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Abstract 
 
This essay concerns the subject of marketing and communications in a non-commercial 
company. I have examined how a housing association communicates with their members and 
which channels they use. The theoretical part covers the stakeholder model which describes 
the link between the environment and stakeholders and how the relationship works. The 
communication model explains the flow from the sender of the message until the message 
reaches the recipient. I also explain different types of communication channels. The method 
for the essay is a case study and I have implemented it by a questionnaire which I have sent to 
the members in the housing association Ränseln in Luleå. I can say that the association 
members’ use largely the more traditional ways of communications and the new technique are 
not so much used by older people. Young and new members form the group who mainly use 
new technique. Personal contacts have also a major impact on the associations’ 
communication and marketing. The association has a great potential to expand and improve 
existing channels that they have available.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Uppsatsen behandlar ämnet marknadsföring och kommunikation i ett icke-kommersiellt 
företag. Jag har undersökt hur en bostadsrättsförening kommunicerar med sina medlemmar 
och vilka kanaler de använder sig av. Den teoretiska delen omfattar intressentmodellen som 
beskriver sambandet mellan omgivningen och intressenterna och hur relationen fungerar. 
Kommunikationsmodellen förklarar flödet från avsändaren av meddelandet till dess att 
meddelandet når mottagaren. Jag förklarar också olika typer av kommunikationskanaler. 
Metoden för uppsatsen är en fallstudie som jag har genomfört i form av en enkät riktad till 
medlemmarna i bostadsrättsföreningen Ränseln i Luleå. Jag kan konstatera att föreningens 
medlemmar använder till stor del mer traditionella sätt vid kommunikation och att ny teknik 
inte används lika mycket av äldre människor. Unga och nya medlemmar utgör den grupp som 
i huvudsak använder sig av ny teknik. Personliga kontakter har också en stor inverkan på 
föreningens kommunikation och marknadsföring. Föreningen har stora möjligheter att 
utveckla och förbättra sina befintliga kanaler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 
Det var en riktig ”högoddsare” för ett par år sedan, att jag skulle återvända till skolmiljön 
igen, men jag har alltid trivts bra när jag fått möjlighet att lära mig mer och utveckla mig 
själv. Människor tenderar ju inte att vara så förändringsbenägna när man lever ett tryggt och 
välordnat liv. Ibland ändras förutsättningarna och att göra något helt annat kan vara både 
nyttigt och lärorikt. Skolan i kombination med min erfarenhet från verkligheten har gett mig 
en ovärderlig kunskaps- och inspirationskälla för min fortsatta framtid. Jag är i dag extra glad 
och stolt över mig själv för att jag skrivit ytterligare en uppsats i mitt favoritämne, marknads-
föring.  
 
Jag vill också passa på att tacka några personer som betytt extra mycket för mig under den här 
tiden. Tack till pappa som alltid lånar bilen åt mig, jag tror jag behåller den ☺. Tack även till 
mamma som är ett stort stöd. Mina kloka vänner som på ett eller annat sätt bidragit med 
värdefulla tips och råd samt alla respondenter som ställde upp i undersökningen.  
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1 Inledning 

Kapitlet inleds med en bakgrund och problemdiskussion till det område inom marknadsföring 
som jag har valt att studera och skriva en uppsats om. Problemdiskussionen och syftet resulte-
rar och leder fram till mina forskningsfrågor. Jag redogör också för ett antal begrepp som är 
väsentliga för den fortsatta läsningen samt en överskådlig figur över uppsatsens fortsatta 
disposition. 
 
 

1.1 Bakgrund  

Samhället förändras i en allt snabbare takt och det är inte bara näringslivets företag som är 
utsatt för ständigt ökade krav från sina kunder. Det gäller i allra högsta grad även för många 
organisationer, institutioner, föreningar, folkrörelser och andra myndigheter där man inte talar 
om kunder utan istället om besökare, abonnenter, patienter och medlemmar. För att hantera 
kraven så tvingas de till att tänka och tillämpa ett allt mer marknadsföringsinriktat tankesätt. 
Marknadsföring förekommer i alla samhällen där bytestransaktioner förekommer och aktivi-
teterna kan vara olika omfattande. Marknadsföring finns i samhället antingen vi kallar den för 
det eller inte (Hyrenius, 1979). 
 
Icke-kommersiell marknadsföring är en benämning som hamnat allt mer i fokus under senare 
år. Området har utvecklats genom att man kommit till insikt om att marknadsföring inte bara 
är lämpligt för traditionella företag med ekonomisk vinst. Marknadsföring kan också utnyttjas 
i större eller mindre utsträckning av andra verksamheter (ibid). 
 
Går det att dra några samband när det gäller marknadsföring mellan företag och föreningar? 
Täckenström (1989) skriver att naturligtvis finns det likheter. Alla behöver en marknad och 
om det inte finns någon som är intresserad av antingen företaget eller föreningen så finns det 
självklart ingen anledning att finnas till heller. Förutsättningen är densamma oavsett om man 
arbetar med kommersiell marknadsföring eller icke-kommersiell. Den icke-kommersiella 
marknadsföringen använder sig många gånger av samma metoder som den kommersiella. 
Självklart förekommer skillnader också, den icke-kommersiella styr sin verksamhet med hjälp 
av andra mått än enbart de ekonomiska. Exempelvis kan de använda sig av mätenheter som 
antal medlemmar, nya ledare eller hur kan vi få fler åskådare och besökare till ett evenemang. 
 
Olsen (2008) menar också att omvärlden förändras, motståndarna och andra förutsättningar 
ser heller inte likadana ut jämfört med tidigare. Föreningar som vågar utmana, ompröva och 
testa nya gränser kommer troligen att vara mer livskraftig och energisk än de föreningar som 
har svårt att bryta mönster och istället kör på i sina gamla hjulspår. Gränsen mellan olika typer 
av föreningar är inte alltid given. En ekonomisk förening bedriver sin verksamhet genom att 
främja medlemmarnas ekonomiska intressen. En ideell organisation främjar självklart med-
lemmarnas intressen också men syftet är dock att bedriva icke-ekonomisk verksamhet. 
Idrottsföreningar har i allmänhet tillhört den första kategorin av ideella föreningar. Gradvis 
håller detta på att förändras i takt med att ekonomiska intressen får en allt större plats i både 
små och medelstora föreningar.  
 
Indelningen mellan ekonomiska och ideella föreningar beskrivs i figuren på nästa sida och är 
hämtad från Olsen (2008). Ekonomisk förening verkar i en miljö där både verksamheten och 
ändamålet är ekonomisk. Ideella föreningar har en annan typ av struktur och syfte. 
 



Kapitel ett - Inledning - 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1:1 Indelningen mellan ekonomiska och ideella föreningar.  
Källa: Olsen, 2008 sidan 13. 
 
Bostadsrättsföreningar bedriver sin verksamhet enligt normerna för ekonomisk förening och 
den populära boendeformen har funnits sedan slutet av 1800-talet i Sverige. Bostadsrätt 
beskrivs ofta som en svensk företeelse men liknande former finns också i Norge och Finland. 
Idag finns det cirka 26.000 bostadsrättsföreningar i Sverige. Det är föreningen som äger själva 
fastigheten och bostadsrättsinnehavaren måste vara en registrerad medlem i föreningen. Som 
föreningsmedlem har man stora möjligheter att påverka sitt boende och det är en av anled-
ningarna till varför boendeformen blivit så omtyckt (Bo bättre, u d). 
 
Sveriges största bostadskooperation, Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening - HSB, 
har i dagsläget 535.000 medlemmar och grundades redan år 1923. I Sverige finns det 3900 
föreningar i HSB:s regi tillsammans har de 35.000 förtroendevalda fördelade på 33 regionala 
föreningar över landet. Medlemsantalet var under de första åren cirka 5000 stycken men växte 
snabbt, redan på 1940-talet hade man över 20.000 medlemmar. I och med den kraftiga expan-
sionen av bostadsbyggandet på 1960-talet så ökade både antalet medlemmar och föreningar 
lavinartat. HSB, är numera inte bara en bostadskooperation utan de bildade år 1997 HSB 
Bank som de också driver (Neij, 2009). 
 
 

1.2 Problemdiskussion och syfte 

Marknadsföring, eller att ”marknadsföra sig” är ett modernt begrepp skriver Täckenström 
(1989). Ordet förknippas ofta med reklam, försäljning eller något annat kommersiellt. Samti-
digt har också föreningar och organisationer blivit en stor del av det svenska samhället. Mark-
nadsföring kan vara ett bra och nödvändigt arbetsverktyg också för alla som arbetar inom 
föreningslivet. Att arbeta med marknadsföring behöver inte betyda att man överger sina 
ideella, politiska eller konstnärliga ambitioner. Marknadsföring handlar bland annat om hur 
man utvecklar och anpassar sina tjänster med marknaden som utgångspunkt och som man 
sedan på ett effektivt sätt förmedlar och kommunicerar till sina kunder. Föreningar arbetar 
med detta i allra högsta grad, de anstränger sig för att få fler medlemmar, rekryterar ledare 
och lockar medlemmar eller åskådare till sina evenemang. Vad vore en förening utan sina 
medlemmar? Svaret på frågan är naturligtvis ingenting.  
 
Dagens Media (u.d) skriver i en artikel att marknadsföringsformerna i kommersiella företag 
utvecklas ständigt och i en allt snabbare takt så försöker företagen finna nya kunder och mål-
grupper. Det blir till exempel allt vanligare att använda sig av sociala medier.  
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Biltillverkaren Volvo är ett företag som aldrig tidigare använt sig av detta men som nu 
genomfört ett antal ”facebook” kampanjer. Målet är att kommunicera nya bilmodeller för nya 
kundgrupper, få större uppmärksamhet och skapa ett större engagemang för intresserade 
(Dagens Media, u.d).  
 
Bergqvist (2006) fortsätter med samma tankegångar och skriver att det på andra ställen runt 
om i samhället sprids informella nätverk. Detta blir ett alternativ till de mer formella mönster 
som så länge har dominerat i både organisationer och företag. Täckenström (1989) utvecklar 
resonemanget och frågar sig om föreningar utvecklas i samma takt som kommersiella företag. 
Är föreningarna intresserade av att utveckla sina kommunikationsmetoder i samma omfatt-
ning som förändringarna på marknaden och i samhället? 
 
Information och informationsteknik är ett ord som används flitigt i vårt samhälle numera och 
aldrig tidigare har det funnits så mycket information att tillgå som nu. Det som förr var svårt 
att få fram kan idag betecknas som ett motsatt problem. Att känna sig hemma i informations-
samhället innebär också att man ska kunna värdera vilken information som är användbar och 
nyttig. På samma sätt ska man också kunna välja bort den information som är vilseledande, 
falsk eller värdelös (Bergqvist, 2006). 
 
Bra information i en förening är många gånger en förutsättning för ett gott demokratiskt 
klimat. Den ska syfta till att stärka sammanhållningen som i sin tur ska leda till en större del-
aktighet från medlemmarnas sida. Information utan kommunikation är vanligtvis helt värde-
lös. Kommunikationen blir därför ett viktigt begrepp som hör ihop med information. Ska vi 
informera måste vi veta hur vi ska kommunicera för att de ska uppfattas på ett riktigt sätt. De 
går naturligtvis inte att kommunicera via e-post om mottagaren inte har tillgång till dator och 
internet uppkoppling. Möjligen är inte information föreningens huvudsyfte men den är inte 
desto mindre nödvändig för att föreningen ska fungera. Medlemmarna vill veta vad som 
händer i en förening, de vill veta vad styrelsen beslutar om, vilka händelser som kommer att 
inträffa och hur framtiden ser ut (ibid). 
 
Kommunikation förutsätter ett utbyte av information. I vissa fall går informationsflödet endast 
i en riktning, till exempel vid masskommunikation som kännetecknas av att den är opersonlig 
och offentlig samt att många människor nås av den. I andra fall går flödet i båda riktningarna 
och det betecknas som mer personlig kommunikation. Den stora fördelen med den senare är 
att den är betydligt mer anpassningsbar till varje specifik situation (Mårtenson, 1994). 
 
Det allmänna syftet med marknadskommunikation är alltså att göra erbjudandet tillgängligt. 
På ett målinriktat och systematiskt sätt så informerar, övertalar eller påminner man kunderna 
om erbjudandet. Kommunikationen består i korta drag av att en sändare överför meddelanden 
via media till en eller flera mottagare. Kommunikationen kan riktas till en individ, en grupp, 
allmänheten eller en viss del av allmänheten (Hyrenius, 1979). 
 
Bergqvist (2006) konstaterar att även om en förening inte har någon produkt att sälja i likhet 
med ett företag så ska en förenings information och kommunikation till medlemmarna ses 
som ett sätt att marknadsföra sig gentemot sina medlemmar. En bra kommunikation måste 
upprätthållas i en förening mellan exempelvis styrelsen och medlemmarna för att det ska 
fungera bra. Likväl ska kommunikationen ske i båda riktningarna. Medlemmarna måste lätt 
kunna komma till tals och kunna lämna synpunkter. Naturligtvis, skapas det gynnsammare 
förutsättningar om det finns flera kontaktvägar.  
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En annan vanlig företeelse skriver Täckenström (1989) är att föreningar arbetar fram ett fint 
informationsmaterial till de externa intressenter och att man på den interna nivån nöjer sig 
med en enkel skrivelse. Rent generellt finns det en mängd olika kanaler som en förening kan 
använda sig av, ju mer personliga de blir, ju bättre effekt har de samtidigt som personliga 
kommunikationskanaler tenderar ur kostnadssynpunkt att vara ett mycket kostsamt alternativ. 
Oavsett vilken mediekanal man väljer ska ett budskap utformas. Det räcker inte bara med att 
veta vilken kanal man ska sända informationen på, det gäller också att utforma budskapet på 
ett sätt som gör att mottagaren tar till sig det.  
 
Kommunikation och marknadsföring är den centrala kärnan i uppsatsen och syftet är att 
belysa detta i föreningar.  
 
 

1.3 Forskningsfrågor 

Problemdiskussionen och syftet i uppsatsen leder fram till följande forskningsfrågor: 
 

� Hur sker kommunikationen till medlemmarna i en bostadsrättsförening?  
 

� Hur fungerar de befintliga marknadsföringskanalerna i en bostadsrättsförening för 
medlemmarna?  

 
 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen behandlar kommunikation och marknadsföring till medlemmar i en förening. Jag 
koncentrerar mig på vilka kanaler som medlemmarna använder sig av för att för att erhålla 
information. Vidare undersöker jag vilka sätt det finns för medlemmarna att ge återkopplingar 
till den existerade informationen och störningar som kan uppkomma. Jag undersöker inte hur 
ett budskap utformas eller vilka kostnader som kan påverka en förening när de arbetar med 
kommunikation och marknadsföring.  
 
 

1.5 Förklarande begrepp 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med minst tre medlemmar. Föreningen ska 
vara registrerad hos bolagsverket och ändamålet är att upplåta lägenheter i det ägda huset till 
medlemmar.  
 
Förkortningen HSB betyder Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening och används i 
hela uppsatsen med beteckningen HSB. Jag använder mig också av förkortningen BRF som 
betyder bostadsrättsförening. 
 
Ordet kunder, medlemmar alternativt föreningsmedlemmar används synonymt med varandra 
genom hela uppsatsen och har samma betydelse i den här bemärkelsen.  
 
Engelska ord och uttryck skrivs med kursiv text för att eliminera eventuella missförstånd för 
läsaren. 
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1.6 Uppsatsens disposition 

I kapitel två presenterar jag de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Inledningsvis börjar 
jag kapitlet med en redogörelse för intressentmodellen som beskriver samspelet mellan olika 
parter i en förening. Kommunikationsmodellen har en central position i uppsatsen samt även 
de olika kanalerna som finns för att utöva marknadskommunikation.  
 
Vidare beskriver och motiverar jag i kapitel tre de olika metoderna som finns tillgängliga och 
de val som jag har gjort i min uppsats. En ingående beskrivning hur enkäten konstruerades 
redovisar jag i kapitlet som också behandlar mät- och bortfallsproblem. I kapitel fyra skildrar 
jag studien som jag genomfört bland föreningens medlemmar. Några av frågorna framställer 
jag överskådligt genom grafiska figurer. Enkäten som helhet inklusive en komplett samman-
ställning av alla svar kan läsaren återfinna i bilagedelen.  
 
Avslutningsvis i kapitel fem redogör jag för de slutsatser och analyser från studien som jag 
funnit, presenterar egna rekommendationer samt ett flertal förslag till fortsatt forskning inom 
ämnet. Figuren nedan ger en schematisk bild över uppsatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1:2 Uppsatsens disposition.  
Källa: Egen bearbetning. 
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2 Teori 

I kapitlet redogör jag för den teori som ligger till grund för uppsatsen. Jag beskriver först 
intressentmodellen för att läsaren ska förstå och få ett bättre samband mellan de olika intres-
senterna i en förening, vidare behandlar jag hur kommunikationsmodellen fungerar och några 
av de metoder och verktyg som man använder i sammanhanget.   
 
 

2.1 Intressentmodellen 

Att driva verksamhet handlar inte enbart om produkter och vinster. Olika grupper har olika 
relationer med företaget beroende på deras unika roll i samhället. Varje grupp har ett intresse i 
företaget (Varey & White, 2000). Hyrenius (1979) skriver att marknadsföringen ska vara ett 
hjälpmedel för organisationen, samtidigt är varje organisation helt unik genom sin uppsättning 
och kombination av bland annat individer, arbetsuppgifter och mål. Genom att göra en kart-
läggning av organisationen blir det möjligt att se vilken marknadsföring som lämpar sig bäst. 
 
Intressentmodellen beskriver och analyserar organisationens samspel med omgivningen med 
utgångspunkten från intressenterna. Bruzelius och Skärvad (2004) skildrar genom modellen 
förutsättningarna för att fungera och utvecklas, samtidigt som organisationen medvetet kan 
pröva relationerna och interaktionen till sina intressenter. I figuren nedanför visas intressent-
modellen och de intressenter som kan vara aktuella för en förening. Enligt modellen är det 
viktigt att en balans uppnås. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2:1 Intressentmodellen. 
Källa: Egen bearbetning efter Bruzelius & Skärvad, 2004 sid 74. 
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2.1.1 Intressenterna 

En organisation är beroende av att intressenterna medverkar i verksamheten och att intres-
senterna mer eller mindre får sina behov tillfredsställda. Med organisationens intressenter 
avses de individer, grupper och organisationer som i något avseende har en utbytesrelation 
med organisationen. Att förstå samspelet mellan olika intressenter i företaget är en nödvändigt 
för att förstå innebörden i utbytesrelationerna. Leverantörerna bidrar till företagets verksamhet 
genom att förse företaget med varor och tjänster. Kompensationen för detta är att de vill ha en 
stabil och säker kund som betalar för köpen. Ett företag kan också vara med i olika typer av 
intresseorganisationer, exempelvis branschorganisationer som driver de enskilda företagens 
intressen. Vidare så bidrar stat och kommun till företagets verksamhet genom samhällsservice 
av olika slag. I utbyte mot detta så vill de få samhällsansvariga företag som betalar skatt för 
sina vinster och som bidrar till sysselsättning i samhället. Långivarna har en annan viktig 
intressentroll, de bidrar till att företaget får det kapital som behövs för att driva verksamheten. 
I utbyte mot detta vill de erhålla ränta på det insatta kapitalet och att amorteringarna betalas 
inom utsatt tid (Bruzelius & Skärvad, 2004). 
 
Medlemmar och kunder är för många företag den viktigaste intressentgruppen, utan existens 
av denna grupp skulle organisationens verksamhet försvinna. Kunderna bidrar genom att köpa 
och betala för varor och tjänster. I utbyte mot detta kräver de goda varor och tjänster till 
rimliga priser. Den allt snabbare förändringstakten i samhället ställer också krav på att före-
taget har en förnyelseförmåga gentemot sina kunder. De anställda bidrar med sitt arbete och 
vill naturligtvis ha ersättning för insatsen. De vill arbeta i en god arbetsmiljö, känna trygghet i 
arbetet, ha en jämn sysselsättning och en tillfredsställande lön. Arbetsuppgifterna ska vara 
meningsfyllda och ge möjlighet till personlig utveckling och arbetstillfredsställelse. Medin-
flytande och medbestämmande i olika former är också viktigt. Företagets relationer till de 
anställda regleras både direkt och via de fackliga organisationerna. Slutligen så bidrar styrel-
sen också med sina arbetsinsatser. De vill naturligtvis också ha en ersättning för detta men 
samtidigt kan känslan av att leda ett företags verksamhet, utgöra en viktig belöning för sty-
relsen (ibid). 
 
Det förekommer hela tiden en kommunikation mellan ett företag eller organisationen och dess 
intressenter och det syftar bland annat till att främja engagemanget i organisationerna. Öka 
tillhörigheten och kunskapen om organisationen för att få en bättre förståelse för målen. 
Kommunikationen kan användas dels som ett sätt att utveckla positiva relationer till intres-
senterna (Welch & Jackson, 2007). 
 

2.1.2 Verksamhetsidé, mål och syfte 

En fokuserad affärsidé med tydliga mål och syften är precis lika viktigt att ha för ett icke-
kommersiellt företag eller organisation som det är för alla vinstdrivande företag. Det är också 
vanligtvis enklare för företag att mäta försäljning, marknadsandel, vinst och avkastning på 
investeringar än det är för övriga organisationer som inte alltid har så tydliga mål. Det beror 
på i första hand att det råder oklarheter angående mål och kan vara svåra att formulera. Inte 
desto mindre är det viktigt att formulera mål och syften för att ge en bättre tydlighet. Organi-
sationer får bättre förutsättningar att fungera effektivt. Både ideella och offentliga organisa-
tioner kan samla sina olika intressenter för att utforma ett antal konkreta och mätbara mål. 
Utan mål är det svårt att bedöma prestationerna (Wright, Kroll, & Parnell, 1996). 
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Vidare skriver också Täckenström (1989) att det är från centralt håll i föreningen som man 
ska kommunicera sin verksamhetsidé, sina mål, centrala programförslag och andra kampanjer. 
Medlemmarna i en förening är de som kommer med förslag, synpunkter och andra initiativ. 
Om detta ska fungera så är det viktigt att man etablerar och utvecklar en informationsstrategi 
och att man internt kan identifiera målgrupperna så att man vet vilka man ska sända budskapet 
till. Strategin behöver inte betyda att man sänder en stor mängd information utan den kan 
istället bygga på att man verkligen sänder rätt typ av information, i rätt tid och till rätt per-
soner. 
 
 

2.2 Kommunikationsmodellen 

Kommunikation är inget som ideella organisationer eller icke kommersiella företag kan igno-
rera. En organisation kan använda sig av ett stort antal kanaler för att kommunicera med sina 
målgrupper och de olika verktygen beskrivs i nästa avsnitt. För att veta vilka verktyg som kan 
användas samt när och hur de användas, måste man först ha en förståelse av hur kommunika-
tionsprocessen fungerar (Andreasen & Kotler, 2003). 
 
Kommunikationen användas för olika ändamål inom marknadsmixen. För det första så an-
vänds den till att informera kunderna om vilka varor och tjänster som finns samt nyttan med 
dessa. Kommunikation är också bra då medlemmarna ska påminnas om varorna och tjänster-
nas främsta fördelar. Slutligen ger kommunikationen en möjlighet att tydligt differentiera 
detta från andra på marknaden till potentiella kunder (Sargeant, 2005). Modellen för hur kom-
munikationen fungerar beskrivs i figuren nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:2 Kommunikationsmodellen. 
Källa: Sargeant, 2005 sidan 164. 
 
Avsändaren är den part som skickar meddelandet till en annan part, vidare så är budskapet 
den process som formar ett meddelande och sätter ihop ord och illustrationer. Kanalen är den 
kommunikationsväg som budskapet förflyttar sig genom innan den slutligen når mottagaren. 
Mottaget budskap är den process där mottagaren tolkar de ord och illustrationer som budska-
pet innehåller när mottagaren får meddelandet. Återkopplingen är den delen som mottagaren 
skickar tillbaka till avsändaren som en reaktion av meddelandet (Armstrong & Kotler, 2008). 
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Slutligen så uppstår det störningar eller andra förvrängningar under kommunikationsproces-
sen. Det resulterar i att mottagaren får ett annat budskap än det som avsändaren avsåg att 
sända, att det råder brister på bakgrundsinformationen eller att det inte når rätt mottagare 
(Armstrong & Kotler, 2008). 
 
Fill (1995) skriver att en komplicerande faktor som påverkar budskapet som mottagaren får är 
störningarna. Det beror på antingen kognitiva eller fysiska faktorer och uppstår när mottaga-
ren är förhindrad att ta emot budskapet. Vidare fortsätter Hyrenius (1979) med att kommuni-
kationen mellan människor sällan fungerar hundraprocentigt effektivt. Meddelandet kan vara 
ofullständigt och större eller mindre skillnader kommer alltid att finnas mellan avsändaren 
och mottagaren både när det gäller syfte, effekt och tankeinnehåll.  
 
Det är viktigt att en organisation eller företag försöker minimera störningarna genom att välja 
den kommunikationskanal som känns mest lämplig för det aktuella tillfället och den aktuella 
målgruppen. Genom att göra detta kan man också eliminera problemet med störningar. 
Naturligtvis är detta ingen enkel process att hantera och det är på samma sätt också angeläget 
att se till att det finns processer för att samla in återkopplingar på informationen från mål-
grupperna. Om budskapet tolkas felaktigt, är det viktigt att avsändaren vidtar korrigerande 
åtgärder för att komma till rätta med problemet (Sargeant, 2005). 
 
Budskapet från avsändaren måste vara effektivt för att god kommunikation ska uppnås. Likväl 
måste avsändaren ha en förståelse för mottagaren och på vilket sätt budskapet kommer att 
mottas samt hur man skapar ett budskap. Utveckling och återkoppling av olika kanaler är 
också en självklar del att arbeta med för att skapa en bättre förståelse för kunderna och mål-
gruppen (Armstrong & Kotler, 2008). 
 

2.2.1 Information och kommunikation 

Information går i en riktning och är det man använder då man inte riktigt känner till sina kun-
der. Till exempel att annonsera, dela eller skicka ut direktreklam eller sätta upp en affisch är 
att informera. Att sedan kontinuerligt hålla kontakt med kunderna genom brev, telefon, e-post 
eller besök är bästa sättet att både informera och kommunicera. Det blir då möjligt att få reda 
på vad kunderna tycker och därmed få möjligheter att kunna anpassa sig efter det (Magnusson 
& Forssblad, 2009).  
 
I föreningar finns det oftast redan färdiga informationssystem skriver Täckenström (1989). 
Systemen brukar vanligtvis bygga på en dubbelriktad kommunikation. Information från en 
riksorganisation går ut till regioner, medlemmar och andra intressenter. I omvänd ordning går 
också information från medlemmar till riksorganisationen. Det är därför extra viktigt att in-
formationsflödet fungerar bra om medlemmar och förtroendevalda ska delta i verksamheten. 
 
De resonemangen verifieras också av Strid (1999) som skriver att det är inte bara avsändaren 
som har insett behovet av en bättre kommunikation utan mottagaren har också kommit att 
ställa allt högre krav. Informationen behövs för att kunna utöva ett beslutsinflytande i kom-
mittéer och andra representativa organ. Informationsinhämtandet kan i hög grad till och med 
vara förknippat med vanor. Sargeant (2005) rekommenderar att marknadskommunikationens 
olika kanaler prövas på målgrupperna innan ett genomförande sker. Förutsättningarna för att 
det ska bli en framgång borde öka, men är ingen garanti. För övrigt kan det vara bra att konti-
nuerligt göra en uppföljning och övervaka kommunikationen.  
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2.3 Marknadskommunikation  

För att överleva måste ett företag eller en organisation förstås bedriva kommunikation med 
sina kunder och tala om vad de säljer, vad de kan eller helt enkelt tala om att de finns. Det 
finns ett flertal olika kanaler som man kan använda sig av för att sända ut sina budskap. Inom 
varje kanal finns det sedan ett antal verktyg. Kommunikationen blir ett enkelt och praktiskt 
redskap för att uppnå de övergripande målen förutsatt att man har kännedom om marknaden 
och kundernas behov (Weatherill, 1997). 
 
Generellt sett kan man dela in marknadskommunikationen i fyra olika kategorier. Gruppe-
ringen brukar ske enligt följande struktur, traditionell massmarknadsföring, direkt marknads-
föring, allmänna online strategier och personlig marknadsföring (Rayport & Jaworski, 2004). 
Marknadskommunikationens olika kanaler redovisas i figuren nedanför, likväl presenters de 
olika typerna mer ingående och vilka delar som kan kopplas till respektive grupp. Indelningen 
i figuren är uppbyggd efter principen om kommunikationen sker online eller inte samt om den 
riktar sig till den enskilde individen eller en hel grupp som mottagare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:3 Strukturen för marknadskommunikation. 
Källa: Egen bearbetning efter Rayport & Jaworski, 2004 sidan 197. 
 

2.3.1 Traditionell massmarknadsföring 

För att få fram budskapet till många människor samtidigt så brukar man använda sig av 
massmarknadsföring. Det traditionella är radio och tv reklam, reklam i tidningar och utomhus 
(Rayport & Jaworski, 2004).  
 
När det gäller föreningar kan vi även inkludera annat informationsmaterial som brukar använ-
das när föreningen kommunicerar. Det kan bland annat innefatta trycksak-, present-, film- och 
idrottsreklam. Till gruppen trycksaker tillhör också informationsblad, broschyrer, affischer 
och medlemstidningar. Viktigt är att man skiljer på adresserad och icke-adresserad. De insat-
ser som föreningen själv gör, dela ut reklam och flygblad till medlemmarna betecknas som 
icke-adresserad. Inom gruppen presentreklam hittar man olika typer av souvenirer, dekaler 
och nålar ofta med ett reklambudskap på, gruppen kan också utgöra en viktig inkomstkälla för 
föreningen (Täckenström, 1989). 
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Filmreklam kan vara en valmöjlighet men det kan också vara ett dyrt alternativ. Däremot kan 
en amatörinspelad video visas vid ett informationsmöte för nya medlemmar som beskriver 
föreningens verksamhet. Avslutningsvis, att använda både idrotten och kulturen som en kanal 
har blivit en allt viktigare möjlighet för många företag under senare år (ibid). 
 
För att belysa anslagstavlan lite mer skriver Strid (1999) att den har en social funktion som 
inte ska underskattas. Inom vissa organisationer finns det föreskrifter om att viss information 
skall anslås på en speciell tavla. Att fästa anslagstavlan på ett ställe där de flesta tittar är kan-
ske inte så svårt, men det innebär samtidigt ett problem. En funktion som alltid finns på 
samma plats observeras inte förrän den förändras eller saknas. Anslagstavlan är nog en av de 
informationsbärare som med fördel kan bytas ut mot den nya IT-tekniken. 
 

2.3.2 Direkt marknadsföring 

Personlig försäljning, telefon- eller kundtjänst försäljning samt adresserad personlig reklam 
tillhör gruppen direkt marknadsföring. Företag arbetar som regel med hjälp av ett kundregister 
för att få fram rätt målgrupp som de vill kommunicera med (Rayport & Jaworski, 2004). 
 
Personlig påverkan via hembesök eller telefon är oftast mycket effektiva metoder för att för-
medla ett budskap från en förening. Samtidigt kräver metoden personligt besök, stora mänsk-
liga insatser och kanske även ekonomiska. Genom ett hembesök når man kanske 10-15 perso-
ner på en dag, då kan telefonen istället bli ett alternativ. Den behåller nämligen möjligheten 
att erhålla en dubbelriktad kommunikation med medlemmarna samtidigt som den är effekti-
vare, man når betydligt fler under samma period (Täckenström, 1989). 
 

2.3.3 Allmänna online strategier 

Internet är egentligen en handelsplats och inte ett reklammedium skriver Magnusson och 
Forssblad (2009) och fortsätter med att konstatera att finnas på internet är ett måste för att bli 
ett framgångsrikt företag i dagens samhälle. Webbsidan används både som information till 
kunderna och genom att komma i kontakt med befintliga och nytilltänkta kunder. Företaget 
kan också använda sig av e-post eller länkar till partners. Att be kunderna lämna kontaktupp-
gifter i form av namn och e-post för att tycka till om någon produkt och tjänst kan vara ett 
alternativ för att få in synpunkter. Tänk bara på att konkurrenter kan ta del av den här typen av 
information på ett enkelt sätt om det görs i ett öppet forum. 
 
Bergqvist (2006) påpekar att om föreningar har en hemsida på internet så är det viktigt att den 
hålls uppdaterad och är aktuell. Gammal information måste regelbundet rensas från hemsidan. 
Det är också viktigt att påpeka att hemsidan inte räcker som informationskanal utan bör 
kompletteras med övriga kanaler. 
 

2.3.4 Personlig marknadsföring 

Personlig marknadsföring syftar till att företaget får möjlighet att marknadsföra sig och kom-
municera direkt gentemot sina kunder på ett mer personligt plan via internet. Det kan vara en 
personlig kundsida, personlig reklam på internet eller personliga nyhetsbrev genom e-post. 
För att det ska vara möjligt att genomföra detta så krävs det att företaget etablerar en kund-
baserad databas (Rayport & Jaworski, 2004). 
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Företaget kan enkelt skapa detta genom att kunderna får ange sina uppgifter i ett formulär på 
hemsidan. De kan sedan göra ett personligt utskick och kundanpassa marknadsföringen till 
medlemmarna via e-post. Fördelen med den här typen av kommunikation är att företag och 
organisationer får en möjlighet att skapa en relation gentemot sina kunder. Företag och orga-
nisationer som är internetbaserade kan också dra stora fördelar av denna kanal. De har möj-
lighet att reducera den mer traditionella marknadsföringen genom att använda sig av ny teknik 
(Rayport & Jaworski, 2004). 
 
Samtidigt menar också Mårtenson (1994) att det kan bli ökande kostnader till följd av detta 
men självklart finns det en stor flexibilitet och möjlighet med kanalen. Budskapet kan varieras 
och på samma gång anpassas efter mottagarens behov. 
 

2.3.5 Kombinerad kommunikationsmodell 

För att bättre förstå hur kommunikationsprocessen och de olika kanalerna är sammankopplade 
med varandra så har jag konstruerat en kombinerad modell med de olika enheterna. Figuren 
nedanför blir en sammanfattning över de aktuella teoridelarna. Modellen har varit utgångs-
punkten i de fortsatta avsnitten för uppsatsen både när det gäller empirin och analysdelen där 
de olika elementen behandlas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:4 Kombinerad kommunikationsmodell. 
Källa: Egen bearbetning. 
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3 Metod 

I detta kapitel redogör jag för den vetenskapliga ansatsen, undersökningsansatsen och val av 
undersökningsmetod. Vidare beskriver jag olika tillvägagångssätt för insamling av data samt 
en beskrivning av hur aktuell enkät konstruerades. Slutligen redovisar jag olika typer av mät-
fel som kan påverka tillförlitligheten i undersökningar och hur dessa har påverkat aktuell 
undersökning. 
 
 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Den vetenskapliga ansatsen, forskningen, bygger på två olika sätt att dra slutsatser. Induktion 
bygger på empiri och deduktion på logik. Induktionen innebär att man drar allmänna, gene-
rella, slutsatser utifrån empiriska fakta och observationer. Induktion utgår också från kvanti-
fiering för att man ska kunna föra ett logiskt resonemang. Slutsatserna bildar därefter en teori. 
Vid induktionen kan man alltså komma fram till en större eller mindre sannolikhet, men man 
kan aldrig uppnå hundraprocentig visshet eftersom den bygger på empiriskt material. An-
greppssättet deduktion, innebär att man drar en logisk slutsats från redan kända teorier och 
den betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande. Däremot behöver den inte nöd-
vändigtvis vara sann i den meningen att den överensstämmer med verkligheten (Thurén, 
1991). 
 
Jag har använt mig av ett deduktivt angreppssätt eftersom jag har utgått från teorier och mo-
deller som har prövats i verkligheten och som jag slutligen dragit logiska slutsatser av. 
 
 

3.2 Undersökningsansats 

Generellt sett kan man säga att det finns tre typer av undersökningsansatser. Fallstudie, tvär-
snittanalys eller tidsserieanalys. Ansatserna utesluter heller inte varandra utan i praktiskt 
arbete är det viktigt att väga av de olika intressena mot varandra. En fallstudie kännetecknas 
av att den är riktad mot en detaljerad och ofta djupgående beskrivning och analys av ett 
enskilt fall. Den vanligaste tillämpningen är deskription eller förklarande studier, då man 
åsyftar att gå på djupet med frågeställningarna. Fallstudier kan också vara lämpade som 
explorativa undersökningar då man utnyttjar möjligheten att upptäcka förhållanden som man 
på förhand inte tänkt på (Lekvall & Wahlbin, 2001).  
 
En studie som baseras på tvärsnittsansatsen är en bred och oftast ytlig ad hoc undersökning 
där ett representativt urval av individer, en grupp individer eller organisationer från en speci-
fik målpopulation vid en given tidpunkt studeras. Tvärsnittsanalysen är mest användbar när 
man har ett beskrivande syfte som man vill kvantifiera (Christensen, Andersson, Carlsson, & 
Haglund, 1998). 
 
Skillnaden mellan en tvärsnitts- och fallstudieansats är att den i grunden handlar om hur man 
analyserar data. När det gäller tvärsnittsansatsen finns det två synvinklar, nämligen survey 
ansats och experimentell ansats. Vid survey undersökningar iakttar och registrerar man 
passivt verkligheten utan att själv aktivt försöka påverka den. Vid en experimentell undersök-
ning försöker man istället aktivt styra verkligheten så att man får det man är intresserad av 
särskilt förklarat (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
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I praktiken förekommer ofta en blandning mellan de olika undersökningarna. Beträffande 
tidsserieanalyser så studerar man data som är avsedd för olika tidpunkter istället och där är 
man intresserad av att se utvecklingen över tiden (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
 
Utifrån uppsatsens forskningsfrågor som behandlar ämnet kommunikation till medlemmar 
och befintliga marknadsföringskanaler i en förening så utför jag en fallstudie. Studien genom-
förs i kombination av en tvärsnittsanalys med en undersökande ansats. Tvärsnittsanalysen 
behandlar föreningens medlemmar och har en bredare och ytligare karaktär. 
 

3.2.1 Val av undersökningspopulation 

Genom min arbetslivserfarenhet och utvecklingen i samhället har jag blivit fascinerad av, att 
organisationer, ekonomiska föreningar och andra ideella föreningar inte arbetar på samma sätt 
och inte heller lika kommersiellt som vinstdrivande företag. Jag är bosatt i den aktuella 
bostadsrättsföreningen och har haft tillgång till material och kännedom om verksamhetens 
olika funktioner som jag främst kunnat använda mig av i empirin. Bostadsrättsföreningen 
Ränseln i Luleå som jag valt att koncentrera min uppsats till har en lång historisk bakgrund 
och ett stort antal medlemmar. Uppsatsen behandlar inte den näringsidkare som hyr affärs-
lokal hos aktuell förening.  
 
 

3.3 Undersökningsmetod 

I alla undersökningar samlar man in, analyserar och tolkar data för att slutligen presentera 
detta. Vanligtvis skiljer man på kvalitativ och kvantitativ data. En undersökning av kvalitativ 
karaktär utgörs främst av ord, text, symboler och handlingar där man fokuserar på mening och 
innebörd. Helhetsförståelsen och sammanhanget är viktigare än de enskilda delarna. För att 
sedan skapa praktiska arbetshypoteser, teorier eller teoretiska hypoteser så använder man 
kvalitativ data (Christensen et al, 1998). 
 
Lekvall och Wahlbin (2001) menar att kvalitativa undersökningar oftast är upplagda som fall-
studier eller survey undersökningar med små urval. Likväl är större survey undersökningar, 
experiment och tidserieanalyser vanligen av en kvantitativ karaktär. 
 
En undersökning av kvantitativ karaktär registrerar man framför allt siffror och fokuserar på 
mängd, antal och frekvens som kan bearbetas statistiskt. Analysen är främst inriktad på att 
upptäcka, fastställa och möta samband mellan olika variabler. En kvantitativ undersökning 
innebär att man studerar det specifika i ett sammanhang eller delarna av en helhet. Den läm-
par sig också bäst när man redan vet en hel del om det som ska studeras och när man vill testa 
en eller flera teorier (Christensen et al, 1998).  
 
Min uppsats grundar sig således både på en kvalitativ undersökning då jag genomför en fall-
studie samtidigt som jag också gör en kvantitativ undersökning i samband med att jag genom-
för undersökningen bland medlemmarna. Den kvantitativa metoden väljer jag för att jag vill 
utforska delar av en helhet, ett specifikt område. Aktuella forskningsfrågor i uppsatsen berör 
också ett kvalitativt problemområde så därför blir valet också en fallstudie. 
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3.4 Litteraturstudier 

Uppsatsens teoridel genomförde jag genom litteraturstudier. På Luleå Tekniska Universitets 
bibliotek och på Stadsbibliotek i centrala Luleå utförde jag sökningar i databaserna för att 
finna relevant och användbar litteratur. Sökorden som användes var främst, kommunikation, 
information, föreningar, icke-kommersiella företag, intressent- och kommunikationsmodellen 
samt kommunikationskanaler. Vidare sökte jag också information med hjälp av ordens eng-
elska motsvarighet. Beställningar gjordes också av böcker av lämplig karaktär från andra 
bibliotek i Sverige. 
 
 

3.5 Datainsamlingsmetod 

När man kommit så här långt i undersökningsprocessen är det dags att fundera på var man 
finner informationen som behövs för att svara på aktuella frågeställningar. Insamlingsmetoden 
delas vanligtvis in i två olika typer, sekundär- och primärdata (Christensen et al, 1998). 
 
Sekundärdata är data som tidigare har samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang. 
Exempel på sekundärdata är tidskrifter av varierande slag, litteratur, företagsregister eller 
databaser. Den stora fördelen är att den redan finns tillgänglig och till en låg kostnad men det 
kan samtidigt vara svårt att värdera kvaliteten och användbarheten som är relevant för under-
sökningsproblemet. I många fall kräver problemet mer information än den som redan finns 
tillgänglig (ibid). 
 
Sekundärdata till uppsatsen kunde jag erhålla från föreningen, främst gällde det föreningens 
årsredovisning och stadgar. Befintlig medlemsstatistik användes också men detta är inte till-
gängligt för allmänheten utan får ses som en förmån för att jag är bosatt inom föreningen. 
 
Primärdata samlas in av undersökaren själv med hjälp av olika typer av fältundersökningar för 
det aktuella undersökningsändamålet. I princip så kan det ske genom två olika sätt, antingen 
genom att direkt observera det man är intresserad av eller genom att ställa frågor om det. Man 
talar därför om observationsmetoder respektive frågemetoder. Observation kan vara när man 
med hjälp av sina egna ögon studerar och registrerar det man är intresserad av. Vid fråge-
metoder finns det tre huvudtyper av insamlingssätt, brevenkät, personlig intervju och telefon-
intervju (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
 
Vid brevenkäter använder undersökaren skriftliga frågeformulär som respondenten fyller i, 
det gör också att det ställs högre krav på att enkätformuläret är klart och tydligt. Brevenkätens 
låga kostnad per undersökt enhet är dess stora fördel och den passar bra när undersökningar 
med mycket stora urval ska göras. Samtidigt har den flera svagheter som begränsar dess 
användning. Metoden kan vara tidskrävande, bortfallet kan bli relativt stort och kontrollen 
över ”intervju” situationen blir bristfällig. Personlig intervju ger praktiskt taget obegränsade 
möjligheter att ställa vilka typer av frågor som helst. Metoden passar bra när man vill göra 
omfattande och ingående intervjuer. Nackdelen är att kostnaden per intervju är relativt hög 
jämfört med övriga frågemetoder. Telefonintervjuns egenskaper ligger någonstans mellan 
brevenkäten och den personliga intervjun. Den ger en större flexibilitet i utfrågningen än vad 
brevenkäten gör samtidigt som den är billigare än en personlig intervju och dessutom är det en 
relativt snabb metod. Den främsta nackdel ligger inte i själva intervjuförfarandet utan i 
problemet med ramfel (ibid). 



 

Primärdata till uppsatsen samlade jag in genom 
medlemmar. Jag har en god insyn i föreningen 
bra kännedom om specifika saker kring föreningens verksamhet. Detta hade jag stor nytta av 
då jag konstruerade och utvecklade enkät
arbetade tillsammans med valda delar av föreningens styrelse samt med personer som ha
god kännedom om föreningsverksamhet. 
skulle uppfattas på ett korrekt sätt. Frågorna konstruerades också med hjälp av den litteratur 
som legat till grund för främst teoriavsnittet i uppsatsen. 
enkätkonstruktionen skildras i nästkommande avsnitt.
 

3.5.1 Konstruktion av enkät

Första sidan på enkäten förklarade utskicket och syftet med undersökningen
frågor och funderingar gällande enkäten 
väl synligt. Det sammanlagda antalet medlemmar i föreningen är 209 stycken. 
ades enbart ut till respektive hushåll som är totalt 
hade drygt en vecka på sig att svara 
påminnelse angående enkätundersökningen men för att 
kvensen ökade i en positiv riktning skickade jag med en praktisk penna. Utskicket av presen
ten skedde i samband med att enkäten gick ut till respondenterna. 
 
Jag inledde enkäten med frågor av 
alternativ genomgående för i stort sett hela enkäten. Or
ett bra sätt när jag sedan skulle sammanställa enkäten och presentera resultatet. 
 
 

 
Figur 3:1 Faksimil av enkätundersökningens slutna svarsalternativ
Källa: Egen bearbetning. 
 
Strukturerade och slutna svarsalternativ innebär att respondenten har ett antal alternativ att 
välja mellan men som på förhand är bestämda och som personen kryssar i för det val so
passar in som svar. Nackdelen med denna metod är att man i högre grad styr respondenten för 
hur den personen ska svara. Att täcka in samtliga svar är i princip helt omöjligt
vara bra att använda sig av svarsalternativen ”vet ej” och 
slag till de respondenter som kanske kan ha svårt att finna en
vis ska det heller inte vara otydliga
et al, 1998).  
 

Kapitel tre - Metod - 

16 

till uppsatsen samlade jag in genom en enkätundersökning riktad till föreningens 
medlemmar. Jag har en god insyn i föreningen vilket gjorde att jag redan på förhand hade 

kännedom om specifika saker kring föreningens verksamhet. Detta hade jag stor nytta av 
då jag konstruerade och utvecklade enkäten. Emellertid diskuterade jag frågorna som jag ut
arbetade tillsammans med valda delar av föreningens styrelse samt med personer som ha

föreningsverksamhet. Detta för att försäkra mig om att frågeställningarna 
rekt sätt. Frågorna konstruerades också med hjälp av den litteratur 

som legat till grund för främst teoriavsnittet i uppsatsen. En mer ingående beskrivning av 
enkätkonstruktionen skildras i nästkommande avsnitt. 

Konstruktion av enkäten 

äten förklarade utskicket och syftet med undersökningen
frågor och funderingar gällande enkäten så var avsändarens telefonnummer och e

Det sammanlagda antalet medlemmar i föreningen är 209 stycken. 
enbart ut till respektive hushåll som är totalt 183 stycken i föreningen BRF Ränseln. De 

hade drygt en vecka på sig att svara under december månad 2009. Jag skickade inte ut en 
påminnelse angående enkätundersökningen men för att istället försöka bidra ti

i en positiv riktning skickade jag med en praktisk penna. Utskicket av presen
ten skedde i samband med att enkäten gick ut till respondenterna.  

enkäten med frågor av allmän karaktär och valde slutna och strukture
e för i stort sett hela enkäten. Orsaken var att jag bedömde detta som 

ett bra sätt när jag sedan skulle sammanställa enkäten och presentera resultatet. 

av enkätundersökningens slutna svarsalternativ.  

Strukturerade och slutna svarsalternativ innebär att respondenten har ett antal alternativ att 
välja mellan men som på förhand är bestämda och som personen kryssar i för det val so
passar in som svar. Nackdelen med denna metod är att man i högre grad styr respondenten för 
hur den personen ska svara. Att täcka in samtliga svar är i princip helt omöjligt

svarsalternativen ”vet ej” och ”ingen åsikt” för att 
kanske kan ha svårt att finna en lämplig valmöjlighet. 

inte vara otydliga uttryck såsom, ”lagom”, ”ofta” och ”sällan”

riktad till föreningens 
vilket gjorde att jag redan på förhand hade en 

kännedom om specifika saker kring föreningens verksamhet. Detta hade jag stor nytta av 
en. Emellertid diskuterade jag frågorna som jag ut-

arbetade tillsammans med valda delar av föreningens styrelse samt med personer som hade 
Detta för att försäkra mig om att frågeställningarna 

rekt sätt. Frågorna konstruerades också med hjälp av den litteratur 
En mer ingående beskrivning av 

äten förklarade utskicket och syftet med undersökningen, vid eventuella 
så var avsändarens telefonnummer och e-post adress 

Det sammanlagda antalet medlemmar i föreningen är 209 stycken. Enkäten skick-
i föreningen BRF Ränseln. De 

Jag skickade inte ut en 
bidra till att svarsfre-

i en positiv riktning skickade jag med en praktisk penna. Utskicket av presen-

och strukturerade svars-
saken var att jag bedömde detta som 

ett bra sätt när jag sedan skulle sammanställa enkäten och presentera resultatet.  

 

Strukturerade och slutna svarsalternativ innebär att respondenten har ett antal alternativ att 
välja mellan men som på förhand är bestämda och som personen kryssar i för det val som bäst 
passar in som svar. Nackdelen med denna metod är att man i högre grad styr respondenten för 
hur den personen ska svara. Att täcka in samtliga svar är i princip helt omöjligt, därför kan det 

”ingen åsikt” för att ge ett annat för-
lämplig valmöjlighet. Naturligt-

såsom, ”lagom”, ”ofta” och ”sällan” (Christensen 



 

Frågorna i enkäten behandlade 
förening använder sig av. Totalt hade respondenterna 25 frågor att besvara. Jag hade ett öppet 
alternativ under varje avsnitt för att de skulle få möjlighet
fasta svarsalternativen använde jag mig av en 
svarsalternativ i form av ”ingen 
 
Det är lämpligt att ge respondenterna mellan tre och sju alternativ att v
ska det vara ett udda antal alternativ för att inte tvinga respondenterna att ta ställning till 
antingen det ena eller andra alternativet. 
neutralt samtidigt kan man misstänka a
att ”slippa tänka efter”. Det kan därför vara lockande att försöka tvinga de svaranden att ta 
ställning genom att ha ett jämnt antal svarsalternativ. Tendensen att svara i mitten har att göra 
med motivationen att svara för respondenten. 
alternativ (Lekvall & Wahlbin, 2001)
 
 

 
Figur 3:2 Faksimil av enkätundersökningens ordinalskala
Källa: Egen bearbetning. 
 
En ordinalskala är en skala där skalvärdena bildar en ordning som svar på frågan och i vilken 
utsträckning det givna påståendet stämmer in. Man vet ingenting om avstånde
dena men det bildar en ordning. Skalvärdena kan 
och 5. Siffervärdena anger då en ordningsföljd mellan olika värden på skalan, men har 
ligen ingen ytterligare kvantitativ innebörd
 
Jag utelämnade de så kallade filterfrågor
och beroende på svaret hoppar 
formuläret. Anledningen till att jag inte valde den metoden är att jag 
fanns många äldre medlemmar. J
Jag valde istället som sista fråga ett helt öppet svarsalternativ för att ge medlemmarna som 
svarade på enkäten möjlighet att istället framföra eventue
munikationen inom föreningen.
 
Slutligen, använde jag mig av 
ning av enkätformulären. Varje fråga på enkäten fick 
djupare kunde bearbeta materialet. Jag gjorde 
svaren för att kunna konstatera att alla enkäter blivit bearbetade. Det var förhållandevis många 
enkäter och jag ville eliminera att den mänskliga faktorn skulle inverka på resul
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enkäten behandlade ämnet kommunikation och marknadsförings
Totalt hade respondenterna 25 frågor att besvara. Jag hade ett öppet 

för att de skulle få möjlighet att lämna eget förslag. Fö
fasta svarsalternativen använde jag mig av en femgradig ordinalskala och med ytterligare ett 
svarsalternativ i form av ”ingen åsikt” för att ytterligare öka valmöjligheten.

Det är lämpligt att ge respondenterna mellan tre och sju alternativ att välja mellan och helst 
ska det vara ett udda antal alternativ för att inte tvinga respondenterna att ta ställning till 
antingen det ena eller andra alternativet. Vid ett udda antal alternativ är oftast mittalternativet 
neutralt samtidigt kan man misstänka att respondenten av bekvämlighet lägger sig i mitten för 
att ”slippa tänka efter”. Det kan därför vara lockande att försöka tvinga de svaranden att ta 
ställning genom att ha ett jämnt antal svarsalternativ. Tendensen att svara i mitten har att göra 

vationen att svara för respondenten. Vanligen används mellan fem och nio svars
(Lekvall & Wahlbin, 2001). 

Faksimil av enkätundersökningens ordinalskala. 

En ordinalskala är en skala där skalvärdena bildar en ordning som svar på frågan och i vilken 
utsträckning det givna påståendet stämmer in. Man vet ingenting om avstånde
dena men det bildar en ordning. Skalvärdena kan sedan lätt kodas med exempelvis 1, 2, 3, 4 
och 5. Siffervärdena anger då en ordningsföljd mellan olika värden på skalan, men har 

e kvantitativ innebörd (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

filterfrågorna, med dessa frågor svarar respondenten på en fråga 
och beroende på svaret hoppar de sedan vidare till en annan fråga för att fortsätta besvara 
formuläret. Anledningen till att jag inte valde den metoden är att jag på förhand visste

medlemmar. Jag ville inte att det skulle upplevas som besvärligt eller svårt. 
Jag valde istället som sista fråga ett helt öppet svarsalternativ för att ge medlemmarna som 
svarade på enkäten möjlighet att istället framföra eventuella förslag och synpunkter på kom
munikationen inom föreningen.  

Slutligen, använde jag mig av dataprogrammet Microsoft Excel för att göra 
Varje fråga på enkäten fick minst en egen sida, en flik, där jag 

de bearbeta materialet. Jag gjorde även en summering av alla respondenter och 
för att kunna konstatera att alla enkäter blivit bearbetade. Det var förhållandevis många 

enkäter och jag ville eliminera att den mänskliga faktorn skulle inverka på resul

marknadsföringskanaler som en 
Totalt hade respondenterna 25 frågor att besvara. Jag hade ett öppet 

lämna eget förslag. Förutom de 
femgradig ordinalskala och med ytterligare ett 

åsikt” för att ytterligare öka valmöjligheten. 

älja mellan och helst 
ska det vara ett udda antal alternativ för att inte tvinga respondenterna att ta ställning till 

Vid ett udda antal alternativ är oftast mittalternativet 
tt respondenten av bekvämlighet lägger sig i mitten för 

att ”slippa tänka efter”. Det kan därför vara lockande att försöka tvinga de svaranden att ta 
ställning genom att ha ett jämnt antal svarsalternativ. Tendensen att svara i mitten har att göra 

Vanligen används mellan fem och nio svars-

 

En ordinalskala är en skala där skalvärdena bildar en ordning som svar på frågan och i vilken 
utsträckning det givna påståendet stämmer in. Man vet ingenting om avstånden mellan vär-

lätt kodas med exempelvis 1, 2, 3, 4 
och 5. Siffervärdena anger då en ordningsföljd mellan olika värden på skalan, men har egent-

, med dessa frågor svarar respondenten på en fråga 
till en annan fråga för att fortsätta besvara 

på förhand visste att det 
ag ville inte att det skulle upplevas som besvärligt eller svårt. 

Jag valde istället som sista fråga ett helt öppet svarsalternativ för att ge medlemmarna som 
lla förslag och synpunkter på kom-

för att göra en sammanställ-
minst en egen sida, en flik, där jag 
summering av alla respondenter och 

för att kunna konstatera att alla enkäter blivit bearbetade. Det var förhållandevis många 
enkäter och jag ville eliminera att den mänskliga faktorn skulle inverka på resultatet.  
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3.6 Undersökningens tillförlitlighet 

Lekvall och Wahlbin (2001) skriver att mätfel eller undersökningens tillförlitlighet uppstår 
när det råder brister i mätmetoden vid undersökningen. I huvudsak benämns det som antingen 
reliabilitet (tillförlitligheten) eller validitet (giltigheten). Jag redogör för min bedömning av 
detta i den aktuella undersökningen samt även för bortfallsproblem vid enkätundersökningar. 
 

3.6.1 Mätproblem 

Reliabiliteten anger tillförlitligheten och användbarheten i undersökningen. Exempelvis om 
man upprepar en mätning ett flertal gånger på en och samma person och resultatet blir det-
samma vid alla tillfällen så innebär det att reliabiliteten är hög. Om resultaten däremot varie-
rar kraftigt så är det motsatsen det vill säga, reliabiliteten är låg. Vid enkätundersökningar kan 
reliabiliteten testas och framför allt brukar man använda sig av i huvudsak fyra olika metoder 
(Ejvegård, 1993). 
 
För det första, återtestning, samma individer testas två gånger. Tidsfaktorn bör även beaktas i 
detta hänseende, flera av frågorna kan förändras med tiden. Den andra möjligheten är att 
använda sig av halveringsmetoden. Det innebär att svaren slumpmässigt delas upp i två halvor 
och jämförs med varandra. Ju mindre avvikelse som föreligger desto bättre reliabilitet. Pa-
rallellmetoden är den tredje metoden att testa tillförlitligheten. Utgångspunkten är två olika 
enkätmätningar, vilka ska vara tänkta att mäta samma sak. Slutligen, kan man använda sig av 
kontrollfrågor. Ett mindre antal frågor, med en annan formulering, läggs in i enkäten. Vid god 
reliabilitet är svaren identiska. Rent teoretiskt är reliabiliteten lättare att undersöka än validi-
teten (ibid). 
 
I praktiken görs sällan någon formell reliabilitetskontroll vid undersökningar. Metoderna an-
ses vara för tidsödande för att det skall vara befogat (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
 
I den aktuella undersökningen genomförde jag en brevenkät, vid ett sådant förfarande är det 
inte helt lätt att kontrollera eller reda ut oklarheter från respondenterna. Möjligtvis hade relia-
biliteten blivit något högre om jag hade testat den mer ingående enligt någon av de fyra 
huvudmetoderna som ovanstående författare föreslår. Jag gör dock bedömningen över att reli-
abiliteten är medelgod och det grundar sig på att respondenterna besvarade frågor gällande 
område som det förhoppningsvis känner väl till. Enligt min tolkning var inte heller enkäten 
allt för komplicerad. Avslutningsvis hade det varit mycket intressant att undersöka samma sak 
igen efter en kortare eller längre tid och se om några förändringar skett eller om utredningen 
gav samma resultat.  
 
Validitet har att göra med om mätmetoden verkligen mäter det man har för avsikt att mäta. 
Exempelvis om man i ett annonstest vill mäta en annons förmåga att kommunicera ett visst 
budskap men testpersonerna istället svarar om de tycker annonsen ser trevlig ut eller inte. 
Metoden har då en låg validitet. Svårigheten med validiteten är att det är omöjligt att med 
säkerhet bestämma om en mätmetod är valid eller inte. För att kunna göra det skulle man 
behöva ha en annan mätmetod som man vet ger riktiga värden och i så fall skulle man ju lika 
gärna kunna använda den metoden. Validiteten är ett problem vid planeringen och genomfö-
randet av marknadsundersökningar. Det är vanligtvis svårt att formulera frågor och konstruera 
skalor på ett sådant sätt att misstolkningar och andra felkällor reduceras. Oftast finns det inte 
heller något klart kriterium på vad som är rätt eller fel (Lekvall & Wahlbin, 2001). 
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Jag bedömer att validiteten i undersökningen har påverkats i en positiv riktning då jag vid 
konstruktionen av enkäten testade frågorna och konsulterade människor med insikt i verk-
samheten. Självklart borde ett antal försökspersoner fått möjligt att besvara frågorna innan, en 
testgrupp helt enkelt, men det fanns helt enkelt inte tid för det. Enkäten skulle i så fall ha 
krockat med årets julhelger. Frågeställningarna borde inte ha varit helt obekanta för respon-
denterna, trots det kan man aldrig gardera sig mot misstolkningar. Olika personer uppfattar 
olika saker och kanske finns det även stora skillnader mellan åldersgrupperna. Naturligtvis 
finns det en svaghet i undersökningen då enbart en mätmetod användes. Min personliga upp-
fattning, om jag försöker bedöma det objektivt, är att även validiteten får anses som medel-
god. 
 

3.6.2 Bortfallsproblem 

Det finns två olika slags bortfall vid enkäter. Det ena är att respondenten inte svarar alls och 
formuläret återkommer aldrig. Det andra är det så kallade interna bortfallet, det vill säga att en 
eller flera frågor inte har besvarats på enkäten. Skulle enkäten komma tillbaka helt obesvarad 
så räknas det också givetvis in i bortfallet (Ejvegård, 1993). 
 
Svarsfrekvensen hos de tillfrågade måste vara hög för att det skall vara meningsfullt att bear-
beta enkätsvaren statistiskt. I samhällsvetenskapliga sammanhang kan det vara svårt att få 
riktigt höga frekvenser. En riktlinje på minst 80 procent är fullt godtagbar men när svarsfre-
kvensen blir under 70 procent är det i flesta fall ingen mening att statistiskt bearbeta enkäten. 
Det betyder inte att enkäten är värdelös. Den kan ge många upplysningar av olika slag. Har 
man inte tillräckligt stor svarsfrekvens kan detta påverka resultatet rent statistiskt och det kan 
då vara klokt att inte ange procenttal utan mer beskriva resultatet i textform (ibid). 
 
I den aktuella enkäten till medlemmarna i BRF Ränseln så besvarades alla frågor. De kan bero 
på att det var relativt lätt att förstå både frågeformuleringen och att frågorna enbart bestod i att 
respondenten skulle kryssa i ett bedömningsalternativ. Däremot blev inte svarsfrekvensen 
tillräckligt tillfredsställande för att det skulle vara meningsfullt att bearbeta den statistiskt. Av 
totalt 183 hushåll var det 59 stycken som besvarade enkäten. Den totala svarsfrekvensen blev 
drygt 32 procent. Den siffran kan jämföras med antalet besökare på föreningens medlemsmö-
ten. Under de två senaste åren har antalet medlemmar i genomsnitt varit 34 stycken. Det gör 
att enkäten besvarades av nästan dubbelt så många medlemmar. Min personliga slutsats blir 
att undersökningen trots allt har ett visst värde men att resultatet som framkom får i första 
hand ses som en vägledning med goda råd till aktuell förening. 
 
 
 
 



 

4 Empiri 

Den empiriska studien har jag genomfört hos 
Inledningsvis så gör jag en kort
tet från enkätundersökningen som jag gen
av frågorna redovisar jag med hjälp grafiska figurer. 
sammans med en utförligare version
 
 

4.1 BRF Ränseln Luleå 

Föreningen äger och förvaltar flerfamiljshus som uppfördes 1952, året därpå bildades 
Ränseln. I dagligt tal brukar föreningen
kilometer från centrala Luleå. 
värdslokal samt två bostadsrättslokaler
ingår också i riksorganisationen HSB
 
En innehavare av en bostadsrätt äger rätten att utnyttja lägenheten för boende. Alla medlem
mar är delägare och äger fastigheten tillsammans med övriga grannar. En förening kan bestå 
av ett eller flera hus. De som bor i en bostadsrättförening betalar inte någon hyra till någon 
hyresvärd. Istället betalar man en avgift för att täcka föreningens eve
kostnader och annan drift och skötsel. Som bostadsrättsinnehavare har man inflytande och 
möjlighet att påverka hur föreningen sköts. En viktig skillnad mellan att bo i bostadsrätt och 
hyresrätt är att man själv har större ansvar för
 
Figuren nedanför visar medlems
hämtade från december år 2009
medlemmar och äldre kvinnor
ålderskategorierna och mellan 
fördelade på 183 hushåll. 
 
 

 
Figur 4:1 Medlemsstatistik BRF Räns
Källa: Eget privat material. 
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Den empiriska studien har jag genomfört hos bostadsrättsföreningen BRF
kortare presentation av föreningen. Vidare presenterar jag resulta

enkätundersökningen som jag genomförde bland föreningens medlemmar och 
av frågorna redovisar jag med hjälp grafiska figurer. Enkäten finns i sin helhet

version av alla enkätsvar som läsaren hittar i bilaga B.

 

n äger och förvaltar flerfamiljshus som uppfördes 1952, året därpå bildades 
föreningen kallas för ”Hällbruksgatan” och är belägen

kilometer från centrala Luleå. BRF Ränseln består av totalt 183 bostäder, 29 lokal
bostadsrättslokaler med en total yta på 11 263 kvadratmeter

riksorganisationen HSB (BRF Ränseln, u.d).  

En innehavare av en bostadsrätt äger rätten att utnyttja lägenheten för boende. Alla medlem
ar är delägare och äger fastigheten tillsammans med övriga grannar. En förening kan bestå 

av ett eller flera hus. De som bor i en bostadsrättförening betalar inte någon hyra till någon 
hyresvärd. Istället betalar man en avgift för att täcka föreningens eventuella lån, underhålls
kostnader och annan drift och skötsel. Som bostadsrättsinnehavare har man inflytande och 
möjlighet att påverka hur föreningen sköts. En viktig skillnad mellan att bo i bostadsrätt och 
hyresrätt är att man själv har större ansvar för sin lägenhet när det gäller underhåll

Figuren nedanför visar medlemsstatisk i föreningen fördelat på både kön och ålder och är 
december år 2009. Den visar att föreningen har sin tyngdpunkt på unga manliga 

medlemmar och äldre kvinnor. För övrigt så är det en relativt jämn fördelning mellan 
mellan män och kvinnor. Totalt har aktuell förening 209 med

BRF Ränseln fördelat på ålder och kön.  

35 36-45 46-55 56-65 66

Ålder

Medlemsstatistik BRF Ränseln - December 2009

BRF Ränseln i Luleå. 
Vidare presenterar jag resulta-

de bland föreningens medlemmar och några 
finns i sin helhet i bilaga A till-

i bilaga B. 

n äger och förvaltar flerfamiljshus som uppfördes 1952, året därpå bildades BRF 
är belägen cirka två 

183 bostäder, 29 lokaler, en vice-
adratmeter. Föreningen 

En innehavare av en bostadsrätt äger rätten att utnyttja lägenheten för boende. Alla medlem-
ar är delägare och äger fastigheten tillsammans med övriga grannar. En förening kan bestå 

av ett eller flera hus. De som bor i en bostadsrättförening betalar inte någon hyra till någon 
ntuella lån, underhålls-

kostnader och annan drift och skötsel. Som bostadsrättsinnehavare har man inflytande och 
möjlighet att påverka hur föreningen sköts. En viktig skillnad mellan att bo i bostadsrätt och 

genhet när det gäller underhåll (ibid). 

fördelat på både kön och ålder och är 
tyngdpunkt på unga manliga 

lning mellan de olika 
Totalt har aktuell förening 209 medlemmar 

 

66-

Kvinna

Man



 

En bostadsrättslägenhet kan ha mer än en medlem om det visar sig att lägenheten har mer än 
en person som är andelsägare. I föreningens stadgar har man fastställt att om det är flera 
medlemmar som har en bostadsrätt genomensamt så hade de endast en röst vid förenings
stämman. Nettoomsättningen för BRF Ränseln uppgick till drygt 6
Medlemsavgifterna utgjorde den största intäkten och driftskostnader är den störs
posten, främst fjärrvärme och fastighetsskötsel. Varje hushåll 
per kvadratmeter i medlemsavgift. Föreningen har en stabil ekonomi och budgeten är i balans 
varvid ingen höjning är planerad under de närmaste åren.
2008 drygt 1,5 miljoner kronor
 
 

4.2 Resultat av enkätundersökningen

Medlemsantalet i föreningen, som jag nämnde tidigare, har en jämn spridning över ålder
grupperna. Av totalt 183 hushål
stycken kvinnor respektive 25 stycken män. Det betyder att den procentuella svarsfrekvensen 
blev drygt 32 procent. I nedanstående figur redovisar jag
åldersmässigt i förhållande till det totala medlemsantalet 
i föreningen var överlag bättre på att delta i undersökningen jämfört med de yngre. Alla grup
per var representerade när det gällde
knappt var tredje hushåll besvarade enkäten 
ningen var något ojämn och att
 
 

 
Figur 4:2 Antal respondenter i undersökningen
Källa: Egen bearbetning. 
 
En föreningsmedlem hos BRF Ränseln kan ta del av aktuell information både 
online. Den utskickade enkäten
av aktuell information under det senaste året. 
informationen på. I figuren på nästa sida 
löpande text. Fastighetsskötaren är en person som arbetar heltid inom området oc
köper in tjänster från honom. Fastighetsskötarens främsta arbetsuppgifter är 
liga underhållet. Övervägande delen av 
annat sätt haft kontakt med honom under det senaste året
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En bostadsrättslägenhet kan ha mer än en medlem om det visar sig att lägenheten har mer än 
en person som är andelsägare. I föreningens stadgar har man fastställt att om det är flera 
medlemmar som har en bostadsrätt genomensamt så hade de endast en röst vid förenings
stämman. Nettoomsättningen för BRF Ränseln uppgick till drygt 6,3 miljoner kronor år 2008. 

lemsavgifterna utgjorde den största intäkten och driftskostnader är den störs
posten, främst fjärrvärme och fastighetsskötsel. Varje hushåll betalade under år 2008,
per kvadratmeter i medlemsavgift. Föreningen har en stabil ekonomi och budgeten är i balans 

ning är planerad under de närmaste åren. Slutligen blev n
rygt 1,5 miljoner kronor (BRF Ränseln årsredovisning, 2008). 

Resultat av enkätundersökningen 

Medlemsantalet i föreningen, som jag nämnde tidigare, har en jämn spridning över ålder
hushåll var det 59 stycken som besvarade enkäten

stycken kvinnor respektive 25 stycken män. Det betyder att den procentuella svarsfrekvensen 
. I nedanstående figur redovisar jag hur respondenterna fördelades sig 

l det totala medlemsantalet i föreningen. De äldre medlemmarna 
i föreningen var överlag bättre på att delta i undersökningen jämfört med de yngre. Alla grup

det gällde ålder, kön och antal medlemsår. 32 
besvarade enkäten men samtidigt visar resultatet 

och att den yngre ålderskategorin inte deltog i samma

Antal respondenter i undersökningen. 

En föreningsmedlem hos BRF Ränseln kan ta del av aktuell information både 
en utskickade enkäten inleddes med att undersöka hur respektive respondent tagit del 

ell information under det senaste året. Enkäten behandlade ett fl
på nästa sida illustreras fyra av dessa, övriga 

Fastighetsskötaren är en person som arbetar heltid inom området oc
köper in tjänster från honom. Fastighetsskötarens främsta arbetsuppgifter är 

vägande delen av de som svarade på enkäten uppgav att de på ett eller 
annat sätt haft kontakt med honom under det senaste året för att införskaffa information. 

26-35 36-45 46-55 56-65

Ålder

Svarsfrekvensen fördelat på ålder

Respondenter i undersökningen Medlemmar i föreningen

En bostadsrättslägenhet kan ha mer än en medlem om det visar sig att lägenheten har mer än 
en person som är andelsägare. I föreningens stadgar har man fastställt att om det är flera 
medlemmar som har en bostadsrätt genomensamt så hade de endast en röst vid förenings-

,3 miljoner kronor år 2008. 
lemsavgifterna utgjorde den största intäkten och driftskostnader är den största utgifts-

betalade under år 2008, 534 kr 
per kvadratmeter i medlemsavgift. Föreningen har en stabil ekonomi och budgeten är i balans 

utligen blev nettoresultatet för år 

Medlemsantalet i föreningen, som jag nämnde tidigare, har en jämn spridning över ålders-
stycken som besvarade enkäten. Totalt blev det 34 

stycken kvinnor respektive 25 stycken män. Det betyder att den procentuella svarsfrekvensen 
hur respondenterna fördelades sig 

De äldre medlemmarna 
i föreningen var överlag bättre på att delta i undersökningen jämfört med de yngre. Alla grup-

 procent betyder att 
men samtidigt visar resultatet också att fördel-

samma utsträckning.  

 

En föreningsmedlem hos BRF Ränseln kan ta del av aktuell information både offline och 
respektive respondent tagit del 

Enkäten behandlade ett flertal sätt att få 
övriga sätt redovisas i 

Fastighetsskötaren är en person som arbetar heltid inom området och föreningen 
köper in tjänster från honom. Fastighetsskötarens främsta arbetsuppgifter är att sköta det dag-

de som svarade på enkäten uppgav att de på ett eller 
för att införskaffa information. 
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Medlemmar i föreningen



 

Jämför man fastighetsskötaren och den befintliga styrelsen så var det en stor skillnad, betyd
ligt fler hade fått information från fastighetsskötaren än från styrelsen under det senaste året.
Styrelsen inom föreningen välj
Föreningens styrelse består av 10 representanter i dagsläget, varav en person är utsedd av 
HSB lokalt och ingår samt föreningens vicevärd. Dessa två har 
beslut utan har en mer rådgivande funktion. 
 
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ. Deras 
beslut för föreningen, följa och upprätthålla underhållsplaner samt arbeta med budget
ekonomiarbete. Däremot har den aktuella
sina medlemmar utan informationen förmedlas när det är något som medlemmarna behöver 
veta. Föreningens styrelse sammanträder kontinuerligt en gång per månad. 
 
Enkäten gav svar på i vilken utsträckning med
hade föreningens styrelse en ganska jämn fördelning av personer som kontaktade dem i både 
kön, åldersgrupper och antal år som individen varit medlem i föreningen. Knappt hälften av 
alla som svarade hade tagit kon
Nämnvärt är, att de äldre kvinnorna i föreningen inte hade någon kontakt med den befintliga 
styrelsen i någon större utsträckning.
 
Att få aktuell information på en anslagstavla eller i den egna br
sett alla respondenter hade erhållit, läst och förstått. Väldigt små skillnader fanns mellan de 
olika förfaringssätten. Ansvarig för anslagstavlan eller att informationen kommer i brevlådan 
är föreningens fastighetsskötare s
figur redovisas grafiskt ett urval av de kanaler som medlemmarna fått aktuell information från 
föreningen under det senaste året.
 
 

 
Figur 4:3 Ett urval av medlemmars sätt att få information
Källa: Egen bearbetning. 
 
Medlemsmöte och årsmöte betecknas som samma sak i enkätundersökningen och genom
regelbundet av föreningen, som regel ett par gånger per år och alla medlemmar är välkomna
genomsnitt besöks ett medlemsmöte av ett 30
en kapacitet på betydligt fler. 
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Jämför man fastighetsskötaren och den befintliga styrelsen så var det en stor skillnad, betyd
ligt fler hade fått information från fastighetsskötaren än från styrelsen under det senaste året.
Styrelsen inom föreningen väljs av medlemmarna och har en mandatperiod på mellan 1
Föreningens styrelse består av 10 representanter i dagsläget, varav en person är utsedd av 
HSB lokalt och ingår samt föreningens vicevärd. Dessa två har ingen rösträtt

r en mer rådgivande funktion.  

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ. Deras främsta arbetsuppgifter är, att fatta 
beslut för föreningen, följa och upprätthålla underhållsplaner samt arbeta med budget

den aktuella styrelsen ingen plan för kommunikationen gentemot 
sina medlemmar utan informationen förmedlas när det är något som medlemmarna behöver 

Föreningens styrelse sammanträder kontinuerligt en gång per månad. 

Enkäten gav svar på i vilken utsträckning medlemmarna fått information från dem. Överlag 
hade föreningens styrelse en ganska jämn fördelning av personer som kontaktade dem i både 
kön, åldersgrupper och antal år som individen varit medlem i föreningen. Knappt hälften av 
alla som svarade hade tagit kontakt med någon person ur styrelsen under det senaste året. 
Nämnvärt är, att de äldre kvinnorna i föreningen inte hade någon kontakt med den befintliga 
styrelsen i någon större utsträckning. 

Att få aktuell information på en anslagstavla eller i den egna brevlådan är en kanal som i stort 
sett alla respondenter hade erhållit, läst och förstått. Väldigt små skillnader fanns mellan de 

Ansvarig för anslagstavlan eller att informationen kommer i brevlådan 
är föreningens fastighetsskötare som sköter den dagliga driften inom området.
figur redovisas grafiskt ett urval av de kanaler som medlemmarna fått aktuell information från 
föreningen under det senaste året. 

rval av medlemmars sätt att få information. 

edlemsmöte och årsmöte betecknas som samma sak i enkätundersökningen och genom
regelbundet av föreningen, som regel ett par gånger per år och alla medlemmar är välkomna

t besöks ett medlemsmöte av ett 30-tal medlemmar. Föreningens samlingslokal
en kapacitet på betydligt fler. Det framkom genom enkäten att det mestadels var kvinnor som 

fastighetsskötaren

Läst på anslagstavlan Besökt ett 

medlemsmöte

Hur har medlemmarna fått aktuell information det senaste året?

Ja Nej Vet ej

Jämför man fastighetsskötaren och den befintliga styrelsen så var det en stor skillnad, betyd-
ligt fler hade fått information från fastighetsskötaren än från styrelsen under det senaste året. 

s av medlemmarna och har en mandatperiod på mellan 1-2 år. 
Föreningens styrelse består av 10 representanter i dagsläget, varav en person är utsedd av 

rösträtt vid eventuella 

främsta arbetsuppgifter är, att fatta 
beslut för föreningen, följa och upprätthålla underhållsplaner samt arbeta med budget- och 

styrelsen ingen plan för kommunikationen gentemot 
sina medlemmar utan informationen förmedlas när det är något som medlemmarna behöver 

Föreningens styrelse sammanträder kontinuerligt en gång per månad.  

lemmarna fått information från dem. Överlag 
hade föreningens styrelse en ganska jämn fördelning av personer som kontaktade dem i både 
kön, åldersgrupper och antal år som individen varit medlem i föreningen. Knappt hälften av 

takt med någon person ur styrelsen under det senaste året. 
Nämnvärt är, att de äldre kvinnorna i föreningen inte hade någon kontakt med den befintliga 

evlådan är en kanal som i stort 
sett alla respondenter hade erhållit, läst och förstått. Väldigt små skillnader fanns mellan de 

Ansvarig för anslagstavlan eller att informationen kommer i brevlådan 
om sköter den dagliga driften inom området. I nedanstående 

figur redovisas grafiskt ett urval av de kanaler som medlemmarna fått aktuell information från 

 

edlemsmöte och årsmöte betecknas som samma sak i enkätundersökningen och genomförs 
regelbundet av föreningen, som regel ett par gånger per år och alla medlemmar är välkomna. I 

ens samlingslokal har 
att det mestadels var kvinnor som 

Besökt internet

Hur har medlemmarna fått aktuell information det senaste året?



 

besökte medlemsmöten och att det i större utsträckning var den högre åldersgruppen. 
hälften av de män som svarade hade under det senaste året besökt ett möte. De som hade varit 
medlem kortare tid än två år uppgav i enkäten att de inte 
När det gällde den yngre ålderskategorin, 35 år och yngre, så 
heller var någon flitig besökare på förenin
de resultat som framkom genom enkäten
möte fördelade på de olika ålderskategorierna
 
 

 
Figur 4:4 Åldersfördelning på medlemsmöte.
Källa: Egen bearbetning. 
 
Enkäten visade att medlemmar som varit bosatt en kortare tid sökte sin information via hem
sidan i större utsträckning. I figuren ned
vändning av internet beroende på hur många år som individen varit medlem i föreningen.
 
 

 
Figur 4:5 Medlemmarnas användning av hemsidan beroende på medlemsår
Källa: Egen bearbetning. 
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och att det i större utsträckning var den högre åldersgruppen. 
hälften av de män som svarade hade under det senaste året besökt ett möte. De som hade varit 

kortare tid än två år uppgav i enkäten att de inte hade besökt något medlemsmöte alls.
den yngre ålderskategorin, 35 år och yngre, så kunde man tydligt se att de inte 

heller var någon flitig besökare på föreningens medlemsmöten. I figuren nedanför 
de resultat som framkom genom enkäten och i vilken utsträckning medlemmarna besökt ett 

de olika ålderskategorierna. 

Åldersfördelning på medlemsmöte. 

visade att medlemmar som varit bosatt en kortare tid sökte sin information via hem
. I figuren nedanför presenteras resultatet om medlemmarnas an

vändning av internet beroende på hur många år som individen varit medlem i föreningen.

Medlemmarnas användning av hemsidan beroende på medlemsår
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Antal medlemsår

Hur använder medlemmarna  hemsidan beroende på antal medlemsår i 
föreningen?

och att det i större utsträckning var den högre åldersgruppen. Knappt 
hälften av de män som svarade hade under det senaste året besökt ett möte. De som hade varit 

besökt något medlemsmöte alls. 
kunde man tydligt se att de inte 

gens medlemsmöten. I figuren nedanför redovisas 
i vilken utsträckning medlemmarna besökt ett 

 

visade att medlemmar som varit bosatt en kortare tid sökte sin information via hem-
anför presenteras resultatet om medlemmarnas an-

vändning av internet beroende på hur många år som individen varit medlem i föreningen. 

 

Medlemmarnas användning av hemsidan beroende på medlemsår. 
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BRF Ränseln har på förhand skapat bra förutsättningar för alla sina medlemmar, en internet
uppkoppling ingår nämligen i medlemsavgiften. Trots det visade enkäten att hemsidan och 
internet var närmast en obefintlig kanal för medlemm
Den gruppen består till stor del av äldre människor som har fyllt 66 år. Däremot visade enkä
tens resultat att det var många i åldern 55
Drygt hälften av alla som svarade 
information genom hemsidan. Andelen män och kvinnor var det i princip ingen skillnad på.
De som hade varit medlem en kortare tid, främst mindre än två år, använde internet nästan 
helt uteslutande. Den gruppen består till stor del av en yngre ålderskategori men det fanns 
några äldre personer som nyligen blivit medlem i föreningen som också tillhörde den katego
rin som använde sig av hemsidan.
 
Föreningens hemsida på internet 
webbredaktör. Uppdateringen av aktuell information sker på uppdrag av styrelsen
aktualiteter att förmedla till medlemmarna
föreningen. Medlemmarna har 
solarium eller styra sin egen motorvärmare
skicka ett e-post meddelande till föreningens kontor. E
vicevärden. Figuren nedanför visar den 
 
 

 
Figur 4:6 BRF Ränselns startsida på internet, december 2009.
Källa: Egen bearbetning. 
 
Ytterligare ett sätt för att erhålla informationen är, genom
ett par timmar en kväll per vecka. Bemanningen på kontoret utförs i regel av föreningens 
vicevärd som agerar på uppdrag av föreningen. Arbetsuppgiften för vicevärden är främst att 
ha den löpande kontakten med föreningen
Vicevärden har också kontakt med andra intressenter till föreningen i stor utsträckning och 
personen är tillgänglig på området i stort sett dagligen. Det var 26 kvinnor som antecknade att 
de hade fått aktuell information från föreningens kontor under det senaste året, 5 skrev nej och 
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BRF Ränseln har på förhand skapat bra förutsättningar för alla sina medlemmar, en internet
uppkoppling ingår nämligen i medlemsavgiften. Trots det visade enkäten att hemsidan och 
internet var närmast en obefintlig kanal för medlemmar som bott mer än 26 år i före
Den gruppen består till stor del av äldre människor som har fyllt 66 år. Däremot visade enkä
tens resultat att det var många i åldern 55-65 år som använde sig av föreningens hemsida. 
Drygt hälften av alla som svarade i den åldersgruppen sa att de under det senaste året sökt 
information genom hemsidan. Andelen män och kvinnor var det i princip ingen skillnad på.
De som hade varit medlem en kortare tid, främst mindre än två år, använde internet nästan 

en gruppen består till stor del av en yngre ålderskategori men det fanns 
några äldre personer som nyligen blivit medlem i föreningen som också tillhörde den katego

som använde sig av hemsidan. 

hemsida på internet uppdateras kontinuerligt av en medlem som agerar 
webbredaktör. Uppdateringen av aktuell information sker på uppdrag av styrelsen
aktualiteter att förmedla till medlemmarna. Hemsidan tillhandahåller all slags information om 

har också möjlighet att boka sin tvättstuga, föreningens bastu
eller styra sin egen motorvärmare. I dagsläget är det möjligt att direkt från hemsidan 

post meddelande till föreningens kontor. E-posten läses regelbundet av främst 
ör visar den aktuella föreningens startsida på internet.

BRF Ränselns startsida på internet, december 2009. 

Ytterligare ett sätt för att erhålla informationen är, genom föreningens kontor som håller öppet 
ett par timmar en kväll per vecka. Bemanningen på kontoret utförs i regel av föreningens 
vicevärd som agerar på uppdrag av föreningen. Arbetsuppgiften för vicevärden är främst att 
ha den löpande kontakten med föreningens medlemmar och enklare administrativt arbete. 
Vicevärden har också kontakt med andra intressenter till föreningen i stor utsträckning och 
personen är tillgänglig på området i stort sett dagligen. Det var 26 kvinnor som antecknade att 

information från föreningens kontor under det senaste året, 5 skrev nej och 

BRF Ränseln har på förhand skapat bra förutsättningar för alla sina medlemmar, en internet-
uppkoppling ingår nämligen i medlemsavgiften. Trots det visade enkäten att hemsidan och 

ar som bott mer än 26 år i föreningen. 
Den gruppen består till stor del av äldre människor som har fyllt 66 år. Däremot visade enkä-

65 år som använde sig av föreningens hemsida. 
i den åldersgruppen sa att de under det senaste året sökt 

information genom hemsidan. Andelen män och kvinnor var det i princip ingen skillnad på. 
De som hade varit medlem en kortare tid, främst mindre än två år, använde internet nästan 

en gruppen består till stor del av en yngre ålderskategori men det fanns 
några äldre personer som nyligen blivit medlem i föreningen som också tillhörde den katego-

v en medlem som agerar som 
webbredaktör. Uppdateringen av aktuell information sker på uppdrag av styrelsen då de har 

tillhandahåller all slags information om 
tvättstuga, föreningens bastu, 

I dagsläget är det möjligt att direkt från hemsidan 
posten läses regelbundet av främst 

aktuella föreningens startsida på internet. 

 

föreningens kontor som håller öppet 
ett par timmar en kväll per vecka. Bemanningen på kontoret utförs i regel av föreningens 
vicevärd som agerar på uppdrag av föreningen. Arbetsuppgiften för vicevärden är främst att 

s medlemmar och enklare administrativt arbete. 
Vicevärden har också kontakt med andra intressenter till föreningen i stor utsträckning och 
personen är tillgänglig på området i stort sett dagligen. Det var 26 kvinnor som antecknade att 

information från föreningens kontor under det senaste året, 5 skrev nej och 



 

3 visste inte. Motsvarigheten för männen var 17 ja och 8 nej. Samtliga ålderkategorier var 
representerade och det spelade heller inte någon roll om man hade varit medlem under en 
längre period eller bara för en kortare tid.
 

4.2.1 Resultat kanaler 

BRF Ränseln skickar kontinuerligt information till sina medlemmar och kanalerna som 
används är i huvudsak följande,
bostadshusen och medlemmarnas
egna hemsidan på internet eller
denterna fick svara och bedöma varje alternativ hur de uppfattade respektive kanal 
erhålla informationen från föreningen.
sättet genom anslagstavlan och den egna brevlådan var 
ingen som ansåg att det var ett dåligt sätt eller att de inte hade någon åsikt om d
var, att det fanns någon respondent som 
gällande utskicken i brevlådan.
egna brevlådan var mycket bra, jämfört med de 
 
I figuren nedanför har jag sammanställt de olika kanalerna för medlemmarna att få informa
tion från föreningen och de differentierade bedömningskriterierna som respondenterna hade 
att välja mellan i undersökningen.
 
 

 
Figur 4:7 Föreningens kanaler för information
Källa: Egen bearbetning. 
 
Internet är en annan kanal som föreningen använder sig av för sända information via till sina 
medlemmar. En kanal som respondenterna inte för
gare, anslagstavlan och brevlådan. Den manlige medlemmen var 
informationen via internet och föreningens egen hemsida än den kvinnliga medlemmen. 
det gäller de olika ålderkategorier
framkom genom enkäten och de kvinnliga respondenterna var att 
att det inte hade någon åsikt om denna kanal 
ningens hemsida på internet.  
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3 visste inte. Motsvarigheten för männen var 17 ja och 8 nej. Samtliga ålderkategorier var 
representerade och det spelade heller inte någon roll om man hade varit medlem under en 
ängre period eller bara för en kortare tid. 

skickar kontinuerligt information till sina medlemmar och kanalerna som 
följande, en anslagstavla som finns i samband med

arnas personliga brevlåda. Ytterligare kanaler som används är 
eller att informationen förmedlas på ett medlemsmöte. Respon

denterna fick svara och bedöma varje alternativ hur de uppfattade respektive kanal 
ormationen från föreningen. En övervägande majoritet ansåg att det traditionella 

sättet genom anslagstavlan och den egna brevlådan var bra eller mycket bra
ingen som ansåg att det var ett dåligt sätt eller att de inte hade någon åsikt om d

respondent som angav att föreningen borde tänka mer miljöinriktat
utskicken i brevlådan. Något fler kvinnliga medlemmar tyckte 

egna brevlådan var mycket bra, jämfört med de manliga. Skillnaden var dock inte så stor.

sammanställt de olika kanalerna för medlemmarna att få informa
tion från föreningen och de differentierade bedömningskriterierna som respondenterna hade 
att välja mellan i undersökningen. 

Föreningens kanaler för information. 

är en annan kanal som föreningen använder sig av för sända information via till sina 
medlemmar. En kanal som respondenterna inte föredrog i lika stor utsträckning som de tidi
gare, anslagstavlan och brevlådan. Den manlige medlemmen var dock mer positiv till att få 

via internet och föreningens egen hemsida än den kvinnliga medlemmen. 
det gäller de olika ålderkategorierna så var det en jämn fördelning. Ett frekvent svar 
framkom genom enkäten och de kvinnliga respondenterna var att nästan en tredjedel 
att det inte hade någon åsikt om denna kanal eller när det gällde att få information via före

 

Brevlåda Internet
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3 visste inte. Motsvarigheten för männen var 17 ja och 8 nej. Samtliga ålderkategorier var 
representerade och det spelade heller inte någon roll om man hade varit medlem under en 

skickar kontinuerligt information till sina medlemmar och kanalerna som 
finns i samband med varje ingång i 

personliga brevlåda. Ytterligare kanaler som används är den 
att informationen förmedlas på ett medlemsmöte. Respon-

denterna fick svara och bedöma varje alternativ hur de uppfattade respektive kanal för att 
En övervägande majoritet ansåg att det traditionella 

bra eller mycket bra. Det var i stort 
ingen som ansåg att det var ett dåligt sätt eller att de inte hade någon åsikt om detta. Noterbart 

att föreningen borde tänka mer miljöinriktat 
tyckte att utskicken i den 

lnaden var dock inte så stor. 

sammanställt de olika kanalerna för medlemmarna att få informa-
tion från föreningen och de differentierade bedömningskriterierna som respondenterna hade 

 

är en annan kanal som föreningen använder sig av för sända information via till sina 
edrog i lika stor utsträckning som de tidi-

mer positiv till att få 
via internet och föreningens egen hemsida än den kvinnliga medlemmen. När 

Ett frekvent svar som 
nästan en tredjedel uppgav 

få information via före-

Medlemsmöte

Ingen åsikt



 

Medlemsmöten var ytterligare ett alternativ som respondenterna skulle ta ställning till. Kvin
norna var övervägande mer positiv till detta och som tidigare nämndes var det ju också kvin
norna som var den genomsnittlige besökaren på mötena. In
det var något färre respondenter som uppgav det jämfört 
respondenterna att möten och internet ansågs som dåligt eller rent av mycket dåligt. Någon 
respondent hade noterat att de var för ko
Ingen nämnvärd skillnad förekom beroende på hur länge individen hade varit medlem i före
ningen. 
 
Vidare undersöktes också frekvensen av att besöka föreningens hemsida på internet
av respondenterna besöker aldrig internet. Kategorin som inte gör det återfinns i åldersgrup
pen 66 år och äldre och främst handlar det om de kvinnliga medlemmarna i föreningen. 
tidigare nämndes så visade resultatet att ungefär hälften av alla respondenter i gruppen 
år använde sig av hemsidan kontinuerligt. Fördelninge
inte nämnvärt i den aktuella ålderkategorin
det i stort sett ingen som aldrig besökte sidan
marna föreningens hemsida oftare än de kvinnliga.
över medlemmarnas användning av hemsidan och besöksfrekvensen. Figuren visar också att 
det inte är någon större skillnad mellan frekvensen 1
gånger i månaden. Samtidigt syns en klar tydlighet
hemsidan alls. 
 
 

 
Figur 4:8 Medlemmarnas besöksfrekvens av hemsidan.
Källa: Egen bearbetning. 
 

4.2.2 Resultat återkoppling

Föreningen ger sina medlemmar 
personliga alternativ och även genom mindre och lite mer anonyma sätt. 
fanns ett antal alternativ att besvara för 
lighet. Alternativen var föreningens fastighetsskötare, vicevärde
delande, medlemsmöten, föreningens kontor eller styrelse
nästa sida redovisas ett urval av dessa, övriga disponibla möjligheter redovisas i löpande text.
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Medlemsmöten var ytterligare ett alternativ som respondenterna skulle ta ställning till. Kvin
norna var övervägande mer positiv till detta och som tidigare nämndes var det ju också kvin
norna som var den genomsnittlige besökaren på mötena. Ingen åsikt förekom även här men 

något färre respondenter som uppgav det jämfört internet. Det förekom även svar från 
respondenterna att möten och internet ansågs som dåligt eller rent av mycket dåligt. Någon 
respondent hade noterat att de var för kort framförhållning till föreningens 
Ingen nämnvärd skillnad förekom beroende på hur länge individen hade varit medlem i före

frekvensen av att besöka föreningens hemsida på internet
na besöker aldrig internet. Kategorin som inte gör det återfinns i åldersgrup

pen 66 år och äldre och främst handlar det om de kvinnliga medlemmarna i föreningen. 
visade resultatet att ungefär hälften av alla respondenter i gruppen 

år använde sig av hemsidan kontinuerligt. Fördelningen mellan män och kvinnor skiljde
i den aktuella ålderkategorin. I den yngre åldersgruppen, 35 år och yngre var 

det i stort sett ingen som aldrig besökte sidan. Generellt sett besökte de manliga medlem
marna föreningens hemsida oftare än de kvinnliga. Figuren nedanför ger en överskådlig bild 
över medlemmarnas användning av hemsidan och besöksfrekvensen. Figuren visar också att 
det inte är någon större skillnad mellan frekvensen 1-2 gånger i veckan j

syns en klar tydlighet att flertalet av respondenterna inte besöker 

Medlemmarnas besöksfrekvens av hemsidan. 

Resultat återkoppling 

Föreningen ger sina medlemmar möjligheten att återkoppla till informationen
även genom mindre och lite mer anonyma sätt. 

fanns ett antal alternativ att besvara för respondenten och därtill bedöma respektive valmöj
föreningens fastighetsskötare, vicevärden, förslagslåda
, föreningens kontor eller styrelsen. I den sammanställande figuren på 

ett urval av dessa, övriga disponibla möjligheter redovisas i löpande text.

2 ggr/vecka 1-2 ggr/ 

månad

1-2 ggr/år Aldrig

Hur ofta besöker medlemmarna föreningens hemsida?

Medlemsmöten var ytterligare ett alternativ som respondenterna skulle ta ställning till. Kvin-
norna var övervägande mer positiv till detta och som tidigare nämndes var det ju också kvin-

gen åsikt förekom även här men 
internet. Det förekom även svar från 

respondenterna att möten och internet ansågs som dåligt eller rent av mycket dåligt. Någon 
föreningens medlemsmöten. 

Ingen nämnvärd skillnad förekom beroende på hur länge individen hade varit medlem i före-

frekvensen av att besöka föreningens hemsida på internet. Flertalet 
na besöker aldrig internet. Kategorin som inte gör det återfinns i åldersgrup-

pen 66 år och äldre och främst handlar det om de kvinnliga medlemmarna i föreningen. Som 
visade resultatet att ungefär hälften av alla respondenter i gruppen 55-65 

n mellan män och kvinnor skiljde sig 
, 35 år och yngre var 

kte de manliga medlem-
ger en överskådlig bild 

över medlemmarnas användning av hemsidan och besöksfrekvensen. Figuren visar också att 
gånger i veckan jämfört med 1-2 

att flertalet av respondenterna inte besöker 

 

informationen både genom 
även genom mindre och lite mer anonyma sätt. På aktuell enkät 

respondenten och därtill bedöma respektive valmöj-
, förslagslådan, e-post med-

I den sammanställande figuren på 
ett urval av dessa, övriga disponibla möjligheter redovisas i löpande text. 

Aldrig

Kvinna

Man



 

Fastighetsskötaren är en person som 
nerna i alla åldersgrupper och oavsett könstillhörighet ansåg att det var ett bra ell
med ett mycket bra sätt att kontakta och lämna synpunkter 
Mycket få individer ansåg att det var ett dåligt sätt, ingen åsikt och varken eller som var de 
övriga alternativen. Nästan identiskt resultat blev det för
gick det att se någon skillnad mellan män och kvinnor eller åldersgrupper. Resultat mellan de 
båda kanalerna blev nästan identiskt
 
Ett mer anonymt sätt att återkoppla till föreningen
nell förslagslåda som finns i anslutning till fastighet
dessutom gjort en notering på enkäten om att detta var en nyhet och 
någon kännedom om lådan alls
detta överhuvudtaget.  
 
Möjligheten att e-posta ett meddelande till föreningen, var ytterligare ett alternativ som 
respondenterna skulle bedöma. 
lemmarna när det gäller att komma i kontakt med b
föreningens kontor som jag nämnde tidigare.
e-posta ett meddelande så svarade 9 respondenter att det var mycket bra och 12 stycken att det 
var bra att använda sig av detta. 
högre än när det gällde den traditionella förslagslådan 
ingen åsikt i frågan och främst kvinnor noterade att detta var något de i
till.  
 
Som tidigare nämndes så har föreningen ett kontor som bemannas en 
flertalet av respondenterna under det senaste året tagit kontakt med kontoret för att få aktuell 
information. Majoriteten av de som bes
mycket bra sätt att lämna sina synpunkter där. Det förekom en nämnvärd skillnad mellan män 
och kvinnor som inte hade någon åsikt om detta. F
kunde ta ställning till alternativet.
och resultatet för de olika bedömningsalternativen presenteras grafiskt i nedanstående figur.
 
 

 
Figur 4:9 Ett urval av medlemmarnas möjl
Källa: Egen bearbetning. 
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Fastighetsskötaren är en person som finns tillgänglig dagtid inom området. 
i alla åldersgrupper och oavsett könstillhörighet ansåg att det var ett bra ell

med ett mycket bra sätt att kontakta och lämna synpunkter till honom ang
Mycket få individer ansåg att det var ett dåligt sätt, ingen åsikt och varken eller som var de 
övriga alternativen. Nästan identiskt resultat blev det för föreningens vicevärd
gick det att se någon skillnad mellan män och kvinnor eller åldersgrupper. Resultat mellan de 

nästan identiskt.  

Ett mer anonymt sätt att återkoppla till föreningen angående deras information är e
nell förslagslåda som finns i anslutning till fastighetsskötarens lokal. En 

gjort en notering på enkäten om att detta var en nyhet och att personen inte 
lådan alls. Majoriteten av alla respondenter hade dock 

posta ett meddelande till föreningen, var ytterligare ett alternativ som 
skulle bedöma. I dagsläget är föreningens hemsida inte interaktiv för med

t komma i kontakt med bland annat föreningens styrelse utan enbart 
föreningens kontor som jag nämnde tidigare. Resultatet av undersökningen när det gällde

så svarade 9 respondenter att det var mycket bra och 12 stycken att det 
r bra att använda sig av detta. Andelen som inte hade någon om åsikt om detta var något 

högre än när det gällde den traditionella förslagslådan Över hälften av alla respondenter hade 
främst kvinnor noterade att detta var något de inte kunde ta ställning 

Som tidigare nämndes så har föreningen ett kontor som bemannas en kväll
flertalet av respondenterna under det senaste året tagit kontakt med kontoret för att få aktuell 
information. Majoriteten av de som besvarade enkäten tyckte också att det var ett bra eller 
mycket bra sätt att lämna sina synpunkter där. Det förekom en nämnvärd skillnad mellan män 

som inte hade någon åsikt om detta. Framförallt var det kvinnorna som inte 
alternativet. Ett urval av medlemmarnas möjligheter till återkoppling 

och resultatet för de olika bedömningsalternativen presenteras grafiskt i nedanstående figur.

Ett urval av medlemmarnas möjligheter till återkoppling. 

Kontakta vicevärden Kontakta styrelsen E-posta ett medelande till 

föreningen

Hur vill medlemmarna lämna sina synpunkter?

Varken eller Dåligt Mycket dåligt

finns tillgänglig dagtid inom området. Flertalet av perso-
i alla åldersgrupper och oavsett könstillhörighet ansåg att det var ett bra eller till och 

honom angående föreningen. 
Mycket få individer ansåg att det var ett dåligt sätt, ingen åsikt och varken eller som var de 

vicevärd. Inte heller här 
gick det att se någon skillnad mellan män och kvinnor eller åldersgrupper. Resultat mellan de 

information är en traditio-
En respondent hade 

att personen inte hade 
dock ingen åsikt om 

posta ett meddelande till föreningen, var ytterligare ett alternativ som 
är föreningens hemsida inte interaktiv för med-

land annat föreningens styrelse utan enbart 
av undersökningen när det gällde att 

så svarade 9 respondenter att det var mycket bra och 12 stycken att det 
Andelen som inte hade någon om åsikt om detta var något 

av alla respondenter hade 
nte kunde ta ställning 

kväll per vecka och att 
flertalet av respondenterna under det senaste året tagit kontakt med kontoret för att få aktuell 

varade enkäten tyckte också att det var ett bra eller 
mycket bra sätt att lämna sina synpunkter där. Det förekom en nämnvärd skillnad mellan män 

ramförallt var det kvinnorna som inte 
Ett urval av medlemmarnas möjligheter till återkoppling 

och resultatet för de olika bedömningsalternativen presenteras grafiskt i nedanstående figur. 

 

posta ett medelande till 

föreningen

Ingen åsikt



 

Avslutningsvis, så fanns det ytterligare två förslag att bedöma för respondenterna, föreningens 
styrelse och medlemsmöten. Resultatet för de båda kanalerna fick liknande utfall. Respon
denterna var något mer positiv till att lämna sina synpunkter och förslag på ett möte jämfört 
med någon person ur styrelsen. Det var ett jämlikt resultat mellan könen men en relativt stor 
andel av de som besvarade enkäten hade ingen åsikt i frågan. Emellertid så förekom inte
svarsalternativen dåligt eller mycket dåligt i någon större utsträckning för varken styrelsen 
eller medlemsmöten. 
 

4.2.3 Resultat störningar 

Vidare undersöktes informationens störningar och hur medlemmarna upplevde att informa
tionen från föreningen var som hel
till antalet trots det blev svaren nästintill 
och väldigt få personer angav i enkätformuläret att det var 
lades. Främsta orsaken som personerna hade noterat var att informationen sändes ut med för 
kort varsel. Den största gruppen befann sig 
är att frågorna främst rörde sig om den skriftliga informationen som 
lemmarna. 
 
Sammanfattningsvis så angav majoriteten av alla respondenterna att 
och överlag var bra eller till och med mycket bra.
två av frågorna angående störningar på informatio
lätt att förstå informationen eller aktuell information. 
som framkom genom enkäten och frågorna som behandlade eventuella störningar.
 
 

 
Figur 4:10 Informationens störningar
Källa: Egen bearbetning. 
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Avslutningsvis, så fanns det ytterligare två förslag att bedöma för respondenterna, föreningens 
styrelse och medlemsmöten. Resultatet för de båda kanalerna fick liknande utfall. Respon

mer positiv till att lämna sina synpunkter och förslag på ett möte jämfört 
med någon person ur styrelsen. Det var ett jämlikt resultat mellan könen men en relativt stor 
andel av de som besvarade enkäten hade ingen åsikt i frågan. Emellertid så förekom inte
svarsalternativen dåligt eller mycket dåligt i någon större utsträckning för varken styrelsen 

informationens störningar och hur medlemmarna upplevde att informa
tionen från föreningen var som helhet. Andelen kvinnor som besvarade enkäten var något fler 
till antalet trots det blev svaren nästintill lika när man jämför med männen

äldigt få personer angav i enkätformuläret att det var en dålig information som förmed
msta orsaken som personerna hade noterat var att informationen sändes ut med för 

Den största gruppen befann sig dock inom bedömningsalternativet,
är att frågorna främst rörde sig om den skriftliga informationen som förmedlas

Sammanfattningsvis så angav majoriteten av alla respondenterna att informationen som helhet 
och överlag var bra eller till och med mycket bra. I den grafiska figuren nedanför
två av frågorna angående störningar på informationen. Alternativen är uppdelade i antingen 
lätt att förstå informationen eller aktuell information. Figuren visar, det homogena resultat 
som framkom genom enkäten och frågorna som behandlade eventuella störningar.

Informationens störningar. 

Lätt information Aktuell information

Hur upplever medlemmarna informationen?

Varken eller Dåligt Mycket dåligt

Avslutningsvis, så fanns det ytterligare två förslag att bedöma för respondenterna, föreningens 
styrelse och medlemsmöten. Resultatet för de båda kanalerna fick liknande utfall. Respon-

mer positiv till att lämna sina synpunkter och förslag på ett möte jämfört 
med någon person ur styrelsen. Det var ett jämlikt resultat mellan könen men en relativt stor 
andel av de som besvarade enkäten hade ingen åsikt i frågan. Emellertid så förekom inte 
svarsalternativen dåligt eller mycket dåligt i någon större utsträckning för varken styrelsen 

informationens störningar och hur medlemmarna upplevde att informa-
Andelen kvinnor som besvarade enkäten var något fler 

lika när man jämför med männens resultat. Enstaka 
ig information som förmed-

msta orsaken som personerna hade noterat var att informationen sändes ut med för 
bedömningsalternativet, bra. Noterbart 

förmedlas ut till med-

nformationen som helhet 
nedanför presenteras 

nen. Alternativen är uppdelade i antingen 
det homogena resultat 

som framkom genom enkäten och frågorna som behandlade eventuella störningar. 

 

Aktuell information

Ingen åsikt
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5 Analys och slutsatser 

Slutligen, har jag kommit fram till uppsatsens avslutande kapitel. I följande avsnitt analyserar 
jag, drar slutsatser av studien samt ger egna rekommendationer angående kommunikationen 
och marknadsföringen i bostadsrättsföreningen Ränseln i Luleå. Jag utgår från den befintliga 
teorin som jag tidigare har behandlat i uppsatsen, bland annat de olika delarna av kommuni-
kationsmodellen och kanalerna. Sist i kapitlet ger jag ett antal förslag till fortsatt forskning 
inom området.  
 
 

5.1 Analys av kommunikationsmodellen 

Kommunikationsmodellen är uppbyggd så att avsändaren skickar ett budskap genom ett antal 
olika kanaler till en mottagare. Innan budskapet når fram kan ett antal störningar uppstå, 
vidare är det viktigt att mottagaren har möjlighet att återkoppla till avsändare angående bud-
skapet eller på annat sätt ge återkopplingar till avsändaren för att hela processen ska fungera 
och för att det ska bli en dialog med kunderna (Armstrong & Kotler, 2008). 
 
I teoridelen avlutade jag kapitlet med en kombinerad modell av kommunikationsprocessen 
som jag utarbetade som en sammanfattning. Figuren nedanför visar samma modell och ana-
lysavsnittet koncentrerar sig till denna modell. I undersökningen framkom det att den aktuella 
föreningen använder sig av ett flertal olika kanaler och dessa analyserar jag i avsnittet. Vidare 
så förekom det både störningar hos medlemmarna och ett antal olika sätt för att återkoppla 
som jag även analyserar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:1 Kombinerad kommunikationsmodell. 
Källa: Egen bearbetning. 
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Företagen använder sig av olika typer av marknadskommunikation för att informera, övertyga 
och påminna kunderna direkt eller indirekt om vilka produkter och tjänster som de säljer. De 
finns både kanaler som riktar sig till den enskilde individen och kanaler som är riktade till en 
stor grupp både offline och online. Generellt sett kan man säga att kommunikation som riktar 
sig till individen brukar vara mer effektiv än masskommunikation (Keller & Kotler, 2009). 
 

5.1.1 Analys av massmarknadsföring 

Massmarknadsföring, eller som jag skrev i teoridelen, traditionell massmarknadsföring är det 
mer klassiska sättet att marknadsföra sig på. I den undersökande föreningen syftar detta till, 
de informationsblad som skickas ut till medlemmarna antingen via offentliga tavlor och den 
egna brevlådan eller när en stor grupp informeras genom ett medlemsmöte.  
 
Rayport och Jaworski (2004) skriver på liknande sätt att massmarknadsföring används för att 
få fram budskapet till många människor samtidigt. Bergqvist (2006) konstaterar att föreningar 
mycket väl kan dra nytta av anslagstavlor för att sprida information. Metoden kan ibland före-
falla som en gammaldags och uråldrig informationskanal men kan fungera bra exempelvis vid 
annonsering om lokala möten eller aktiviteter i området. Samtidigt tillstyrker också Strid 
(1999) att anslagstavlan har en social funktion som definitivt inte ska underskattas. En förut-
sättning för att den ska fungera är dock att den hålls kontinuerligt uppdaterad för att medlem-
marna ska visa intresse för den.  
 
Resultatet av enkäten visade att en klar majoritet av medlemmarna hade under det senaste året 
läst och tagit del av informationen som funnits tillgänglig i kanalen, likväl hade budskapet 
nått mottagaren i den egna brevlådan. Att försöka ändra på den väl beprövade metoden att 
sluta sätta upp anslag på informationstavlan eller att sluta dela ut informationsblad i brevlådan 
framstår inte som att vara någon god idé. Oavsett ålder, kön eller antal medlemsår så är detta 
ett bra sätt enligt föreningsmedlemmarna att få informationen. En styrka för föreningen är att 
de har skapat rutiner för att hålla anslagstavlan uppdaterad då detta sköts manuellt av före-
ningens fastighetsskötare.  
 
Författaren Bergqvist (2006) förespråkar att det är viktigt i en förening att ha engagerade 
medlemmar. De har mycket att säga till om, inte minst i samband med möten där de gemen-
samt fattar beslut eller genomför personval. Informationen vid mötena blir nödvändig om 
föreningen ska ha underlag för sina beslut. Suhonen (2008) skriver också att kärnan i före-
ningens liv är möten. Med varierade mötesformer som passar olika människor och olika akti-
viteter blir det intressant för fler att aktivera sig. Det finns sannolikt människor som skulle 
vilja vara med om de kände till föreningen. 
 
När det gäller kanalen medlemsmöte och årsmöte så visade resultatet, att de är i den äldre 
ålderkategorin som besökarna återfinns, det vill säga 56 år och äldre. Yngre grupper söker sin 
information genom andra kanaler. Det är en aning anmärkningsvärt eftersom ålderkategorin 
inte borde ha någon betydelse för den enskildes intresse och inflytande. Det borde vara i allas 
intresse att ha möjlighet att kunna påverka besluten. En utmaning för föreningen torde bli att 
försöka attrahera yngre och nyare medlemmar till föreningens möten. När det gäller den yngre 
gruppen tänker jag främst på de som är 35 år eller yngre, likväl gäller det medlemmar som 
nyligen fått medlemskap det vill säga bott i föreningen två år eller kortare tid.  
 



Kapitel fem - Analys och slutsatser - 

31 
 

5.1.2 Analys av direkt marknadsföring 

Direkt marknadsföring är de olika sätt som företaget använder sig av då de kommunicerar 
offline med sina kunder på individnivå. Organisationer ska inte ignorera den personliga 
påverkan som ett budskap kan ha gentemot sina målgrupper (Fill, 1995). 
 
Det har nämligen visat sig att de personliga kontakterna kan vara synnerligen starka och 
effektiva. Den personliga påverkan har också förmågan att kommunicera effektivt. Kanalen 
bygger på ett stort förtroende till de personliga kontakterna speciellt vid kommunikations-
kedjans mottagarända (Rowe & Parkinson, 1979). 
 
Föreningens marknadsföring i det här avseendet syftar till de personliga kontakterna som 
medlemmarna kommer i kontakt med. Dels kan de vara någon av föreningens anställda och då 
menar jag i första hand föreningens vicevärd eller fastighetsskötare som arbetar inom områ-
det. Likväl gäller de personliga kontakter som medlemmarna haft på föreningens kontor och 
gentemot den befintliga styrelsen. 
 
En kontakt med någon representant från föreningen verkar vara ett effektivt sätt för att upp-
rätthålla kommunikationen och bör därför utvecklas ytterligare. Undersökningen visade att 
medlemmarna oavsett ålderskategori, könstillhörighet eller antalet medlemsår hade en per-
sonlig kontakt med någon från föreningen. De hade fått information från främst vicevärden 
och fastighetsskötaren. Föreningens kontor visade sig också vara en kanal som föreningens 
medlemmar använde sig av. 
 
Den befintliga styrelsen var däremot inte en lika stor källa till att få information ifrån. I och 
för sig kanske de inte förekommer inom området under dagtid i lika hög utsträckning som de 
föregående men de agerar dock i form av personliga kontakter i lika hög grad. Styrelsen är de 
personerna inom föreningen som har den största kännedomen om förändringar och vilka 
beslut som är på gång. Medlemmarna är de som valt styrelsen och de borde känna ett stort 
förtroende för dem att vända sig till när det gäller att få aktuell information.  
 

5.1.3 Analys av allmänna online strategier 

Rayport och Jaworski (2004) beskriver att strategin syftar till att använda sig av elektroniska 
kanaler i sin marknadsföring. Den aktuella föreningen har en utbyggd hemsida som i första 
hand används till att informera sina medlemmar om aktiviteter och händelser.  
 
Magnusson och Forssblad (2009) forstätter med, för de flesta företag är en användning av 
datorn en självklarhet. Internet är en viktig kanal idag och troligen i framtiden, att ha en 
www-adress (world wide web) med en informativ hemsida kommer för de flesta att vara en 
nödvändighet. Den tekniska utvecklingen har också medfört att det hela tiden sker en ökning 
av kommunikationen mellan företag och människor. Samtidigt menar också Suhonen (2008) 
att hemsidor kan vara ett forum som kan användas både för medlemmarna att kommunicera 
med varandra.  
 
Samtidigt som Bergqvist (2006) påpekar att det kanske inte alltid är nödvändigt för en före-
ning att ha en internetsida bara för att alla andra organisationer har det. Det handlar i första 
hand om att föreningen ska ha nytta och glädje av en egen hemsida. Större organisationer som 
är spridda över ett stort geografiskt område kan ha glädje av detta. Mindre förankrade organi-
sationer som verkar lokalt kanske inte har lika stor nytta av kanalen. 
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Det faktum att föreningen har en hemsida i dagläget borde utnyttjas bättre. Kanalen har i viss 
mån etablerat sig bland medlemmarna då möjligheten att boka tvättstuga, motorvärmare och 
likande har ordnats av föreningen. En webbredaktör arbetar också aktivt med hemsidan vilket 
är en klar fördel för att upprätthålla den aktuell. Undersökningen visade att drygt hälften av 
respondenterna använde sig av den för att få information. Stora möjligheter finns alltså för 
föreningen att göra den ytterligare välkänd för medlemmarna. En möjlighet vore att visa hem-
sidans positiva fördelar på ett gemensamt möte. Likväl som att alltid försöka informera om 
webbsidans adress vid alla typer av kommunikation gentemot sina medlemmar.  
 

5.1.4 Analys av personlig marknadsföring 

Personlig marknadsföring i det här avseendet är att marknadsföra sig och att kommunicera 
med sina medlemmar i form av utskick baserade via en dator. Exempelvis kan det vara ett e-
post meddelande eller nyhetsbrev riktade till den enskilda individen. 
 
Att använda sig av internetbaserade utskick kräver att företaget eller organisationen bygger 
upp en kunddatabas för att kunna registrera adresserna och föra en dialog med kunderna. I 
många fall är internet ett utmärkt sätt att hålla liv i relationerna och öka värdet av kontakten 
mellan de personliga kontakterna. I den nya datavärlden kommer det att bli viktigt att anpassa 
sin marknadsmix så att man kan tillfredsställa de enskilda individerna. De interaktiva elektro-
niska medierna kan avlasta de mer traditionella kanalerna för att skapa uppmärksamhet 
(Jedbratt, 1999). 
 
Den aktuella föreningen arbetar inte med den här typen av marknadsföringskanal. Inga frågor 
angående kanalen genomfördes i enkäten och därmed blir en analys inte möjlig. Kanske vore 
det en framtida möjlighet att utveckla även detta. Ju fler kanaler man exponeras i ju större är 
chansen att budskapet synliggörs och uppfattas. 
 
 

5.2 Analys av återkopplingar 

Medlemmarna i aktuell förening kan ge återkopplingar på budskapet genom ett antal kanaler. 
Undersökningen gav svar på vilka de föredrog och de bedömde ett antal möjligheter. Varian-
terna var bland annat olika personliga kontakter, traditionell förslagslåda, medlemsmöte eller 
internet i form av e-post som återkoppling.  
 
Återkopplingen är den delen i processen som mottagaren använder sig av vid kommunikation 
med avsändaren (Armstrong & Kotler, 2008). 
 
Bergqvist (2006) menar att det måste finnas en bra kommunikation för att föreningen ska fun-
gera. Medlemmarna måste lätt kunna komma till tals, lämna förslag och synpunkter. Vanligt-
vis är det styrelsen i en förening som arbetar fram informationen. De bör emellanåt kontrol-
lera att informationen verkligen går fram och fungerar. Det kan bli tyst från medlemmarna 
ibland och det kan tyda på att medlemmarna uppfattar det som svårt eller meningslöst att för-
söka komma till tals med styrelsen. Då och då bör styrelsen utvärdera informationen och fråga 
sig om det är något som behöver förbättras. Att aktivt efterfråga medlemmarnas uppfattningar 
och bjuda in till kontakt kan vara ett förslag. Samarbetet måste fungera men det är inte bara 
styrelsens ansvar. Medlemmarna kommer inte att bidra inte till en bra verksamhet om de bara 
lutar sig tillbaka och avstår från egna initiativ.  
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Strid (1999) påpekar också att den nya tekniken naturligtvis kan vara till stor hjälp vid kom-
munikationen. Samtidigt måste också de olika möjligheterna ses i relation till de olika alter-
nativen som står till förfogande. Om man vill skapa en god kontakt och en relation med en ny 
medlem är kanske en konversation att föredra framför ett e-post meddelande. 
 
Det fanns en del skillnader mellan de personliga kontakterna i föreningen. Medlemmarna 
föredrog i större utsträckning att återkoppla till antingen vicevärden och fastighetsskötaren i 
motsats till föreningens styrelse. Det vore kanske på sin plats att den befintliga styrelsen ut-
vecklade sina egna kanaler för återkoppling till medlemmarna, då de betecknas som en per-
sonlig kontakt. Ett sätt att öka detta vore om föreningens styrelse arbetade kontinuerligt med 
att presentera sig för nya medlemmar eller på annat sätt försöka hålla kontakt med dem, om så 
inte sker i dagsläget. 
 
Det förefaller inte heller som om medlemmarna har anammat alla kanaler för återkoppling 
som erbjuds. Den nya tekniken med att e-posta ett meddelande är något som medlemmarna 
vanligtvis inte hade någon åsikt om. Det kan tyda på att de inte känner till möjligheten eller 
att de inte använder sig av den i någon större utsträckning, främst gällde det äldre kvinnor i 
föreningen. Anmärkningsvärt är att förslagslådan hade ungefär samma utslag. Min analys blir 
att föreningens medlemmar föredrar den personliga kontakten i mycket större utsträckning.  
 
 

5.3 Analys av störningar 

Störningar är den delen i kommunikationsprocessen som uppstår då mottagaren tar emot ett 
meddelande och som på ett eller annat sätt har förvrängts under processen och inte motsvarar 
den ursprungliga avsikten med budskapet från avsändaren (Armstrong & Kotler, 2008). 
 
Störningar i kanalerna förekommer mer eller mindre menar Bergqvist (2006). Det kan vara 
bristande uppmärksamhet från mottagaren eller att ett tvetydligt budskap från avsändaren. En 
del medlemmar kan ha problem att ta del av informationen för att de till exempel har något 
handikapp. Dessa medlemmar har förstås också rätt till information och deras behov bör före-
ningen uppmärksamma och försöka lösa. Medlemmarna kan ha svårt att uppfatta vanligt tal 
vid möten eller någon form av hörselnedsättning.  
 
Läs och skrivsvårigheter är ett annat handikapp som oftast döljs för omgivningen. Den som 
utformar informationen bör tänka på och ta hänsyn till detta. Att inte skriva långt och krång-
ligt samt att försöka vara så tydlig som möjligt kan vara en lösning. Olika typer av handikapp 
kan försämra möjligheten för medlemmarna att delta i verksamheten eller att faktiskt kunna ta 
del av informationen som sprids. Naturligtvis är det en fördel om viktig information presente-
ras på flera olika sätt (ibid). 
 
Genom enkäten framkom det att merparten av medlemmarna i föreningen upplevde den 
skriftliga informationen som både aktuell och lätt att förstå. I dagsläget är det möjligtvis inte 
aktuellt är göra några större ändringar på detta. Inte desto mindre är det viktigt för föreningen 
att tänka på att de bör skicka ut informationen i god tid. Det gäller framför allt, när de sam-
mankallar till möten eller när annan relevant information skickas så att medlemmarna känner 
att de har en möjlighet att påverka. Föreningen kan också informera genom text och bild för 
att på så sätt eliminera tänkbara störningar.  
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Vad beträffar störningar på föreningens befintliga möten så undersöktes inte detta och blir 
därför svårare att dra några analyser omkring. Det man tänka sig är att dessa möten ofta 
besöktes av medlemmar som var 56 år och äldre och att det mycket väl kan råda hörselpro-
blem bland några av dessa. Slutligen vet jag av min erfarenhet från föreningen att det enbart 
bor svensktalande medlemmar i området men det är ju inte säkert att den situationen kommer 
att bestå.  
 
 

5.4 Slutsatser och egna rekommendationer 

Undersökningen som genomfördes bland föreningens medlemmar visar att det finns ett antal 
olika kommunikationskanaler till förfogande för att kommunicera med medlemmarna. Kom-
munikationen sker främst genom kanalerna som är inte är baserade genom en dator men det 
sker både på individnivå samt till hela gruppen. BRF Ränseln använder i stor utsträckning sig 
av medlemsutskick via anslagstavlan och brevlådan. När det gäller kanalen som vänder sig 
mot online så används uteslutande den egna hemsidan inom föreningen men där förekommer 
ingen kommunikation eller information som är individbaserad i form av exempelvis person-
liga brev eller utskick. Jag kan konstatera att utvecklingen för de icke-kommersiella företagen 
som jag inledningsvis i uppsatsen jämförde med inte har slagit igenom i lika hög grad som för 
de kommersiella.  
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att föreningens kanaler för kommunikation fungerar 
tillfredsställande för medlemmarna. Trots det agerar flertalet av medlemmarna fortfarande 
traditionsbundet och med det menar jag att de inte är mottaglig för ny teknik eller för nya 
rutiner i någon större omfattning. Främst gäller det, den äldre generationen som är uppväxta 
utan datorer och innan ett informationssamhälle var modernt som har svårt att ta till sig nya 
kanaler. Jag kan på sätt och vis förstå att det känns lättare för dem att ha en personlig kontakt i 
jämförelse med att leta informationen på internet. Det som ändå gör mig lite fundersam är att 
styrelsen inte har samma påverkan på medlemmarna som övriga personliga kontakter. Främst 
bör styrelsen arbeta mer med medlemskontakt, föreningens fastighetsskötare och vicevärd gör 
redan detta på ett föredömligt sätt. 
 
När det gäller kanalen för årsmöte och medlemsmöte som också har en viktig funktion i före-
ningen så blir resultatet att de som är 35 år och yngre inte gärna besöker ett sådant möte. 
Föreningen bör därför fundera ut nya strategier för att kunna attrahera yngre ålderskategorier 
och de medlemmar som inte varit medlem i föreningen under så lång tid. Merparten av alla 
företag och organisationer har exempelvis en genomtänkt budgetplan. Jag tror att det kan vara 
klokt av föreningen att ha en plan för kommunikationen och marknadsföringen gentemot sina 
medlemmar för att lättare kunna sträva framåt mot nya mål och utmaningar. 
 
Att utveckla den befintliga hemsidan som marknadsföringskanal, vore klokt inför framtiden. 
En förslagslåda av ett mer modernt snitt är att skapa ett öppet forum på hemsidan för med-
lemmarna. Att kontinuerligt arbeta för att marknadsföra sin egen sida gentemot de boende 
borde ses som en självklarhet i dagens moderna samhälle. Möjligtvis vore det en klar fördel 
om hemsidan kunde vara interaktiv för medlemmarna så att de lättare kunde komma i kontakt 
med alla representanter för föreningen. Ett annat alternativ är att föreningen skapar utskicken 
via e-post för sina medlemmar för att ytterligare öka tillgängligheten och för att marknadsföra 
sig i fler kanaler. För att lyckas med detta, så krävs det att man kommunicerar den mer gent-
emot medlemmarna annars blir det slöseri med befintliga resurser.  
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Personligen tror jag att vi inom en snar framtid kommer att få se en utveckling inom området 
när det gäller marknadsföring och kommunikation i föreningar. Det beror till stor del på att en 
ny generation växer fram och att tekniken hela tiden förbättras. Den nya generationen har växt 
upp med en ny teknik som definitivt inte existerade för exempelvis 30 år sedan. De har också 
fått en helt annan kunskap och ett annat beteende för att söka sin information. En förening bör 
i allra högsta grad vara delaktig i utvecklingen och våga pröva nya saker, vi lever ju trots allt 
nu på -10 talet.  
 
 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

I framtiden vore det intressant att undersöka flera olika föreningar inom samma genre och titta 
på skillnader eller likheter mellan dem när det gäller marknadsföring och kommunikation. Det 
vore intressant att ta reda på, om bra kommunikation i en bostadsrättsförening leder till mer 
lojala medlemmar och om det har en positiv påverkan i slutändan när det gäller val av före-
ning och bostadsområde. Vidare kunde det också vara intressant att se om bostadsområdet får 
en ökad effekt på försäljningspriserna när föreningen och styrelsen arbetar med att utveckla 
kommunikationen och marknadsföringen till sina medlemmar. Slutligen, ett intressant forsk-
ningsområde kunde vara att jämföra olika typer av föreningar och organisationer som funge-
rar i skilda branscher.  
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Hej alla medlemmar boende i föreningen BRF Ränseln!
 
 
Jag är inte bara boende i föreningen utan har också under hösten fortsatt mina studier vid 
Luleå Tekniska Universitet. Just nu arbetar jag på min avslutande avhandling som behandlar 
marknadsföring och kommunikation i en förening.
 
Jag har valt att göra en enkät för att få fram verklighetsfakta i ämnet. Jag skulle uppskatta 
mycket om Ni tog Er tid och besvarade 
anonym och självklart får Ni behålla den fina pennan som medföljer enkäten.
 
Resultaten kommer att sammanställas 
samband med ett uppsatsseminarium
undersökningen är Ni välkommen att kontakta mig. 
 
 
 
 

Vänligen lämna det besvarade frågeformuläret i brevinkastet
Hällbruksgatan 17 

Senast tisdagen den 22 december 2009
 
 
 
 

Ett stort Tack för Er medverkan!
 
 
 
Susanne Henriksson 
Tel: 0920 – 22 23 07 
E-post: susanne.henriksson123@bredband.net
 
 
 

I 

 
 

Hej alla medlemmar boende i föreningen BRF Ränseln!

Jag är inte bara boende i föreningen utan har också under hösten fortsatt mina studier vid 
niversitet. Just nu arbetar jag på min avslutande avhandling som behandlar 

marknadsföring och kommunikation i en förening. 

Jag har valt att göra en enkät för att få fram verklighetsfakta i ämnet. Jag skulle uppskatta 
mycket om Ni tog Er tid och besvarade medföljande frågor. Er medverkan 

och självklart får Ni behålla den fina pennan som medföljer enkäten.

Resultaten kommer att sammanställas och presenteras vid Luleå Tekniska Universitet i 
uppsatsseminarium januari 2010. Har Ni frågor och funderingar gällande 

undersökningen är Ni välkommen att kontakta mig.  

Vänligen lämna det besvarade frågeformuläret i brevinkastet
Hällbruksgatan 17 – föreningens vicevärdskontor

 
Senast tisdagen den 22 december 2009 

för Er medverkan! 

susanne.henriksson123@bredband.net 

Bilaga A 

Hej alla medlemmar boende i föreningen BRF Ränseln! 

Jag är inte bara boende i föreningen utan har också under hösten fortsatt mina studier vid 
niversitet. Just nu arbetar jag på min avslutande avhandling som behandlar 

Jag har valt att göra en enkät för att få fram verklighetsfakta i ämnet. Jag skulle uppskatta 
Er medverkan är givetvis 

och självklart får Ni behålla den fina pennan som medföljer enkäten. 

Luleå Tekniska Universitet i 
ar Ni frågor och funderingar gällande 

Vänligen lämna det besvarade frågeformuläret i brevinkastet 
föreningens vicevärdskontor 



Bilaga A 

II 
 
 

Vänligen kryssa i ett alternativ! 
 
 

1. Kön:                           2. Ålder:   -25                          3. Hur länge har du bott i föreningen? 
 

Man             26-35   Mindre än 2 år 
 

Kvinna             36-45               3-10 år 
 

             46-55                                  11-25 år 
 

             56-65                           Mer än 26 år 
 

             66- 
 
 
 

 
  

JA 
 

NEJ 
VET 
EJ 

4. Besökt ett medlemsmöte/årsmöte som föreningen ordnat?    

5. Besökt föreningens hemsida? www.hsb.se/norr/ranseln    

6. Läst informationen som kommit i din egen brevlåda?    

7. Läst informationen på anslagstavlan i trappuppgången?    

8. Tagit kontakt med föreningens kontor för att få information 
Hällbruksgatan 17?  

   

9. Tagit kontakt med fastighetsskötaren Hans? 
 

   

10. Tagit kontakt med någon person ur styrelsen? 
 

   

 
 

Annat (eget förslag): 
 
 
 

Hur bedömer du att följande sätt för att få information från föreningen är? 
 

Alternativ Mycket 
bra 

Bra Varken 
eller 

Dåligt Mycket 
dåligt 

Ingen 
åsikt 

11. Att få information på ett 
anslag i trappuppgången är 

      

12. Att få information i min egen 
brevlåda är 

      

13. Att få information via 
hemsidan på internet är 

      

14. Att få information på ett 
årsmöte/medlemsmöte är 

      

 
 

Annat (eget förslag) för att få information:

Har du under det senaste året gjort något av följande för att  
få aktuell information från föreningen? 
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III 
 
 

15. Hur ofta besöker du föreningens hemsida?  
 

Varje dag           1-2 gång/vecka            1-2 gång/månad            1-2 gång/år             Aldrig                  
 
 
 

När du har synpunkter till föreningen hur vill du lämna det, bedöm följande alternativ?  
    

Alternativ Mycket 
bra 

Bra Varken 
eller 

Dåligt Mycket 
dåligt 

Ingen 
åsikt 

16. Att kontakta Hans 
(fastighetsskötaren) är 

      

17. Att kontakta Leif  
(vice värden) är 

      

18. Att lämna förslag i förslags-
lådan på Hällbruksgatan 2 är 

      

19. Att e-posta ett meddelande till 
föreningen är 

      

20. Att besöka föreningens kontor 
Hällbruksgatan 17 är 

      

21. Att kontakta någon person ur 
styrelsen är 

      

22. Att delta vid 
årsmöte/medlemsmöte är 

      

 
 

Annat (eget förslag) när du lämnar synpunkter: 
 
 
 

När du får information från föreningen hur bedömer du följande alternativ? 
 

Alternativ Mycket 
bra 

Bra Varken 
eller 

Dåligt Mycket 
dåligt 

Ingen 
åsikt 

23. Är informationen lätt att förstå       

24. Är informationen aktuell        

25. Informationen från föreningen 
överlag är 

      

 
 
 

26. Har du andra förslag eller synpunkter som du vill framföra, vänligen notera detta nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sammanställning av enkäten. 
Frågor om kön, ålder och antal år som personen varit medlem i föreningen.
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IV 

 
Frågor om kön, ålder och antal år som personen varit medlem i föreningen.

35 36-45 46-55 56-65 66

Ålder

Antal svar från medlemmar fördelat på kön och ålder

3-10 år 11-25 år mer än 26 år

Antal medlemsår i föreningen

Antal svar från medlemmar fördelat på medlemsår och kön
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Frågor om kön, ålder och antal år som personen varit medlem i föreningen. 
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Har du under det senaste året gjort något av följande f
ningen? 
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Fråga 4: Besökt ett medlemsmöte/årsmöte som föreningen ordnat?
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Fråga 5: Besökt föreningens hemsida? www.hsb.se/norr/ranseln
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Fråga 6: Läst information kommit i din egen brevlåda?
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Fråga 7: Läst information på anslagstavlan i trappuppgången?
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Fråga 8: Tagit kontakt med föreningens kontor för att få information 
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Fråga 9: Tagit kontakt med fastighetsskötaren Hans?
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Fråga 10: Tagit kontakt med någon person ur styrelsen?
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Fråga 11: Att få information på ett anslag i trappuppgången är
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Fråga 12: Att få information i min egen brevlåda är
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Fråga 13: Att få informationen via hemsidan på internet är
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Fråga 14: Att få information på ett årsmöte/medlemsmöte är
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Fråga 15: Hur ofta besöker du föreningens hemsida?
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Fråga 16: Att kontakta Hans (fastighetsskötaren) är ?
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Fråga 17: Att kontakta Leif (vice värden) är ?
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Fråga 18: Att lämna förslag i förslagslådan på Hällbruksgatan 2 är
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När du har synpunkter till föreningen hur vill du lämna det, bedöm följande

Bra Varken eller Dåligt Mycket 

dåligt

Ingen åsikt
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Fråga 18: Att lämna förslag i förslagslådan på Hällbruksgatan 2 är
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hur vill du lämna det, bedöm följande alternativ? 
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Fråga 18: Att lämna förslag i förslagslådan på Hällbruksgatan 2 är
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Fråga 20: Att besöka föreningens kontor Hällbruksgatan 17 är
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Fråga 21: Att kontakta någon person ur styrelsen är
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När du får information från föreningen hur bedömer du följande alternativ?
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Fråga 22: Att delta vid årsmöte/medlemsmöte är
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Fråga 23: Är informationen lätt att förstå
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XI 

När du får information från föreningen hur bedömer du följande alternativ?

Bra Varken eller Dåligt Mycket 

dåligt

Ingen åsikt

Fråga 22: Att delta vid årsmöte/medlemsmöte är
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dåligt

Ingen åsikt

Fråga 23: Är informationen lätt att förstå
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Fråga 24: Är informationen aktuell
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När du får information från föreningen hur bedömer du följande alternativ? 
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Fråga 25: Informationen från föreningen överlag är

XII 

Bra Varken eller Dåligt Mycket 

dåligt

Ingen åsikt

Fråga 25: Informationen från föreningen överlag är

Bilaga B 

 

Ingen åsikt

Kvinna

Man


