserbarheten blir därför avhängig hur väl 
urvalet representerar den totala populationen. Problem som uppstår med 
överförbarheten handlar därför mycket om hur väl stickprovet representerar den 
totala populationen. Det är därför bara sannolikhetsurval som garanterar en viss mån 
av överförbarhet, men det beror på hur väl sannolikhetsurvalet har utförts. 
Generaliserbarheten kan dock inte garanteras enbart genom att man har utfört ett 
sannolikhetsurval då det kan förekomma slumpmässiga fel och skevhet i urvalet. 
(Johansson-Lindfors 1993)  
 
Vi har som tidigare beskrivits använt oss av ett sannolikhetsurval genom att först 
stratifiera hela populationen för att sedan göra ett systematiskt urval i dessa stratum 
proportionerligt till respektive stratums storlek i förhållande till målpopulationen. Den 



Praktisk metod 
 

 
35 

första begränsningen i datamaterialet är att det behandlar hyresgästers relation till 
sin hyresvärd, därmed begränsas generaliserbarheten till hyresgäster. Den 
potentiella skevhet som vi har observerat i urvalet handlar om att vi möjligen kan ha 
en underrepresentation av icke svensktalande respondenter. En annan begränsning i 
urvalet är den korta svarstiden som respondenterna fick, samt att det uppstod ett 
visst kommunikationsproblem när vi i stratum Centrum använde oss av 
”timmesmetoden” men att det i följebrevet stod att de skulle lämna igen enkäten 
nästa dag. Detta problem är dock inte så troligt då svarsfrekvensen i nämnda område 
var den högsta. Ett annat potentiellt urvalsfel som kan ha påverkat 
generaliserbarheten är att undersökningen genomfördes under eftermiddag och 
kvällstid och människor med oregelbundna arbetstider kan vara 
underrepresenterade. Vi anser att dessa urvalsproblem är marginella dock inte 
bortfallet på grund av språkliga komplikationer, vilket det måste tas hänsyn till vid 
generalisering. En annan begränsning är det faktum att vi har en underrepresentation 
vad det gäller höginkomsttagare, dock tror vi att dessa lever i andra boendeformer 
som bostadsrätt eller villa. Vi anser dock att generaliserbarheten till de tre valda 
stratum är mycket god, dock kan det finns begränsningar i generaliserbarhet till 
Övikshems samtliga hyresgäster, då det kan finnas viss skevhet vad det gäller icke 
svensktalande samt höginkomsttagare.  
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KAPITEL 5 

 
Verkligheten 
 
I denna del har för avsikt att presentera resultatet av den uppsökande 
enkätundersökningen med 153 enkätsvar. Vi kommer att redogöra svaren på 
bakgrundsvariablerna för varje fråga. Sedan har vi delat in resultaten efter vår 
sambandsmodell för att redogöra för de olika faktorerna bakom tjänste- och 
relationskvalitet.  
 
5.1 Bakgrundsvariabler 
 
Ålder: (Fråga 1) 
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Åldersfördelningen ligger ganska jämnt spritt över intervallerna med störst andel i 21-
30 och 68 plus tätt följt av intervallen 41-50 och 51-60.  
 
Kön: (Fråga 2) 

 
 
Antalet kvinnor står i majoritet i denna undersökning med 63 % mot männens 37 %.  
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Utbildning: (Fråga 3) 
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Utbildningsnivån på den undersökta populationen är ganska jämnt fördelat med en 
tonvikt på gymnasie och grundskoleexamen.  
 
Sysselsättning: (Fråga 4) 
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I genomgången av sysselsättning på enkäten var störst andel anställda, (71 st), tätt 
följt av pensionärerna, (54 st), 13 st arbetslösa, 6 st. studenter, 2 st egen företagare 
och 7 st. svarade annat, (hemmafru, sjukskriven, mm). 
 
Inkomst: (Fråga 5) 

11,8%

38,6%

22,9% 22,2%

2,6%
0,7% 1,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0 - 79 999 80 000 - 159 999 160 000 - 239 999 240 000 - 319 999 320 000 - 399 999 400 000 - 479 999 480 000 - 

 



Empiri 
 

 
38 

Inkomstfördelningen i populationen är störst andel i intervallet 80 000 - 159 999, (59 
st.), 160 000 - 239 999, (35 st.), 240 000 - 319 999, (34 st.) och 0 - 79 999, (18 st.). 
 
Hur länge de har varit hyresgäst hos ÖviksHem: (Fråga 6) 
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I den undersökta populationen var en stor del, (37,3 %), mycket trogna hyresgäster 
då de haft ÖviksHem som hyresvärd 10 år eller längre.  
 
Vilket område bor du? (Fråga 7) 
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Fördelningen mellan de olika områdena är 47 svarande från Valhalla, 45 från 
Sörliden och 61 stycken från Centrum. 
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5.2 Enkätsresultat - sambandsmodell 
 

 
 

5.2.1 Interaktionsfrekvens 
 
Hur många gånger, senaste året, har hyresgästen varit i kontakt med: (Fråga 8) 
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Ekonomiavdelningen
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Uthyrningsavdelningen
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Dessa frågor skall mäta både dialog och engagemang, där vi ser hur ofta 
hyresgästerna har kontakt med de tre olika kontaktytorna. Bovärden är den 
överlägset största kontaktytan där majoriteten haft kontakt 2-3 ggr eller 4-5 ggr. Detta 
att jämföra med de andra två avdelningarna där en förkrossande majoritet svarat att 
de inte haft någon kontakt med vare sig uthyrnings- eller ekonomiavdelningen.  
 
Hyresgästens aktiviteter senaste halvåret: (Fråga 9) 
 
Möten med hyresgäst-  Lämnat in klagomål:  Lämnat förbättringsförslag: 
föreningen:  
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Hyresgästens intresse av att deltaga i olika aktiviteter: (Fråga 10) 
 

Kvartersråd:  Råd för sitt hus:  Utvecklingsgrupp med ÖviksHem: 
 

   
 

 
5.2.2 Pålitlighet: 

 
ÖviksHems pålitlighet att hjälpa hyresgästen med sitt ärende vid första 
kontakten: (Fråga 14) 
 
  b) Infrielse: 
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ÖviksHems pålitlighet att utföra tjänsten de lovat: (Fråga 15) 
 
  b) Infrielse: 
    

   
 
ÖviksHems pålitlighet att åtgärda ärendet på utsatt tid: (Fråga 16) 
 
  b) Infrielse: 

   
 
ÖviksHems pålitlighet att alltid klara av att lösa ärendet: (Fråga 17) 
 
  b) Infrielse: 
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Hyresgästens tillfredställelse av pålitligheten hos ÖviksHems personal: (Fråga 
18) 
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5.2.3 Tillmötesgående 
 
ÖviksHems tillmötesgående genom att vara tillgänglig via telefon och kontoret: 
(Fråga 19) 
 
  b) Infrielse: 
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ÖviksHems tillmötesgående genom att hantera ärendet med kort varsel: (Fråga 
20) 
 
  b) Infrielse: 

   
 
ÖviksHems tillmötesgående genom att vara villiga att hjälpa hyresgästen med 
sitt ärende: (Fråga 21) 
 
  b) Infrielse: 

   
 
ÖviksHems tillmötesgående genom att ha kunskap för att klara av 
hyresgästens ärende: (Fråga 22) 
 
  b) Infrielse: 
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ÖviksHems tillmötesgående genom att återkomma i ärendet när det inte gick 
att lösa vid första kontakten: (Fråga 23) 
 
  b) Infrielse: 

   
 
Hyresgästens tillfredställelse av tillmötesgåendet hos ÖviksHems personal: 
(Fråga 24) 
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5.2.4 Förståelse: 
 
ÖviksHems personals förmåga att lyssna och uppmärksamma hyresgästens 
behov och det hon vill ha hjälp med: (Fråga 25) 
 
  b) Infrielse: 

   
 
Övikshems personals förmåga att visa hyresgästen omtänksamhet för henne 
och hennes ärende: (Fråga 26) 
 

b) Infrielse: 

 
 
ÖviksHems personals förmåga att sätta sig in i hyresgästens situation och det 
hon vill ha hjälp med: (Fråga 27) 
 
  b) Infrielse: 
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ÖviksHems personals förmåga att visa hyresgästens respekt: (Fråga 28) 
 
  b) Infrielse: 

   
 
Hyresgästens tillfredställelse av förståelsen hos ÖviksHems personal: (Fråga 
29) 
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5.2.5 Förtroende: 
 
ÖviksHems personals förmåga att inge ett kunnigt intryck: (Fråga 30) 
 
  b) Infrielse: 

   
 
ÖviksHems personals förmåga att verka lugnt och samlat vid kontakten med 
hyresgästen: (Fråga 31) 
 
  b) Infrielse: 

   
 
Övikshems personals förmåga att göra hyresgästen säker att hon kommer få 
hjälp med sitt ärende: (Fråga 32) 
 
  b) Infrielse: 
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Skulle Bovärden få tillgång till lägenheten om hyresgästen ej var hemma? 
(Fråga 39) 
 

 
 

Känner hyresgästen sig trygg med att Bovärden har en nyckel till lägenheten? 
(Fråga 40) 
 

 
Hyresgästens tillfredställelse av förtroende för ÖviksHems personal: (Fråga 33) 
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5.2.6 Kvalitet i tjänstens utfall: 
 
Hur viktigt är följande delar för hyresgästens trivsel? (Fråga 34) 
 
  b) hur nöjd är de? 
 
…lägenheten i sig, (storlek, planlösning och standard) 
   

   
… grannarna 

   
…hyran 
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...närhet till t ex skola, förskola, arbete, mataffär, centrum, etc etc. 

    
…fastighetens skick 

   
...bostadsområdet, (rykte, läge, utseende) 
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Hur trivs hyresgästen i sin bostad nu? (Fråga 35) 
 

0,0%
1,3%

4,6%

8,5%

23,5%

27,5%

34,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2 3 4 5 6 7

 
Hur nöjd är hyresgästen med ÖviksHem som hyresvärd? 
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KAPITEL 6 
 
 
ANALYS OCH RESULTAT 
 
I detta avsnitt avser vi att redogöra och analysera de statistiska körningar vi gjort för 
att analysera de olika faktorerna.  
 
6.1 Mätinstrumentets interna reliabilitet 
 
Mätinstrumentets reliabilitet har, precis som tidigare beskrivits, testats med ett 
Cronbach’s alpha test vilket visar på den interna korrelationen i modellen samt för 
begreppen i modellen. När vi testade hela modellens reliabilitet fick vi värdet 0,944 
vilket gott och väl överstiger gränsvärdet för mycket god reliabilitet på 0,8. Det här 
tyder på att mätinstrumentets interna reliabilitet är mycket god.  
 
Vi har även brutit ner mätinstrumentet i mindre delar och testat Cronbach’s alpha-
nivån på de frågor som behandlar ett enskilt begrepp, det vill säga, pålitlighet, 
tillmötesgående, förståelse, förtroende, boendet samt engagemang. När det gäller 
den interna reliabiliteten för pålitlighet fick vi värdet 0,942, för tillmötesgående 0,937, 
för förståelse 0,960, samt förtroende 0,973. Den interna reliabiliteten för samtliga av 
dessa begrepp överskrider klart gränsvärdet på 0,8, vilket innebär att de alla uppnår 
mycket god reliabilitet. Cronbach alpha-nivån för frågorna som behandlade 
begreppet hyresgästernas tillfredställelse med boende fick en något lägre nivå 0.766 
vilket uppenbarligen inte överskrider gränsvärdet 0,8 men dock så räknas den interna 
reliabiliteten som acceptabel då värdet är högre än 0,7. Frågorna som behandlade 
begreppet engagemang levde dock inte upp till det lägsta gränsvärdet för en 
acceptabel Cronbach’s alpha då resultatet bara blev 0,675. Att utesluta alla dessa 
eller någon av variablerna från mätinstrumentet ger dock ingen avsevärd skillnad på 
Cronbach’s alpha-nivå vid test av hela mätinstrumentet. Då det något för låga värdet 
på engagemang inte verkar påverka det totala mätinstrumentets reliabilitet och när 
nivån dessutom ligger relativt nära gränsvärdet 0,7 anser vi att reliabiliteten är 
acceptabel även för detta begrepp. Det finns även forskare som anser att man kan 
acceptera en Cronbach’s alpha nivå från 0,5 och uppåt (Nunnally 1967). Därför anser 
vi att vi kan behålla variabeln engagemang för fortsatt analys, eftersom dess något 
låga reliabilitetsnivå inte påverkar mätinstrumentets totala interna reliabilitet samt att 
Cronbach’s alpha-nivå kan anses acceptabel med så låga gränsvärden som 0,5. Vi 
måste dock ta hänsyn till den något låga reliabiliteten för begreppet engagemang i 
den fortsatta analysen.  
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6.2 Faktoranalys Principal Components Analysis (PCA) 
 
Vi har även gjort en Principal components analysis vilken visar till vilken grad 
principalkomponenten förklarar den totala variansen i datamaterialet. I vårt fall visar 
det sig att principalkomponenten kan förklara ungefär 39 procent av den totala 
variansen i datamaterialet (se bilaga 4). Enligt Dunteman (1989) bör samtliga 
variabler ha en korrelation till principalkomponenten, det vill säga faktor 1, på minst 
0,15 för att vara signifikant. Återigen visar det sig att samtliga variabler förutom de 
som behandlar engagemang och längden på relationen mellan hyresgästen och 
hyresvärden ligger på en nivå över 0,15. Det här överensstämmer med det 
Cronbach’s alpha-test som visade på en låg inre reliabilitet för begreppet 
engagemang. Eftersom vi bara hade en variabel som mätte relationens längd har vi 
inte kunna utföra något Cronbach’s alpha test. Principalkomponenttestet innebär 
dock att engagemang och relationens längd har en låg korrelation till 
principalkomponenten. I det här fallet kommer varken begreppet engagemang eller 
relationens längd i närheten av gränsvärdet vilket gör att vi måste utesluta begreppen 
i den fortsatta analysen, eftersom reliabiliteten inte är tillfredställande. Det vill säga 
variablerna för engagemang kommer inte att finnas med vid skapandet av faktorer 
genom faktoranalys metoden maximum likelihood.  
 
Vi utförde därför ytterligare en PCA faktoranalys för att få en tydligare bild av 
datamaterialet (se bilaga 4) där det visade sig att när vi tagit bort variablerna 
engagemang och relationens längd, fick vi ett resultat med fyra faktorer där samtliga 
variabler klarar gränsen för korrelation till principalkomponenten, samt att den 
förklarar ungefär 51 procent av variansen. Dessutom har alla variabler en korrelation 
till principalkomponenten som är högre än 0,4 vilket avsevärt överstiger gränsvärdet 
0,15.    
 
6.3 Resultat av faktoranalysen Maximum Likelihood  
 
Genom faktoranalysen maximum likelihood skapade vi först en modell med 4 faktorer 
vilka sedan testas genom en equamax rotation av faktorerna för att räkna ut den 
bästa lösningen för vilka variabler som ska höra till vilken faktor. Precis som vi 
tidigare beskrivit så testar maximum likelihood metoden hur signifikant 
faktormodellen är genom ett chi-square test vilket i vårt fall visar på 413,796 Med 
frihetsgraden 149 och en signifikans nivå på 0,000. Det här innebär att den matris 
med faktorer som har skapats är helt signifikant, det vill säga att det finns en linjär 
korrelation mellan faktorerna och variablerna i datamaterialet, rent praktiskt betyder 
det att faktorerna är användbara för fortsatt analys. Dessutom har alla variabler en 
korrelation högre än 0,15 vilket är gränsvärde (Hair 1998) för korrelationen, det här 
betyder att ingen variabel i faktoranalysen behöver tas bort. Ytterligare ett test utförs i 
den här dataanalysen och det är ett så kallat Kaiser-Meyer-Olkin test (KMO). Vilket 
testar homogeniteten i datamaterialet, även det ett mått på hur väl faktoranalysen 
lämpar sig för fortsatt analys. Vi har där ett värde på 0,907 Vilket klart överskrider 
gränsvärdet på 0,8 (Kaiser & Rice 1974) dessutom visar Bartletts chi-square test ett 
värde på 3552,564 med frihetsgraden 231 samt en signifikans nivå på 0,000. Även 
dessa test visar på faktoranalysens riktighet det vill säga att datamaterialet har en 
hög unison varians.  
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Den första faktoranalysen som genomfördes med maximum likelihood-metoden 
skapade som tidigare sagts fyra faktorer. Samtliga testvärden visade på att 
faktormodellen var signifikant. Men sambandet mellan variablerna i varje faktor var 
inte klart, därför reducerade vi antalet variabler som skulle ingå i faktoranalysen för 
att försöka skapa faktorer som korrelerade inom faktorn, för att senare ha 
möjligheten att testa faktorerna i en regressionsmodell och för att utifrån den kunna 
göra en meningsfull analys.  
 
Därför utförde vi ytterligare en faktoranalys enligt maximum likelihood genom vilken 
vi kunde utvinna tre faktorer. Chi-square värdet var nu 39,136 med frihetsgraden 18 
och signifikans nivån 0,003, samt ett KMO värde på 0,861 och en Bartlett’s 
signifikans nivå på 0,000. Alla dessa värden uppfyller de krav som tidigare har 
beskrivits. De variabler som har inmatats i den här faktoranalysen är de 
sammanfattande variablerna för pålitlighet, tillmötesgående, förståelse, förtroende, 
lägenhetens utseende, vilka tidigare har beskrivits har en hög intern reliabilitet inom 
respektive begrepp samt hyran, grannar, områdets karaktär, fastighetens skick och 
närheten till olika samhällsinrättningar. Utifrån dessa variabler har sedan 
faktoranalysen enligt maximum likelihood metoden skapat tre faktorer i vilka 
variablerna har delats in. Indelningen ser ut enligt följande (se bilaga 5) i faktor 1 
hamnade pålitlighet, tillmötesgående, förståelse och förtroende. Det vill säga de 
variabler som behandlar hyresgästens interaktion med hyresvärden. I faktor 2 
återfanns: lägenhetens utseende, hyran samt fastighetens skick, som alla berör den 
tekniska aspekten av tjänsten enligt de tidigare presenterade teorierna. Slutligen 
innehöll faktor 3 resterande variabler: Områdets karaktär, grannar och närhet till 
samhällsinrättningar. Den här indelningen av datamaterialet korrelerar i högsta grad 
med de teorier vi behandlat i den teoretiska referensramen. Framförallt i Brady & 
Cronins (2001) modell vilken har tre huvudkomponenter som påverkar 
konsumentens syn på tjänstekvalitet, interaktionen, tjänstelandskapet och utfallet. 
Dessa kan liknas vid de tre faktorer som faktoranalysen har skapat. Även Grönroos 
(1984) har en liknande indelning i sitt tjänstekvalitetskoncept, men han har då bara 
två huvudkomponenter, teknisk- och funktionellkvalitet. I Grönroos fall så kan man 
dock kunna passa in faktor 1 i funktionellkvalitet, det vill säga interaktionen mellan 
företag och konsument eller i vårt fall hyresgäst och hyresvärd. Medan faktor 2 och 
faktor 3 passar in i den tekniska kvaliteten. Fortsättningsvis kommer faktor 1 kallas 
för interaktionsfaktorn, faktor 2 blir utfallsfaktorn samt faktor 3 blir boendemiljöfaktorn 
 
6.4 Regressionsanalys 
 
Vi kommer att använda oss av multipel regressionsanalys för att testa sambandet 
mellan de oberoende variablerna, det vill säga de tre faktorerna vi tidigare genererat 
med hjälp av faktoranalysen, vilka beskriver hyresgästernas relation till hyresvärden 
och den beroende variabeln hur tillfredställda de är med Övikshem som hyresvärd. 
 
Med hjälp av en regressionsanalys kan man, som vi tidigare beskrivit, undersöka hur 
sambandet mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln ser ut. 
Förklaringsgraden mellan en oberoende variabel och den beroende variabeln anges 
med hjälp av r2 värdet, närmare bestämt förklarar detta värde hur stor del av den 
beroendevariabelns varians som förklaras med hjälp av en eller flera oberoende 
variabler. Med hjälp av F-värdet och signifikansnivån kan man dessutom undersöka 
hur signifikant beroendet mellan variablerna är (Holme & Solvang 1997). När vi 
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genomförde en multipel regression med de tre faktorerna, interaktion, utfall och 
boendemiljö, som de oberoende variablerna och hyresgästens nöjdhet med 
hyresvärden som den beroende variabeln, fick vi följande resultat. Enligt SPSS 14,0 
genomförda multipla regressionsanalys fick vi ett F-värde på 60,235 med en 
signifikansnivå på 0,000 det här betyder att det finns ett signifikant linjärt samband 
mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. Graden till vilket det 
linjära sambandet förklaras genom värdet på r2 som i vår analys ligger på 0,548. Det 
betyder att variansen i den beroende variabeln förklaras till 54,8 procent av de tre 
oberoende variablerna. (se bilaga 5) 
 
Enligt Holme & Solvang (1997) visar de standardiserade beta koefficienterna hur väl 
den oberoende variabeln förklarar variansen i den beroende variabeln, vilket kan 
testas genom ett t-test. Vi har testat de oberoende variablernas standardiserade beta 
koefficient genom ett t-test vilket visar ett t-värde på 8,886 för interaktionsvariabeln, 
8,563 för utfallsvariabeln samt 5,330 för boendemiljövariabeln samtliga med en 
signifikans nivå på 0,000. Den standardiserade betanivån på de tre variablerna är 
som följande interaktion 0,489, utfall 0,472 samt boendemiljö 0,295. 
Interaktionsvariabeln är den som förklarar mest av variationen i den beroende 
variabeln efter som den har högst t-värde och betanivå. Dock tätt följd av variabeln 
utfall. Dessa två variabler är nästan likvärdiga medan variabeln för boendemiljö är 
något mindre vilket så klart innebär att den har en lägre förklaringsnivå. Det här 
innebär att samtliga tre oberoende variabler äger ett linjärt samband med den 
beroende variabeln hyresgästens tillfredställelse med Övikshem. Men där variabeln 
boendemiljö har ett något svagare samband med hyresgästens tillfredställelse.  
 
Det här visar på att det tre faktorerna interaktion, utfall och boendemiljö förklarar 
ungefär 54 procent av variationen i svaren angående hur nöjda hyresgästerna är 
med Övikshem som hyresvärd. Det här betyder att det finns ett signifikant samband 
mellan dessa variabler. Men vi vill vidare undersöka vilken av faktorerna som 
påverkar relationen med hyresvärden mest. Därför kommer vi att utföra enkla 
regressionsanalyser för var och en av de oberoende variablerna.  
 
De enkla regressionsanalyserna för de tre faktorerna, boendemiljö, interaktion och 
utfallskvalitet, vilka användes som oberoende variabler, visade att interaktion och 
utfallskvalitet hade den starkaste förklaringsstyrkan på den beroende variabeln 
tillfredställelse med sin hyresvärd, med r2 värden på 0,24 respektive 0,22, medan 
boendemiljöfaktorn fick ett mycket lågt r2 värde 0,086 och därmed en låg inverkan på 
hyresgästernas tillfredställelse med sin hyresvärd (se bilaga 6). Det här stämmer 
även överens med den tidigare genomförda multipla regressionsanalysen även om 
resultatet blir än tydligare i det här fallet, det vill säga att interaktions- och 
utfallskvaliteten har större inverkan på hyresgästernas tillfredställelse med 
hyresvärden än boendemiljön.    
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KAPITEL 7 
 
 
SLUTSATSER 
 
Här ämnar vi kortfattat ge svaret till vad vi kommit fram till i vår uppsats. Vi inleder 
med att presentera vårt problem och vårt syfte: 
 
I det här avsnittet kommer vi att sammanställa de slutsatser som vi har dragit med 
hjälp av den teoretiska sambandsmodellen, det empiriska datamaterialet samt de 
statistiska analysmetoder vi har använt oss av. Vi kommer att återkoppla till det 
inledande kapitlets problemformulering och syfte för att slutligen ge 
rekommendationer för fortsatt forskning inom ämnesområdet.  
 
Vi inleder kapitlet med problemformuleringen och dess syften för att få en bättre 
överblick över vad slutsatserna ska utmynna i.  
 
Vilka bakomliggande delar av relationskvalitet är av betydelse i relationen mellan 
hyresgäst och hyresvärd? 
 
Vårt syfte med studien är dels tillverka en sambandsmodell med samlade 
bakomliggande faktorer för utvärdering av relationskvalitet och empiriskt använda 
oss av denna samt testa den mot den undersökta verkligheten. 
 
Den sambandsmodell vi skapade i teori avsnittet har vi genom insamlat empiriskt 
data sedan testat genom flertalet statistiska analyser. De första 
reliabilitetsanalyserna visade på att flertalet av begreppen angående 
interaktionskvaliteten inte klarade kraven på intern reliabilitet trots att det totala 
mätinstrumentet visade på mycket god intern reliabilitet. Vi fick genom flertalet 
faktoranalyser plocka bort flera variabler för att slutligen landa i en modell som 
byggde på tre faktorer, vilka vi benämnde: interaktion, utfall och boendemiljö. Dessa 
tre variabler vilka vi skapat genom en faktoranalys enligt maximum likelihood 
metoden passar mycket väl in i de teorier vilka vi beskrivit. Både Brady & Cronin 
(2001) och Grönroos (1984) har i sina tjänstekvalitetsbegrepp faktorer som 
motsvarar de vi producerat. Brady & Cronin har delat upp faktorerna i 
interaktionskvalitet, utfallskvalitet samt tjänstelandskapskvalitet, även Zeithaml et al 
(2002) har gjort samma uppdelning. De faktorer som vi har producerat genom 
faktoranalys innehåller var för sig flera variabler som bildar en faktor. Dessa faktorer 
har fått benämningarna, interaktionskvalitet, utfallskvalitet samt boendemiljökvalitet, 
vilken korrelerar med tjänstelandskapskvalitet men är tydligare bunden till vår 
undersökningskontext. Dessa tre faktorer går även att passa in i Grönroos (1984) 
tjänstekoncept där interaktionsfaktorn motsvarar Grönroos funktionellkvalitet medan 
utfallsfaktorn och boendemiljöfaktorn kan passas in i Grönroos tekniskkvalitet. Det 
här visar klart och tydligt på den teoretiska förankringen som de tre faktorerna har, 
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som tillsammans med den starka interna reliabilitet modellen har ger en tyngd åt 
faktorerna.  
 
Dock har vi misslyckats att bevisa hur engagemang, relationens längd samt 
interaktionsfrekvensen påverkar hyresgästernas syn på sin hyresvärd. Vilket både 
beror på begreppens bristande interna reliabilitet i vår undersökning samt att inget av 
begreppen uppnådde en acceptabel signifikansnivå för att ingå i faktoranalysen. Vi 
kunde i och med detta inte jämföra de empiriska data vi samlat in gällande dessa 
begrepp och kan därför inte heller jämföra dem med den teoretiska 
sambandsmodellen, och därmed inte heller genom regressionsanalys testa 
begreppens samband med hyresgästernas tillfredställelse med hyresvärden.  
 
De tre faktorerna vi utvunnit genom faktoranalysen testades sedermera genom både 
enkel och multipel regressionsanalys. Resultatet från den multipla 
regressionsanalysen visade på att alla tre faktorerna, interaktion, utfall och 
boendemiljö har ett signifikant samband med hyresgästernas tillfredställelse. Dock är 
det interaktionsfaktorn och utfallsfaktorn som har det starkaste sambandet med 
hyresgästernas tillfredställelse med hyresvärden. När vi delade upp faktorerna och 
körde separata enkla regressionsanalyser så blev det ännu tydligare att 
interaktionsfaktorn hade det starkaste sambandet och att utfallsfaktorn nästan hade 
ett lika starkt samband med hyresgästernas tillfredställelse med hyresvärden. Det 
visade sig nu att boendemiljön inte alls hade lika starkt samband med hyresgästens 
tillfredställelse.  
 
Om vi ska ranka styrkan i faktorerna så har interaktionsfaktorn starkast samband, tätt 
följd av utfallsfaktorn, medan boendemiljöfaktorn inte alls har samma styrka. Det här 
innebär att interaktionen och utfallet har störst inverkan på hyresgästernas 
tillfredställelse och relation till sin hyresvärd. Medan boendemiljön har en marginell 
inverkan på densamma.  
 
Nedan har vi skapat en sammanfattande modell för sambandet mellan de olika 
faktorerna och hyresgästens tillfredsställelse med relationen till hyresvärden, samt 
vilka variabler som ligger tillgrund för de tre faktorerna samt dess styrka.    
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Modellen visar på de olika underliggande variablernas (de ljusblå rutorna) styrka i 
den faktor de tillhör, det vill säga till vilken grad de förklarar variansen i den faktor de 
blivit indelad i. De tre faktorerna har sedan testats i en multipel- samt enkla 
regressionsanalyser mot den beroende variabeln hyresgästernas tillfredställelse med 
Övikshem som hyresvärd. Dessa visar som tidigare beskrivits att interaktion och 
utfallskvalitet är de viktigaste faktorerna för hyresgästernas tillfredställelse med 
hyresvärden, medan boendemiljö faktorn är av mindre vikt för hyresgästens relation 
till hyresvärden. Beta nivån förklarar faktorns förklaringsstyrka i den multipla 
regressionsanalysen medan r2 klargör faktorns förklaringsstyrka i den enkla 
regressionsanalysen. Slutsatsen är således att interaktionskvaliteten och 
utfallskvaliteten är viktigast för hyresgästens tillfredställelse med relationen till sin 
hyresvärd.  
 

Förslag till fortsatta studier 
 
Förslag för vidare studier i ämnet skulle kunna innefatta en djupare analys av vikten 
av hyresgästernas engagemang, relationens längd samt, interaktionsfrekvensens 
betydelse för relationen mellan hyresgäst och hyresvärd.  En djupare studie skulle 
även kunna innefatta en undersökning utifrån både hyresgästen och hyresvärdens 
perspektiv vilket skulle ge en djupare förståelse för relationen mellan dessa. 
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   F        Enkätfråga Vilket begrepp syftar frågan till?

1.-7. Hur gammal är du? Bakgrundsvariabler
Kön?
Vilken högsta utbildning har du?
Vilken årsinkomst har du?
Hur länge har du varit hyresgäst inom ÖviksHem?
Vilket område bor du i?

8. Uppskatta hur många gånger du haft kontakt med Interaktionsfrekvens
dessa avdelningar inom ÖviksHem senaste året?

9. Har du senaste halvåret deltagit eller utfört något av Engagemang
dessa aktiviteter?

10. Är du intresserad att delta i någon av dessa aktiviteter Engagemang 
för att förbättra ditt boende?

11. Har du senaste sex månaderna vid något tillfälle Word of mouth
diskuterat med vänner, familj och/eller bekanta
någon av dessa avdelningar?

12. När du pratat med vänner och bekanta om ÖviksHem, Word of mouth, tidigare erfarenheter
hur har ni diskuterat?

13a. Skulle du kunna tänka dig rekommendera ÖviksHem Word of mouth, tjänstekvalitet
för dina vänner och bekanta?

13b. Varför väljer du att inte rekommendera resp. Word of mouth
rekommendera ÖviksHem:

14. ÖviksHems pålitlighet att kunna hjälpa Dig med Ditt Pålitlighet, tjänstekvalitet 
ärende vid första kontakten:

15. ÖviksHems pålitlighet att utföra tjänsten som de Pålitlighet, tjänstekvalitet 
lovat:

16. ÖviksHems pålitlighet att åtgärda Ert ärende på Pålitlighet, tjänstekvalitet 
utsatt tid:

17. ÖviksHems pålitlighet att alltid klara av att lösa Ditt Pålitlighet, tjänstekvalitet 
ärende:

18. Läs Dina svar på frågorna, 14-17, tycker Du då att Pålitlighet
att pålitligheten hos ÖviksHems personal är 
tillfredställande:

19. ÖviksHems tillmötesgående genom att vara tillgänglig Tillmötesgående, tjänstekvalitet 
via telefon och kontoret:

20. ÖviksHems tillmötesgående genom att hantera Ditt ärende Tillmötesgående, pålitlighet, tjänstekvalitet 
med kort varsel:

21. ÖviksHems tillmötesgående genom att vara villiga att hjälpa Tillmötesgående, tjänstekvalitet 
Dig med Ditt ärende:

22. ÖviksHems tillmötesgående genom att ha kunskap för att Tillmötesgående, tjänstekvalitet 
klara av att hantera Ditt ärende:

23. ÖviksHems tillmötesgående genom att ”återkomma” när Ditt Tillmötesgående, tjänstekvalitet
ärende inte gick att åtgärda just då:

24. Läs Dina svar på frågorna 19-23, tycker Du då att Tillmötesgående 
tillmötesgåendet hos ÖviksHems personal är tillfredställande:

25. ÖviksHems förmåga att lyssna och uppmärksamma Dina Förståelse, relationskvalitet, tjänstekvalitet
behov och det Du vill ha hjälp med:

26. ÖviksHems förmåga att visa omtänksamhet för Dig och Förståelse, relationskvalitet, tjänstekvalitet
Ditt ärende:

27. ÖviksHems förmåga att sätta sig in i Din situation och det Du Förståelse, relationskvalitet, tjänstekvalitet
vill ha hjälp med:

BILAGA 1



   F        Enkätfråga Vilket begrepp syftar frågan till?

28. ÖviksHems förmåga att visa Dig respekt som hyresgäst: Förståelse, relationskvalitet

29. Läs Dina svar på frågorna, 25-28, tycker du då att Förståelse
förståelsen hos ÖviksHems personal är tillfredställande

30. ÖviksHems personals förmåga att inge ett kunnigt Förtroende, relationskvalitet
intryck:

31. ÖviksHems personals förmåga att verka lugn och Förtroende, relationskvalitet
samlad när Du har kontakt med dem:

32. ÖviksHems personals förmåga att göra Dig säker på att Förtroende, relationskvalitet
Du kommer att få hjälp med Ditt ärende:

33. Läs Dina svar på frågorna, 30-32, tycker Du då att Förtroende
ÖviksHems personal  sätt att inge förtroende är 
tillfredställande?

34. Hur viktigt är följande delar för att Du ska trivas där
Du bor?

...lägenheten i sig, (storlek, planlösning och standard) Personliga behov

...dina grannar Situationsfaktorer, sociala faktorer

...hyran Personliga behov

...närhet till t ex skola, förskola, arbete, mataffär, Fysisk omgivning, sociala faktorer
centrum etc etc

...fastighetens skick Fysisk omgivning

...Bovärden Sociala faktorer

...ÖviksHems personal Sociala faktorer

...bostadsområdet, (rykte, läge, utseende) Fysisk omgivning

35. Hur trivs Du i Din bostad nu? Kvalitet i tjänstens utfall

37. a Vet Du vad Bovärden heter? Relationskvalitet

37. b Skulle Du känna igen Din Bovärd om ni möttes på gatan? Relationskvalitet

37. c Hälsar Du och Din Bovärd på varandra när ni möts? Relationskvalitet

37. Har Bovärden, eller skulle Bovärden få, Din tillåtelse att Förtroende
komma in i lägenheten om Du inte var hemma?

38. Känner Du dig trygg med att veta att Bovärden har en Förtroende
nyckel till Din lägenhet?

39. Hur ofta använder Du ÖviksHems hemsida? Engagemang

40. Vad använder Du hemsidan till? Engagemang

41. Finns det något Du saknar på ÖviksHems hemsida? Engagemang

42. Hur nöjd är Du med ÖviksHem som hyresvärd? Relationskvalitet



Kära hyresgäst!
Vi är två studenter från Umeå Universitet som skriver vårt examensarbete i samarbete med 
ÖviksHem AB. För att vi ska kunna genomföra denna uppsats behöver vi Er hjälp med att 
fylla i denna enkät. Den tar ungefär 10 minuter att fylla i. 

Er hyresvärd ÖviksHem har totalt ungefär 3900 lägenheter inom Örnsköldsviks kommun. 
Syftet med enkäten och uppsatsen är att få reda på hur Du trivs som hyresgäst hos 
ÖviksHem och svaren i enkäten kommer att användas till att förbättra ditt boende. 

Därför har Du nu blivit utvald till att svara på denna enkät tillsammans med 234 andra 
hyresgäster. För att göra det lättare för Dig kommer vi att samla in enkäten dagen efter ni 
fått den, det Du behöver göra efter att Du fyllt i enkäten är att lägga tillbaks den i plastfickan 
och hänga den på dörren dagen efter. 

Vi är medvetna om att det kan ta emot att svara på enkäter, varför vi då tillsammans med 
ÖviksHem valt att lägga in en morot för Dig som svarar på enkäten. Vi kommer därför att 
lotta ut 5 st middagar för 2 på Restaurang Mamma Mia, där Dano med personal kommer att 
ta väl han om Er som vinner. Det du behöver göra är att fylla i namn, adress och 
telefonnummer nedan. Du deltar dock i utlottningen först när Du fyllt i enkäten och vi fått den 
åter. Vinnarna meddelas per telefon!

Dina svar på denna enkät kommer behandlas med största sekretess, den lapp Du fyller i 
med dina adressuppgifter kommer att särskiljas från enkäten. Vilket innebär att de svar Du 
lämnar kommer att vara anonyma. Alltså, de uppgifter du lämnar om till exempel inkomst 
eller vad du tycker om ÖviksHem kommer inte kunna knytas till Dig.

Om du har frågor om enkätens utformning, dess frågor eller undersökningen tveka inte att 
slå oss en signal!

Knut Muhrén 070 – 201 34 46
Joakim Ludvigsson 070 – 651 10 20

Tag chansen och påverka, genom att delta i denna undersökning får ÖviksHem svar på hur 
ni trivs som hyresgäst på ÖviksHem och kan därmed förbättra sin verksamhet, vilket leder till 
att ni får en bättre hyresvärd.

Här fyller du i dina adressuppgifter för att vara med i utlottningen!

Namn: ……………………………………………………………………

Adress: ……………………………………………………………………

Telefon: ……………………………………………………………………





1. Hur gammal är du?

0 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 67
68-

2. Kön: Kvinna Man

3. Vilken högsta utbildning har du?

Grundskola
Gymnasium
Högskole/universitetsexamen
Annan:________________________

4. Vad har du för huvudsaklig sysselsättning?

Student
Egen företagare
Arbetslös
Pensionär
Anställd
Annat, nämligen: _________________

5. Vilken årsinkomst har du?

0 - 79 999
80 000 - 159 999
160 000 - 239 999
240 000 - 319 999
320 000 - 399 999
400 000 - 479 999
480 000 –

6. Hur länge har du varit hyresgäst inom ÖviksHem?

0 - 6 mån
7 mån - 12 mån
1 - 3 år
3 - 5 år
5 - 10 år
10 eller längre

7. Vilket område bor du i?

Valhalla
Sörliden
Centrum 

8. Uppskatta hur många gånger du haft kontakt med dessa avdelningar inom ÖviksHem senaste året:

Bovärden: Ingen 1 gång 2-3 ggr. 4-5 ggr. 6-10 ggr.   >10 ggr.

ÖviksHems ekonomiavdelning: Ingen 1 gång 2-3 ggr. 4-5 ggr. 6-10 ggr.   >10 ggr.

ÖviksHems uthyrningsavdelning: Ingen 1 gång 2-3 ggr. 4-5 ggr. 6-10 ggr.   >10 ggr.

9. Har du senaste halvåret deltagit eller utfört något av dessa aktiviteter? (det är ok att kryssa i fler än ett alternativ)

Deltagit på möten med hyresgästföreningen
Lämnat in klagomål till Bovärd eller till ÖviksHems kontor
Lämnat förslag till förbättringar till Bovärden eller Övikshems kontor
Har inte deltagit i något av ovanstående

10. Är du intresserad att delta i någon av dessa aktiviteter för att förbättra ditt boende? (det är ok att kryssa i fler än ett 
alternativ)

Kvartersråd där man försöker utveckla sitt område
Ett råd för Ert hus om hur ni kan förbättra ert boende
Utvecklingsgrupp tillsammans med ÖviksHem
Nej

Skulle det vara någon fråga i enkäten ni inte förstår är Du välkommen att ringa Knut eller Jocke på 070-6511020



11. Har du de senaste sex månaderna vid något tillfälle diskuterat med vänner, familj och/eller bekanta någon av dessa 
avdelningar?

Bovärden: Ja Nej

Övikshems ekonomiavdelning: Ja Nej

Övikshems uthyrning: Ja Nej

12. När du pratat med vänner och bekanta om ÖviksHem, hur har ni diskuterat?

Bovärden: 

Övikshems ekonomiavdelning:

Övikshems uthyrning:

13.a Skulle Du kunna tänka dig rekommendera ÖviksHem för dina vänner och bekanta?

13.b Varför väljer du att….

….inte rekommedera ÖviksHem?    ...rekommendera ÖviksHem?

(mestadels negativt)                     (varken eller) (mestadels positivt)
  1 2 3 4 5 6 7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

(B) ÖviksHems tillmötesgående Vilka förväntningar har du?  Hur tycker du ÖviksHem lyckats hittils?
genom att..

(mycket låg) (Mycket hög)                       (under förväntan)        (över förväntan) Vet ej!
19. a&b …vara tillgänglig via telefon 

och kontoret:

20. a&b ...hantera Ditt ärende med kort
varsel:

21. a&b …vara villiga att hjälpa Dig 
med Ditt ärende:

22. a&b …ha kunskap för att klara av
att hantera Ditt ärende :

23. a&b …”återkomma” när Ditt ärende 
inte gick att åtgärda just då:

24. Läs Dina svar på frågorna, 19-23, tycker Du då att tillmötesgåendet hos ÖviksHems personal är tillfredställande?

1   2   3   4   5   6   7

(inte alls)       (I högsta grad)

  1 2 3 4 5 6 7

Här kommer Ni att få svara på frågor kring hur Ni ser på hur Ni blivit och blir bemötta av personalen på ÖviksHem. Först svarar Ni på 
vilka förväntningar Ni har på ÖviksHem och sedan hur väl ni tycker att ÖviksHem har infriat dem hittils. Har ni inte haft någon 
kontakt med ÖviksHems personal fyll då i vilka förväntningar ni har och sedan kryssa i Vet ej! I den högra kolumnen.

(A) ÖviksHems pålitlighet att Vad förväntar du dig? Hur väl har ÖviksHem lyckats hittils?

(mycket låg) (Mycket hög)                       (under förväntan)        (över förväntan) Vet ej!
14. a&b …kunna hjälpa dig med

Ditt ärende vid första 
kontakten:

15. a&b ...utföra tjänsten som de
lovat:

16. a&b …att åtgärda Ert ärende
på utsatt tid:

17. a&b …alltid klara av att lösa
Ditt ärende:

18. Läs Dina svar på frågorna, 14-17, tycker Du då att pålitligheten hos ÖviksHems personal är tillfredställande?

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

(inte alls)       (I högsta grad)

  1 2 3 4 5 6 7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

(inte alls)       (I högsta grad)
  1 2 3 4 5 6 7

(mestadels negativt)                     (varken eller) (mestadels positivt)
  1 2 3 4 5 6 7

(mestadels negativt)                     (varken eller) (mestadels positivt)
  1 2 3 4 5 6 7

Skulle det vara någon fråga i enkäten ni inte förstår är Du välkommen att ringa Knut eller Jocke på 070-6511020



1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

(inte alls)       (I högsta grad)

  1 2 3 4 5 6 7

(C) ÖviksHems personal förmåga att… Vilka förväntningar har du? Hur väl har ÖviksHem lyckats hittils? 

(mycket låg) (Mycket hög)                       (under förväntan)        (över förväntan) Vet ej!
25. a&b …lyssna och uppmärksamma

Dina behov och det Du vill ha
hjälp med:

26. a&b …visa omtänksamhet 
för Dig och Ditt ärende:

27. a&b …sätta sig in i Din situation 
och det Du vill ha hjälp med:

28. a&b …visa Dig respekt som 
hyresgäst:

29. Läs Dina svar på frågorna, 25-28, tycker du då att förståelsen hos ÖviksHems personal är tillfredställande?

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

(D) ÖviksHems personals förmåga att… Vilka förväntningar har du? Hur väl har ÖviksHem lyckats hittils? 

(mycket låg) (Mycket hög)                       (under förväntan)        (över förväntan) Vet ej!
30. a&b …inge ett kunnigt intryck:

31. a&b …verka lugn och samlad
när Du har kontakt med dem:

32. a&b …göra Dig säker på att Du 
kommer att få hjälp med 
Ditt ärende:

33. Läs Dina svar på frågorna, 30-32, tycker du då att ÖviksHems personal sätt att inge förtroende är tillfredställande?

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

(inte alls)       (I högsta grad)

  1 2 3 4 5 6 7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

34. Hur viktigt är följande delar för att du ska trivas där du bor?

Hur viktigt är det för dig…. ...hur nöjd är du nu?

...lägenheten i sig, (storlek, planlösning och standard)

...dina grannar

…hyran

...närhet till t ex skola, förskola, arbete, mataffär, centrum etc etc.

…fastighetens skick

...Bovärden

...ÖviksHems personal

...bostadsområdet, (rykte, läge, utseende)

35. Hur trivs Du i Din bostad nu?

(inte viktigt alls)         (Varken eller)            (mycket viktigt)
  1         2         3         4         5         6         7

Skulle det vara någon fråga i enkäten ni inte förstår är Du välkommen att ringa Knut eller Jocke på 070-6511020

(inte viktigt alls)         (Varken eller)            (mycket viktigt)
  1         2         3         4         5         6         7

(inte viktigt alls)         (Varken eller)            (mycket viktigt)
  1         2         3         4         5         6         7

(inte viktigt alls)         (Varken eller)            (mycket viktigt)
  1         2         3         4         5         6         7

(inte viktigt alls)         (Varken eller)            (mycket viktigt)
  1         2         3         4         5         6         7

(inte viktigt alls)         (Varken eller)            (mycket viktigt)
  1         2         3         4         5         6         7

(inte viktigt alls)         (Varken eller)            (mycket viktigt)
  1         2         3         4         5         6         7

(inte viktigt alls)         (Varken eller)            (mycket viktigt)
  1         2         3         4         5         6         7

(inte alls)                     (Varken eller)               (i högsta grad)
  1         2         3         4         5         6         7

(inte alls)                                 (I högsta grad)

  1 2 3 4 5 6 7

(inte alls)                     (Varken eller)               (i högsta grad)
  1         2         3         4         5         6         7

(inte alls)                     (Varken eller)               (i högsta grad)
  1         2         3         4         5         6         7

(inte alls)                     (Varken eller)               (i högsta grad)
  1         2         3         4         5         6         7

(inte alls)                     (Varken eller)               (i högsta grad)
  1         2         3         4         5         6         7

(inte alls)                     (Varken eller)               (i högsta grad)
  1         2         3         4         5         6         7

(inte alls)                     (Varken eller)               (i högsta grad)
  1         2         3         4         5         6         7

(inte alls)                     (Varken eller)               (i högsta grad)
  1         2         3         4         5         6         7



36. a Vet Du vad BoVärden heter?

Ja, han/hon heter:________ Nej

36. b Skulle du känna igen Din BoVärd om ni möttes på gatan?

Ja Nej, (i så fall, svara inte på fråga 38. c!)

36. c Hälsar du och din BoVärd på varandra när ni möts?

Ja Nej 

37. Har BoVärden, eller skulle BoVärden få, Din tillåtelse att komma in i lägenheten om Du inte var hemma?

Ja Nej

38. Känner du dig trygg med att veta att BoVärden har en nyckel till din lägenhet?

Ja Nej

39. Hur ofta använder Du ÖviksHems hemsida?

    varje dag varje vecka  flera gånger i mån en gång i månaden mycket sällan Aldrig 

40. Vad använder Du hemsidan till? (du får kryssa i fler än ett alternativ)

    söker bostad söker info om ÖviksHem felanmälan söker bilplats          annat:_____________

41. Finns det något Du saknar på ÖviksHems hemsida?

Nej Ja, i så fall vad?______________________________________

42. Hur nöjd är Du med ÖviksHem som hyresvärd?

43. Här kan Du skriva in ytterligare kommentarer som ni tycker att ni inte fick chans att skriva om ÖviksHem och dess 
personal.

(inte alls)       (I högsta grad)

  1 2 3 4 5 6 7

Tack för Din medverkan!

Glöm inte att fylla i namn och adress på första sidan för att vara med i utlottningen!

Skulle det vara någon fråga i enkäten ni inte förstår är Du välkommen att ringa Knut eller Jocke på 070-6511020



Cronbach’s alpha     BILAGA 3 
 
Hela modellen 
X6, x8-c, X9a-c, x10a-c, x16-x19, x21-x25, x27-x30, x32-x34 och x36b,d,f,h,j,p 
  
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items N of Items 

,938 ,902 32 
 
X16-x19 pålitlighet 
  
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items N of Items 

,942 ,942 4 
 
X21-x25 tillmötesgående 
  
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items N of Items 

,937 ,938 5 
 
X27-x30 förståelse 
  
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items N of Items 

,960 ,960 4 
 
X32-x34 förtroende 
  
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items N of Items 

,973 ,973 3 



X36 b,d,f,h,j,p Boendet  
 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items N of Items 

,766 ,767 6 
 
X9-x10 a-c Engagemang  
 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items N of Items 

,675 ,681 6 
 
X8 a-c Interaktionsfrekvens 
  
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 
on 
Standardized 
Items N of Items 

,279 ,300 3 
 



Faktoranalys Principal component analysis   BILAGA 4 
 
Faktoranalys PCA hela mätinstrumentet 
 
 Total Variance Explained 
 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 11,357 35,491 35,491 11,357 35,491 35,491 
2 3,313 10,354 45,845 3,313 10,354 45,845 
3 1,954 6,108 51,953 1,954 6,108 51,953 
4 1,611 5,035 56,987 1,611 5,035 56,987 
5 1,402 4,380 61,367 1,402 4,380 61,367 
6 1,216 3,801 65,169 1,216 3,801 65,169 
7 1,172 3,664 68,833 1,172 3,664 68,833 
8 1,113 3,477 72,310 1,113 3,477 72,310 
9 1,033 3,228 75,537 1,033 3,228 75,537 
10 ,967 3,021 78,558       
11 ,781 2,441 80,999       
12 ,657 2,053 83,052       
13 ,612 1,913 84,966       
14 ,577 1,804 86,770       
15 ,542 1,693 88,462       
16 ,486 1,519 89,981       
17 ,473 1,479 91,460       
18 ,399 1,248 92,708       
19 ,353 1,103 93,811       
20 ,345 1,078 94,889       
21 ,291 ,909 95,798       
22 ,258 ,807 96,605       
23 ,213 ,666 97,271       
24 ,203 ,634 97,905       
25 ,169 ,528 98,433       
26 ,123 ,386 98,819       
27 ,106 ,331 99,149       
28 ,096 ,300 99,450       
29 ,058 ,181 99,631       
30 ,044 ,136 99,767       
31 ,041 ,129 99,896       
32 ,033 ,104 100,000       



Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 Component Matrix(a) 
 

Component 
  1 2 3 4 5 6 7 8 
Hur länge har du varit 
hyresgäst hos Övikshem ,074 -,066 -,292 -,130 ,413 ,335 -,517 ,421

Hur många ggr haft kontakt 
med Boväden ,138 -,549 -,105 ,021 -,158 ,466 -,105 -,383

Hur många ggr haft kontakt 
med Ekonomiavdelningen -,100 -,217 ,162 -,081 -,133 ,287 ,442 ,542

Hur många ggr haft kontakt 
med 
Uthyrningsavdelningen 

,092 -,203 ,268 -,014 ,147 ,459 ,578 -,217

Har du det senaste 6mån 
deltagit på, möte med 
hyresgästföreningen 

,060 ,534 ,566 -,022 -,284 -,155 ,076 -,010

Har du det senaste 6mån, 
lämnat in klagomål till 
bovärd eller övikshems 
kontor 

,019 ,523 ,021 -,097 ,366 -,112 ,253 ,213

Har du det senast 6mån, 
lämnat in förslag på 
förbättringar till bovärd eller 
övikshems kontor 

,032 ,611 ,348 ,201 ,073 -,182 -,048 ,054

Är du intresserad av att 
delta i någon av dessa 
aktiviteter för att förbättra 
ditt boende, kvartersråd 

-,078 ,450 ,366 -,256 ,280 ,365 -,019 -,276

Är du intresserad av att 
delta i någon av dessa 
aktiviteter för att förbättra 
ditt boende, ett hus råd 

-,018 ,419 ,154 ,046 -,186 ,343 -,297 ,008

Är du intresserad av att 
delta i någon av dessa 
aktiviterer för att förbättra 
ditt boende, 
utvecklingsgrupp 
tillsammans med övikshem 

,035 ,535 ,285 -,080 ,395 ,044 -,182 -,273

Kunna hjälpa dig med ditt 
ärende vid första kontakten 
(hur väl har övikshem 
lyckats) 

,778 -,054 ,251 ,296 -,104 ,085 -,037 ,171

utföra tjänsten som de lovat 
(hur väl övikshem har 
lyckats) 

,797 -,054 ,250 ,369 -,067 ,113 -,038 ,076

att åtgärda ditt ärende på 
utsatt tid (hur väl övikshem 
har lyckats) 

,742 -,115 ,196 ,418 -,038 ,130 -,119 ,062

alltid klara av att lösa ditt 
ärende (hur väl övikshem 
har lyckats) 

,782 -,096 ,118 ,274 ,039 ,091 -,147 ,104



vara tillgänglig via telefon 
på kontoret (hur väl har 
övikshem lyckats) 

,730 -,059 -,106 ,139 ,256 -,037 ,087 -,065

hantera ditt ärende med 
kort varsel (hur väl har 
övikshem lyckats) 

,833 -,105 -,065 ,179 ,257 -,126 ,078 -,093

vara villig att hjälpa dig 
med ditt ärende (hur väl har 
övikshem lyckats) 

,854 -,133 -,045 ,191 ,206 -,168 ,092 -,056

ha kunskap att klara av att 
hantera ditt ärende (hur väl 
har övikshem lyckats) 

,842 -,159 -,003 ,184 ,187 -,123 ,086 -,056

återkomma när ditt ärende 
inte gick att åtgärda just då 
(hur väl har övikshem 
lyckats) 

,731 -,102 -,116 ,197 ,161 -,096 ,024 -,142

lyssna och uppmärksamma 
dina behov och det du vill 
ha hjälp med (hur väl har 
övikshem lyckats 

,879 -,018 ,010 -,285 -,075 ,028 ,020 ,047

visa omtänksamhet fär dig 
och ditt ärende (hur väl har 
övikshem lyckats) 

,836 -,021 -,049 -,375 -,085 -,060 ,042 ,064

sätta sig in i din situation 
och det du vill ha hjälp med 
(hur väl har övikshem 
lyckats) 

,825 -,023 -,073 -,374 -,002 -,078 ,072 ,055

visa dig respekt som 
hyresgäst (hur väl har 
övikshem lyckats) 

,841 -,003 ,002 -,337 -,080 -,114 ,029 ,057

inge ett kunnigt intryck (hur 
väl övikshem har lyckats) ,870 -,059 ,133 -,277 -,119 ,036 -,097 -,064

verkar lugn och samlad när 
du har kontakt med dem 
(hur väl har övikshem 
lyckats) 

,843 -,026 ,169 -,325 -,096 ,015 -,102 -,024

göra dig säker på att du 
kommer att få hjälp med 
ditt ärende (hur väl har 
övikshem lyckats) 

,860 3,27E-005 ,115 -,313 -,104 -,001 -,128 -,003

hur nöjd är du nu? 
(lägenhetens storlek, 
planlösning och standard) ,382 ,440 -,406 ,059 -,254 ,024 ,062 -,236

hur nöjd är du nu? (dina 
grannar) ,274 ,524 -,096 ,153 -,069 ,123 ,064 ,117

hur nöjd är du nu? (hyran) ,275 ,392 -,516 ,046 -,082 ,120 ,132 -,166
hur nöjd är du nu? (närhet 
till skola, förskola, arbete, 
mataffär, centrum etc) 

,318 ,386 -,081 ,204 -,450 ,130 -,023 ,086

hur nöjd är du nu? 
(fastighetens skick) ,358 ,447 -,484 ,046 -,177 ,012 ,055 -,039

hur nöjd är du nu? 
(bostadsområdets rykte 
och utseende) 

,327 ,501 -,352 ,002 ,248 ,288 ,169 ,192



Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  9 components extracted. 
 
Exklusive engagemang och relationens längd och interaktionsfrekvens 
variablerna 
 
  Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total 
% of 
Variance 

Cumulative 
% Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 11,305 51,386 51,386 11,305 51,386 51,386 
2 2,317 10,531 61,918 2,317 10,531 61,918 
3 1,551 7,048 68,966 1,551 7,048 68,966 
4 1,210 5,502 74,468 1,210 5,502 74,468 
5 ,972 4,416 78,884       
6 ,707 3,214 82,098       
7 ,641 2,915 85,012       
8 ,559 2,541 87,553       
9 ,511 2,321 89,874       
10 ,407 1,848 91,721       
11 ,344 1,564 93,285       
12 ,304 1,382 94,668       
13 ,231 1,051 95,719       
14 ,222 1,010 96,728       
15 ,184 ,836 97,564       
16 ,128 ,581 98,145       
17 ,115 ,523 98,668       
18 ,099 ,450 99,118       
19 ,062 ,283 99,401       
20 ,049 ,223 99,623       
21 ,045 ,205 99,828       
22 ,038 ,172 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 Component Matrix(a) 
 

Component 

  1 2 3 4 
hur nöjd är du nu? 
(lägenhetens storlek, 
planlösning och standard) ,385 ,624 ,014 -,162 

hur nöjd är du nu? (dina 
grannar) ,275 ,537 ,154 ,338 

hur nöjd är du nu? (hyran) ,276 ,644 ,045 -,247 
hur nöjd är du nu? (närhet 
till skola, förskola, arbete, 
mataffär, centrum etc) ,318 ,458 ,146 ,537 

hur nöjd är du nu? 
(fastighetens skick) ,360 ,662 ,029 -,163 

hur nöjd är du nu? 
(bostadsområdets rykte 
och utseende) ,326 ,616 ,064 -,013 



Kunna hjälpa dig med ditt 
ärende vid första kontakten 
(hur väl har övikshem 
lyckats) 

,779 -,165 ,320 ,266 

utföra tjänsten som de 
lovat (hur väl övikshem har 
lyckats) ,796 -,159 ,390 ,237 

att åtgärda ditt ärende på 
utsatt tid (hur väl övikshem 
har lyckats) ,741 -,185 ,445 ,204 

alltid klara av att lösa ditt 
ärende (hur väl övikshem 
har lyckats) ,781 -,158 ,316 ,109 

vara tillgänglig via telefon 
på kontoret (hur väl har 
övikshem lyckats) ,730 -,036 ,148 -,299 

hantera ditt ärende med 
kort varsel (hur väl har 
övikshem lyckats) ,833 -,096 ,179 -,314 

vara villig att hjälpa dig 
med ditt ärende (hur väl 
har övikshem lyckats) ,853 -,125 ,188 -,289 

ha kunskap att klara av att 
hantera ditt ärende (hur väl 
har övikshem lyckats) ,842 -,168 ,180 -,260 

återkomma när ditt ärende 
inte gick att åtgärda just då 
(hur väl har övikshem 
lyckats) 

,730 -,042 ,186 -,296 

lyssna och uppmärksamma 
dina behov och det du vill 
ha hjälp med (hur väl har 
övikshem lyckats ,880 -,012 -,288 ,057 

visa omtänksamhet fär dig 
och ditt ärende (hur väl har 
övikshem lyckats) ,837 ,009 -,399 ,006 

sätta sig in i din situation 
och det du vill ha hjälp med 
(hur väl har övikshem 
lyckats) 

,827 ,006 -,387 -,056 

visa dig respekt som 
hyresgäst (hur väl har 
övikshem lyckats) ,842 -,005 -,357 ,048 



inge ett kunnigt intryck (hur 
väl övikshem har lyckats) 

,870 -,110 -,271 ,149 

verkar lugn och samlad när 
du har kontakt med dem 
(hur väl har övikshem 
lyckats) 

,843 -,114 -,315 ,172 

göra dig säker på att du 
kommer att få hjälp med 
ditt ärende (hur väl har 
övikshem lyckats) 

,860 -,066 -,311 ,158 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  4 components extracted. 
 
 



Faktoranalys Maximum likelihood    BILAGA 5 
 
 Rotated Factor Matrix(a) 
 

Factor 
  1 2 3 4 
hur nöjd är du nu? 
(lägenhetens storlek, 
planlösning och standard) 

,154 ,166 ,082 ,240 

hur nöjd är du nu? (dina 
grannar) ,110 ,073 ,152 ,098 

hur nöjd är du nu? (hyran) ,088 ,086 ,077 ,167 
hur nöjd är du nu? (närhet 
till skola, förskola, arbete, 
mataffär, centrum etc) 

,151 -,009 ,274 ,121 

hur nöjd är du nu? 
(fastighetens skick) ,100 ,157 ,088 ,250 

hur nöjd är du nu? 
(bostadsområdets rykte 
och utseende) 

,035 ,125 ,082 ,302 

Kunna hjälpa dig med ditt 
ärende vid första kontakten 
(hur väl har övikshem 
lyckats) 

,283 ,351 ,729 ,187 

utföra tjänsten som de 
lovat (hur väl övikshem har 
lyckats) 

,211 ,345 ,860 ,198 

att åtgärda ditt ärende på 
utsatt tid (hur väl övikshem 
har lyckats) 

,213 ,379 ,781 ,103 

alltid klara av att lösa ditt 
ärende (hur väl övikshem 
har lyckats) 

,260 ,391 ,667 ,224 

vara tillgänglig via telefon 
på kontoret (hur väl har 
övikshem lyckats) 

,221 ,514 ,304 ,364 

hantera ditt ärende med 
kort varsel (hur väl har 
övikshem lyckats) 

,275 ,750 ,296 ,307 

vara villig att hjälpa dig 
med ditt ärende (hur väl 
har övikshem lyckats) 

,267 ,841 ,294 ,303 

ha kunskap att klara av att 
hantera ditt ärende (hur väl 
har övikshem lyckats) 

,306 ,803 ,303 ,260 

återkomma när ditt ärende 
inte gick att åtgärda just då 
(hur väl har övikshem 
lyckats) 

,242 ,617 ,257 ,269 

lyssna och uppmärksamma 
dina behov och det du vill 
ha hjälp med (hur väl har 
övikshem lyckats 

,581 ,296 ,335 ,567 

visa omtänksamhet fär dig 
och ditt ärende (hur väl har 
övikshem lyckats) 

,515 ,218 ,243 ,758 

sätta sig in i din situation 
och det du vill ha hjälp med 
(hur väl har övikshem 
lyckats) 

,479 ,268 ,186 ,770 

visa dig respekt som 
hyresgäst (hur väl har 
övikshem lyckats) 

,601 ,281 ,262 ,536 



inge ett kunnigt intryck (hur 
väl övikshem har lyckats) ,823 ,332 ,332 ,228 

verkar lugn och samlad när 
du har kontakt med dem 
(hur väl har övikshem 
lyckats) 

,851 ,294 ,289 ,218 

göra dig säker på att du 
kommer att få hjälp med 
ditt ärende (hur väl har 
övikshem lyckats) 

,787 ,267 ,339 ,300 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  
 Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 18 iterations. 
 
 
Chi-Square df Sig. 
413,796 149 ,000 

 
 
 KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,907 

Approx. Chi-Square 3552,564 
df 231 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. ,000 
 
2:a faktoranalys enligt Maximum Likelihood    
 
 Rotated Factor Matrix(a) 
 

Factor 
  1 2 3 
är pålitligheten hos 
övikshems personal 
tillfredställande 

,742 ,258 ,188 

är tillmötesgåendet hos 
övikshems personal 
tillfredställande 

,786 ,268 ,167 

tycker du att förståelsen 
hos övikshems personal 
är tillfredställande 

,815 ,263 ,178 

tycker du att övikshems 
personal sätt att inge 
förtroende är 
tillfredställande 

,798 ,279 ,221 

hur nöjd är du nu? 
(lägenhetens storlek, 
planlösning och 
standard) 

,334 ,556 ,242 

hur nöjd är du nu? (dina 
grannar) ,065 ,074 ,995 

hur nöjd är du nu? 
(hyran) ,221 ,526 ,214 

hur nöjd är du nu? 
(närhet till skola, förskola, 
arbete, mataffär, centrum 
etc) 

,145 ,263 ,380 

hur nöjd är du nu? 
(fastighetens skick) ,173 ,836 ,136 



hur nöjd är du nu? 
(bostadsområdets rykte 
och utseende) 

,272 ,360 ,394 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  
 Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 6 iterations. 
 
 Goodness-of-fit Test 
 
Chi-Square df Sig. 
39,136 18 ,003 

 
 KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,861 

Approx. Chi-Square 724,074 
df 45 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. ,000 
 
  
 
 



Regressionsanalys     BILAGA 6 
  
 Model Summary 

  
 
a  Predictors: (Constant), A-R  factor score   3 for analysis 12, A-R  factor score   2 for analysis 12, A-R  factor 
score   1 for analysis 12 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 114,968 3 38,323 60,235 ,000(a) 
Residual 94,796 149 ,636     

1 

Total 209,765 152       
a  Predictors: (Constant), A-R  factor score   3 for analysis 12, A-R  factor score   2 for analysis 12, A-R  factor 
score   1 for analysis 12 
b  Dependent Variable: Hur nöjd är du med övikshem som hyresvärd? 
 
 
Enkel regression 
 
Interaktionsfaktorn 
 
  Model Summary 

 
a  Predictors: (Constant), A-R  factor score   1 for analysis 12 
 
Utfallsfaktorn 
 
 Model Summary 

 
a  Predictors: (Constant), A-R  factor score   2 for analysis 12 
 
Boendemiljöfaktorn  
 
 Model Summary 

Change Statistics 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjuste
d R 
Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,740(a) ,548 ,539 ,798 ,548 60,235 3 149 ,000 

Change Statistics 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted 
R 
Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,489(a) ,240 ,234 1,028 ,240 47,555 1 151 ,000 

Change Statistics 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjuste
d R 
Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

R 
Square 
Chang
e 

F 
Chang
e df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,472(a) ,222 ,217 1,039 ,222 43,191 1 151 ,000 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjuste
d R 
S

Std. Error 
of the 
E ti t

Change Statistics 



 
a  Predictors: (Constant), A-R  factor score   3 for analysis 12 
 
 
Multipel regression  
 
Nöjd med boende som beroende variabel 
 
 Model Summary 

 
a  Predictors: (Constant), A-R  factor score   3 for analysis 12, A-R  factor score   2 for analysis 12, A-R  factor 
score   1 for analysis 12 
 
 Coefficients(a) 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model   B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 5,752 ,071   81,580 ,000 
A-R  factor score  
1 for analysis 12 ,476 ,071 ,390 6,729 ,000 

A-R  factor score  
2 for analysis 12 ,651 ,071 ,533 9,207 ,000 

1 

A-R  factor score  
3 for analysis 12 ,307 ,071 ,252 4,343 ,000 

a  Dependent Variable: Hur trivs du i din bostad nu? 
 
 

Square Estimate R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,294(a) ,086 ,080 1,127 ,086 14,236 1 151 ,000 

Change Statistics 

Mod
el R 

R 
Square 

Adjusted 
R 
Square 

Std. Error 
of the 
Estimate 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,707(a) ,500 ,490 ,872 ,500 49,635 3 149 ,000 



Urval      BILAGA 7 
 
Stadsdel  antal lägenh Andel av total antal enkäter per område 
    
Centrum 538 0,34 69 
    
Valhalla  542 0,35 69 
Sörliden  487 0,31 62 
Summa 1567 1 200 
total 
population 3891  0,127632419 
 
 




