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Abstract 

Title: Strategic communication within the real estate business 

- A quality study of the differences and similarities in the communication between a public 

and a private firm 

The aim of this study is to find and highlight the differences and similarities in the strategic 

communication in two real estate businesses with different proprietaries. In order to achieve 

the purpose, theories and previous research on public relations, strategic communication, 

mediatization, framing and new public management has been used. The study was conducted 

through interviews with two different organizations, Lerstenen who is based in Umeå, and 

Övikshem who is based in Örnsköldsvik. The analysis and results showed that the key 

difference between the firms was the spontaneity that influenced the private one, in contrast to 

the public firm that relied on solid structures to manage their communication. The results also 

showed that differences in basis conditions both allowed and hindered the possibilities with 

the communicative efforts that the two firms could do.  

Keywords: Fastighetsbolag, allmännyttigt bolag, privat bolag, strategisk kommunikation, 

public relations, medialisering.  
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras forskningsproblem, frågeställning och syfte. I övrigt redogör den 

uppsatsens disposition. 

 

Kommunikation är grunden för att alla typer av organisationer ska kunna existera. Det ställs 

allt högre krav på att organisationer arbetar med strategisk kommunikation. Det räcker inte 

bara med framgångsrika reklamkampanjer utan det krävs relationsinriktad och långsiktig 

kommunikation (Falkheimer & Heide 2007, 16). Vikten av att hantera allmänheten och 

medierna blir allt mer centrala i organisationers kommunikativa arbete för att stärka sitt 

varumärke både internt och externt. Som snart nyexaminerade kommunikatörer är det 

intressant att studera om arbetet med kommunikation skiljer sig i ett privat bolag jämfört med 

ett kommunalt inom samma bransch.  

Vi har valt att studera två fastighetsbolag och se hur de skiljer sig åt i sin strategiska 

kommunikation. Där vi har en hypotes om att kommunala bolag har tydligare riktlinjer och 

krav på kommunikation som de måste arbeta efter jämfört med ett privat bolag. Vi vill gå in 

på djupet hur dessa två bolag med olika ägarförhållande arbetar med exempelvis sin interna 

och externa kommunikation. Fokus kommer ligga på PR och vad företagen har för relation till 

medierna. De företag som vi valt att studera är Övikshem i Örnsköldsvik och Lerstenen i 

Umeå. Övikshem är ett kommunalt allmännyttigt bolag med uppdrag att bidra till 

Örnsköldsvik kommuns tillväxt och bostadsförsörjning. Medan Lerstenen är ett privat bolag 

som även de arbetar för en ökad tillväxt i sin kommun men som har ett tydligare vinstintresse. 

Bostadsfrågan är ständigt aktuell, speciellt i studentstäder som Umeå där medierna rapporterar 

om bostadsbrist. Det är därför intressant att studera dessa två fastighetsbolag och se hur de 

tänker kring det som begränsar och möjliggör deras kommunikation med omgivningen. 

Framförallt vilka villkor och krav de arbetar under.  

Ett starkt varumärke är också är kopplat till kommunikation. Varumärke kan förklaras som 

något som skapas i huvudet hos konsumenter, det är mer än bara namn och symboler. Det 

företräder allt som en produkt, tjänst, organisation, anställd, region och person betyder för 

konsumenter. På grund av den mer globaliserade ekonomin och den allt snabbare 

kommunikationen är det viktigt för organisationen att fokusera på sitt varumärke. Attraktiva 

varumärken gör det enklare för konsumenter att ta upp deras meddelande från det 

kommersiella bruset. Varumärket är viktigt då människor kan bedöma statusen hos en 
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organisation. Ett företag som har hög status har exempelvis lättare att få samarbeten med 

andra organisationer (Kotler 2011, 236- 240). Det är intressant att se hur Lerstenen och 

Övikshem arbetar med strategisk kommunikation för att stärka bilden av företaget till sina 

publiker.  

1.1 Forskningsproblem 

Vi har undersökt hur Lerstenen och Övikshem arbetar med sin strategiska kommunikation. 

Det är intressant för att Övikshem är den största hyresvärden på marknaden i Örnsköldsvik, 

samtidigt som Lerstenen är ett av de största privata fastighetsbolagen i Umeå. De kan tänkas 

arbeta på olika sätt på grund av sina olika förutsättningar, Lerstenen som ett mindre privat 

bolag och Övikshem som ett större allmännyttigt bolag. I aspekter såsom hur de 

kommunicerar med sina målgrupper och intressenter. Det är intressant att studera hur 

företagen förhåller sig till bland annat till Public Relations, varumärket och medialisering för 

att stärka sin bild gentemot intressenter.    

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur två företag som verkar inom fastighetsbranschen, 

med olika ägarförhållanden skiljer sig åt i deras strategiska kommunikation. 

1.3 Huvudfråga 

Vilka likheter och skillnader finns det i företagens arbete med strategisk kommunikation? 

1.4 Underfrågor 

Hur arbetar Övikshem och Lerstenen med public relations åsyftande mediehantering och 

relationer till intressenter? 

Vad har bolagen för olika kravbilder mot sig gällande sitt arbete mot allmänheten? 

Hur kan likheterna och skillnaderna förklaras ur deras olika ägarförhållanden? 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett introduktionskapitel där uppsatsens syfte och frågeställningar 

redogörs.  

I kapitel två behandlas en kort bakgrund om företagen.  I kapitel tre tas teorierna upp som 

senare används för att analysera materialet. Fortsättningsvis redogörs den tidigare forskningen 

i kapitel fyra. 

Kapitel fem går igenom vår metod och tillvägagångsätt för att därefter i kapitel sex bearbetas 

analysen av materialet. 

I kapitel sju diskuteras slutsatsen och de empiriska data som framkommit i intervjuerna. 

Avslutningsvis tar vi upp förslag på framtida forskning som kan vara intressant.  
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2 Bakgrund  

I detta kapitel presenteras kort bakgrundsfakta om företagen 

2.1 Övikshem 

Det kommunala bostadsföretaget i Örnsköldsvik är AB Övikshem och grundades 1966. De är 

den största hyresvärden i kommunen, äger och förvaltar 3336 bostäder. Av dessa är 206 

studentbostäder och 28 möblerade lägenheter. De hyr dessutom ut lokaler, p-platser och 

garage. Övikshem omsätter ungefär 220 miljoner kr om året. De är medlemmar i SABO 

(Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag). Det är 54 stycken anställda på företaget 

(Övikshem.se 2015).   

Som ett allmännyttigt bostadsbolag ställs det vissa krav på företaget. De ska bland annat 

förvalta fastigheter och erbjuda hyresrätter för allmänheten. Syftet är att främja 

bostadsförsörjningen i kommunen, vilket exempelvis betyder att anpassa sig till olika 

människors bostadsbehov. Det ska finnas ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan 

tillfredsställa olika hyresgäster. I det allmännyttiga syftet ingår även ett samhällsansvar, som 

innebär etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Efter 2010 kom lagen om att 

allmännyttiga bostadsbolag ska arbeta enligt affärsmässiga principer (SFS 2010: 879).  

2.2 Lerstenen 

Lerstenen är ett familjeägt företag som har arbetat på fastighetsmarknaden sedan 1992.  

Företaget är en av de större aktörerna i Umeå där de har ett brett utbud av hyresrätter och 

företagslokaler. De lever dock lite i skymundan till Bostaden och Balticgruppen som är de 

största aktörerna på marknaden i Umeå. Lerstenen har även fastigheter i Örnsköldsvik. 

Företaget omsätter ungefär 220 miljoner kr om året och har 28 stycken anställda (lerstenen.se, 

2015).  

Bolaget har sedan starten på 90-talet expanderats och satsat på utvecklande byggprojekt och 

samarbeten. De har ett utbud på 1800 hyresrätter och ca 100 000 kvadratmeter kommersiell 

yta (kontor, logistik och garage). Lerstenen ägs och drivs av familjen Sällström med Forspro 

AB som en av de större delägarna sedan 2002. Forspro är ett familjeföretag som ägs av 

hockeylegenden Peter Forsberg och hans far Kent Forsberg (lerstenen.se, 2015).   
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3 Teori  

I detta kapitel redogörs den teoretiska bakgrund som behandlar relevanta ämnen för vår studie. Syftet 

med detta är att öka förståelsen för hur kopplingen till resultat och analys kommer se ut 

3.1 Strategisk kommunikation 

Strategisk kommunikation handlar enligt (Falkheimer & Heide 2007, 37) om den strategiska 

planeringen, utförandet och utvärderingen av en organisations kommunikation. Men även att 

se på en organisations arbete som en kommunikationsprocess. Detta innefattar därmed både 

extern och intern kommunikation, vilket är intressant i vår studie eftersom vi vill se hur 

kommunikationen skiljer sig mellan bolagen. Det är också intressant i den mening att se hur 

de med intern och extern kommunikation stärker varumärket inom organisationen och 

gentemot allmänheten. Strategisk kommunikation täcker både formell som informell 

kommunikation. Kommunikationen i sig skapar organisationer och håller dem vid liv. 

Relationer mellan organisationer och dess omgivning är beroende av kommunikation 

(Falkheimer & Heide 2007, 40f). I organisationers kommunikativa planering ingår flera 

strategiska val. Oavsett om det är långsiktiga kampanjer eller kortsiktiga åtgärder är det 

viktigt med en uttänkt strategi (Larsson 2008, 165).  

3.1.1 Inifrån-strategier 

Inifrån - strategi handlar om att organisationen påbörjar och sprider information till sina 

tilltänkta målgrupper på egna villkor. Stora grupper kan förses med information och de söks 

för en relation kan nås. Nackdelen med denna strategi är att är att organisationen styr 

förloppet och att de metoder som finns saknar individuell anpassning (Larsson 2008, 169). 

Denna strategi syftar antingen till att påverka mottagarna eller upplysa dem. Påverkan handlar 

om att få mottagarna att ändra beteende eller handla på ett visst sätt. Hur Lerstenen och 

Övikshem kommunicerar internt och externt för att få mottagarna att handla på ett specifikt 

sätt, samt hur de söker att skapa intresse hos sina kommunikationsinsatser är intressant för vår 

studie. Den intresseväckande strategin söker att skapa intresse hos organisationens budskap 

till målgruppen. För att skapa intresse är det viktigt att mottagarna känner relevans eller/och 

informationsbehov (Larsson 2008, 170-172, 176ff). 
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3.1.2 Utifrån–strategier 

Här skapas system för dem som söker information och kontakt, men också de som vill ha 

tvåvägskommunikation. Det utformas kommunikativa metoder för återföring och olika 

sök/servicemetoder för enskilda och grupper som vill relatera till organisationen (Larsson 

2008, 169).   

En del av strategin handlar om dialog. I den meningen att båda parterna ska kunna styra och 

initiera dialog i kommunikationsprocessen. Det lämpar sig väl för att kommunicera ut när 

något nytt projekt eller service utformas. Det är viktigt i vår studie att se hur organisationerna 

arbetar med dialoger med medierna, kunder och politiker för att hålla en god relation med 

dem. Fördelen med det är att organisationen kan ta del av deras syn på organisationen samt att 

få feedback genom en dialog. Dialog lämpar sig bäst när mottagargruppen är begränsad 

(Larsson 2008, 179f). 

3.1.3 Medarbetarna som ambassadörer 

Organisationsmedlemmarna är de viktigaste budbärarna för att skapa, förstärka och 

reproducera en organisations varumärke och identitet genom deras vardagliga handlingar. 

Detta sker exempelvis vid service och kundbemötande. Därmed är det viktigt att vi även tittar 

på anställda som har kontakt med kunderna och hur de uppfattar varumärket företaget 

representerar. Det är därför betydelsefullt att en organisation förankrar och förklarar sina 

värderingar till sina anställda (Falkheimer & Heide 2007, 89f). 

3.2 Public relations  

Public relations växte fram ordentligt under slutet av 1800- talet och början av 1900- talet 

(Butterick 2011, 9). Kommunikation för att påverka handlingar och tankar kan dock spåras 

tillbaka till de allra tidigaste civilisationerna (Broom 2009, 103).  

Public Relations är en viktig utgångspunkt i den här uppsatsen. PR handlar om relationer, vad 

du gör och säger men även vad andra säger om dig. Det blir därmed viktigt att vårda sitt rykte 

och att hamna i en position där allmänheten stöttar en och låter sina åsikter och handlingar 

påverkas. För att en organisation ska vara effektiv krävs det att en organisation lyssnar på sin 

publik och förmedlar deras förväntningar till ledningen. Allmänhetens uppfattning har blivit 

allt viktigare sen masskommunikation blivit ett globalt fenomen. Verksamheter som tidigare 
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kunnat undvika nyhetsmedier är nu uppmärksammade och deras handlingar rapporteras till 

allmänheten (Broom 2009, 25 & 103). 

Public Relations är en ledningsfunktion med syfte att skapa och behålla goda relationer 

mellan en organisation och dess olika publiker. När det pratas om public relations inom det 

traditionella perspektivet handlar det om att utforma budskap och sprida information för att få 

uppmärksamhet. Vi vill se hur de båda företagen arbetar med PR för att sprida information till 

intressenter. Ur ett nyare perspektiv förutsätts det att ömsesidiga goda relationer är det som 

framförallt behövs för att en organisation ska kunna verka långsiktigt framgångsrikt 

(Falkheimer & Heide 2007, 46-47). Därför vill vi även se hur de två bolagen skapar och 

bibehåller en god relation till allmänheten. 

3.2.1 Corporate image 

Hur en person eller organisation är sedd av andra kallas image. Image är betydelserna som ett 

objekt är känt och hur människor beskriver, minns och relaterar till. Det är ett resultat av 

interaktionen hos en persons känslor om ett objekt (Dowling 1986, 110). 

Ordet objekt kan bytas ut med exempelvis varumärke eller organisation för att få definition av 

imagen. En image tillhör inte en organisation utan intressenter har en bild av organisationen. 

Organisationer brukar spegla sig i bilden som intressenterna har om dem. Alla intressenter ser 

inte på organisationen likadant utan det beror på kontexten och relationen till organisationen. 

Har allmänheten en god bild av Lerstenen och Övikshem, vore det intressant att se ifall de 

nyttjar den vetenskapen och lyfter fram det positiva, vilket kan exempelvis stärka deras status. 

En investerare kanske främst tänker på den ekonomiska aspekten hos företaget, men någon 

som bor i närområdet där organisationen arbetar kan tänkas vara mer intresserad av hur 

organsationen kontribuerar till det lokala samhället. Exempelvis om det skapar jobb eller 

skadar klimatet (Frandsen & Johansen 2014, 183-184). Övikshem och Lerstenen kan då sägas 

ha olika uppfattningar beroende på publiken som åsyftas. Hur de använder PR för att 

kommunicera till de olika intressenterna med åtanke på deras ”bild” är intressant.   

3.2.2 Sponsring 

Företag använder sig av olika strategier för att hålla goda relationer med sina publiker. En av 

dem är sponsring. Inom PR används marknadsföringsaktiviteter som ett sätt att nå publiker 

utanför den tänka målgruppen (Broom 2009, 30f). Det ger en möjlighet att stärka bilden av 

organisationen till både kunder och andra publiker. 



8 
 

Sponsring fungerar som en marknadsföringsaktivitet som profilerar varumärket, men det 

stödjer ofta en god sak. Sponsring handlar om att stärka organisationens varumärke och att det 

ska leda till att allmänheten får ett gott intryck av organisationen. Övikshem och Lerstenen 

kan använda sponsring för att stärka allmänhetens uppfattning om dem. Det gäller att 

publiken ser gott på organisationen som blir sponsrade. Det finns dock risker med sponsring, 

det är att de organisationer som har ett sponsorsamarbete tillsammans kan både stärka och 

förstöra varandras rykten (Kotler et al 2011, 250-252). 

3.2.3 CSR (Corporate Social Responsibility) 

Företag har alltid haft ett ansvar mot samhället där de befinner sig. Ett företag måste acceptera 

sitt ansvar mot allmänheten för det finns en ömsesidig relation mellan dem. Det finns dock 

flera företag som blivit tvingade att ta det ansvaret. Ett ansvarstagande mot samhället kallas 

corporate social responsibility. Problemet med CSR är att definiera vad som tjänar 

allmänhetens intresse, samtidigt som det möter krav från andelsägare och staten (Broom 2009, 

185, 401). 

Idén med CSR är att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, där det pratas ur ett 

ekonomiskt, miljömässigt eller socialt perspektiv. Det vore intressant att se om Lerstenen och 

Övikshem arbetar strategiskt med CSR och vilka eventuella krav som finns. Det ekonomiska 

perspektivet handlar bland annat om arbetsetik, att företaget t.ex. ställer krav på att sina 

underleverantörer och har bra arbetsvillkor för sina anställda. Miljömässigt ansvarstagande är 

att organisationen arbetar med hållbara lösningar för att värna om miljön. Sociala aspekten 

handlar bland annat om att företaget ser till att de anställda är nöjda och att det finns en bra 

jämställdhet inom företaget. Donationer till olika välgörandemål är också att ta socialt ansvar 

(Fahy & Jobber 2012, 37-38).  

CSR kan ses som en lönsamhet då många människor kan få ett gott intryck av organisationen 

om de tar ett stort ansvar. Många kunder och anställda förväntar sig nuförtiden att 

organisationer ska engagera sig för att förbättra samhället än att endast generera vinst (Fahy & 

Jobber 2012, 40).    
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3.3 New Public Management 

Offentliga organisationer har under de senaste decennierna varit med om stora förändringar, 

inte minst under 1980-talet då de kommunala bolagen började ta efter arbetssätt och metoder 

från näringslivet. De två senaste decenniernas förändring i offentlig sektor kallas New Public 

Management (NPM). NPM innehåller idéer som är lånade från näringslivet och de privata 

bolagens metoder att sköta sina organisationer. Några exempel som förändrats inom offentliga 

verksamheter under åren är att de väljer att betrakta sin omgivning som kunder och att de 

ställer allt högre krav på självständighet inom organisationen. Ett vanligt styrverktyg för detta 

är målstyrning. Idén med detta är att politikerna ska sätta målen där förvaltningen ska vara 

handlingsinriktade och försöka uppnå dessa mål. Genom att skilja politik och handling kan 

förvaltningen på detta vis företagiseras. New Public Management kan delas upp i 

konkurrensutsättning, kontraktstyrning och intern kontroll (Almqvist 2006, 9-13). För studien 

är NPM intressant att undersöka framförallt hur de har påverkat det kommunala bolaget i sitt 

kommunikativa arbete. Det är även spännande att se hur Lerstenen förhåller till de olika 

strategierna inom NPM.  

Konkurrensutsättning handlar om hur organisationen och dess ledning väljer att lokalisera 

organisationens gränser. Det handlar om att hitta den mest effektiva lösningen för 

organisationen, att göra det själv eller låta marknaden styra. Det finns de som menar på att 

införandet av marknad och konkurrens inom offentlig sektor kan förbättra produktiviteten och 

effektiviteten. En ökad konkurrens kan göra att prestationsförmågan höjs och att vinsten då 

blir större (Almqvist 2006, 39). 

Kontraktstyrning handlar om struktureringen av organisationens kontraktsrelationer. De finns 

olika fördelar med att utkontraktera verksamheten. Bland annat specialisering som handlar om 

att koncentrera sig på huvudverksamheten och låta leverantörer ta hand om andra aktiviteter 

som t.ex. IT-stöd, vaktmästeri mm. Sedan finns det flexibilitet, vilket handlar om att 

organisationen själv ska kunna bestämma hur mycket som ska produceras internt samt ha 

möjligheten att bestämma nivån på de fasta kostnaderna. Det finns en tanke att 

utkontraktering minskar organisationens kostnader genom att låta andra leverantörer sköta det 

dem är bättre på. Som exempelvis management, bättre produktionstekniker, lägre 

personalkostnader mm (Almqvist 2006, 54f). 

Det tredje valet som organisationer har att ta ställning till är den interna styrningen och 

korntrollen inom organisationen. Det talas om decentralisering och målstyrning som 
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administrativa styrprinciper inom organisationer. Decentralisering kan bland annat innebära 

att organisationen har en tydlig målstyrning från högsta ledningen, radikal delegering av 

arbetsuppgifter, dela upp organisationen i enheter för att få bättre överblick och resultatansvar 

i organisationens enheter (Almqvist 2006, 85f).  

3.4 Medialiseringsteorin 

Medialisering är en teori om hur utövande av media påverkar samhällen och kulturer. 

Medialiseringsteorin ser media på två sätt, först som en oberoende institution, som andra 

institutioner måste ta hänsyn till. Därefter som en integrerad del av oberoende institutioner, då 

flera av deras aktiviteter utövas genom interaktiv och massmedia (Hjarvard 2008, 105). 

Teorin blir därmed intressant för studien, då Lerstenens och Övikshems synsätt på media kan 

påverka hur de väljer att hantera den. De kanske anpassar sin organisation efter media och 

därför integrerat den eller ser de media som ett enskilt forum som organisationen kan 

använda. Deras synsätt på media kan förklara hur de hanterar sin kommunikation i allmänhet. 

Teorin undersöks genom att granska hur individer och institutioner reagerar på effekten av 

medierade meddelanden t.ex. förstasidor på tidningar om ett särskilt ämne eller en reklambild 

för en särskild produkt. Det nutida samhället är genomsyrat av media, det är därför rimligt att 

se media som en integrerad del hos kulturella och sociala institutioner (Hjarvard 2008, 105-

106). Medialisering påverkar den sociala interaktionen mellan människor inom en institution 

med t.ex. telefonsamtal mellan familjemedlemmar, mellan institutioner med exempelvis 

telefonsamtal från hemmet till arbetet men även samhället i helhet genom publicering och 

observerande av viktiga händelser (Hjarvard 2008, 120). 
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4 Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning inom området.  

4.1 Krishantering för offentliga verksamheter 

Den här studien visar hur Hong Kongs regering misslyckades med sin PR hantering av sars 

incidenten som skedde 2003. Enligt Lees rapport handlade det till stor del om att regeringen 

under den perioden hade tagit till sig en passiv PR strategi istället för den proaktiva som 

användes tidigare, samt som togs tillbaka när de politiska ledarna blev utbytta. Den passiva 

strategin inkluderade bland annat frånvaron av en talesperson i massmedier, avsaknad av 

ansvarig ledare, motsägelsebara meddelanden samt långsamma och reaktiva svar. Media 

hanteringen blev även den starkt kritiserad då trots ett stort allmänintresse kom nästan ingen 

information ut från regeringen. De skapade helt enkelt ett tomrum som behövdes fyllas (Betty 

Kaman Lee 2007). 

 

Rapporten är starkt kopplad till krishantering, däremot finns det element som kan kopplas till 

vår studie. Hanteringen av media och PR under krissituationen visar tydligt vad som kan 

tänkas vara bristande i situationer när allmänheten kräver information. Förändringen till en 

proaktiv strategi som stärkte den nya regeringen är också intressant. Den här studien kan 

inspirera gällande eventuellt negativa händelser som företagen kan utsättas för. Exempelvis 

olycksfall vid projekt, dåligt kundbemötande med mera. Det kan även visa hur väsentlig 

kommunikationen är med politiker och då kanske framförallt för ett kommunalt bolag. 

4.2 Hur Public Relations kan stärka ett företags anseende 

En ny lag i Japan gjorde det möjligt för privata bolag att söka samarbeten med skolor. 

Tidigare tog japanska skolor avstånd från sådana samarbeten. De privata bolagen använde sitt 

CSR arbete som anledning att söka sig till dem och ett av dessa bolag satsade mer än de 

andra. Genom att erbjuda gratis undervisning om näringslära och hålla en väldigt god 

tvåvägskommunikation med skolorna byggde de tillit och förtroende hos dessa. I en intervju 

med en arbetare på PR-avdelningen hos företaget, kom det fram att de ser på kommunikation 

mot lärare och skolor som väldigt viktigt. Deras mål var att skapa en förbättrad bild av 

företaget (Kaori Takano 2014). Denna rapport visar hur PR kan användas för att förbättra 

uppfattningen som andra har av dem. Det kan ge inspiration för hur fastighetsbolagen som vi 
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undersöker kan använda PR för att ta vara på medierapportering om bland annat bostadsbrist. 

Exempelvis ifall tidningar skriver att det behövs mer boenden, kan företagen gå ut via 

medierna och säga att de vill satsa på att bygga nytt. På det sättet kan de stärka sin bild hos 

allmänheten. De skulle eventuellt kunna sätta press på politiker att få bygglov ifall de erbjuder 

sig att bygga vid en eventuell bostadsbrist och då få allmänhetens stöd för att genomföra sina 

projekt.  

4.3 Nyhetsgestaltning för offentliga verksamheter 

Historiskt har offentliga verksamheter haft en bild av sig att de vill undvika nyheter. Moderna 

verksamheter däremot är betydligt mer involverade i medier som sprider nyheter. 

Nyhetsmedier har fått större möjligheter att undersöka offentliga verksamheter, vilket är både 

positivt och negativt. Det har även öppnat upp för dessa verksamheter att på ett strategiskt sätt 

försöka utnyttja medier för att sprida positiva saker om dem. (Schillersmans & Jacobs 2014) 

Rapporten handlar om hur journalister gestaltar offentliga verksamheter och grundar sig på 

studier från Australien och Nya Zealand. Men även hur dessa organisationer svarar med att 

utveckla egna gestaltningar. Analysen visar först hur mediernas gestaltningar dominerar, men 

under ytan visar den hur organisationer har speciella möjligheter att påverka hur de blir 

gestaltade i medierna. Gestaltning är hur nyhetsförmedlaren väljer att framställa en nyhet, 

vilket påverkar tolkningen hos läsaren. Det finns en kamp om gestaltnings-kontroll mellan 

medierna och organisationerna. När nyheter skrivs skapas automatiskt en gestaltning av 

journalister, som måste välja vilka delar som ska tillhöra storyn för att läsaren ska förstå 

nyheten. De lyfter ofta fram vissa delar mer än andra för att belysa ett problem. 

(Schillersmans & Jacobs 2014) 

Offentliga verksamheter har en medveten strategi, produktionen av fakta för att få kontroll 

över nyhetsgestaltning. På ytan verkar medier vara harmlösa, till och med stöttande mot 

offentliga verksamheter. Framförallt mediernas benägenhet att gestalta dem som auktoritära 

aktörer ger dessa organisationer möjligheter att utnyttja kontakten med medier. Under ytan 

däremot är det tydligt att det finns mer negativa nyheter än positiva. De negativa fastnar 

enklare. Bolagen får hård kritik från bland annat politiker när de får negativ publicitet. 

(Schillersmans & Jacobs 2014) 

Undersökningen nämner några strategier som offentliga verksamheter använder för att utmana 

olika gestaltningar, bland annat direkta och indirekta strategier. De direkta strategierna går ut 



13 
 

på att gå emot en gestaltning genom att exempelvis utmana fakta eller hitta en ny 

infallsvinkel. Indirekta strategier handlar om att skaffa goda kontakter med journalister och 

vara hjälpsamma mot dem (Schillersmans & Jacobs 2014). I vår studie är det intressant att se 

vad det kommunala bolaget har för relation till medierna och hur de hanterar eventuell kritik. 

Det är även intressant att se vad Lerstenen som privat bolag har för relation till medierna och 

hur de sköter olika situationer som kan uppkomma i nyhetsmedierna.  

4.4 Medialisering i offentliga verksamheter  

Författarna har identifierat fyra medialiserings processer i offentliga byråkratier. (1) Hur 

offentliga verksamheter anpassar sig och tar efter rytmen och (2) formaten av nyhetsmedier. 

De måste vara beredda på att ge färdiga uttalanden till medier som ska passa in som 

nyhetsformat. För att klara av detta nya tempo anställs mer folk inom kommunikations 

avdelningar. (3) Hur mediernas närvaro har värderats i organisationen. Men även (4) hur 

nyhetsmedier påverkar resursfördelning och prioritering. Medialisering kan beskrivas som en 

process där media har blivit integrerade i verksamheter i sociala institutioner, samtidigt som 

de behåller statusen från att vara en social institution. Texter som är skrivna av offentliga 

verksamheter försöker inte bara ha ett nyhetsformat och språk, utan även påverka texterna 

skrivna för andra ändamål. Det är viktigt av att kunna hantera medierna på rätt sätt och vara 

beredd på att ge färdiga uttalanden (Thorbjørnsrud, Ihlen och Figenschou 2014).  Detta är 

relevant för vår studie då båda våra företag verkar inom en bransch där det finns många 

åsikter. Hur företagen har anpassat sig till ett mer medialiserat samhälle påverkar deras 

vardagliga arbete, inte minst med de ökade behoven att möta nyhetsmedier. Allmänheten och 

medierna kan ha många tankar kring miljöfrågor, rättvist kössystem, bostadsbrist, 

”skrytbyggen” mm. 
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5 Metod 

I detta kapitel redogörs arbetsgången för uppsatsen. Vi tar upp de val vi gjort och motiverar våra 

tillvägagångssätt. Vidare diskuteras valet av metod.  

Vi har valt att utföra studien med kvalitativa intervjuer. Metoden är bra att använda när det 

ska användas frågeställningar och mottagaren ska beskriva situationen. För att tolka vårt 

material använder vi oss av hermeneutik som handlar om att komma in på djupet av texten, att 

förstå hur den intervjuade tänker. Det handlar inte om att mäta, utan att försöka förstå deras 

tankesätt. Hermeneutik är subjektivt och det går inte säga att det som utröns med den metoden 

är sanning eftersom tolkningen är personlig (Hartman 2004, 107, 185). Hermeneutik är inte 

heller en steg för steg metod, den är uppbyggd på principer som anses vara användbara i 

texttolkning (Brinkmann & Kvale 2014, 253). 

5.1 Avgränsning och material 

Vårt material är intervjuer av de som är involverade i varumärkesbyggnad samt andra 

anställda i de respektive organisationerna. Studien söker att enbart undersöka Lerstenen och 

Övikshems strategiska kommunikation för att bygga ett starkt varumärke. Dessa bolag finns 

inom Västerbottens respektive Västernorrlands län och vi har valt dem för att de är stora 

organisationer som är belägna geografiskt nära varandra. Vi valde att begränsa oss till ett 

privat och ett kommunalt fastighetsbolag då tiden inte hade räckt till att undersöka fler 

företag.    

Vår studie omfattar totalt fyra intervjuer, två på respektive bolag. Intervjuerna är uppdelade 

med en som arbetar med kommunikation på båda bolagen, samt en som arbetar ute på fältet, i 

detta fall en kvartersvärd. Kvartersvärdarna intervjuades via telefon för att det skulle passa 

deras schema. Vi har även tagit del av information från båda företagens hemsidor som vi 

använt i studien. Vi valde att intervjua kvartersvärdar för att de har en personlig kontakt med 

kunderna och att de kan ses som ansiktet utåt för företaget. 

5.2 Kvalitativa intervjuer  

Vi använde kvalitativa intervjuer där vi ställde enkla och raka frågor, där målet var att få 

innehållsrika svar. Vårt syfte var att få ut rikt material med många intressanta åsikter och 

vinklar från Lerstenen och Övikshem (Trost 2010, 25). Med hjälp av ett kvalitativt 
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tillvägagångssätt svarar intervjupersonerna på det de tycker är viktigt och intressant med deras 

kommunikationsarbete. Den kvalitativa intervjuprocessen ger oss deras perspektiv och låter 

dem resonera friare än vad en mer strukturerad och kvantitativ hade gjort. Eftersom studien 

söker att förstå resonemang och reaktioner eller särskilja olika handlingsmönster lämpar sig 

en kvalitativ studie. Hade vi valt att göra en kvantitativ undersökning finns risken att 

informationen hade blivit för ytlig för att svara på vårt syfte och frågeställningar (Trost 2010, 

32). 

Enligt (Brinkmann & Kvale 2014, 235, 236) kan analysen göras i sex olika steg. Det första 

steget var när intervjupersonen framställde sin bild av kommunikationsarbetet under 

intervjun. Det kan vara exempelvis hur hen känner kring företaget och dess varumärke. Dock 

görs ingen större tolkning från någon av parterna i det första steget. Andra steget är att 

intervjupersonen själv finner nya innebörder i hens upplevelser kring företaget. Att hen själv 

börjar analysera sin tolkning om företaget utan hjälp från intervjuarnas tolkningar. I steg tre 

tolkar vi meningen av det som intervjupersonen säger och försöker få det bekräftat. Vi 

återkom med frågor om exempelvis mediehantering för att se om hen har motstridiga 

uppfattningar kring ämnet och för att få minsta nödvändiga antal tolkningar kvar.  I det här 

steget skedde hela tiden en tolkning där vi försökte få en tydlig bekräftelse kring frågorna. I 

det fjärde steget kodade vi intervjun och klarlagde intervjupersonens egna uppfattningar. Vi 

tolkade den avklarade intervjun genom analys som bestod av kodning. Vi kodade intervjun 

för att se om vi tolkade annorlunda efteråt jämfört med under själva intervjun, detta för att se 

om vi fann nya intressanta aspekter. Ett femte steg var att återkoppla till intervjupersonerna, 

efter att vi hade analyserat intervjutexten gav vi tillbaka vår tolkning till intervjupersonen. Då 

fick hen chansen att kommentera våra uppfattningar och besvara dessa. 

5.3 Tillvägagångsätt 

Vi har valt en semi-strukturerad intervjuform där flera frågor är strukturerade och andra är 

öppna. Dels för att få liknande inriktning på intervjuerna samt att de fick chansen att utveckla 

sina resonemang och ta upp det de tycker är viktigt i sitt arbete med varumärket (Trost 2010, 

42). 

Intervjuen på Lerstenen var med marknadsföringschefen som är ansvarig för uthyrningen av 

hyresrätter och marknadsföringen på företaget. Hon har arbetat på Lerstenen i 20 år och är 

delägare i bolaget tillsammans med sin far och bror. På Övikshem intervjuade vi chefen för 
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HR, Extern- och intern kommunikation. Hon är utbildad ekonom och har alltid arbetat inom 

kommunala bolag.  

Vi har också intervjuat två stycken kvartersvärdar från respektive bolag. Kvartersvärden på 

Övikshem har arbetat där i 21 år. Han är i grunden utbildad fordonsmekaniker och arbetade 

med det i ungefär sex år innan han valde att byta yrke. Han har endast arbetat inom 

kommunala fastighetsbolag. Kvartersvärden på Lerstenen har arbetat där sedan 2011. Innan 

arbetade han med att montera vitvaror på olika platser. Han har endast arbetat inom privata 

fastighetsbolag. 

Enligt (Trost 2010, 53,55) ska intervjufrågorna utformas för att få svar på frågan hur, snarare 

än på frågan varför. Vi har sökt att förstå deras skäl, känslor, och handlingar. Ett mål var att få 

intervju personerna att känna sig trygga och bekväma i situationen. Vi som intervjuare fick 

intervjun att kännas avslappnad som ett vanligt samtal och inte en intervju, samtidigt som vi 

inte vädrade våra åsikter eller känslor. Enligt (Bryman & Bell 2011, 78) krävs det att man 

läste på om företagen för att veta hur intervjufrågorna skulle utformas, det som var oklart om 

deras arbete kunde de då förtydliga. Vi anpassade en del frågor efter information som fanns 

och inte fanns på deras hemsidor. Det rörde t.ex. frågor kring kärnvärden för att få ökad 

förståelse. De andra frågorna byggde främst på våra teorier. Vi återkopplade till företagen via 

telefon för att få ytterligare information som behövdes för studien. 

(Brinkmann & Kvale 2014, 107, 108 & 323) menar att informerat samtycke handlar om att 

intervjupersonerna ska informeras om det allmänna syftet med undersökningen. Det innebär 

även att de deltar frivilligt och har rätt att avbryta den ifall det önskas. Båda företagen erbjöds 

även möjligheten till anonymitet vilket de tackade nej till. Intervjupersonerna fick även 

förklarat för sig att uppsatsen blir en offentlig handling och publiceras på webben. De fick 

även veta at de får tillgång till den när den är klar. Detta fyllde då kravet för ett informerat 

samtycke.  

När intervjuerna väl transkriberades, förändrades formen. Det vill säga, vi ändrade det 

muntliga samtalet till den skrivna textens stil. Under formändringen försvinner tolkningar av 

kroppsspråk och tonfall som under den personliga intervjuen förmedlas. Den skriftliga 

utskriften är därmed en avkontextualiserad återgivning av intervjuerna (Brinkmann & Kvale 

2010, 193f). 
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(Brinkmann & Kvale 2010, 194f) menar att i en intervju är det fördelaktigt att spela in 

samtalet och undvika att göra omfattande anteckningar under tiden. I vårt fall spelade vi in 

intervjun samtidigt som en av oss antecknade det mesta av vad som sades. Då fick vi direkt en 

betydande mängd information på dokument samtidigt som det gav oss möjligheten till att 

lyssna på en inspelning av intervjun. Fördelen med detta är att de olika tillvägagångssätten 

kompletterade varandra. Det gav oss både tolkningen av situationen på plats med 

anteckningar från tillfället, samt inspelningen för att få med information som missats av 

antecknaren.  

Transkriberingen gjordes av en och samma person för att undvika skillnader i förfaringssättet. 

För att förenkla utskrifterna förbättrades språket till ett mer tydligt och skriftligt språk än rent 

ordagrann muntlig stil. Detta för att det som analyserades är information som utvinns ur 

intervjuerna och inte en exempelvis språkliganalys (Brinkmann & Kvale 2010, 196f). 

Enligt (Hartman 2010, 288) ska analysen ske i två steg, först kategoriserades informationen 

som utvanns från intervjuerna i olika kategorier. Exempelvis när de berättade hur de arbetat 

med sin mediehantering hamnade det under temat ”mediehantering”. När de pratade om 

kärnvärden gick det under temat ”kärnvärden”. Efter kategoriseringen tolkades materialet med 

en hermeneutisk infallsvinkel där vi gick in på djupet för att få fram det väsentliga i 

materialet. 

När vi analyserade intervjuerna användes kodning och kategorisering. Vi läste igenom våra 

utskrifter av intervjuerna och kodade relevanta avsnitt. (Kvale & Brinkmann 2014, 241) 

beskriver en form av kodning, som är att knyta an nyckelord med en del av texten för att 

lättrare kunna hitta de delar som söks. Detta användes i denna studie. 

5.4 Metoddiskussion: 

Det var viktigt att hitta rätt personer som har den kunskap vi söker för att kunna utföra vår 

studie. Om inte personer med rätt kunskap hittas riskerar studien att fallera (Hartman 2004, 

284). Fördelen med kvalitativa intervjuer är att vi fick en interaktion med de intervjupersoner 

som vi valt ut. Följdfrågor kunde ställas och intervjun kunde även leda till 

uppföljningsintervjuer vid senare tillfällen, för att besvara ytterligare frågor och förtydliga 

information (Bryman och Bell 2011, 474). 
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Ingen av de intervjuade hade någon utbildning i kommunikation. Den ena var självlärd, hon 

var uppväxt med företaget och har arbetat där länge. Den andra var utbildad ekonom och har 

alltid arbetat inom kommunala bolag. Det kan ha påverkat studien på det sättet att de har olika 

förkunskaper kring strategisk kommunikation. Vilket leder till att det skiljer sig en del åt i 

svaren som vi fick. Vi ansträngde oss för att undvika detta, genom att använda oss av 

följdfrågor och upprepningar för att vara säkra på att vi fick svar på våra frågor.  

Problemet med tematisering är att det ställer höga krav på att rätt teman väljs ut för att få med 

all väsentlig information. Rätt information ska vara under rätt tema, för att det ska vara enkelt 

att hitta tillbaka och blir lättare att analysera.  

Tolkningen som görs med en hermeneutisk innehållsanalys kan även betyda slutresultatet av 

processen och själva processen som leder till förståelse (Hartman 2004, 185-186). Det finns 

även kritik som menar att det inte är en metod, utan att människor alltid söker att förstå och 

tolka saker (Kvale & Brinkmann 2014, 253). 

Vi spelade in intervjuerna och i efterhand, när vi analyserade dem skrevs de ut för att enklare 

kunna studera det som skulle studeras. Materialet behåller sin objektivitet samtidigt som den 

är utformad för att passa vårt forskningssyfte. Den litterära stilen i vår utskrift är för att 

förenkla för läsarna att ta till sig intervjupersonernas berättelse (Brinkmann & Kvale 2014, 

226, 227). 

Ett inspelat samtal bör kunna tolkas liknande av två oberoende personer. Det finns däremot 

aspekter som kan påverka tolkningen såsom inspelningens kvalité, hur långa pauserna är och 

liknande. Ifall intervjupersonen tar en lite längre paus, kan en person tycka att ett 

kommatecken ska komma in där, medan den andre tycker att det ska vara punkt (Brinkmann 

& Kvale 2014, 224-225). Kvalitativa studier kan inte mäta reliabilitet på samma sätt som i 

kvantitativa, men genom att noggrant redovisa våra tolkningar får studien trovärdighet. 
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6 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer det empiriska materialet vi tagit fram att presenteras och analyseras  

6.1.1 Varumärke 

Lerstenens ledningsgrupp har en personlig förankring till varumärket, det är familjeägt och 

namnet är taget från deras sommarställe på västkusten. Företaget kan klassas som ett litet 

bolag jämfört med Övikshem då de enbart har 28 anställda samtidigt som Övikshem har 54 

och dubbla mängden bostäder. Hos ett mindre företag bör det vara enklare att få en personlig 

förankring, speciellt när det är ett familjeägt företag med familjemedlemmar i ledningen. De 

anställda kan också få en starkare koppling till företaget då de kan få en närmare relation till 

ledningen. Vi kan då förstå att det blir en mer personlig koppling till varumärket. Det kan 

kopplas till Corporate image (se 3.2.1) då människor minns, beskriver och relaterar till 

organisationer på olika sätt. Ledningen bör ha en större personlig koppling till företaget i och 

med deras involvering i företaget. Ledningen har arbetat där länge och kan vilja förmedla 

denna koppling till sina publiker internt och externt. På grund av att Övikshem är 

allmännyttiga förhåller sig allmänheten till dem på ett annat sätt än ifall de vore ett privat 

bolag. Det kan finnas ett krav hos allmänheten hur Övikshem ska upplevas. Lerstenens 

delägare Forspro, kan tänkas ge en positiv bild av företaget då Forspro ägs av bland annat 

hockeyprofilen Peter Forsberg. De som har positiva känslor kring honom och känner till 

kopplingen mellan dem, kan tänkas ha en mer positiv bild av Lerstenen som följd av detta. (se 

3.2.1) Samarbetet kan vara ett effektivt sätt för ett mindre företag som Lerstenen att synas och 

få uppmärksamhet från medierna och allmänheten.  

6.1.2 Kärnvärden 

Lerstenens kärnvärden är personliga, nära och seriöst, medan Övikshems är trygghet, 

nytänkande och engagemang.  Kommunikationschefen på Övikshem säger följande om deras 

kärnvärden: 

De togs fram i samband med att vi bytte logotyp runt 2009-2010. Trygghet fanns sen tidigare, men 

nytänkande och engagemang togs fram tillsammans. Vi försöker ha dem levande både internt och externt. 

Vårt arbete ska speglas av dem.  

 

Varför Övikshem har valt sina kärnvärden kan bero på att de vill ändra gestaltningen (se 4.3) 

de har fått av medier och allmänheten. En sådan gestaltning av kommunala bolag kan vara att 

de är konservativa och inte kostnadseffektiva. I ett försök att förändra gestaltningen kan 

kärnvärdena ha förändrats. Med de nya värdeorden kan de först och främst velat förmedla en 

slags trygghet som kommunen har gentemot invånarna. Kommuner kan ses som stabila och 
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att de arbetar för allmänhetens skull. Med nytänkande och engagemang vill de möjligtvis få 

bort den stereotypiska gestaltningen av kommunala bolag eftersom de numera arbetar efter ett 

vinstkrav och liknar mer ett privat bolag. Övikshems nya kärnvärden kan vara ett tecken på 

hur de vill efterlikna ett privat bolag (se 3.3). Värdeorden nytänkande och engagemang kan 

ses som en vilja att vara mer kreativa och visa sig vara ett spännande alternativ på 

bostadsmarknaden. Internt kan det också vara en ambition att visa de anställda att det är ett 

bolag som är öppen för förnyelse.  

 

Företagens kärnvärden skiljer sig ordmässigt, men kan ändå liknas vid varandra. Lerstenens 

personliga kan kopplas till Övikshems engagemang då Övikshem menar att engagemang är 

ett positivt bemötande mot kunder och ha en öppen dialog (se 3.1.2). Den öppna dialogen bör 

vara svår att uppnå då kunderna kan tänkas vara relativt ointresserade av att ha en dialog, ifall 

de inte stöter på ett problem som behöver lösas. För att initiera en dialog med Övikshem krävs 

det att de tar kontakt med antingen en anställd på företaget, exempelvis kvartersvärd eller 

söker företaget via hemsidan eller telefon. Det går att argumentera för att möjligheterna till en 

dialog mellan Övikshem och kunderna kan bli opersonlig då konversationen ofta sker genom 

ett begränsat medium. Passar då engagemang in som kärnvärde ifall dialogen sker via 

begränsande former? Ifall organisationens anställda själva initierar en dialog kan den ses som 

mer personlig, men samtidigt blir kontakten mer på företagets villkor. Det går också att 

argumentera för att möjligheten att be organisationen kontakta kunden skulle vara ett sätt att 

initiera en dialog, men dock kvarstår problemet att det blir på företagets villkor. Lerstenen vill 

också framhäva ett positivt bemötande i sitt värdeord men bör rimligtvis ha liknande problem 

med att få dialogen personlig. Orden seriöst och nytänkande går att koppla då båda företagen 

strävar efter att hela tiden utvecklas. De kan tänkas komma med nya idéer i bland annat miljö 

och nyproduktion. För att organisationernas kärnvärden ska implementeras internt bör 

arbetarna upplysas om dem (se 3.1.1) samt bör de diskuteras för att få fram hur de anställda 

ska använda sig av orden. Det för att påverka deras beteenden för att stämma in på deras 

kärnvärden. Eftersom de vill framstå som kärnvärdena beskriver dem bör deras anställda ha 

förståelse för orden, då medarbetarna är ambassadörer för företaget utåt. (se 3.1.3). Det är 

svårt för de anställda att bete sig på det önskvärda sättet ifall de inte vet hur organisationen 

vill framstå mot sina intressenter. Det blir därmed av stor vikt för båda organisationerna att 

förmedla dem, genom upplysning få en förändring i beteende som präglar organisationens syn 

på sig själva.  
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6.1.3 Extern Kommunikation 

Marknadsansvarige på Lerstenen berättar följande: 

Vi har haft så stor efterfrågan på våra produkter att vi inte har haft behov av marknadsföring. Varit så 

extrem efterfrågan på bostäder de senaste åren. Vi behöver inte lägga stora summor på marknadsföring 

utan vi finns tex. på hockeyarenor. 
 

Både bolagen har länge haft en stor efterfrågan på sina produkter. Efterfrågan är fortfarande 

stor men de känner nu att de måste arbeta mer medvetet med hur de kommunicerar utåt för att 

stärka bilden av företaget. Medialiseringsteorin (se 3.4) visar att en organisation genomsyras 

av media och de bör därför ta tillvara på möjligheterna som finns med att se media som en 

naturlig del av organisationen. Det kan tänkas att företagen har börjat ta större del av medier. 

Lerstenen gjorde t.ex. en helt ny profilering, där bland annat hemsidan och logotypen 

moderniserades. Övikshem förnyade även dem logotypen och hemsidan för att få en mer 

stilren design. Företagens nya hemsidor kan även ses som ett försök att förenkla dialogen (se 

3.1.2) med kunderna. 

 

Den marknadsföringsansvarige för Lerstenen beskriver deras CSR arbete såhär: 

Vi arbetar inte medvetet med CSR men när man ser på vad vi gör utåt kan vi säga att vi arbetar med det 

ändå. Vi ansvarar för ekonomin, vi upphandlar miljövänliga produkter. Vi planerar för ett miljöcertifierat 

kontor i stan. Stödjer aktivt BRIS. Vi tar ett samhällsansvar för vi bygger hyresrätter istället för 

bostadsrätter. Arbetar med en bred kundbas, där vi försöker se till att alla är välkomna. Vilket menar att 

exempelvis pensionären, studenten och socialbidragstagaren ska kunna få en bostad.    

 

Båda företagen berättade att de inte har en aktiv plan med deras CSR arbete (se 3.2.3), men 

det är ändå en naturlig del i deras dagliga arbete. Lerstenen tar ansvar för sin ekonomi och sitt 

miljötänkande. Övikshems CSR arbete är starkt kopplat till deras sponsringsarbete där de 

bland annat sponsrar sina hyresgästers barn för att ge dem en möjlighet att gå i fotbollsskola. 

Olikheten är att Övikshem fokuserar på deras kunders mervärde medan Lerstenen donerar 

pengar till BRIS. På grund av att Lerstenen är ett relativt litet företag kan det tänkas att de 

satsar på hjälporganisationer för att visa allmänheten att de bryr sig. Övikshem bidrar ur ett 

samhälleligt perspektiv genom att de hyr ut bostäder till invånarna i kommunen. De hjälper 

exempelvis människor som går på socialbidrag att kunna få ett boende. Det går att ifrågasätta 

ifall CSR arbete egentligen handlar om att endast göra kunden nöjd eller om företag tänker ur 

ett större perspektiv. Det går att även att kritisera CSR för att det kanske enbart används som 

marknadsföringsverktyg. Många företag bryr sig kanske endast om att bidra till samhället om 

det får något i utbyte, t.ex. en förbättrad image (se 3.2.1). 
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Lerstenen har inga bestämda riktlinjer för hur de arbetar med CSR, vilket kan bero på att det 

är ett relativt litet företag. Större organisationer kan tänkas ha det som krav och vara mer 

strukturerade i sitt arbetssätt med kommunikationen. Genom att Lerstenen väljer att bygga 

hyresrätter framför bostadsrätter bidrar de med att fler människor har chansen att få ett 

boende. De gör dem också genom att arbeta utefter en bred kundbas där alla är välkomna. 

Den breda kundbasen kan vara bra ur ett samhällsperspektiv då fler människor i kommunen 

kan få tillgång till ett boende. Här vi kan se likheter mellan Lerstenen och Övikshem då båda 

arbetar med att bygga hyresrätter framför bostadsrätter. Eftersom Övikshem är ett 

allmännyttigt bolag har de förmodligen ett högre krav på sig att få fram bostäder till 

människor i kommunen, det förväntas av dem. Fördelen med hyresrätter är att människor 

slipper lån och räntor som tillkommer om man t.ex. köper en bostadsrätt. Lerstenen har som 

privat bolag inte samma krav, men det kan finnas ett tryck från omgivningen att det behövs 

mer hyresrätter på grund av bostadsbristen som råder. Lerstenen kan påverkas av den stora 

efterfrågan och vad medierna skriver om bostadsbristen, vilket kan leda till att de väljer att 

bygga fler hyresrätter. Det skulle även kunna vara ett sätt att visa att de bryr sig om att göra 

gott för samhället och inte bara generera vinst.  

      

När det gäller sponsring (se 3.2.2) finns det skillnader. Lerstenen sponsrar idrottslag eftersom 

ledningen har ett idrottsintresse. Övikshem har kommunala beslut om att de måste sponsra 

Modo hockey till exempel. 

Vi sponsrar Modo, det är en del av vårt sponsringsarbete. Det finns ett kommunbeslut om sponsringen 

och det är därför vi gör det. Innan beslutet sponsrade vi dem inte lika mycket som nu, men det är ett 

beslut vi inte kunnat styra över. 

 

Övikshem kan inte påverka beslutet utav sponsringen av Modo utan det är krav på att de ska 

göra det. Det kan tänkas att de sponsrar Modo eftersom det finns ett stort hockeyintresse från 

allmänheten. Modo är historiskt sätt ett framgångsrikt lag som producerat fram många 

världsstjärnor. Många människor förväntar sig nog att kommunen ska sponsra klubben då den 

är central för Örnsköldsvik. Det kan finnas oenighet angående Övikshems sponsring bland 

ledningen. De tvingas sponsra en viss summa till Modo, vilket kan innebära att andra 

organisationer som de anser vara intressanta förbises.  

 

Lerstenen har inga tydliga kriterier för sponsring utan de arbetar utifrån spontanitet, känsla 

och intressen. Det kan exempelvis tänkas att Lerstenen väljer att sponsra Modo eftersom Peter 

Forsberg är delägare i Lerstenen och att Peter är starkt förknippat med Modo hockey.  Det 
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kommunala bolaget har tydligare riktlinjer på vilka de får sponsra och hur mycket de får bidra 

med.  Hur mycket bolaget väljer att bidra med ska ligga i relation till den motprestation som 

erbjuds Övikshem. Företaget prioriterar sponsring av lokala idrottsföreningar och lokala 

verksamheter som har en tydlig barn-och ungdomsverksamhet. De främjar också lokala 

verksamheter som engagerar sig inom kultur och miljö. Övikshem är tydliga med vilka de inte 

vill sponsra. Det är bland annat enskilda individer, verksamheter som anses kontroversiella, 

verksamheter som är skadliga för miljön och verksamheter som är politiskt eller religiöst 

bundna. En förklaring till dessa riktlinjer kan ligga hos hur sponsringen fungerar i allmänhet 

(se 3.2.2). Det minimerar risken för att deras anseende skulle kunna skadas av de som 

Övikshem stödjer, samt deras image (se 3.2.1) som kommunala. Det kan finnas ett krav att 

Övikshem sponsring ska värna för kommunens bästa. En förväntan kan finnas att Övikshem 

ska gå in och stödja ungdomsverksamheter och kulturella engagemang, medan för Lerstenen 

som är privat, förmodligen inte har samma kravbild från omgivningen. Det blir mer en bonus 

ifall de sponsrar ungdomsverksamheter för de är troligtvis få som förväntar sig det i samma 

utsträckning som hos Övikshem. På grund av att företaget är ett mindre familjeföretag, där 

familjen sitter i ledningen kan vi tänka oss att det är lättare för dem att ta spontana beslut. 

Deras beslut angående sponsring bör t.ex. inte få samma granskning som Övikshem, då 

kravbilden skiljer sig så pass mycket. 

6.1.4 Mediehantering 

Både Lerstenen och Övikshem använder sig sällan av TV eller radio när de ska nå ut med 

budskap till olika intressenter. Deras kunder söker oftast upp dem via hemsidan eller telefon. 

Det går att se som en del av deras utifrån strategi, där kunderna söker sig till de system som 

organisationen skapat för kontakt och information.(se 3.1.2) Det passar de som är kunder hos 

organisationerna, då de är relaterade till dem och kan använda servicetjänster på exempelvis 

deras hemsida. Kunderna kan även initiera en dialog med företagen genom att ringa dem. 

Lerstenen använder sig ibland av tidningsannonser när de söker nya arbetare, vilket liknar mer 

en inifrån strategi (se 3.1.1) där företagen delar med sig av information på sina villkor. 

Samtidigt öppnar det upp för en kontakt med dem angående arbete, en dialog.   

Den marknadsansvarige på Lerstenen berättar vilka kanaler de främst använder för att nå ut 

med sitt budskap: 

Hemsidan söker sig de privata kunderna främst till. Vi har ett femtontal bilar som har vår logga på som 

syns när det åker runt på stan är ett sätt att nå ut till allmänheten. Positiva artiklar i tidningar när vi har 

något nytt projekt på gång. Vår sponsring på hockeyarenor. Aldrig köpt utrymme i radio eller tv. Fått 

många erbjudanden men det har inte skett än. 
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Lerstenen har som tidigare nämnt en väldigt stor efterfrågan på sina boenden, vilket har 

inneburit att de inte har haft något behov att marknadsföra sig i t.ex. radio eller tv. Vi kunde 

dock ana ett visst intresse från dem att någon gång i framtiden synas i tv om rätt erbjudande 

dyker upp. Lerstenens arbete på hemsidan har prioriterats väldigt mycket eftersom de flesta 

kunderna söker sig dit. Kommunikationsbyrån Pondus i Umeå har hjälp att ta fram den nyare 

designen på hemisdan och den har haft positiv respons från kunder och allmänheten. Eftersom 

företaget har tagit kontakt med en byrå kan det tolkas som att de vill förändras och bli mer 

medialiserade (se 3.4). De ser ett större behov av att arbeta med medier och kommunikationen 

i allmänhet. Vi fick känslan över att företaget var väldigt stolta över den nya designen och att 

den kan ge ett mer professionellt intryck för kunderna och allmänheten.  

 

Övikshem försöker använda storytelling för att förmedla en positiv bild av sin organisation. 

Det används på hemsidan genom att t.ex. lyfta fram en kvartersvärd som berättar något 

positivt om företaget eller en hyresgäst som har, enligt dem en bra historia att berätta. 

Storytelling är ett populärt sätt att marknadsföra sig och vi kan koppla det till NPM (se 3.3). 

De kan se det som ett effektivt sätt att synas positivt på marknaden och mot sina kunder. Det 

är även ett sätt att lyfta fram den syn de anställda har om företaget (se 3.1.3), där de berättar 

ur deras kontext, det som är positivt med företaget. Samtidigt kan Övikshem tänkas spegla sig 

i den synen då de lyfter fram historierna och de som berättar dem. Det går att kritisera 

storytelling, det kan ses som att företaget försöker vinkla berättelser och fakta till sin fördel. 

Är det verkligen kvartersvärdens historia som berättas, eller är det företagets som berättas av 

kvartersvärden? 

 

Lerstenen tycker sig ha goda relationer till medierna. Övikshem tycker däremot att den största 

tidningen i staden är hård mot kommunala bolag. Mediernas uppgift är att granska 

makthavare och därför är det rimligt att de granskar offentliga verksamheter eftersom de ska 

arbeta för allmänhetens skull. Kommunikatören på Övikshem säger: 

Den större tidningen är ganska hård mot kommunens bolag. Men vi har egentligen inga dåliga relationer, 

däremot kan vi tycka att dem ofta tar upp negativa saker istället för de positiva. Vi försöker ha en strategi 

och använder oss av pressmeddelanden för att bemöta kritik. 

Deras strategi för att hantera negativa nyheter är att eventuellt dementera uppgifterna och 

undersöka ifall det finns faktafel som tidningen därefter måste rätta. (se 4.3) Det syns att de 

använder en direkt strategi för att utmana fakta och hitta nya infallsvinklar ifall de tycker att 

tidningar skrivit något fel om dem. De utmanar då en nyhetsgestaltning som medierna har satt 
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upp. Vi tolkar det som att medierna kan gestalta kommunala fastighetsbolag som 

bakåtsträvande och inte kostnadseffektiva, vilket vi tog upp tidigare. Samtidigt kan medierna 

peka ut fastighetsbolag i allmänhet som långsamma när det finns behov av nya bostäder.  Det 

kan tänkas se ut som att de går i försvarsställning ifall de utmanar gestaltningen som 

tidningarna har lagt upp. Samtidigt finns det möjligheter för de att med den strategin förändra 

hur allmänheten ser på dem genom att besvara eventuell felaktig kritik från medier. 

 

Vi tolkar det som att relationen mellan medier och Övikshem är neutral då de tycker att 

tidningen ger mer negativ publicitet än positiv samtidigt som de säger att relationen inte är 

dålig. Offentliga verksamheter ska vara beredda på att få kritik från medier och därför ha 

anpassat sin arbetssätt för att hantera ett mer medialiserat samhälle (se 4.4). Det går att hävda 

att Övikshem till viss del har gjort det, de har en strategi för att hantera medier och kan sägas 

försöka använda det till sin fördel. Samt att de använder sig av pressmeddelanden för att 

publicera innehåll för allmänheten. Däremot finns det även belägg för att påstå att de ser 

medier som ett enskilt organ utanför den egna organisationen (se 3.4). Anledningen till det är 

för att de tillsynes inte satsar tillräckligt mycket på interaktiv media. Kommunikatören på 

Övikshem säger: 

Det är svårt att veta var man ska lägga pengar för bästa resultatet. Det händer mycket exempelvis med 

sociala medier. Hur ska man med lite pengar förhålla sig till det? Vi kan mäta och se var vi har mest 

respons och var vi hittar mest, men det är svårt att veta hur man ska rikta sig. 

Vi kan tycka att brist på pengar inte är en lämplig anledning till att välja bort sociala medier, 

det kan användas som en interaktiv media som ger ökad chans till dialog (se 3.1.2) med 

kunder. Det kan finnas en tro hos ledningen vid Övikshem att det tar mer resurser och 

framförallt pengar att använda sig av sociala medier som företag, när det inte behöver göra 

det.  

 

Lerstenen har inte haft några särskilda problem med negativ publicitet, däremot har medierna 

ifrågasatt hur deras kösystem fungerar. Vi förmodar att Lerstenen kommer lite i skymundan 

jämfört med t.ex. Balticgruppen som är det största privata fastighetsbolaget och som tar 

mycket plats i medier, då de ofta har projekt på gång. Balticgruppen har även samarbete med 

VK vilket kan tänkas ge dem mer utrymme i medier. Marknadsföringschefen på Lerstenen 

säger följande om medierna: 

Skrivs oftast om att det ska byggas nya bostäder på ett visst område. Skrivs oftast i en positiv anda. Har 

inte haft något problem med negativa nyheter hittills. 

Däremot är vi ifrågasatta med vårt kössystem. Medier som söker oss och ställer frågor kring rättvist 

kösystem. Försöker svara på de frågor så gott jag kan. Får stiga ut ur sig själv och se hur allmänheten kan 
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uppfatta företaget. Är vi otydliga med vissa saker och måste vi effektisera något. Är ett ständigt jobb med 

ett växande företag att bemötta kundernas krav. Vad har vi för ansvar? I grunden har vi inget eftersom det 

är en fri marknad. Vi har försökt bygga våra system så att vi ska försöka få den breda kundbasen. 

Försöker få in alla möjliga typer av människor. Den största kundgruppen på lägenheter är 20-25 åringar, 

men vi jobbar på att få in olika åldrar. Svårt att förklara för medier hur man portionerar ut rättvisan med 

fördelning av olika lägenheter.     

 

Lerstenens tillvägagångsätt kan ses som en mer indirekt strategi enligt (4.3) då de söker att 

hålla goda kontakter med medierna. Vi kan se att Lerstenen inte har färdiga uttalanden till 

medier, utan arbetar med spontana svar (se 4.4). Det kan tänkas bero på att de inte har fått så 

mycket kritik tidigare, samt att det är ett litet bolag jämfört med t.ex. Balticgruppen och 

Bostaden. Eftersom de inte har en utbildad kommunikatör på företaget, är de inte lika 

förberedda på att hantera medier. Det kan även tänkas att de inte har en uttänkt strategi för att 

hantera medier, utan de arbetar mer spontant och med det som känns rätt för dem. Vi tolkar att 

Lerstenen, ännu mer än Övikshem ser medier som ett eget organ där de kan få komma till tals 

(se 3.4). De kan påverka medierna att skriva något som skulle kunna gynna dem. Förklarar de 

exempelvis hur kössystemet fungerar på ett positivt sätt kan medierna bli deras budbärare om 

de väljer att publicera informationen (se 4.3). Gestaltningen som medierna visar upp är då till 

fördel för företaget, vilket i sin tur skulle gynna anseendet hos företaget. Däremot kan 

medierna välja att inte publicera uttalandet till företagets fördel och gestaltningen blir då mer 

negativ. Lerstenen använder inte medierna som en del av sin verksamhet i den mån de skulle 

kunna. Anledningen till det är bland annat för att de inte har satsat särskilt mycket resurser på 

kommunikation förrän de började utforska medieplanering. 

 

Det som kan vara problematiskt med PR enligt båda bolagen är att det är svårt att veta var de 

ska synas. Övikshem tar upp ett exempel om hur de ska förhålla sig till sociala medier, medan 

Lerstenen pratar om Hitta.se och Eniro. Det går att tolka som att de tänker på olika kanaler där 

de kan synas. Både Lerstenen och Övikshem menar att det finns en viss problematik med 

budgeten kring kanalutrymmet. Marknadsföringschefen på Lerstenen berättar följande: 

Jag jobbar med att förstärka vårt varumärke. Gör inte upp några riktlinjer och vi har ingen fast policy på 

hur det ska vara. Hoppar vi på det här med mediehantering så kanske det blir mer riktlinjer för då tar man 

hjälp av ett företag. 
 

Lerstenen har i stort sätt inte integrerat sig med medier i sin organisation (se 4.4). De känner 

inte samma behov av mediekontakter eftersom de har en stor efterfrågan på sina produkter. 

De är inte vana att ge snabba svar till medier och de kan tänkas vara oförberedda för 

kommunikativa insatser. Samtidigt har de inte samma krav på sig gentemot medierna som ett 

kommunalt bolag kan tänkas ha. Övikshem däremot har riktlinjer de måste arbeta efter. 



27 
 

Marknadsföringschefen på Lerstenen trodde att de på kommunala bolag är mer strukturerade 

med riktlinjer och budget, medan dem själva inte har någon som arbetar organiserat med det. 

Medan kommunikationschefen på Övikshem tänkte att skillnaden var att de var mer aktiva på 

privata bolag och att de satsar mer på marknadsföring än vad de själva gör. I båda intervjuerna 

framkom det att de såg på PR ur ett marknadsföringsperspektiv, att sprida information och få 

uppmärksamhet (se 3.2). Hur och var de ska synas för att få bäst spridning var det väsentliga, 

inte hur de ska hålla goda relationer med sina intressenter. Deras synsätt på PR kan bero på att 

ingen av dem har utbildning i kommunikation. PR är samtidigt ett svårtolkat och brett ämne, 

istället för att se det som relationsbyggande ser de det som traditionell marknadsföring där de 

köper utrymme att synas.  

6.1.5 Intern kommunikation 

Företagen skiljer sig åt när det gäller den interna kommunikationen. Lerstenens 

kommunikation inåt sker spontant. Om ett exempelvis nytt projekt är på gång kan Vd:n gå 

runt och berätta det för de anställda. När Lerstenen ska ut med information kan återigen 

storleken på företaget ha betydelse. De kan klassas som ett mindre företag och har då större 

möjlighet att förmedla informationen personligen. Det blir en form av upplysning samt en 

möjlighet till tvåvägskommunikation vilket passar in på både en inifrån och utifrån strategi (se 

3.1.1 & 3.1.2). Det sker inget strukturerat möte där alla på företaget samlas och informationen 

delas ut. Marknadsföringschefen på Lerstenen framhåller detta som en av företagets brister då 

hon och ledningen tror att de anställda vet mer om företaget och dess varumärke än vad de 

egentligen gör. Samtidigt kan vi tolka det som en styrka att som ett mindre företag kunna ha 

den här personliga kontakten med sina anställda. Det finns dock brister med deras interna 

kommunikation eftersom de inte sprider tillräcklig information till sina anställda. De har dock 

uppmärksammat det och kan tänkas förbättra den, då kanske med hjälp av en utifrån strategi 

(se 3.1.2) som t.ex. ett intranät med möjlighet till feedback, vilket framförallt skulle bli 

angeläget om/när företaget växer. 

Kommunikatören hos Övikshem säger följande om den interna kommunikationen: 

Vi försöker få våra medarbetare att känna att de är delaktiga. Ett mål är att lansera saker internt innan vi 

går ut med dem externt. Det diskuteras kring våra kärnvärden och vi försöker leva vid dem. Vår 

ledningsgrupp tar fram en affärsplan och vi försöker få ner planen till små mål som vi sedan tar upp i 

olika avdelningar. Det är ett varaktigt förankringsarbete. 

Det är tydligt att det kommunala bolaget har mer struktur än Lerstenen med kommunikationen 

inom företaget, vilket även kan påverka den externa kommunikation positivt. Det kan kopplas 

till PR (se 3.2), det gäller att ha goda ömsesidiga relationer med intressenter varav de 
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anställda är en del av. Kommunikationschefen på Övikshem tror att de anställda känner en 

trygghet och långsiktighet när de kommunicerar ut på det här sättet. Det går att koppla till 

NPM (se 3.3), där ledningen har satt upp mål för att företaget ska lansera information internt 

innan de går ut med det externt. Vi kan se en decentralisering i organisationen, det finns en 

tydlig målstyrning från ledningen till de olika arbetsgrupperna där deras arbete delas upp i 

mål. Det här är också en koppling till inifrån strategier (se 3.1.1) där de arbetar med att få ut 

sin information. Arbetssättet lämpar sig för att ge information till stora grupper, samtidigt kan 

det vara rimligt att klagomål angående informationsspridningen dyker upp då den saknar en 

individuell anpassning. Arbetare som behöver eller föredrar att bli informerade på andra sätt 

kan tänkas missa en del av informationen eller att de inte får ge sina synpunkter. Anledningar 

till varför arbetare behöver bli informerade på olika sätt skulle kunna vara allt från att de inte 

känner sig bekväma med tekniken som används, sociala fobier eller att de arbetar till stor del 

hemifrån. Eventuella problem för en organisation med informationssvårigheter kan vara 

problematiken med media anpassning (se 4.4). Ifall informationen inte är konsekvent inom 

organisation finns risken att de ger olika svar på liknande frågor från medierna, vilket 

påverkar deras externa kommunikation. 

6.2 Kvartersvärdar  

6.2.1 Varumärke 

Första skillnaden mellan de båda kvartersvärdarna är att värden på Övikshem har arbetat där i 

21 år medan den andre från Lerstenen har arbetat i ca 4 år. Detta betyder att den anställda från 

Övikshem har mer kunskap om sitt företag och vad som skett under de senaste åren. Vi 

märkte att kvartersvärden på Övikshem hade mer insyn i företaget och gav mer utförliga svar. 

Kvartersvärden på Lerstenen berättade att han valde att arbeta för företaget för att det hade ett 

bra rykte om sig och att han har velat arbeta med fastigheter. Den anställda på Övikshem 

talade om att den sociala delen spelade stor roll när han valde yrke och att få möjligheten att 

träffa och hjälpa kunder.  

Kvartersvärden på Övikshem pratade om vikten att förmedla bra standard, service och 

underhåll på fastigheterna. Eftersom de har många konkurrenter gäller det att framhålla 

varumärket positivt:  

Jag hoppas och tror att folk har en bra uppfattning om oss. Sen har jag fått höra att många tycker att vi har 

en god standard på underhåll och vårt bemödande mot kunderna. Det är viktigt att fortsätta arbeta på det 
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eftersom det blir allt fler konkurrenter från de privata fastighetsbolagen som blir allt större. Vi måste 

samtidigt vara ödmjuka inför vår uppgift eftersom vi är ett allmännyttigt bolag.  

Eftersom han representerar ett allmännyttigt bolag kan de känna ett krav att vara ödmjuka då 

företaget finns för kundernas skull och i detta fall blir det invånarna i kommunen. De är även 

Örnsköldsviks största fastighetsbolag och hans syn på ödmjukhet kan spegla på deras ansvar 

mot samhället. Kvartersvärden på Lerstenen talade om hur mycket företaget nämns i 

tidningen och att det är ett bolag som är framåtsträvande. Han ger exempel på nya 

byggprojekt som badhus och hotell, sedan tycker han att samarbetet med Peter Forsberg 

stärker varumärket. Han hade läst mycket om samarbetet i tidningarna. Detta visar på att 

statusen från kända profiler kan påverka ett företags bild internt och externt (se 3.2.1 & 3.2.2). 

Hans positiva bild av organisationen och samarbetet kan bero på att varumärket Lerstenen är 

starkt inom Umeå och att han känner en stolthet över att arbeta på företaget.  Båda 

kvartersvärdarna tror att allmänheten har en positiv bild av sina respektive företag vilket kan 

bero på att de själva har den bilden och sätter alla under samma kontext. Det kan tänkas att 

båda kvartersvärdarna inte riktigt vågar uttrycka något annat än positivt om företaget. Men 

även att de inte är särskilt insatta i företagets arbete i helhet. 

6.2.2 Intern kommunikation   

Kvartersvärden på Övikshem berättade följande om företagets kärnvärden: 

Trygghet, frihet och glädje hade vi förr. Vi bytte för några år sedan. Har dock inte helt koll på vilka de 

nya är. Företaget har kommunicerat ut det internt men har dålig koll på det tyvärr. 

Företaget har kvar trygghet som kärnvärde, vilket gör det enklare för han att komma ihåg 

ordet. Han har efter flera år inte lärt sig de nya, det tolkar vi som en brist i kommunikationen 

mellan honom och företaget. Det är nog inte ovanligt att en anställd inte vet sitt företags 

kärnvärden, utan det är ett sätt för företagen att visa allmänheten vad de står för. Det kan även 

tänkas vara beroende på vilken position i företaget den anställde innehar, en högre position 

kan tänkas vara mer involverad i kärnvärdena. På Lerstenen kunde inte kvartersvärden nämna 

några kärnvärden och han hade inte heller fått någon information om vilka kärnvärden de har. 

Det kan bero på att de är nya och inte har hunnit implementerats än, men även att de inte har 

haft ett tydligt mål på hur de ska förmedla sina kärnvärden internt (se 3.3). 

Om kvartersvärdarna som är ambassadörer för företaget (se 3.1.3) inte kan uttala vad deras 

företag står för tappas en möjlighet att stärka varumärket. När Lerstenen säger att de vill 

arbeta med personlig förankring, blir det fel ifall de anställda inte vet om att t.ex. personliga 

är ett deras ledord. Det går att tolka som att företagen inte lägger särskilt stor vikt på att 
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kommunicera ut sina kärnvärden. (se 3.1.1) Samtidigt kan det också ses som att de anställda i 

sig inte lägger särskilt stor vikt på att lära sig kärnvärdena. Eftersom vi enbart pratade med två 

kvartersvärdar totalt, är det också möjligt att det var en slump att de anställda vi pratade med 

inte kunde orden. Det går även att kritisera vikten av kärnvärden för företagen, är det 

verkligen nödvändigt att de kan värdeorden eller räcker det kanske att deras värderingar 

stämmer överens med företagens. 

Båda företagen har stormöte några gånger per år då hela organisationen samlas. Information 

om t.ex. nya projekt och nulägesrapporter tas upp, sedan har de regelbundna samlingar där de 

får information från sin avdelning. På Övikshem verkar det som det är mer strukturererat med 

exempelvis APT-möten där de kan lämna synpunkter samt få information kring ekonomi och 

diverse frågor. Det blir en slags tvåvägskommunikation på APT-mötena då de öppnar upp för 

en dialog (se 3.1.2). Vi tolkar det som att på Lerstenen får kvartersvärdarna informationen 

mer spontant, deras arbetsledare berättar för de anställda när det behövs. Det framgick inte i 

intervjun ifall de kan lämna synpunkter på hur bolaget arbetar eller andra frågor som rör 

bolaget. 

Det bästa med Lerstenen enligt kvartersvärden är: 

Det bästa är friheten, fritt under ansvar. Så länge du gör det du ska kan du prioritera ditt arbete. Det är bra 

arbetskamrater och en bra ledning som ger en den frihet man behöver. Det känns som ledningen har högt 

förtroende för oss, vilket är bra.  

Den frihet som kvartersvärdarna får kan vara ett tecken på att Lerstenen litar på att de tar sitt 

ansvar. Avsaknaden av riktlinjer och bestämda arbetssätt från chefer, kan ge de anställda en 

större frihet i sin arbetsroll. För mycket information och krav kan begränsa hur de väljer att 

lägga upp arbetet. Det kan ses som ett strategiskt val av Lerstenen att låta kvartersvärdarna 

arbeta på sitt egna sätt. Samtidigt kan det varit en naturligt följd av hur arbetet sett ut tidigare. 

Värden på Övikshem har liknande tankar men pratar framförallt om sina arbetskamrater som 

precis som honom arbetat länge för företaget. Han säger följande: 

Det bästa med Övikshem är att vi har ett bra gäng bovärdar som kämpar ihop. Många som valt att arbeta 

kvar länge, vilket nog är ett tecken på att de trivs. Tajt grupp som känner varandra bra. Tryggheten, 

friheten och att jag kan styra det mesta själv är bland de bästa också. 

Detta kan kopplas till ett av Övikhems kärnvärden som är just trygghet. Många bovärdar har 

valt att stanna kvar på företaget, vilket kan bero på anställningstryggheten som finns i ett 

kommunalt bolag. De känner sig säkra från att bli uppsagda, får eget ansvar och arbetar för 

sin kommuns utveckling inom bostadsbranschen. Trygghet har blivit etablerat i företaget och 
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kan tänkas genomsyra hela organisationen. Det kan ta tid för olika kärnvärden att etableras 

inom företaget eftersom trygghet har funnits länge hos Övikshem har de anställda bra 

kännedom om kärnvärdet. Det kan också tolkas som att Övikshem har lyckats med att få ordet 

att avspegla organisationen.   

6.2.3 Extern kommunikation   

Båda kvartersvärdarna pratar om att de försöker ha ett positivt kundbemötande. De pratar 

också om att vara tillgängliga och lyssna på kunderna. Värden på Övikshem berättar att det är 

viktigt att alltid kunna ge kunden svar oavsett om det bara är ett ja eller nej. Den anställde på 

Övikshem beskriver mer utförligt om hur han arbetar med kundbemötande än värden på 

Lerstenen. Det kan bero på hans större erfarenhet inom yrket. Kvartersvärden på Övikshem 

säger: 

Jag vill framstå som en lyssnande person som är ödmjuk. Vill alltid passa tider och respektera kunder, 

även om de kan vara otrevliga ibland. Man har lärt sig genom åren att hantera olika typer av kunder. Man 

får inte ha för kort stubin, frågorna ska försöka lösas på bästa sätt:  

Vår tolkning av kundbemötandet från de båda kvartersvärdarna är att värdarna kan tänkas se 

på sitt yrke på olika sätt. Det kan finnas en identitetsskillnad, kvartersvärden på Övikshem 

kan tänkas ha mer fokus på kundbemötande, medan värden på Lerstenen kan likna mer en 

hantverkare där uppgifterna är främst av det praktiska slaget. Värden på Övikshem var väldigt 

entusiastisk, vilket kan vara ett tecken på att han trivs och därför vill göra ett bra arbete för 

företaget. Dock finns risken att det han säger inte stämmer överens med verkligheten. Det han 

säger kan vara förskönat för att lyfta fram företaget positivt, det kan låta bättre än vad det 

egentligen är för att ledningsgruppen kommer ha tillgång till studien och han vill inte kritisera 

dem öppet. Kvartersvärden på Lerstenen svarade korthugget på frågan om kundbemötande, 

vilket vi tolkade som en osäkerhet kring sitt arbete. Det kan tänkas att hans relativt korta 

erfarenhet påverkar hur utförligt han svarar. Sedan kan nervositeten spegla in när det är en 

intervju.  
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7 Slutdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras de viktigaste slutsatserna från analysen. Sedan presenteras förslag på 

framtida forskning  

Det som har kommit fram i studien är att företagen skiljer sig på åtskilliga punkter i sin 

strategiska kommunikation. Det har även kommit fram vissa likheter. Vi kommer i detta 

kapitel presentera de viktigaste skillnaderna och likheterna mellan företagen.  

7.1.1 Likheter  

Båda organisationerna hade en liknande syn på PR. En syn som i våra ögon är gammalmodig 

och väldigt kopplat till marknadsföring. Istället för att lägga ett fokus vid relationsbyggande 

pratade de om att synas. PR är dock ett väldigt brett ämne, där det finns ett flertal olika 

definitioner, varav två stycken tas upp i vår teoridel. När de missar en väsentlig del av ämnet 

riskerar de att lägga fokus på fel områden när de vill stärka sin bild jämtemot sina intressenter, 

t.ex. allmänheten, politiker och samarbetspartners. 

Båda företagens CSR arbete är kopplat till den dagliga verksamheten, men de har ingen aktiv 

plan med hur arbetet går till. Lerstenen och Övikshem tar enligt de själva ett samhällsansvar 

genom att bygga hyresrätter framför bostadsrätter, vilket ska generera i att fler människor har 

lättare att få ett boende. Inget av företagen använder sig i någon större grad av 

marknadsföring i externa medier som t.ex. tv och radio. De arbetar aktivt med att sponsra 

idrottsföreningar. 

7.1.2 Skillnader 

I hantering med medierna skiljer sig företagen. Anledningen till detta är att Övikshem har haft 

mer mediekontakt och tvingats anpassa sig för att hantera negativ kritik. Övikshem har 

strategier för sin mediehantering medan Lerstenen arbetar mer spontant. Vi kunde se en 

skillnad på deras tillvägagångssätt då Övikshem använder sig av en mer direkt strategi för 

nyhetsgestaltning medan Lerstenens är mer indirekta på grund av deras spontanitet och ovana 

med mediehantering. Lerstenen kan även tänkas komma i skymundan jämfört med de större 

fastighetsbolagen som får mer utrymme i medierna. Skillnaden i mediehanteringen kan också 

tänkas bero på den olika erfarenheten bolagen har haft gentemot medierna. Lerstenen är ett 

ganska ungt företag jämfört med Övikshem, det skiljer ca 30 år vid grundandet av de olika 
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företagen. Dessutom är Övikshem ett betydligt större bolag än Lerstenen. Det kan då tänkas 

vara naturligt att Övikshem har mer erfarenhet gällande mediehantering. 

När det gäller sponsring skiljer företagen sig i att Övikshem har tydliga riktlinjer vilka de får 

sponsra, till skillnad från Lerstenen som går på känsla och intresse. Övikshem måste t.ex. 

sponsra Modo Hockey eftersom det är ett kommunalt beslut. Skillnaden ligger i kravbilden 

som finns från allmänheten där det kommunala bolaget har mer att ta hänsyn till. Det kan 

finnas förväntningar på Övikshem att de ska sponsra Modo eftersom det är en central del av 

kommunen. Lerstenen har inte samma förväntningar på sig att sponsra föreningar. 

Skillnader i deras CSR arbete är att Övikshem fokuserar på sina kunders mervärde medan 

Lerstenen donerar pengar till BRIS. Det kan tänkas betyda att de inte försöker att använda 

CSR som enbart ett marknadsföringsknep. Övikshem har ett krav att värna om sina kunder 

och främja kommunens bostadsutveckling eftersom de är allmännyttiga. Lerstenen har inte 

samma krav på sig som privata, men ett tryck från omgivningen att ta ett samhällsansvar gör 

att de måste arbeta med CSR. 

Den interna kommunikationen hade liknande mönster som den externa. Övikshem arbetar mer 

strukturerat med sin kommunikation. Väsentlig information ska lanseras internt innan det går 

ut externt.  De har en tydlig decentralisering när de vill förmedla målen inom varje avdelning. 

Lerstenen arbetar mer spontant med den interna kommunikationen, där mycket av det 

kommunikativa sker genom samtal istället för möten.  

En annan skillnad är hur företagen kan samarbeta med andra. Lerstenens samarbete med Peter 

Forsberg har haft en stor påverkan på deras image. När vi intervjuade kvartersvärden på 

Lerstenen tog han direkt upp att företaget har ett samarbete med Peter Forsbergs bolag 

Forspro. Samarbetet är ett sätt för mindre företag att synas. Det kan även stärka varumärket 

både internt och externt då Forsbergs status leder till att de anställda på företaget kan känna en 

viss stolthet. Externt kan det också förstärka bilden av företaget då Peter Forsberg är en 

uppskattad idrottsprofil. I Övikshems fall har de inte samma möjligheter med liknande 

samarbeten som Lerstenen. Det är ett kommunalt bolag och ett sådant samarbete, ifall det 

vore möjligt hade det direkt kunna skada förtroendet hos bolaget som ska vara allmännyttigt. 

Det blir då en skillnad i hur de kan och bör arbeta för att stärka varumärket.  

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur två företag som verkar inom 

fastighetsbranschen, med olika ägarförhållanden skiljer sig åt i deras strategiska 
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kommunikation. Vi hade innan studien en hypotes om att ett kommunalt fastighetsbolag har 

mer riktlinjer kring hur de arbetar med strategisk kommunikation än ett privat bolag. På grund 

av att de arbetar närmare politiker och att de måste hålla en god relation till allmänheten. 

Studien har visat på framförallt skillnader mellan bolagens strategiska kommunikation. Vi 

blev dock lite överraskade att Lerstenen arbetade spontant med stora delar av sin 

kommunikation. Våra tankar kring det privata bolaget var att de skulle ha mindre fasta 

riktlinjer på sin kommunikation men att de skulle ha någon form av policy för hur den 

strategiska kommunikationen ska skötas. Vi har samtidigt en förståelse för att ett mindre 

familjeägt företag inte har samma krav på kommunikationen som ett kommunalt allmännyttigt 

bolag. Samtidigt förvånade Övikshem oss med deras strukturerade arbetssätt och den tydliga 

målstyrningen med kommunikationen.  

7.1.3 Hur kan vår studie användas för att förstå andra bolag? 

Vi tror att medelstora fastighetsbolag som verkar inom den offentliga sektorn har ett större 

fokus på kommunikation än privata bolag i samma bransch. De har resurser att lägga på en 

bredare arbetsgrupp och har insett värdet med kommunikatörer. När det kommer till 

familjeägda bolag är det nog inte lika vanligt att de har anställt kommunikatörer. Det finns 

andra tjänster som prioriteras och de gör ofta en stor del av arbetet själva. Fastighetsbolag har 

med den rådande bostadsbristen inget större bekymmer med att komma i kontakt med 

potentiella kunder. Det påverkar troligtvis även inställningen till kommunikationsarbete i 

allmänhet. När bolagen inte behöver anstränga sig för att nå ut och synas för att kunderna 

söker sig till dem påverkar det deras inställning till att anställa kommunikatörer. De känner 

kanske inget behov att arbeta med deras externa kommunikation eftersom kunder redan söker 

sig aktivt till dem. I exempelvis energibranschen finns det konkurrenter som påverkar 

mängden kunder bolagen har. Vem som syns mest, och vem som har bäst erbjudande har en 

annan effekt där då kunder har råd att vara mer petiga i sitt val. Finns det få alternativ, får den 

sökande nöja sig med vad den hittar medan ett område med flera alternativ möjliggör en mer 

noggrann analys innan val av tjänst eller produkt görs. I energibranschen kan 

kommunikationsarbete prioriteras högre då det ofta handlar om frågor kring den externa 

kommunikationen och hur de ska synas. 

Bolagens storlek påverkar behovet av kommunikationsarbetet. Större bolag har ett högre 

behov av att arbeta med kommunikation. De bolagen måste arbeta kontinuerligt med sitt 

varumärke och påminna allmänheten om sin närvaro. Arbetet med kommunikationen skiljer 
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sig nog även mellan de kommunala och privata i den mening att kommunala ofta har mer 

restriktioner i exempelvis sin marknadsföring.  I vår studie har vi  framförallt lagt märke till 

att de allmännyttiga fastighetsbolaget måste hela tiden tänka på hur de marknadsför sig på 

grund av det finns ett krav från allmänheten och kommunen. Skulle de fokusera för mycket på 

att synas exempelvis i TV kan de bli ifrågasatta varför de lägger ner pengar på 

marknadsföring istället för konkret arbete. Detta återspeglar nog allmännyttiga bolag överlag.  

7.1.4 Framtida forskning 

Vår studie har handlat om hur två fastighetsbolag med olika ägarförhållande arbetar med 

strategisk kommunikation. Det har varit intressant och lärorikt. Vi tycker att framtida 

forskning skulle kunna behandla den interna kommunikationen inom fastighetsbranschen på 

en djupare nivå. Undersöka olika kommunikationsmål som företagen kan ha och hur de 

arbetar med exempelvis artefakter och arbetsmiljö. Det skulle förmodligen krävas ett 

annorlunda tillvägagångsätt för att finna material, exempelvis observationer.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide mot Lerstenen och Övikshem 
 

1 Varumärke 
Vad betyder varumärket (Lerstenen/Övikshem) för dig?  

 

Hur tror ni att allmänheten uppfattar ert varumärke?  

 

Hur vill ni att allmänheten ska uppfatta er? 

 

Hur arbetar ni med värdeord/kärnvärden? 

 

Hur har ert varumärkesarbete förändrats de senaste 10 åren? 

 

 

2 Positionering 
Hur vill ni positionera er på marknaden? (Kvalitet & service, prisklass mm) 

 

 

3 Sponsring 
Arbetar ni med CSR(Corporate social responsibility) och vad är fördelarna/nackdelarna med 

det? 

 

Varför sponsrar ni?  

 

Vilka kriterier har ni när väljer ut de företag/organisationer ni tänker sponsra? 

 

Vad funkar bra respektive mindre bra med er sponsring? 

 

4 Public Relations 
Hur ser er relation till de traditionella medierna ut? 

 

Kan du ge något exempel på en dålig och bra nyhet? 

 

Vad uppfattar ni som problematiskt med PR? 

 

Hur använder ni medier för att sprida information till intressenter? 

 

Vilka kanaler använder ni främst för att nå ut med era budskap?  

 

Vad har ni för riktlinjer som kommunalt/privat bolag gällande er PR kommunikation? 

 

Vad tror ni är den största skillnaden i ert PR arbete jämfört med ett privat/kommunalt bolag? 

 

 

5 Media Relations 
Använder ni era medie-relationer som alternativ till traditionell marknadsföring? 
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Hur fungerar kommunikationen mellan er och politiker?  

 

Hur håller ni en god relation med politiska beslutsfattare? 

 

Hur hanterar eventuella rykten angående era relationer med politiker?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Bilaga 2 

Intervju 2 kvartersvärd 
 

1. Hur länge har du arbetat på företaget? 
 

2. Varför valde du att arbeta på just det här företaget?  
 

3. Har din bild av företaget ändrats efter du börjat jobba där? 
 

4. Har det någon betydelse för dig att företaget är privat/kommunalt? 
 

5. Vad betyder varumärket för dig? 
 

6. Vad får dig att tycka det? 
 
7. Hur tror ni att allmänheten uppfattar ert varumärke?  
 

11. Vet ni vad företaget har för kärnvärden/värdeord? 
 

12. Tycker ni att företaget uppnår dem? 
 

13. Vet du om företags vision och mål?  
 
14. Hur informerar företaget er om exempelvis framtidsplaner för företaget, nya projekt, 
nulägesrapporter mm?   
 

14.  Vad är det bästa med ert företag tycker du? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


