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SAMMANFATTNING 
Titel: Kundfokuserad förvaltning av kommersiella fastigheter – En studie om kundfokus kopplat 

till lönsamhet. 

Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15hp 

Författare: Linus Molin & Anton Reimann Varg 

Handledare: Eva Berggren 

Examinator: Jan-Olof Müller 

Datum: 2017-05-23 

Frågeställning: Hur och varför arbetar fastighetsbolag kundfokuserat vid förvaltning av 

kommersiella fastigheter? 

Syfte: Syftet med studien är att förklara hur fastighetsbolag arbetar kundfokuserat vid kommersiell 

fastighetsförvaltning, samt förstå företagens resonemang kring valet att arbeta kundfokuserat. 

Metod: En kvalitativ studie med en deduktiv ansats. Empirin består av tre personliga intervjuer 

med respondenter från tre olika fastighetsbolag som är verksamma inom kommersiell 

fastighetsförvaltning. Respondenterna består av fastighetsförvaltare och en verkställande direktör.  

Resultat: Studien pekar på att fastighetsbolagen arbetar kundfokuserat genom att ha insikt i 

kundernas verksamhet, framförallt gällande ytrelaterade frågor. En annan del i det kundfokuserade 

arbetet är ett antal åtgärder som ämnar att bygga långsiktiga kundrelationer och ge kunderna 

möjlighet att skapa värde åt sig själva. Studien pekar också på att anledningen till varför 

fastighetsbolag arbetar kundfokuserat är på grund av övertygelsen att det i slutändan leder till 

lönsamhet, framförallt genom kostnadsbesparingar till följd av att kunderna stannar kvar längre i 

lokalerna.  

Nyckelord: Kundfokus, kundlönsamhet, kommersiell fastighetsförvaltning 
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ABSTRACT 
Title: Customer-focused commercial property management – A study of customer-focus related 

to profitability 

Type of document: Bachelor’s thesis, major field business administration 

Authors: Linus Molin and Anton Reimann Varg 

Supervisor: Eva Berggren 

Examiner: Jan-Olof Müller 
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Research question: How and why are real estate companies working customer-focused when 

managing commercial properties? 

Purpose: The purpose of the study is to explain how real estate companies are working customer-

focused when managing commercial properties, as well as understanding the companies’ 

reasoning behind the choice of working in such a manner. 

Methodology: A qualitative study was conducted using a deductive approach. The empirical data 

consists of three personal interviews with respondents from three different real estate companies, 

which are all active in the commercial property management sector. The respondents’ professional 

titles are property manager and one CEO.   

Results: The study indicates that the real estate companies are working customer-focused by 

having insight in the customers’ businesses mainly regarding surface related issues. Another part 

in the customer-focused way of work is a series of actions made to build long-term customer 

relations and to give the customers the opportunity to create value for themselves. The study also 

implies that the reasoning behind the customer-focused way of work is the belief that it in the end 

leads to profitability, mainly through cost savings due to the customers remaining in the properties 

for a longer time. 

Key words: Customer focus, customer profitability, commercial property management 
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1. INLEDNING 
Studiens inledande kapitel syftar till att öka förståelsen kring det diskuterade ämnet. 

Problemdiskussion, frågeställning och studiens syfte presenteras. Inledningen avslutas med 

förtydligande av centrala begrepp. 

 

1.1 BAKGRUND 
Ökat kundfokus (Se 2.1 för begreppsdiskussion) är följd av ökad global konkurrens och den 

teknologiska utvecklingen sedan mitten av 70-talet. Den nya företagsmiljön kräver större kunskap 

om kostnader och prestationer kopplade till kunderna (Kaplan & Cooper, 1997). Före den 

industriella revolutionen var det vanligare att säljare kände sina kunder, ofta kanske till och med 

vid namn. Massproduktionens intåg innebar i många fall en kil i relationen mellan säljare och 

kunder, som istället letade efter kunder till standardiserade produkter. Numera går utvecklingen 

mot att kundernas makt ökar (Chen & Popovic, 2003), speciellt till följd av ökad globalisering och 

teknologisk utveckling (Kaplan & Norton, 1996). I allmänhet kan den här ökade makten ses i form 

av framväxten av skräddarsydda lösningar och produkter individuellt anpassade efter kunden.  

Fastighetsbranschen är inget undantag då det idag finns ett ökat intresse för kundfokus inom 

fastighetsbranschen (Palm, 2011; Svetoft, 2005), och detta är något som inom branschen diskuteras 

(Palm, 2011). Uppfattningen är att det skett ett skifte av fokus från att endast leverera en produkt, 

i detta fall lokaler, till att lägga fokus på kunderna och deras behov. Rent historiskt har 

kommersiella fastighetsförvaltare lagt mer tyngd på effektivt utförande av underhåll snarare än 

kundrelationer och kundnöjdhet (Palm, 2011). Ändå sägs fastighetsförvaltning handla om mer än 

att bara ta hand om fastigheten i sig, det handlar även om att ta hänsyn till de människor som vistas 

där. Utvecklingen går från att tillhandahålla en fastighet och underhålla den rent tekniskt till att 

även bry sig om mer mjuka värden som service och kvalitet där hyresgästen sätts i fokus (Högberg 

& Högberg, 2000). 

Kommersiella fastigheter innebär alla fastigheter som inte är bostäder (Lind & Lundström, 2009). 

För kommersiella fastigheter skedde ett prisras i början på 90-talet men har sedan dess mer eller 

mindre en stabilt uppåtgående trend. En följd av detta prisras blev en strävan att arbeta med ett 

större kundfokus (Svetoft, 2005). I början av 00-talet ökade antalet sålda kommersiella fastigheter 

där framförallt utländska investerare började få upp ögonen för den svenska fastighetsmarknaden 

(Lind & Lundström, 2009).  

Skiftet från produkt- till kundfokus som påstås ha skett inom fastighetsbranschen lyfter frågan på 

vilket sätt fastighetsbolag arbetar kundfokuserat och av vilka anledningar. Det råder idag 

bostadsbrist i stora delar av Sverige (Boverket, 2016), samma efterfrågeöverskott kan i allmänhet 

inte ses på den kommersiella sidan. Av den anledningen så kan det antas att kunder på den 

kommersiella fastighetsmarknaden i allmänhet kan ställa högre krav på fastighetsbolagen. Detta 

bör innebära att kommersiella fastighetsbolag är mer benägna att arbeta kundfokuserat, och av den 

anledningen är kundfokus ett intressant ämne att studera i den kontexten. Vad det påstådda 
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kundfokuset har för praktiska implikationer för sättet som fastighetsbolag arbetar på är intressant 

med tanke på den ovilja till förändring som ofta förknippas med fastighetsbranschen. 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Fastighetsförvaltning är aktiviteter som hänförs till den dagliga verksamheten för upprätthållande 

av såväl kundservice som fastighetens funktioner (Palm, 2015). Tidigare studier visar delvis på ett 

sådant skifte som diskuteras i bakgrunden. Palm (2011) undersökte i sin studie intresset för 

fastighetsbolag att bli kundfokuserade istället för att vara produktorienterade, och om detta intresse 

växt över tiden. Palm (2011) kommer fram till att de flesta fastighetsbolagen har genomfört detta 

fokusskifte men det finns fortfarande fastighetsbolag som väljer att fokusera på delvis, eller endast, 

finansiella mått.  

Kundfokusering, tillsammans med globalisering och snabb teknisk utveckling, är inom 

företagsekonomi de utmaningar som diskuterats flitigast sedan en tid tillbaka. Detta nya kundfokus 

innebär att fastighetsförvaltning i större drag går ut på att, på egna initiativ, förädla fastigheten och 

företagens egen kompetens för att på så sätt ge brukaren av lokalen bästa möjliga förutsättning att 

skapa värde för sig själv (Högberg & Högberg, 2000). Det här synsättet uppmärksammas av 

Kaplan & Norton (1996) som menar att företag numera behöver lära sig att erbjuda skräddarsydda 

tjänster till olika kundtyper utan att kostnaderna, till följd av större variationer i kunderbjudande, 

blir för höga.  

Kaplan & Norton (1996) konstaterar att företag bör sträva efter lönsamma kunder, snarare än nöjda 

och tillfredsställda kunder. Kundlönsamhet innebär nettovinsten från en viss kund med avdrag för 

de specifika kostnader som krävs för att serva kunden (Kaplan & Norton, 1996). Kaplan & Cooper 

(1997) förespråkar en aktivitetsbaserad kostnadskalkyl för att kunna hänföra kostnader till 

specifika kunder, och på så vis kan företag se hur lönsam varje enskild kund är. Detta beror främst 

på vilken nettomarginal företaget har på kunden och hur dyr kunden är att serva, det vill säga hur 

mycket resurser som läggs på kunden. Samtidigt innebär ett kundfokus i många fall att relationerna 

med kunden fortgår under en längre tid. Detta konstaterar Reichheld (1996) innebär att 

lönsamheten i kundrelationen ökar efterhand som företag och kund lär känna varandra. Samtidigt 

menar Johnson, Clark & Barczak (2012) att sökandet efter hög kundlönsamhet har begränsad 

effekt om företaget inte samtidigt arbetar med initiativ som ämnar att göra företaget mer 

kundfokuserat. Samma författare konstaterar också att kundlönsamhet som mått i högre grad 

används för att bestämma vilka kundrelationer företaget vill fortsätta ha, snarare än att måttet 

används för att bestämma vilka kunder som bör anskaffas.  

Att företag i allmänhet, och även fastighetsbolag, går från ett produktfokus till ett kundfokus är 

något som presenteras av flera författare (Palm, 2011; Blomqvist, Dahl, Haeger & Storbacka, 

1999; Grönroos, 2002; Svetoft, 2005). Frågan som väcks till följd av detta påstådda skifte blir då 

bland annat hur de kommersiella fastighetsbolagen arbetar med kundfokus samt hur de kostnader 

som kundfokus för med sig hanteras. Kostnaderna som uppkommer till följd av kundfokus behöver 

täckas av en högre marginal för att nå lönsamhet. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv blir detta 

intressant eftersom en kostnadsökning till följd av större anpassning genom kundfokus behöver 
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leda till lönsamhet för att vara något som företagen bör arbeta med. Frågorna som ska besvaras i 

den här studien är hur fastighetsbolagen arbetar med kundfokus samt varför. Studier som 

undersöker kundfokus i kommersiella fastighetsbolag, och lönsamheten i sådant arbete har 

författarna inte kunnat hitta. Den här studien ämnar bidra till att fylla det kunskapsgapet.  

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 
Hur och varför arbetar fastighetsbolag kundfokuserat vid förvaltning av kommersiella fastigheter? 

 

1.4 SYFTE  
Syftet med studien är att förklara hur fastighetsbolag arbetar kundfokuserat vid kommersiell 

fastighetsförvaltning, samt förstå företagens resonemang kring valet att arbeta kundfokuserat.   

 

1.5 CENTRALA BEGREPP 
Fastighetsförvaltning: Tekniskt, juridiskt och ekonomiskt handhavande av fastighet (Palm, 

2015). Aktiviteter som hänförs till den dagliga verksamheten för upprätthållande av såväl 

kundservice som fastighetens funktioner (Palm, 2013).  

Kommersiella fastigheter: Kommersiella fastigheter som begrepp i Sverige innebär allt utom 

bostäder. De vanligare typerna av kommersiella fastigheter är lokaler så som kontor, industri och 

butiker (Lind & Lundström, 2009). 

Kundfokus: Se 2.1 Kundfokus.  

Kundlönsamhet: Nettovinsten från en kund med avdrag från de specifika kostnader som krävs 

för att serva kunden (Kaplan & Norton, 1996).  
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2. REFERENSRAM  
I den teoretiska referensramen presenteras teorier och annan litteratur som är central för att ge 

möjlighet att besvara frågeställningen. Kapitlet avslutas med en analysmodell som ses som en 

sammanfattning av den teoretiska referensramen.  

 

2.1 KUNDFOKUS 
Att företag anpassar sin verksamhet utifrån kundernas behov och krav är en företeelse som 

intresserat akademiker inom olika områden sedan ganska lång tid (Hoots, 2005; Palm, 2013; 

Svetoft, 2005). Olika begrepp för att beskriva fenomenet kan återfinnas. Det finns även vissa 

skillnader i vad begreppen syftar på även om grundtanken som beskrevs ovan är återkommande. 

Kundorientering (Palm, 2011; Ifie, 2014), kunddriv (Högberg & Högberg, 2000; Blomqvist & 

Haeger, 1996), kundnärhet (Blomqvist et al., 1999) och kundfokus (Ivarsson, 2005) är ett antal 

exempel som kan återfinnas och som kan beskriva den företeelse som ämnas undersökas i den här 

studien. För att förenkla för läsare kommer vi hädanefter benämna begrepp som nämns ovan för 

kundfokus, vilket i den här studiens kontext är en sammanfogning av de nämnda begreppen. I 

direkta källhänvisningar kommer dock författarnas egna begrepp att användas.  

Under 90-talet drabbades fastighetsbranschen av en kris då det på vissa områden fanns ett 

överskott av bostäder och lokaler. För att råda bot på denna kris krävdes nytänkande som 

involverade bland annat ökad lyhördhet från branschen och mer direktkontakt med kunderna, det 

skulle finnas ett ökat kundfokus. Långsiktig lönsamhet och stimulering av kundrelationer- och 

dialoger skulle vara i fokus. Fastighetsförvaltarna skulle skapa mervärde för kunderna, utöver 

själva lokalytan som hyrs ut (Svetoft, 2005). Grönroos menar att kärnerbjudandet, i den här 

studiens kontext lokalen, är förutsättningen för framgång. Men även hanteringen av tjänster 

relaterade till kärnprodukten bildar ett totalt tjänsteerbjudande vilket är en bestämmande faktor 

till om företaget kommer bli framgångsrikt eller inte (Grönroos, 2002). Att inom 

fastighetsbranschen skapa mervärde för sina kunder och att arbeta med högre kvalitet har samlats 

under begreppet Facility Management (Svetoft, 2005). Enligt International Facility Management 

Association (2016) innebär Facility Management “att få fastigheter, byggnader, lokaler, 

utrustning och tjänster att maximalt stödja kärnverksamheten med hjälp av disciplinerna 

arkitektur, ekonomi, ingenjörs- och beteendevetenskap.”   

Detta kundfokus innebär en viss kostnadsökning och ökad ansträngning hos fastighetsbolagen, 

men de drar också nytta av det då de lär känna kunden och kan därför erbjuda kunden de tjänster 

som de vill ha. Genom denna typ av erbjudande skapas bättre möjligheter till att arbeta med 

Facility Management (Svetoft, 2005).  

Som nämnts tidigare har utbytet mellan kund och leverantör breddats. Numera måste leverantören 

tillgodogöra sig information från kunden och därefter anpassa sig (Blomqvist et al., 1999). 

Leverantören bör lyssna till kundens önskemål gällande produkten. Ofta kan kunden behöva hjälp 

med att formulera sina behov och kvalitetskrav. Det kan även vara så att kundens agerande till viss 

del behöver styras för att nå en utveckling (Edvardsson, 1996). Detta skulle till exempel kunna 
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bero på att det ofta finns informationsasymmetri i relationen mellan personer som jobbar i 

fastighetsbranschen och hyresgäster (Eriksson, Glad & Johansson, 2014). Exempelvis är det troligt 

att den professionella aktören har bättre byggtekniska kunskaper och därför behöver hjälpa kunden 

att uttrycka sina önskemål.  

 

2.2 INSIKT I KUNDERNAS VERKSAMHET OCH VÄRDESKAPANDE 

FÖRVALTNING 
Då fokus ska ligga på kunderna krävs stor kunskap om deras behov och målsättningar (Högberg 

& Högberg, 2000). De faktorer med störst inverkan på kundnöjdhet när det kommer till 

fastighetsförvaltning är bland annat kommunikation och kunskap om kundens behov (Sanderson, 

2015). Det som Högberg & Högberg (2000) kallar för “kunddriven” fastighetsförvaltning innebär 

att fastighetsbolaget ska ta egna initiativ till att förädla produkten och utveckla sin egen kompetens 

så kunden, har så goda förutsättningar som möjligt att skapa värde för sig själv. Att hitta gap mellan 

kundens förväntningar och den verkliga service som levereras blir basen i Customer Relationship 

Management (Se 2.3) inom fastighetsförvaltning (Hoots, 2005). Det är alltså ett mer proaktivt 

tänkande som måste omfamnas av fastighetsbolaget (Högberg & Högberg, 2000). En mer aktiv 

roll av fastighetsförvaltaren innebär också en högre påverkansgrad på vad kunden uppfattar som 

god service (Hoots, 2005). Detta görs antingen genom att fastighetsbolaget tar på sig ansvaret att 

göra så mycket som möjligt för kunden, eller genom att fastighetsbolaget ställer sina resurser och 

kunskaper till kundens förfarande så att fastighetsbolaget i sin tur lär sig göra det som kunden 

annars hade gjort själv (Högberg & Högberg, 2000).  

Blomqvist et al. (1999) menar att interaktivitet, värdeskapande och tillgänglighet är de nycklar 

som behövs för att bygga ett “kundnära” företag. Med interaktivitet menas att företaget står i 

ständig förbindelse med både befintliga och potentiella kunder genom väl utvecklade mötesplatser. 

Med värdeskapande menas att företaget i samverkan med kund skall optimera det direkta och 

indirekta värde som skapas i relationen. Med tillgänglighet menas att företaget alltid finns till 

hands, att företaget går att samverka med och att företaget är anpassningsbart gentemot kund och 

omvärld. Abiala (2000) instämmer med det, och konstaterar att närhet ger sken av en djupare 

känslomässig relation och gör att kunden känner att leverantören bryr sig om den. 

Det finns dock vissa risker med att anpassa företaget efter kunden. Dessa är att det skapas 

skillnader i hur olika kundrelationer hanteras. Stora sådana skillnader kan ha negativ påverkan på 

effektivitet och resursanvändning i företaget. Anpassningen uppskattas dock i många fall av 

kunden och det kan därför vara nödvändigt att hitta en balans i det avseendet (Blomqvist et al., 

1999). Att tillhandahålla helt skräddarsydda lösningar för varje enskild kund ger för det mesta 

väsentligt högre priser (Ivarsson, 2005). Lönsamhet i förhållande till anpassning och olika 

kundrelationer diskuteras vidare i avsnitt 2.5. Blomqvist et al. (1999) slår fast att det finns två typer 

av anpassningar som kan göras. Antingen anpassas företaget på så sätt att dess processer blir mer 

anpassningsbara och möjliggör justering efter kundernas önskemål. Det är också möjligt att låta 

personalen som är i kontakt med kunden situationsanpassa leveransen beroende på kundens 

önskemål. Denna typ av anpassning är dock komplicerad eftersom den ställer höga krav på att 
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personalen går balansgång mellan kundernas förväntningar och företagets effektivitet. En satsning 

på endast “kundorienterad” personal kommer inte ge lika bra resultat vad gäller fokus på kunder 

om företaget i helhet inte samtidigt också arbetar med fokus på kunderna (Ifie, 2014).  

Huruvida kundrelationen är kontinuerlig eller diskret har stor betydelse. Det vill säga om den 

består av sekvenser med separata köpbeslut där kunden varje gång kan välja fritt mellan olika 

leverantörer eller om kunderna snarare abonnerar på leverantörens erbjudande. Detta kan liknas 

med exempelvis banker eller fastighetsföretag där kunderna är mer bundna än om de ska handla 

exempelvis livsmedel. Vid kontinuerliga kundrelationer finns goda förutsättningar att genom 

ständig kontakt med sina kunder, samt möjligheten att skapa relationshistorik, på detta vis stödja 

kundernas värdeskapande processer (Blomqvist et al., 1999). Kontinuiteten via stabila kassaflöden 

ger också möjlighet till simulering och planering av kundrelationerna (Blomqvist et al., 1999), 

exempelvis ger detta möjlighet att inom fastighetsbranschen prognostisera inför olika insatser i 

fastigheten.  

 

2.3 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 
CRM är en teknik för att bygga långsiktiga relationer med sina kunder, och på så sätt öka vinsten 

genom effektiva styrningssystem och kundfokuserade strategier (Kamrul & Rahman, 2015). Hoots 

(2005) menar att CRM innebär att styra kundrelationer, och det innebär att utveckla en 

övergripande bild av kundernas behov, förväntningar och beteende, samt därefter styra efter dessa 

faktorer för att påverka det egna företagets prestationer (Hoots, 2005).  

CRM kan sägas ha blivit en följd av ökad konkurrens på olika marknader och på grund av detta 

ser en ökad fokusering på vad kunden förväntar sig, hur kunden vill få tjänsten levererad och vilka 

attribut som är viktiga (Kamrul & Rahman, 2015). Hirschowitz (2001) konstaterar att interaktioner 

med kunder, främst genom kundinvolvering, ger möjlighet för organisationen att lära sig av 

kunderna och få bättre insikt i deras verksamhet. Den här typen av insikter hos kunden är något 

som stödjer arbete med CRM. Genom lyckat arbete med CRM skapas lojala kunder och hög 

kundtillfredsställelse. Det är också viktigt att komma ihåg att vid arbete med CRM, så har företag 

med högre frekvens på sina kundkontakter större möjligheter att få lojala kunder och ökad 

kundtillfredsställelse (Kamrul & Rahman, 2015).    

Hoots (2005) menar att det finns ett övergripande problem med sättet som tjänster levereras till 

kunder, nämligen att företagen i vissa fall är designade “inside-out”. Med detta menas att företagen 

är designade att tillhandahålla produkter och tjänster, inte att hjälpa kunden få produkter och 

tjänster med hjälp av företaget. Hoots (2005) menar att detta, ett mer “outside-in” synsätt, är den 

stora skillnaden mellan en passiv tjänsteleverans och ett mer levande CRM. Genom att företaget 

arbetar mer med CRM får det kunden att känna att denne har kontrollen. Den här typen av 

förespråkande av ett mer proaktivt företag snarare än ett reaktivt företag diskuteras även av 

Högberg & Högberg (2000) under 2.2. Mer praktiskt innebär detta att en passiv tjänsteleverans 

börjar med att titta på sin egna verksamhet och sina egna möjligheter samt möjligheterna som 

företaget har genom sina egna anställda för att sedan komma fram till tjänsten företaget vill och 

kan leverera. CRM förespråkar ett arbetssätt som börjar med att försöka förstå kunden, för att 
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sedan “gå inåt” och utforma sin egen verksamhet med kunden i baktanke, exempelvis genom att 

ha system, anställda och annan infrastruktur i företaget som är anpassade efter kunden (Hoots, 

2005). Chen & Popovic (2003) håller med i den här typen av tankesätt och menar att CRM 

förespråkar ett arbetssätt där företaget istället för att ha hand om en produktportfölj, istället har 

hand om en portfölj med kunder. Det här synsättet innebär att företaget levererar det kunden 

efterfrågar istället för att erbjuda det företaget redan har till kunden.    

      

2.4 MÄTNING AV KUNDFOKUS  
För företag som önskar arbeta på ett kundfokuserat sätt så krävs det mätning för att se hur företaget 

uppfyller den strategi som ledningen satt upp, och för att se hur kundfokusering påverkar 

verksamheten. Det är helt enkelt så att det som inte mäts kan inte styras upp (Kaplan & Norton, 

1996). Kundfokus i sig ökar i många fall företagets kostnader (Kaplan & Cooper, 1997; Ivarsson, 

2005; Blomqvist et al., 1999). För att göra det möjligt att förstå huruvida kundfokus är lönsamt 

krävs mätning.  

Balanced Scorecard (BSC) är ett övergripande verktyg för chefer som hjälper till att översätta 

verksamhetens vision, affärsidé och strategi till en rad sammanhängande utfallsmått. BSC erbjuder 

fyra olika perspektiv: finans, kund, process och lärande. Detta ger en möjlighet att inte fastna vid 

de klassiska finansiella måtten, utan ger också uttryck för mer mjuka och subjektiva styrtal (Kaplan 

& Norton, 1996).  

Kundperspektivet i BSC handlar om att identifiera de kunder och marknadssegment som företaget 

ska rikta sig mot, och hur företag bör mäta resultat i detta segmentet. De målsättningar och styrtal 

som utvecklas ur kundperspektivet måste utgå från de värdeerbjudande som tänker riktas till 

kunderna. Utfallsmått inom den här kategorin brukar exempelvis innefatta kundtillfredsställelse, 

kundlönsamhet och återköpsbenägenhet. Dessa mått gör det möjligt välja och mäta de 

värdeerbjudande som tänker riktas mot de valda kunderna (Kaplan & Norton, 1996). Det är dock 

viktigt att tänka på att BSC inte är ett verktyg för snabb vinning, utan ska snarare ses som ett 

långsiktigt verktyg som är menat att utveckla processer som på sikt ska bli en del av företagets 

affärskultur (Tucker & Pitt, 2009). Det ska också noteras att många av de utfallsmått som används 

gentemot kunder har vissa brister. Om ett företag exempelvis har låg kundtillfredsställelse så säger 

inte det någonting om hur medarbetarna bör ändra sitt dagliga arbete för att åtgärda detta (Kaplan 

& Norton, 1996).  

Kaplan & Norton (1996) menar också att utvecklingen går mot att företagen tvingas rikta sin 

koncentration utanför företaget, mot kunderna, för att på så sätt kunna erbjuda tjänster som bättre 

tillgodoser kundernas önskemål. Att utveckla långsiktiga och nära partnerskap med kunderna har 

visat sig ge ökad kundnöjdhet (Pan & Nguyen, 2015). Numera är företagens affärsidéer och 

visioner riktade mer mot att göra kunden nöjd, snarare än att koncentrera sig på interna 

kompetenser och produkternas prestanda (Kaplan & Norton, 1996).  

Att mäta kundlönsamhet innebär att mäta nettovinsten från en viss kund med avdrag för de 

specifika kostnader som krävs för att serva kunden (Kaplan & Norton, 1996). Att konstatera att 

företaget har lojala och tillfredsställda kunder behöver inte betyda att de har lönsamma kunder. Att 
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sträva efter att ha tillfredsställda och glada kunder bör inte vara det primära målet, utan detta borde 

istället vara att ha lönsamma kunder (Kaplan & Norton, 1996). Blomqvist et al. (1999) instämmer 

och menar att nöjda kunder inte nödvändigtvis behöver vara lojala eller lönsamma. Kaplan & 

Norton (1996) menar vidare att om företaget mäter kundlönsamhet så hindrar det kundfokuserade 

företag från att anpassa sig så mycket efter kunden att de blir olönsamma.  

 

2.5 KUNDFOKUS KOPPLAT TILL LÖNSAMHET 
Effekterna av förbättrad kundlojalitet och därmed längre kundrelationer inom tjänsteverksamheter 

har undersökts av Reichheld (1996) och det visade sig att längre kundrelationer gav högre vinster. 

Hur lojal en kund är kan enligt Reichheld (1996) beskrivas som den ekonomiska kraft det krävs 

för att kunden ska byta leverantör. Vad denna ekonomiska kraft är kan variera men skulle för en 

kund kunna vara 5% rabatt hos en annan leverantör medan en mer lojal kund skulle kräva betydligt 

högre rabatter för att byta leverantör. Den årliga vinsten från kunden härleds enligt Reichheld 

(1996) till fem olika faktorer; basvinst, inkomstökning, kostnadsbesparingar, referenser och 

prispremium. 

Lönsamhetseffekten av lojala kunder kan ses i sin helhet här:  

 

Figur 1: Lojala kunders lönsamhetseffekt. Källa: Reichheld (1996). 

 

I stort sett alla branscher har kostnader för kundanskaffning (Reichheld, 1996), inom 

fastighetsbranschen kan dessa kostnader framförallt hänföras till kostnader för anpassning av 

lokaler till nya hyresgäster. Den här kostnaden kan ses som “år 0” i modellen ovan. Basvinsten för 
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företaget är i stort sett samma från år till år och är helt enkelt den vinst företaget förhoppningsvis 

går med när de säljer en produkt till en kund (Reichheld, 1996). Intäktsökningar över tiden kan ses 

i vissa branscher där kunderna ökar sin konsumtion ju längre kundrelationer fortgår (Reichheld, 

1996). Om detta är ett fenomen inom den kommersiella fastighetsbranschen kan diskuteras, men 

visst är det så att hyresgäster både ökar och minskar sitt behov av lokaler. Kostnadsbesparingar 

till följd av att parterna med tiden lär känna varandra bättre är också något som ökar vinsten per 

kund, till exempel så lär kunden känna företagets verksamhet bättre, och slösar inte tid på att fråga 

om saker som företaget inte erbjuder. Effektiviteten i utbytet mellan parterna blir helt enkelt 

effektivare och mindre tidskrävande med tiden (Reichheld, 1996). Ytterligare en effekt som ökar 

vinsten är referenser, nöjda kunder berättar och rekommenderar företaget för andra (Reichheld, 

1996). Den sista effekten som ökar vinsten enligt Reichhelds (1996) modell är prispremium, detta 

kan till exempel bero på att äldre kunder inte får samma rabatter som nyare kunder. Det ska dock 

noteras att effekterna varierar mellan olika branscher beroende på branschernas natur. Det ska 

också nämnas att fler faktorer än kundfokus och god tjänstekvalitet leder till lojala kunder 

(Grönroos, 2002). 

Kaplan & Cooper (1997) presenterar hur företag kan använda sig av aktivitetsbaserad 

kostnadsstyrning, med hjälp av detta blir det möjligt att hänföra kostnader till specifika kunder. 

Krav på organisatoriska resurser kommer inte enbart från själva produkten företaget levererar, 

istället har det visat sig att dessa kraven också härstammar från exempelvis kunder. Genom att 

spåra vilka aktiviteter inom företaget som härstammar från vilken kund är det möjligt att förbättra 

organisationens lönsamhet (Kaplan & Cooper, 1997). Kaplan & Cooper (1997) menar att företag 

kan dela in sina kunder i en av fyra kategorier beroende på vilket nettopris de har på försäljning 

till kunden och vilka kostnader som finns för att ha kunden, så kallad “cost to serve”. Kaplan & 

Cooper (1997) ger exempel på beteenden som leder till olika grader av ”cost to serve”. Till 

exempel så leder beställning av specialanpassade produkter och oförutsägbara ordermönster till 

hög ”cost to serve” medan beställning av standardiserade produkter och förutsägbara ordermönster 

till låg ”cost to serve”.  Även Shapiro, Rangan, Moriarty & Ross (1987) visar på denna uppdelning 

av kunder, nedan visas modellen som de tagit fram.  
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Figur 2: Kundkategorisering.  Källa: Shapiro et al., 1987. 

 

 

Vad som framgår av modellen ovan är att företag kan kategorisera kunderna på följande sätt:  

Passive: Kunder som kostar lite men som är villiga att acceptera höga priser. Den här attityden hos 

kunden kan bero på att produkten som köps, lokalerna i detta fallet, är så centrala för kundens 

verksamhet att kunden är relativt prisokänslig (Shapiro et al., 1987).  

Bargain basement: Kunder som är priskänsliga men som också arbetar tillsammans med säljaren 

för att hålla ner “cost to serve” (Kaplan & Cooper, 1997).  

Carriage trade: Kunder som kostar mycket men som också är villiga att betala för sig. Exempelvis 

en kund som kräver många, små specialanpassade lösningar men som också är villig att betala för 

detta (Shapiro et al., 1987). Dessa kunder kan vara lönsamma om nettopriset mer än täcker de 

organisatoriska resurser leverantören allokerar till kunden (Kaplan & Cooper, 1997).  

Aggressive: Dessa kunder kräver den bästa servicen och kvaliteten samtidigt som de vill ha låga 

priser. Detta är ofta stora företag med mycket makt, där de dessutom ofta är en av säljarens största 

kunder och på så sätt förhandlar sig till fördelaktiga avtal (Shapiro et al., 1987). Den här typen av 

kunder är ofta olönsamma till följd av de kan vara oförutsägbara, tveksamma, vill ha 

speciallösningar och ställer höga krav på teknisk personal (Kaplan & Cooper, 1997).   

Även Kaplan & Norton (1996) diskuterar kategorisering av kunden utifrån kundlönsamhet, men 

där de istället dessutom kategoriserar utifrån om kunden är inom eller utom företagets aktuella 

målgrupp. De nämnda författarna menar att lönsamma kunder inom företagets målgrupp är målet. 

Man menar också att olönsamma kunder inom målgruppen på sikt kan bli lönsamma, exempelvis 
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genom de effekterna som Reichheld (1996) diskuterar ovan. Lönsamma kunder utanför 

målgruppen skall enligt Kaplan & Norton (1996) behållas men skall mätas noga för att se till att 

de endast behålls kvar så länge de är lönsamma. Vad gäller olönsamma kunder utanför utanför 

målgruppen så anser författarna att man antingen får försöka effektivisera leveransen till dessa 

kunden eller höja priset på produkterna för att göra dessa kunder lönsamma igen. Den här 

prishöjningen som Kaplan & Norton (1996) anser kan vara nödvändig ligger i linje med vad 

Grönroos & Helle (2012) menar gällande att det värde som skapas genom samarbete i 

kundrelationer fördelas genom prismekanismen så att värdet fördelas på de båda parterna. 

Att företag har kunder som för tillfället inte är lönsamma betyder inte alla gånger att de bör avsluta 

sina affärer med kunden. Det kan vara så att olönsamma kunder är relativt nya där företaget haft 

extra kostnader för att anskaffa kunderna och där de två parterna dessutom testar varandra för att 

se om de är pålitliga. Exempelvis menar Grönroos & Helle (2012) att båda parterna i en 

kundrelation står för olika typer av investeringar för att hålla relationen levande. Det kan mycket 

väl vara så att kunderna i framtiden blir lönsamma, och att företaget istället kan se den initiala 

olönsamheten som en investering för att skaffa nya kunder (Kaplan & Cooper, 1997). Det här 

synsättet stämmer väl överens med vad Reichheld (1996) menar gällande att kundernas lönsamhet 

ökar ju längre kundrelationen varar. Däremot menar Kaplan & Cooper (1997) att man till slut kan 

komma till punkt där en viss kund helt enkelt är olönsam och dessutom inte verkar kunna 

omvandlas till en lönsam kund. I detta läget förespråkar Kaplan & Cooper (1997) att man inte själv 

”sparkar” kunden utan istället drar in rabatter och liknande för kunden så att denne själv inte längre 

vill göra affärer. 
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2.6 ANALYSMODELL  

 

Figur 3: Skapad av författarna. 

 

Analysmodellen är en sammanfattning av den teoretiska referensramen och en sammanställning 

av hur det empiriska materialet ska bearbetas. “Kundfokus” besvarar frågan “Hur?” i 

frågeställningen och visar hur och vad kundfokus är för något. I analysen kommer kundfokus att 

delas in i tre huvudsakliga kategorier, dessa kan ses ovan. “Mätning av kundfokus” är något som 

är nödvändigt för att koppla samman “Kundfokus” med “Kundfokus kopplat till lönsamhet”, som 

i sin tur besvarar frågan “Varför?” i frågeställningen. Med utgångspunkt i vad Kundfokus är och 

hur det används kan sedan ”Mätning av kundfokus” analyseras för att till slut kunna bedöma 

”Lönsamhet i kundfokus”.  
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3. METOD 
I följande kapitel redogör vi för metodvalen och diskuterar för- och nackdelar förknippade med 

dessa. Här presenteras även hur operationaliseringen skett, varför vi valt att ställa vissa av våra 

intervjufrågor och vilka kriterier vi haft för att hitta lämpliga intervjurespondenter. Metodkapitlet 

avslutas med reflektioner kring studiens validitet och reliabilitet. 

 

3.1 METODVAL 

Den här uppsatsen syftar till att få förståelse för hur fastighetsbolag resonerar vid kundfokuserad 

fastighetsförvaltning och anledningar till varför de arbetar med det. Vi har valt en kvalitativ ansats. 

Genom en kvalitativ ansats ämnas att få en djupare förståelse och få fram nyanserade data 

(Jacobsen, 2002). Eftersom intresset i studien är företagens resonemang och tankar kring varför de 

använder sig av kundfokuserad fastighetsförvaltning anser vi det lämpligare att använda oss av en 

kvalitativ ansats. Myers (2013) menar också att den kanske främsta fördelen med den kvalitativa 

ansatsen är att den låter forskaren se och förstå kontexten i vilka beslut och handlingar händer. Vi 

anser det svårare för företagen att uttrycka sig och beskriva deras tankar och resonemang kring 

kundfokus om vi valt en kvantitativ ansats. Mot bakgrund av ovan nämnda anledningar 

genomfördes en kvalitativ intervjuserie. Vi är medvetna om att nackdelarna med en kvalitativ 

ansats är att resultatet generellt är svårare att generalisera, samt att tolkning och analys av den 

insamlade datan är svårare (Myers, 2013). Vi anser dock att fördelarna, som uttrycks ovan, med 

den kvalitativa ansatsen i vårt fall överväger nackdelarna.  

Vi började arbetet med att bygga upp en referensram. När referensramen var färdig använde vi 

sedan denna för att samla in empiriskt material. Den teoretiska referensramen jämfördes sedan 

med det empiriska materialet. Således är den här studien av deduktiv karaktär. Den deduktiva 

ansatsen kritiseras av den anledningen att författarna riskerar att bli påverkade av teorierna i alltför 

hög utsträckning, så att detta påverkar studien (Jacobsen, 2002). Detta har vi fått erfara under 

studiens gång då vi i början av studien var väldigt positiva till kundfokus i allmänhet, men under 

studiens gång fått upp ögonen för de eventuellt negativa effekter det kan få för företagen. Vi ansåg 

dessutom att en deduktiv ansats var att föredra då vi inte hade tillräckliga förkunskaper kring 

området i början av studien.   

Analysmetoden som använts kan hävdas vara en blandning av analys av enskilda fall och en analys 

av flera fall. Huvudfokuset var dock den ämnesrelaterade analysen snarare än på individen. Med 

andra ord så kan det sägas att analysens utgångspunkt har varit att se varje företag för sig för att 

sedan göra en mer allmän, ämnesrelaterad analys. Jacobsen (2002) menar att dessa två 

analysmetoder tillsammans ger en större helhet i förståelse av materialet. Anledningen till att den 

här analysmetoden användes var på grund av att studien syftar till att förstå en grupp med företag, 

snarare än enskilda företag och individer. Av den anledningen lades fokus på de gemensamma 

resonemang som respondenterna presenterade. Men eftersom den individuella situationen för varje 

enskild respondent påverkar deras svar, så är detta något som också ansågs nödvändigt att väga in 

i analysen. Respondenternas svar bör tolkas i sken av deras individuella situation, både personligen 

och det enskilda företagets, därför ansågs det viktigt att även ta hänsyn till individuella aspekter i 



14 

analysen. Av den anledningen valdes en analysmetod som blandade analys av enskilda fall och 

analys där flera fall jämfördes.  

 

3.2 DATAINSAMLING TILL REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen har byggts upp med hjälp av bland annat artiklar och litteratur inom 

fastighetsförvaltning, ekonomisk styrning (management) och även andra teoretiska områden 

såsom t.ex. marknadsföring. Dessa artiklar och litteratur har hittats genom sökning i databaser som 

Summon, Google Scholar, Scopus och Web of Science. Sökord som använts är bland annat: 

Balanced Scorecard, Customer Relationship Management, Customer Focus, Customer 

Orientation, Customer Perspective. 

Reichheld (1996) visade sig bli en av de centrala källorna på grund av de direkta kopplingarna 

mellan långa kundrelationer och kundfokus, han talar om de positiva effekterna som detta för med 

sig. Hade vi endast använt oss av denna källa tror vi att vi riskerat att få en överdrivet positiv syn 

på kundfokus och långa kundrelationer, vilket vi i början av studien hade. Risken med detta hade 

kunnat vara en snedvriden slutsats med alltför positiv syn på kundfokus och alltför litet fokus för 

kostnaderna som kundfokus för med sig. Som en typ av motvikt mot Reichheld (1996) användes 

Kaplan & Cooper (1997) som diskuterar kostnaderna för olika kunder och hur olika kunder är 

olika resurskrävande. Som en sammanfattning anser vi att dessa två källor blir en typ av motvikt 

till varandra under studiens gång. 

 

3.3 INSAMLING AV EMPIRISKT MATERIAL 
För att samla in empiriskt material har vi använt oss av semi-strukturerade personliga intervjuer 

med tre anställda på tre olika fastighetsbolag: Petersson på Fastighetsstaden, Jacobsson på Fem 

Hjärtan, och Käck på Castellum. Anledningen till att vi valde semi-strukturerade intervjuer var att 

vi ville ha möjligheten att ta in nya intryck under intervjun, detta eftersom respondenternas egna 

arbetssätt och resonemang är i fokus i den här studien. Av den anledningen var det viktigt att 

respondenterna gavs utrymme för egna utläggningar gällande saker som vi på förhand inte kunde 

veta om. Myers (2013) menar att semi-strukturerade intervjuer ger respondenten möjlighet att 

komma med nya insikter under intervjuns gång samtidigt som de förberedda frågorna skapar en 

viss struktur. Myers (2013) menar också att den semi-strukturerade intervjun är den vanligaste 

typen av kvalitativ intervjuform inom företagsekonomi. De tre personerna vi intervjuat har haft 

yrkestitlar såsom VD och Fastighetsförvaltare.  

Samtliga intervjuer tog ungefär 30 minuter att genomföra. Intervjuerna skedde i lugna miljöer inne 

på stängda kontor eller konferensrum. Vi frågade intervjuobjekten om de godkände att vi spelade 

in intervjun, bland annat för att säkerställa att inga delar av svaren skulle försvinna eller glömmas 

bort och för att vi skulle kunna fokusera på intervjuobjekten och deras eventuella reaktioner. 

Fördelen med att spela in intervjuerna är att ingen data försvinner eller förvrängs i bearbetningen. 

En eventuell nackdel med att spela in kan vara att intervjuobjektet känner sig stressad eller på 

annat sätt påverkas av inspelningen. Den här effekten försökte minimeras genom att 

intervjuobjekten försäkrades om att de skulle få chansen att se transkriberingen av intervjuerna, 
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och godkänna, ändra eller inte godkänna dessa, innan vi gick vidare med materialet. Samtliga 

intervjuobjekt kändes lugna och bekväma under intervjuerna, och därav upplevde vi inte att 

inspelningen hade någon effekt på deras svar. Kompletterande frågor ställdes i efterhand via 

telefon, detta eftersom vi upptäckte att vissa frågor behövde förtydligas samt att vissa nya frågor 

behövde ställas efter det att studiens inriktning skiftat något.  

 

3.4 OPERATIONALISERING 
För att vi ska kunna mäta olika abstrakta begrepp måste vi på något sätt göra dem mätbara. Då det 

inte går att mäta abstrakta begrepp får vi istället hitta indikationer på dem genom att 

operationalisera (Jacobsen, 2002). Intervjufrågorna är grundade på den teoretiska referensramen. 

Operationaliseringen görs för att vi ska skapa en koppling mellan teorin som är presenterad och 

datan vi får genom den empiriska datainsamlingen. Se Bilaga 1 för fullständig intervjuguide. 

Nedan följer några exempel på frågor som ställdes under intervjuerna och av vilken anledning 

frågorna ställdes:  

“Vad innebär det för er att ett företag är kundfokuserat?”  

Anledningen till varför vi ställer denna fråga är för att vi går in i intervjun med en definition av 

vad ett kundfokuserat företag är, och vi vill ta reda på om den överensstämmer med 

intervjuobjektets definition. Svaret vi får kan vi sedan ha som utgångspunkt i hur vi analyserar 

intervjun - beroende på hur nära våra definitioner är varandra.  

“Hur skapar ni, tillsammans med kunden, värde genom er förvaltning?” 

Frågan är framtagen med utgångspunkt i vad Blomqvist et al. (1999) beskriver om att 

kundfokuserade företag tillsammans med kunden skapar värde för båda parterna, samt det Högberg 

& Högberg (2000) skriver om att genom förvaltning skapa mervärde för kunden. Svaren på frågan 

klargör delvis om och hur företagen arbetar kundfokuserat.  

“Bygger ni långsiktiga relationer med era kunder? Om ja, hur och varför?” 

Långsiktiga relationer är basen i CRM. Kamrul & Rahman (2015), Reichheld (1996) och 

Hirschowitz (2001) pratar samtliga om vikten av långsiktiga relationer. Svaren på frågan låter oss 

analysera hur företagen ser på kundrelationer.  

Vissa av de ursprungliga frågorna i intervjuguiden blev inte relevanta när en justering av arbetets 

inriktning gjordes och referensramen ändrade fokus. Detta för att ge studien en tydligare 

företagsekonomisk inriktning. På grund av detta ställdes kompletterande frågor via telefon kopplat 

till det nya området, lönsamhet. 

De kompletterande frågorna över telefon var:  

”Upplever ni att olika kunder är olika resurskrävande vad gäller er organisation och era 

resurser?” 

Frågan har sin utgångspunkt i Shapiro et al. (1987):s och Kaplan & Cooper (1997):s modell av 

kategorisering av kunder. En följdfråga om detta tas hänsyn till vid prissättning ställdes också.  
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“Om och hur vet ni att ert kundfokus leder till lönsamhet?” 

Frågan kan härledas till mätning av kundlönsamhet som beskrivs av Kaplan och Norton (1996), 

samt är också kopplad till Reichhelds (1996) konstaterande att vinsten ökar ju längre relationen 

med kunden fortgår. Svaret på frågan låter oss ta del av respondentens inställning till mätning av 

kundfokus samt till deras resonemang när det kommer till kundfokus kopplat till lönsamhet.  

 

3.5 URVAL 
Urval av intervjupersoner har gjorts utifrån ett antal kriterier. Dessa kriterierna är: geografisk 

placering, insyn i kommersiell fastighetsförvaltning och insyn i företaget, samt till viss del även 

yrkestitel. Vad gäller geografisk placering så ville vi göra personliga intervjuer vilket gjorde att vi 

valde att intervjua personer som fanns tillgängliga i närheten av Halmstad. Vi är medvetna om att 

urvalet begränsades något av det här kriteriet, men vi anser att fördelarna med personliga intervjuer 

överväger den här begränsningen. Exempel på dessa fördelar är att det är lättare att skapa en 

förtrolig stämning och att det ger möjlighet att observera intervjuobjektets uppträdande, 

exempelvis om denna skulle känna sig besvärad är det enklare att uppfatta det under en personlig 

intervju. Ett annat kriterium vid sökandet av respondenter var att dessa skulle kunna antas ha god 

insyn i kommersiell fastighetsförvaltning och god insyn i företaget. Detta eftersom studien 

behandlar sättet företaget arbetar på och de bakomliggande resonemangen. Som en följd av detta 

söktes i första hand personer med yrkestitel fastighetsförvaltare på ett fastighetsbolag med 

kommersiella fastigheter. I detta fall intervjuade vi två personer med yrkestitel Fastighetsförvaltare 

och en person med yrkestitel VD, som även har insikt i förvaltning.  

 

3.6 REFLEKTIONER KRING VALIDITET OCH RELIABILITET 
Det empiriska materialet som samlats in ska vara giltigt och relevant, alltså valid (Jacobsen, 2002). 

Detta har vi försökt säkerställa genom att bygga upp en referensram bestående av vetenskapliga 

fakta. Referensramen har sedan genom en operationalisering mynnat ut i en intervjuguide. 

Operationaliseringen syftar alltså till att beskriva vår intervjuguide utifrån den uppbyggda 

referensramen. Intervjuguiden har sedan låtit oss ställa frågor som ger relevanta svar för studien. 

För att säkerställa den interna giltigheten har intervjuguiden en direkt koppling till den teoretiska 

referensramen. Detta innebär att samtliga intervjufrågor har en tydlig koppling till vetenskapliga 

fakta som i sin tur innebär att det vi ämnar undersöka är det som blir undersökt. 

Frågan är också till vilken grad den utförda studien kan generaliseras, alltså hur hög extern giltighet 

den har. Normalt sett så har kvantitativa studier en högre extern giltighet jämfört med en kvalitativ 

studie. Detta bedömer vi gäller även i fallet med den här studien, och bedömer möjligheterna att 

generalisera som relativt låga då vi valt en kvalitativ ansats. Möjligheterna att generalisera bedöms 

också lägre av det faktum att tre intervjuer har genomförts, fler intervjuer hade lett till en i 

jämförelse högre extern giltighet.  

Reliabilitet innebär att studien ska vara möjlig att upprepa med samma resultat, det vill säga vara 

trovärdig och tillförlitlig (Jacobsen, 2002). Vi anser reliabiliteten på det empiriska materialet vi 
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samlat in som relativt hög då samtliga intervjuer utfördes på plats och på tider som 

intervjupersonerna själva fick välja, detta för att de inte skulle känna sig stressade av någonting 

annat. Intervjuerna spelades dessutom in för att säkerställa att inget empiriskt material föll bort 

och för att undvika misstolkningar gällande vad intervjuobjekten sa för något. Vi vill dock påpeka 

att varje intervjusituation är unik i sig själv och är därför i stort sett omöjlig att rekonstruera med 

exakt samma förutsättningar och utfall. Att återskapa exempelvis identisk sinnesstämning hos både 

intervjuare och respondenter samt andra likvärdiga förutsättningar kan vara svårt att genomföra. 

Ytterligare en åtgärd som vidtogs för att försäkra oss om att det empiriska materialet är trovärdigt 

är att samtliga intervjupersoner fick möjlighet att kontrollera sina svar och vid behov komplettera 

eller ändra dessa. 
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4. EMPIRI  
I det fjärde kapitlet sammanställs de tre genomförda intervjuerna. Intervjuerna presenteras efter 

varandra. Kapitlet avslutas med en tabell innehållande en kort sammanställning av det empiriska 

materialet. 

 

4.1 PONTUS PETERSSON, FASTIGHETSFÖRVALTARE PÅ 

FASTIGHETSSTADEN 
Fastighetsstaden är ett lokalt fastighetsbolag som förvaltar cirka 100 000 kvm kommersiella, 

privata och offentliga fastigheter belägna i Halmstad med omnejd (http://fastighetsstaden.se/om-

oss-2/). Deras nettoomsättning år 2015 var 57,3 miljoner kronor (Fastighetsstaden, 2016).  

Pontus Petersson arbetar som fastighetsförvaltare och projektledare på Fastighetsstaden. Petersson 

är teknisk ansvarig och tar även hand om kundrelationer.  

Petersson menar att kundfokus innebär att se bortom de direkta resultaten i samband med olika 

ärenden med en hyresgäst. Han menar vidare att det ofta handlar om tolkning av avtal gällande 

vem som är betalningsskyldig i olika ärenden, och att man kanske kan vara snäll i de tolkningarna. 

I de fallen är det viktigt man ser ett gemensamt ansvar kring de frågorna. Att stötta hyresgästen 

med kompetens och råd är också ett sätt att vara kundfokuserad. Petersson säger även att de strävar 

efter att vara kundfokuserade och att det är ett av deras främsta mål. 

Petersson berättar att det finns en viss differens mellan olika kunder, men att de har generellt sett 

god insikt i hyresgästernas verksamheter, framförallt vad gäller ytmässiga frågor och liknande där 

de har en löpande dialog med hyresgästerna.  

Petersson poängterar att de skapar värde tillsammans med kunden genom att hitta lösningar som 

är fördelaktiga för båda parter. Detta exempelvis genom att bistå med kompetens inom byggnation 

och förvaltning samt att på ett schysst sätt hjälpa hyresgästen att möjliggöra expansioner och 

liknande. Framförallt kan detta vara viktigt när det gäller små- och medelstora företag som inte 

själva har den kompetens eller de resurserna som krävs för utökning eller anpassning av 

verksamheten. Petersson anser att det viktigaste är att man hittar ett samarbete där båda drar åt 

samma håll och bidrar med sin kompetens. 

Petersson påstår att de i rätt hög utsträckning anpassar sin förvaltning efter varje enskild kund. 

Framförallt beror detta på att kundernas verksamheter är av olika natur och därav krävs det olika 

tillvägagångssätt för olika kunder. Exempel på anpassning kan vara att man är tillgänglig utanför 

arbetstimmar eftersom det är då somliga kunders verksamheter är aktiva. Petersson hävdar att detta 

ger ett stort mervärde för dessa kunderna.  

Angående vem det är som initierar förbättringar i fastigheterna beskriver Petersson att det ofta är 

hyresgästerna som initierar förbättringar som är direkt kopplade till deras verksamhet. Däremot är 

det förvaltarens underhållsplan som oftast styr när andra typer av förbättringar sker, alltså när olika 

installationers tekniska livslängd går mot sitt slut. Petersson återger också att det händer att de 

själva föreslår olika åtgärder till hyresgästen som de själva inte tänkt på.  
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När det gäller att bygga långsiktiga relationer med sina kunder uttrycker Petersson det på följande 

sätt:  

“Ja, vi försöker självklart bygga långsiktiga relationer med våra kunder eftersom inom den 

kommersiella hyresmarknaden finns det egentligen två saker som är väldigt dyra: tomma lokaler 

och lokalomställningar. Att ha en hyresgäst under en lång period är väldigt billigt i sig, att hålla 

dem nöjda och kanske inte gneta ut och vinstmaximera alltid lönar sig ofta i längden, tycker vi.” 

- Pontus Petersson, Fastighetsförvaltare, 2017-04-03 

Petersson påpekar också att de försöker vara ett bollplank och ha en personlig relation, samt att 

hyresgästen ska kunna komma och prata med dem vad det än gäller. Angående hur ofta man har 

kontakt med kunderna berättar Petersson att han som fastighetsförvaltare försöker vara på plats 

hos kunden en gång i kvartalet. Mellan dessa besök finns en löpande dialog, även om han säger att 

det varierar mellan olika hyresgäster. Petersson poängterar att det är väldigt varierande hur 

resurskrävande en kund är, och att det har sin bas i vilken typ av hyresavtal kunderna har. Hänsyn 

till hur resurskrävande en kund är tas inte vid prissättning, Petersson betonar också att det 

egentligen endast är möjligt att göra en uppskattning av hur resurskrävande en kund är. Petersson 

påstår att information som samlas upp från kunderna behandlas på olika sätt beroende på vad det 

gäller. Han beskriver hur deras fastighetsskötare kan ta beslut om vissa saker, medan andra saker 

skickas vidare till fastighetsförvaltare eller ännu högre upp i leden. Var informationen behandlas 

avgörs alltså av vem som har befogenhet att ta beslut om det informationen gäller.  

“Våra hyresgäster är ju det som påverkar vad som händer med oss själva till störst 

utsträckning.”  

- Pontus Petersson, Fastighetsförvaltare, 2017-04-03 

Petersson hävdar alltså att kunderna i allra högsta grad påverkar deras arbetssätt och organisering. 

Han anser att deras största arbetsuppgift är att finnas där för kunderna. Petersson beskriver att 

kundernas önskemål, deras reaktioner och vilka nya hyresgäster man får in är det som driver hela 

rörelsen inom ett fastighetsförvaltningsföretag.  

Petersson återger att kunder involveras i olika utsträckning främst beroende på om kunden är 

ensam i en fastighet eller om man har flera kunder i en fastighet. Petersson ger exempel på hur en 

stor hyresgäst själv sköter all förvaltning utom mer estetiska saker som städning och liknande. I 

det fallet är hyresgästen väldigt involverad. Sedan finns det också exempel på där hyresgästen 

endast är just hyresgäst. Petersson påpekar att det är viktigt att anpassa förvaltningen efter 

kundernas individuella behov och önskemål.  

Angående ekonomiska skäl att arbeta kundfokuserat så menar Petersson att det dyraste som finns 

inom den här branschen är att ha tomma lokaler och att anpassa lokaler efter nya hyresgäster, och 

menar att kundfokus reducerar dessa kostnader. Han säger dock att ett långsiktigt grepp är 

nödvändigt och att det säkert finns fall där man räknar på ett par år där kundfokus inte lönar sig. 

Angående om kostnaderna för kundfokus övervägs av ökade intäkter på grund av kundfokuset så 

berättar Petersson att de idag inte har något konkret sätt att mäta detta på, och att det skulle vara 

en otroligt svår kalkyl att göra eftersom det finns så många osäkra variabler. Petersson berättar 
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också att det krävs en stor volym innan det blir intressant att mäta något sådant, och att de själva 

inte riktigt är där än.  

 

4.2 PETER JACOBSSON, VD FÖR FEM HJÄRTAN. 
Fem Hjärtan Fastigheter är ett fastighetsbolag som förvaltar kommersiella lokaler och bostäder i 

sydvästra Sverige (https://www.femhjartan.se/om-oss/). Deras nettoomsättning år 2015 var enligt 

årsredovisningen 73,9 miljoner kronor (Fem Hjärtan Holding AB, 2016). 

Peter Jacobsson är VD för Fem Hjärtan Fastigheter, han har ett överhängande ansvar och är 

engagerad i förvaltningsfrågor, även på detaljnivå. 

Jacobsson hävdar att Fem Hjärtan är enormt kundfokuserade. Jacobsson berättar att hans 

personliga tolkning är att kundfokus innebär att jobba efter hur kunderna resonerar, deras 

önskemål, efterfrågan och därefter försöker prognostisera vad deras framtida efterfrågan kan vara. 

Jacobsson poängterar också att utan kunder är Fem Hjärtan ingenting och att de är enormt 

kundfokuserade.  

Jacobsson säger att de försöker vara ute bland sina hyresgäster mycket för att på så sätt samla upp 

signaler om det går bra eller dåligt för hyresgästens verksamhet, och därigenom bland annat ta 

reda på om hyresgästen kommer behöva större eller mindre lokaler. Jacobsson påstår att de är 

noggranna med att veta hur det går för deras hyresgäster. I de fall kunderna har omsättningsbaserad 

hyra har Fem Hjärtan bättre insyn i kundernas verksamhet då de redovisar resultaten som hyran 

baseras på.  

Jacobsson nämner ett exempel på att skapa värde tillsammans med kunden, att genom 

driftoptimering öka driftnettot för fastigheten, vilket kan minska kostnaderna som debiteras 

kunden samtidigt som fastighetsbolaget ökar sin lönsamhet. Jacobsson beskriver att anpassningen 

av deras förvaltning främst har att göra med huruvida kunderna har egen förvaltningspersonal eller 

inte, beroende på detta anpassar de sin förvaltning efter vad som behöver göras. Jacobsson återger 

att det oftare är hyresgästerna som initierar förbättringar i fastigheten, till exempel förändringar 

kopplat till deras verksamhet, men påpekar också att de är glada för att hyresgästerna vill 

någonting.  

Jacobsson påpekar att bygga långsiktiga relationer är en av de viktigaste saker de jobbar med, då 

det är väldigt dyrt att byta hyresgäst. Jacobsson berättar att de främst försöker bygga långsiktiga 

relationer med kunderna genom god service men även genom gemensamma aktiviteter med 

hyresgästerna och deras familjer.  

“Det enda man kan vara säker på är att det är dyrt att byta hyresgäst. Det är kostsamt, så man 

vill ha kvar sin hyresgäst så länge som möjligt.” 

 - Peter Jacobsson, VD Fem Hjärtan, 2017-04-06 

Jacobsson poängterar att de försöker ha personlig kontakt med sina hyresgäster, och prata med 

dem fysiskt. Jacobsson säger att de är ute hos sina hyresgäster varje vecka och de ser också till att 

ha en gedigen avstämning en gång i halvåret. Jacobsson berättar att de väldigt sällan använder sig 

av exempelvis Nöjd Kund Index-undersökningar eller enkäter, då de istället försöker ha en 
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personlig, fysisk kontakt med kunderna vilket Jacobsson anser är viktigt för företaget. Jacobsson 

påstår att de får reda på mer när de är ute på plats. 

När det gäller att ta vara på information från kunder beskriver Jacobsson att beroende på vad 

informationen gäller och hur stora eventuella förändringarna är, fixas de antingen till direkt, skrivs 

in i underhållsplanen eller tas med i deras budget. Jacobsson beskriver att man behandlar alla sina 

hyresgäster lika, vare sig det är en liten hyresgäst som hyr tre kontor och ett konferensrum, eller 

någon som hyr hundra kontor. Det som kan skilja förvaltningsarbetet mellan kunderna kan vara 

beroende på hur hyresgästens organisation ser ut, exempelvis att större kunder kanske har, inom 

den egna organisation, någon som tar hand om energiuppföljning, sophantering osv. Jacobsson 

menar att kunderna involveras indirekt i förvaltningen av fastigheter genom att de skickar in 

felanmälningar och förbättringsförslag som sedan påverkar hur förvaltningsarbetet. Däremot sitter 

inte hyresgäster med på interna möten eller liknande. 

Jacobsson berättar att de inte mäter kundtillfredsställelse men att de mäter resultat per kund. Dessa 

mätningar ligger sedan till grund när nya avtal ska slutas. Om man ser att en kund inte är lönsam 

får man ta en diskussion vid eventuell förlängning av avtalet. Jacobsson säger att olika kunder tar 

upp olika mycket resurser i organisationen, och ger exempel på att kunder i olika storlekar inte 

alltid tar upp resurser i proportion till kundens storlek. Jacobsson poängterar att en sådan faktor 

borde tas med i prissättningen, men att det inte alltid är möjligt att göra det. Detta kan bero på det 

finns en marknadsnivå och en hyresnivå, och att det är svårt att ta ut en högre hyra för en krävande 

kund än vad man tar för en icke krävande kund.  

Jacobsson påstår att det absolut finns ekonomiska skäl att arbeta kundfokuserat och att det ofta är 

en mix av sociala, ekonomiska och moraliska aspekter som spelar in men att det inom det 

kommersiella finns en mindre social aspekt jämfört med bostäder. Angående om kostnaderna för 

kundfokus övervägs av ökade intäkter på grund av kundfokuset så menar Jacobsson att det är något 

som inte går att säkerställa statistiskt. Att härleda kostnaderna man lägger ner för att ha ett 

kundfokus anser Jacobsson är väldigt svårt att härleda direkt till en ökad lönsamhet. De nedlagda 

resurserna på kundfokus kan inte specifikt sägas ha lett till att kunderna inte flyttar. Däremot 

hävdar Jacobsson att det nästan alltid är dyrt att byta en hyresgäst, och har man kundfokus och 

nöjda kunder som inte flyttar ifrån, så leder det till ökad lönsamhet. 

 

4.3 MIKAEL KÄCK, FASTIGHETSFÖRVALTARE PÅ CASTELLUM  
Castellum AB är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag, som har ett fastighetsvärde 

på drygt 70 miljarder i Sverige och Danmark (https://www.castellum.se/om-castellum/). Castellum 

AB hade en nettoomsättning på ca 4,5 miljarder kronor år 2016 (http://web.retriever-

info.com/services/businessinfo/displayBusinessInfo?orgnum=5564755550). 

Mikael Käck är fastighetsförvaltare och ansvarar för Castellum AB:s ca 80 000 kvm fastigheter i 

Halmstad och 90 000 kvm i Mölndal.  

För Käck innebär kundfokus att man alltid sätter kunden i centrum, att man är medveten om att 

alla intäkter kommer ifrån just kunden. Käck säger att de för en ständig dialog med kunderna och 
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försöker uppfylla deras önskemål. Dessa önskemål kan vara saker som ombyggnader, 

tillbyggnader, större eller mindre lokaler. Att ha en kompetens som ska möta kunden med en gång 

när det gäller både lokaler och teknik samt att sätta sig in i kundens verksamhet är också en del av 

kundfokus. På så sätt blir det inte att de endast hyr ut en lokal. Käck poängterar också att 

Castellums fokus på kunderna är väldigt viktigt för dem eftersom de behåller sina fastigheter under 

en väldigt lång tid. Alla i företaget är någon typ av säljare och marknadsförare, påpekar Käck.  

“Vi är kundfokuserade på det sättet att vi ska bemöta kunderna på ett korrekt sätt, vi ska lyssna 

på kunderna, vi ska försöka, så länge det är affärsmässigt, tillmötesgå kundens behov.”  

- Mikael Käck, Fastighetsförvaltare Castellum, 2017-04-19. 

Vad gäller insikt i kundernas egna verksamhet svarar Käck att det är viktigt att med hjälp av deras 

kompetens bidra med lokaler som är väl lämpade för kundernas verksamhet. Exempelvis berättar 

Käck att det kan finnas industrier som behöver ett visst golvlag som ska tåla en viss tyngd, 

lagerföretag som behöver en viss tyngd på sina höglager eller logistikföretag som behöver portar 

på båda sidor av lokalen för att få en bra genomströmning av varor. Käck säger också att kundfokus 

kan innebära att vara medveten om “dippar” som kunderna har, exempelvis att de får likvida 

problem, då försöker Castellum så långt det är möjligt att hjälpa kunderna under den perioden. 

Käck poängterar då att ett kundfokus innebär att man vet mer om hur kunderna ligger i konjunktur, 

vilka deras konkurrenter är och så vidare, och på så sätt kan avgöra hur kundernas verksamhet 

fungerar. Han påstår att detta är avgörande för om man ska vara framgångsrik som fastighetsbolag, 

att man förstår hur kundernas verksamhet fungerar utanför sin egna lilla värld. 

Mervärde för kunden skapas först och främst genom lokaler i bra läge, men sedan påpekar Käck 

att det är viktigt att efter det också anpassa lokalerna till kundens särskilda verksamhet, och om 

man ej har den kompetensen så tas den kunskapen in i företaget. Käck poängterar också att de är 

lyhörda vad det g Enligt Käck anpassas förvaltningen inte efter varje enskild kund, utan anpassas 

istället utifrån ett bestånd av lokaler och fastigheter. Däremot menar Käck att vissa kunder har 

speciella behov och ger exempel på att vissa kunder behöver renrum och där då Castellum försöker 

se till att teknikerna som jobbar där har mer kunskap om det speciella behovet. Käck säger att det 

är kunderna som kan sin verksamhet bäst och därför också ofta de själva som tar initiativ till 

förändringar i fastigheten som är kopplade till deras verksamhet. Däremot poängterar Käck att de 

kan finnas där för att hjälpa kunden se hur förändringarna kan göras på bästa sätt utifrån 

fastighetens förutsättningar.  

Angående att ha långsiktiga relationer med kunderna berättar Käck att det är just det som hela 

verksamheten bygger på. Att utvecklas tillsammans och bli ett team, och att inte ha den “gamla 

vanliga kundrelationen” är enligt Käck viktigt. Exempelvis påstår Käck att det är bra om de olika 

kunderna Castellum har i sina fastigheter köper tjänster av varandra för att skapa en känsla av att 

jobba tillsammans och att Castellum därför blir mer än bara en fastighetsvärd som hyr ut en lokal. 

Käck hävdar även att Castellum genom sitt kontaktnät, vid behov, sätter sina kunder i kontakt med 

leverantörer. 

Kontakten med kunderna går till på så sätt att de fysiskt kan ta kontakt med fastighetsansvariga 

ute i fastigheterna, eller ringa direkt till dessa eller fastighetsförvaltaren, berättar Käck. Det händer 



23 

också ibland att fastighetsförvaltare tillsammans med en fastighetsansvarig hälsar på hos kunderna. 

Käck beskriver också att olika kunder tar upp olika mycket resurser av företaget, exempelvis kan 

detta bero på hur nöjd eller inte nöjd kunden i fråga är. Missnöjda kunder, menar Käck, tenderar 

att ta upp mer resurser genom dialog, exempelvis telefonsamtal och möten, innan man når en 

lösning. Hur mycket resurser en kund tar i anspråk är inget som tas med i prissättningen enligt 

Käck. Däremot så tas fastighetens standard med som en faktor, där man räknar med att en lägre 

standard på en fastighet exempelvis kan komma att leda till fler telefonsamtal kring problem i 

fastigheten. Käck anser dock att det finns olika anledningar till att kunder tar upp mer eller mindre 

tid, oftast kan ansvaret dock ligga både hos kunden och de själva.  

Käck hävdar att Castellum är ett kundfokuserat företag och att allt som går ut mot kunden är 

kundanpassat, detta kan till exempel handla om att det är lätt att få tag i fastighetsansvariga direkt 

på telefon. Käck säger dock att det också finns en organisation inom företaget som är mer anpassad 

för att hålla en administrativt hög klass.  

Käck berättar att Castellum mäter Nöjd Kund Index (NKI), där de sedan kan se hur nöjda kunderna 

är. Han poängterar också att de även är ute hos kunderna där man genom att känna av stämningen, 

skapar en uppfattning om kunden och genom att prata med kunden också kan få svar på hur denne 

mår. I mätningarna görs återkoppling på saker som värme, uteskötsel, vinter- och sommarhållning 

och affärsmässighet. På så sätt påstår Käck att de får reda på vilka delar de behöver jobba hårdare 

med och vilka delar de ska försöka hålla nivån på. Angående lönsamhet per kund anser Käck att 

det är viktigt att se om kunden är lönsam, speciellt inför kontraktsskrivning med kund. Käck 

beskriver också att man i bokslutet mäter resultat per fastighet men att man i den operativa 

verksamheten tar hänsyn till den enskilda kunden också. Käck betonar också att det är möjligt att 

säga upp hyreskontrakt för omförhandling om man anser att hyran man tar ut är för låg.  

Käck påpekar att de ekonomiska skälen att arbeta med kundfokus ligger i att det leder till nöjdare 

kunder vilket oftast gör att du får en bra lönsamhet. Käck berättar att missnöjda kunder avspeglas 

i lönsamheten och att nöjda kunder ofta berättar för sina kompisar att de är nöjda. Käck menar 

också att nöjda kunder sitter kvar i fastigheterna och man slipper omflyttningar.  

“Är kunderna väldigt nöjda och de vet att de får väldigt hög service av oss har vi en större 

möjlighet att ta betalt för våra lokaler vilket då påverkar våran lönsamhet.” 

 - Mikael Käck, Fastighetsförvaltare Castellum, 2017-04-19. 

Samtidigt anser Käck att det är en balansgång angående om kostnaderna för kundfokus övervägs 

av ökade intäkter på grund av kundfokuset. Käck resonerar kring olika nivåer i NKI-mätningar där 

han inte kan ge svar på var gränsen för nöjda kunder bör vara. Käck kan inte själv ge svar på vid 

vilken nivå man lägger för mycket resurser för att få kundnöjdhet, men menar att det förs 

diskussioner kring vid vilken nivå man bör börja lägga resurser på annat.  

 

4.4 SAMMANFATTNING AV EMPIRI 
Nedan följer en sammanfattning av empirin. Författarna vill poängtera att tabellen inte är 

uttömmande vad gäller respondenternas svar, utan är endast en sammanfattning. 
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 Petersson, 

Fastighetsstaden 

Jacobsson, Fem Hjärtan Käck, Castellum 

Definition av 

kundfokus 

Se bortom de direkta 

resultaten vid ärende 

med hyresgäster. 

Arbeta efter hur kunderna 

resonerar, deras 

önskemål, nuvarande och 

framtida efterfrågan. 

Att sätta kunden i centrum samt att 

tillmötesgå kunden så länge det är 

affärsmässigt.  

Insikt i 

kundverksamhet  

Viss differens, 

löpande dialog 

gällande främst 

ytmässiga frågor. 

Väl medvetna eftersom 

personal vistas mycket 

hos kunder, framförallt 

gällande ytmässiga 

frågor.  

Sätter sig in i kundernas verksamhet 

för att erbjuda lokaler som är väl 

anpassade. Att veta var kunden 

ligger i konjunktur, känna till deras 

konkurrenter etc är viktigt för 

framgång. 

Värdeskapande 

förvaltning 

Bistå med 

kompetens, vara 

tillgängliga utanför 

kontorstimmar samt i 

vissa fall föreslå 

åtgärder i fastigheten 

gällande kundens 

verksamhet. 

Driftoptimering för att 

minska kostnader som 

också kan leda till lägre 

debitering av kund. 

Anpassning av 

förvaltning beroende på 

kundens egna 

förvaltningspersonal. 

Hitta lösningar så att kunden kan 

jobba så effektivt så möjligt. Vara 

lyhörda för kundernas behov. 

Anpassa egna personalens 

kompetens efter kundernas 

verksamhet.  

Långsiktiga 

kundrelationer 

Ja, genom att inte 

vinstmaximera i varje 

situation och ha en 

personlig relation till 

kunden. Förvaltare 

besöker kund minst 

en gång i kvartalet.  

Ja, genom god service och 

aktiviteter tillsammans 

med kundernas 

medarbetare.  

Ja, genom att arbeta tillsammans 

med kunden. Försöker skapa ett 

nätverk bland kunderna, så att de 

köper tjänster av varandra och får 

känslan av att arbeta tillsammans.  

Mätning av 

kundfokus 

Mäter ej 

kundtillfredsställelse, 

kundlönsamhet eller 

lönsamheten i 

kundfokus. 

Mäter ej 

kundtillfredsställelse via 

enkäter, sysslar istället 

med personlig kontakt. 

Mäter resultat per kund, 

Använder sig av NKI för att mäta 

kundtillfredsställelse. Använder 

också besök hos kund för att 

ytterligare mäta kundernas nöjdhet. 
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detta ligger sedan till 

grund för 

kontraktsförhandlingar. 

I den operativa verksamheten tas 

hänsyn till resultat per kund. 

Kundfokus 

kopplat till 

lönsamhet 

Tomma lokaler och 

lokalomställningar är 

två dyra sakerna 

inom kommersiella 

hyresmarknaden, 

kundfokus reducerar 

dessa kostnader.  

Det är dyrt att byta 

hyresgäst. Kundfokus 

innebär nöjda kunder som 

inte flyttar ifrån och leder 

till lönsamhet.  

Kundfokus som leder till nöjda 

kunder innebär en större möjlighet 

att ta betalt för lokalerna, vilket ger 

bättre lönsamhet. Det innebär också 

en reducering av kostnader eftersom 

kunderna sitter kvar i lokalerna 

längre. 
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5. ANALYS 
Här analyseras det empiriska materialet genom att respondenternas svar jämförs med varandra 

för att hitta likheter och skillnader, och för att sedan ställas mot den teoretiska referensramen. 

Här används delarna av analysschemat för att lättare skapa förståelse och sammanhang för 

svaren.  

 

5.1 KUNDFOKUS  
Gällande intervjuobjektens egna definitioner av kundfokus så menar Petersson att det först och 

främst handlar om att se bortom de direkta resultaten i samband med olika hyresgästärenden. Käck 

anser att kundfokus innebär att sätta kunden i centrum samt att så länge det är affärsmässigt 

uppfylla kundens behov. Jacobsson i sin tur berättar att kundfokus för honom innebär att arbeta 

efter hur kunderna resonerar, hur deras önskemål och efterfrågan ser ut samt att försöka 

prognostisera deras framtida efterfrågan. Det kan konstateras att Käck och Jacobssons 

uppfattningar om kundfokus i högre grad kopplas till företagets allmänna verksamhet, medan 

Peterssons uppfattning om kundfokus mer verkar kunna härledas till den dagliga, operativa 

verksamheten. Den här differensen i uppfattning beror troligtvis på olikheter mellan 

intervjuobjekten, snarare än att företagens uppfattningar om kundfokus skiljer sig nämnvärt. Detta 

eftersom frågan som ställdes syftade på intervjuobjektets uppfattning, snarare än företagets 

officiella hållning. Att Peterssons svar är mer kopplat till den operativa verksamheten skulle också 

kunna bero på att dennes roll i företaget i högre utsträckning innefattar tekniskt ansvar och enskilda 

kundkontakter. Käck och framförallt Jacobsson verkar ha yrkesroller som i högre utsträckning 

innebär att de är involverade i styrning av respektive företag. Av den anledningen ser de antagligen 

på kundfokus ur nyss nämnda perspektiv. Det ska dock noteras att både Peterssons och Käcks 

yrkestitlar är fastighetsförvaltare, men vad dessa titlar innebär verkar skilja sig åt mellan olika 

företag, därav kan deras olika syn på kundfokus bero på detta. Att uppfattningarna gällande vad 

kundfokus innebär skiljer sig åt mellan representanterna för de olika företagen är också värt att 

notera. Petersson, som arbetar på det minsta och lokala företaget, betonar kundfokus som något 

som finns i direktkontakt med kunderna. Käck och Jacobsson, vars företag är storleken större och 

finns på flera orter, ser på kundfokus som något övergripande som företagen arbetar med.  

 

5.2 INSIKT I KUNDERNAS VERKSAMHET  
Angående medvetenhet om och insikt i kundernas egna verksamhet så anger Jacobsson att de är 

väl medvetna, framförallt gällande om hyresgästerna i framtiden kommer ha behov av större eller 

mindre lokaler. Den här insikten i kundernas verksamhet får bolagen genom att vistas ofta ute hos 

kunderna. Käck menar att de sätter sig in i kundernas verksamhet för att på så sätt kunna erbjuda 

väl anpassade lokaler till kunden. Käck poängterar också att insikt i hur kunderna ligger i 

konjunkturen, deras närmsta konkurrenter, samt deras möjligheter och hot är avgörande för 

framgång. Käck berättar också att de försöker ligga ett steg före och på så sätt tidigt veta om 

kunderna behöver större eller mindre lokaler. Petersson, precis som Jacobsson och Käck, betonar 

att de har god insikt gällande ytmässiga frågor. Detta genom en löpande dialog som handlar om 
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vad de gör och vilka problem de har, och därmed menar Petersson att de generellt har god insikt i 

kundernas verksamhet, även om de finns differenser.  

Samtliga respondenter upplever att de har god insikt i kundernas egna verksamhet. Framförallt 

betonar de insikter gällande om kunderna i framtiden kommer behöva större eller mindre lokaler. 

Förmodligen beror detta på att företagen inte vill förlora kunder av den anledningen att de ej kan 

erbjuda lokaler i rätt storlek samt att de i så fall antagligen kommer få kostnader för 

lokalomställningar. Lokalomställningar ses som en av de största kostnaderna inom kommersiell 

fastighetsförvaltning enligt samtliga respondenter. Käck är den enda av respondenterna som 

egentligen poängterar vikten av att ha djupare insikt i kundernas verksamhet än endast ytmässiga 

frågor. En förklaring till det här skulle kunna vara företagens storlek. Käck berättar att Castellum 

genom sin storlek har lokaler lite överallt, och alltid finns någon fastighet ledig så att det finns 

möjlighet för kunderna att hyra extra lokaler. Fastighetsstaden och Fem Hjärtan, som är mindre, 

har antagligen inte samma möjligheter och måste därför fokusera sina ansträngningar på att försöka 

prognostisera kundernas framtida lokalbehov vid kontakt med kunderna. Detta för att inte riskera 

att tappa kunder på grund av ändrat lokalbehov. Castellum som inte behöver oroa sig på samma 

sätt för detta, kan i större utsträckning lägga sina ansträngningar på att försöka få en djupare insikt 

i kundernas verksamhet. Detta skulle kunna vara en förklaring till att det enbart är Käck som 

diskuterar djupare insikter i kundernas verksamheter.  

Ett kundfokuserat företag bör enligt Högberg & Högberg (2000), Sanderson (2015) och 

Hirschowitz (2001) ha insikt i och kunskap om kundernas verksamhet. Som nämns ovan, så menar 

samtliga respondenter att de i olika utsträckning har insikt i kundernas verksamhet. Däremot så 

förespråkar Hirschowitz (2001) och Högberg & Högberg (2000) en djupare insikt, gällande mer 

än enbart ytmässiga frågor. Käck är den respondent som i sin beskrivning av Castellums insikt i 

kundernas verksamhet verkar ligga närmast nämnda författares synsätt. Högberg & Högberg 

(2000) förespråkar exempelvis kunskap om kundernas behov och målsättningar för att på så sätt 

proaktivt kunna skapa mervärde för kunden. Den insikt som Petersson och Jacobsson beskriver 

gällande framförallt ytmässiga problem går i det avseendet inte djupt nog för att enligt Högberg & 

Högberg (2001) ge möjlighet att skapa ytterligare värde för kunden. Högberg & Högberg (2000) 

håller också med Käck i det avseendet att även de menar att förvaltaren, för att arbeta 

kundfokuserat, ska skapa så bra förutsättningar så möjligt för kunden att skapa värde för sig själv.  

 

5.3 VÄRDESKAPANDE FÖRVALTNING 
När det gäller att skapa värde för båda parter genom förvaltning så skiljer sig svaren åt. Käck 

poängterar att det är viktigt att hitta lösningar så att kunden kan arbeta så effektivt så möjligt, och 

menar att lyhördhet vad gäller kundens behov är viktigt. Käck menar också att Castellum i vissa 

fall kan behöva anpassa den egna personalens kompetens efter kundens verksamhet. Jacobsson i 

sin tur säger att det snarare är genom driftoptimering av fastigheterna som värde skapas för båda 

parter, detta genom att Fem Hjärtans kostnader går ner vilket också kan leda till lägre debitering 

av kunden. Jacobsson menar också att Fem Hjärtan anpassar sin förvaltning beroende på huruvida 

kunden har egen förvaltningspersonal. Till slut menar Petersson att Fastighetsstaden skapar värde 
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för båda parter genom att framförallt bistå med kompetens inom förvaltning och byggnation samt 

även saker som att vara tillgängliga utanför kontorstimmar.  

Synen på hur fastighetsbolagen skapar mervärde för kunden skiljer sig aningen mellan de tre 

respondenterna. En förklaring till det här skulle återigen kunna förklaras av storleken på företagen. 

Petersson på Fastighetsstaden, som är minst av företagen och enbart har fastigheter i Halmstad 

med omnejd, poängterar att de skapar mervärde genom vad som skulle kunna hävdas vara ett mer 

personligt synsätt. Jacobsson på Fem Hjärtan, som är aningen större och finns på ett flertal orter, 

diskuterar driftoptimering för att minska kostnader vilket kan argumenteras vara ett mindre 

personligt synsätt. Till slut så talar Käck på Castellum, som är betydligt större än övriga och 

rikstäckande, om saker som att i allmänhet vara lyhörda för kundernas behov. Detta skulle kunna 

uppfattas som ytterligare mindre personligt. Författarna vill tydliggöra att de inte lägger någon 

värdering i något av arbetssätten, men att skillnaden i svaren skulle kunna förklaras av att 

möjligheten till personliga arbetssätt för att skapa mervärde för kunden blir mindre ju större 

företagen blir. Det skulle också kunna vara så att skillnaderna i svaren kommer sig av att det inte 

direkt finns något, enligt referensramen, vedertaget sätt att konkret skapa värde för kunden. 

Exempelvis menar Blomqvist et al. (1999) att företaget i samverkan med kund skall optimera det 

direkta och indirekta värde som skapas i relationen. Hur det här konkret ska göras nämns inte och 

det kan därför antas att något “rätt” sätt inte finns, utan är upp till varje individuellt företag att 

avgöra. Av den anledningen kan det vara så att svaren skiljer sig beroende på hur 

intervjurespondenten tolkar begreppet “värdeskapande”. Exempelvis så pratar endast Jacobsson 

om driftoptimering, även om de övriga två företagen också rimligtvis sysslar med sådana 

aktiviteter, även om de inte nämner det som sätt att skapa värde för kunden. Ytterligare ett exempel 

är Käck som ensam nämner lyhördhet för kundens behov, vilket inte nödvändigtvis innebär att 

övriga företag inte lyssnar på sina kunder. 

Käck berättar att de i vissa fall anpassar personalens kompetens efter kundernas verksamhet. Detta 

arbetssätt överensstämmer väl med det Hoots (2005) förespråkar angående att utgå från kunden 

och därefter utforma sin egen verksamhet. Jacobsson och Petersson ger även de exempel på 

anpassningar efter kunden. Även om dessa inte är lika tydliga exempel på att utforma sin 

verksamhet efter kunden så överensstämmer det fortfarande till viss del med Hoots (2005) syn på 

hur kunden bör påverka hur företagen bygger upp sina arbetssätt.  

Samtliga respondenter pratar i någon utsträckning, och i olika former om, anpassning efter kunden. 

Blomqvist et al. (1999) delar detta synsättet och menar att leverantörer av tjänster numera måste 

tillgodogöra sig information från kunderna för att kunna anpassa sig därefter. Högberg & Högberg 

(2000) delar Peterssons syn gällande att bistå kunden med kompetens och menar att förvaltaren 

bör bistå med kunskap och kompetens för att arbeta på ett kundfokuserat sätt. Petersson beskriver 

också att en löpande dialog med kunden är en del av deras arbetssätt vilket Sanderson (2015) menar 

är en av två faktorer med störst inverkan på kundnöjdhet.  
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5.4 LÅNGSIKTIGA KUNDRELATIONER  
Petersson menar att några sätt för att bygga långsiktiga relationer med kunder kan vara att inte 

vinstmaximera i varje situation samt genom att ha en personlig relation till kunderna. Jacobsson 

berättar att Fem Hjärtan försöker ha god service för att få kunderna att stanna och på så sätt bygger 

långsiktiga relationer, han nämner även att de har gemensamma aktiviteter med kunderna i vissa 

fall. Käck poängterar att deras metod för att skapa långsiktiga kundrelationer innebär att arbeta 

tillsammans med kunden. De försöker skapa nätverk bland sina kunder så att de även handlar av 

varandra och på så sätt bildar en känsla av gemenskap.  

Förmodligen kan skillnaderna i svaren bland respondenterna kunna förklaras av skillnaderna i 

storlek hos företagen. Käck på Castellum, det största företaget, diskuterar en mer storskalig nivå 

gällande relationsbyggande där de med sin stora mängd kunder försöker utnyttja detta för att skapa 

en känsla av gemenskap och på så sätt vill bygga kundrelationer. Jacobsson på Fem Hjärtan, som 

är mindre, tycks arbeta på ett mer småskaligt sätt där de fokuserar på att ge god service till den 

enskilde kunden för att få de att stanna kvar. Petersson på Fastighetsstaden, som är ytterligare 

något mindre, diskuterar istället personlig kontakt med kunderna som ett sätt att bygga långsiktiga 

kundrelationer. Återigen så läggs ingen värdering i de olika arbetssätten, utan storleken på 

företagen används endast som ett potentiellt sätt att förklara att skillnaderna i svaren kan bero på 

att möjligheterna till relationsbyggande förändras beroende på hur stora företagen är. En annan 

faktor som skulle kunna förklara skillnader i svaren kan vara att Petersson, till skillnad från de 

andra två respondenterna menar att kundfokus innebär att se bortom de direkta resultaten från varje 

hyresgäst. Av den anledningen så skulle Peterssons svar kunna bero på skillnaden i 

respondenternas definitioner av kundfokus. 

Som diskuteras ovan så har de olika företagen olika möjligheter att syssla med relationsbyggande. 

Kamrul & Rahman (2015) menar att företag med högre frekvens på sina kundkontakter har större 

möjligheter att genom CRM få lojala kunder och ökad kundtillfredsställelse. Detta skulle kunna 

innebära att Petersson som beskriver ett mer personligt sätt att bygga relationer har en större 

möjlighet att omvandla det till lojala och tillfredsställda kunder, jämfört med de övriga två. Detta 

instämmer Abiala (2000) med när hon berättar att närhet till kunden ger sken av en närmare 

känslomässig relation. Reichheld (1996) konstaterar att långa kundrelationer med tiden ger högre 

vinster. Detta stämmer väl överens med samtliga respondenternas strävan efter att bygga 

långsiktiga relationer med sina kunder.  

 

5.5 MÄTNING AV KUNDFOKUS  
Käck berättar att de använder sig av NKI-mätningar för att mäta kundtillfredsställelse, samt 

kompletterande besök för att känna av hur nöjd kunden är. I den operationella verksamheten tas 

även hänsyn till resultat per kund. Jacobsson beskriver att de inte mäter kundtillfredsställelse men 

att de mäter resultat per kund. Petersson i sin tur menar att de inte mäter kundtillfredsställelse eller 

resultat per kund. Ingen av respondenterna mäter lönsamhet kopplat till kundfokus.  

Vad gäller mätning av kundtillfredsställelse kan det konstateras att de två minsta företagen, Fem 

Hjärtan och Fastighetsstaden inte anser sig syssla med detta. Författarna menar dock att de genom 
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sin regelbundna, personliga kontakt med kunderna som de beskriver gör en typ av mätning. Istället 

för att mäta kundtillfredsställelse genom enkäter så görs mätningar “i huvudet” på de anställda 

som regelbundet är i kontakt med kunderna och på så sätt känner av huruvida kunden är nöjd eller 

ej. Detta är något de troligtvis har möjlighet att göra eftersom de, i relation till exempelvis 

Castellum, är förhållandevis små och har färre kunder. Så i detta fallet, eftersom de två företagen 

är relativt lokala, har de möjlighet att göra sina mätningar genom personlig kontakt snarare än 

genom utskickade enkäter. Castellum i sin tur är betydligt större och kan därför antas ha svårare 

att mäta kundernas nöjdhet endast genom personlig kontakt. Av den anledningen behövs NKI-

undersökningar för att mäta nöjdhet, dessa beskrivs dock kompletteras med personlig kontakt. 

Exempel på detta beskriver Käck kan vara att äta lunch på samma ställen som kunderna.  

Kaplan & Norton (1996) menar att det som inte mäts inte kan styras upp. Det kan konstateras att 

alla respondenter officiellt eller inofficiellt sysslar med mätning av kundnöjdhet, vilket möjliggör 

att se hur arbetet företaget gör får för utfall gällande kundnöjdhet. Det ska dock noteras att Kaplan 

& Norton (1996) ser vissa svagheter med att mäta kundnöjdhet, eftersom även om företagen 

konstaterar att de har låg kundnöjdhet så vet de fortfarande inte exakt vad de gör som är 

undermåligt. Alla respondenter talar i olika utsträckning om mätning genom personlig kontakt, 

vilket borde ge bättre möjligheter att förstå vad kunderna eventuellt är missnöjda med, jämfört 

med endast mätningar via enkäter. Gällande mätning av kundlönsamhet så menar Kaplan & Norton 

(1996) att målet för ett företag bör vara lönsamma kunder, och att det inte alltid är så att nöjda 

kunder är lönsamma. Jacobsson kan anses ligga närmast i linje med Kaplan & Nortons (1996) 

konstaterande, då de är de enda av respondenterna som officiellt mäter resultat per kund. Övriga 

respondenter riskerar att endast veta om deras kunder är nöjda eller inte, och inte veta om de är 

lönsamma.  

 

5.6 KUNDFOKUS KOPPLAT TILL LÖNSAMHET  
Jacobsson beskriver att deras resonemang kring lönsamhet kopplat till kundfokus är att det är dyrt 

att byta hyresgäster och att ett kundfokus innebär att kunderna inte flyttar ifrån och detta därmed 

leder till lönsamhet. Käck i sin tur menar att kundfokus leder till nöjda kunder vilket innebär en 

större möjlighet att ta betalt för lokalerna som hyrs ut, vilket ger ökad lönsamhet. Käck poängterar 

också att nöjda kunder har en tendens att tala om för sina vänner att de är nöjda. Käck menar också 

att kundfokus reducerar kostnader för att byta hyresgäst eftersom kunderna sitter kvar längre i 

lokalerna om företaget har ett kundfokus. Petersson menar till slut att tomma lokaler och 

lokalomställningar, alltså byte av hyresgäster, är de två dyraste sakerna inom den kommersiella 

hyresmarknaden och att ett kundfokus reducerar de kostnaderna. Ingen av de tillfrågade 

respondenterna har ett utarbetat sätt att härleda kostnaderna för kundfokus till ökad lönsamhet.  

Samtliga respondenter resonerar kring att kundfokus reducerar kostnaderna för att hyresgäster 

flyttar ifrån lokaler, samt reducerar kostnaderna för lokalanpassning till nya hyresgäster. Däremot 

så är Käck ensam om att även mena att kundfokus ökar deras möjligheter att ta betalt för sina 

lokaler. Den här skillnaden skulle kunna bero på att Castellum i sitt kundfokus arbetar med att 

skapa nätverk bland sina kunder, samt ställer sitt rikstäckande kontaktnät till kundernas 

förfogande. Exempelvis berättar Käck att de hjälper till att sätta sina egna leverantörer i kontakt 
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med kunderna om de har behov av det. Den här typen av ytterligare tjänster som Castellum arbetar 

med, skulle kunna förklara varför de, men ej de övriga företagen, anser att kundfokus innebär att 

de kan ta mer betalt för sina lokaler. Detta skulle också kunna bero på att Castellum, jämfört med 

de andra två företagen, är betydligt större. Av den anledningen skulle det kunna vara så att de har 

en bättre förhandlingsposition vid prissättning av sina lokaler, och kan därför ta ut ett högre pris 

på grund av sitt kundfokus. En förlorad kund för de mindre företagen, Fastighetsstaden och Fem 

Hjärtan, kan antas slå hårdare mot deras verksamhet jämfört med en förlorad kund för Castellum. 

Av den anledningen kanske det är så att de mindre företagen behöver vara försiktigare vad gäller 

ökad prissättning till följd av sitt kundfokusarbete. Detta skulle kunna förklara varför 

Fastighetsstaden och Fem Hjärtan endast ser kundfokus som ett sätt att reducera kostnader, medan 

Castellum ser det som ett sätt att både reducera kostnader och öka intäkter.  

Vid en jämförelse av respondenternas svar mot de olika faktorerna som Reichheld (1996) 

konstaterar leder till ökad vinst ju längre kundrelationer fortgår, kan följande utläsas:  

Käck på Castellum resonerar kring att kundfokus ger nöjda kunder vilket ger Referenser i form av 

att nöjda kunder berättar för andra, Kostnadsbesparingar genom reducering av kostnader för 

hyresgästbyte samt Intäktsökningar genom möjligheten att ta betalt för mervärdesskapande 

tjänster inom kundfokus.  

Petersson och Jacobsson på Fastighetsstaden respektive Fem Hjärtan menar att deras kundfokus 

får Kostnadsbesparingar som följd, eftersom nöjda kunder som sitter kvar i lokalerna reduceras 

kostnaderna för lokalomställningar och byte av hyresgäst.  

Sammanfattningsvis, vad samtliga respondenter är överens om är att kundfokus reducerar 

kostnaderna för det som i modellen nedan kallas Acquisition cost, alltså anskaffningskostnader. 

Respondenterna verkar anse att kostnaderna för anskaffning av kunder är så pass stora att resurser 

som läggs på kundfokus leder till lönsamhet. 
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Figur 4: Lojala kunders lönsamhetseffekt. Källa: Reichheld (1996). 

 

För att koppla respondenternas resonemang kring lönsamhet kopplat till kundfokus kan också 

modellen som Shapiro et al. (1987) tagit fram användas, se nedan. De olika typerna av kunder som 

kan finnas framgår av modellen och diskuteras i den teoretiska referensramen. Samtliga 

respondenter menar att olika kunder är olika resurskrävande, men inget av företagen kategoriserar 

kunderna därefter. Däremot används Shapiros et al. (1987) modell för att i allmänhet förklara 

resonemangen som respondenterna utvecklade gällande lönsamhet kopplat till kundfokus. Nedan 

följer Shapiro et al. (1987) figur med tillägg av författarna för att illustrera respondenternas 

allmänna resonemang gällande lönsamhet kopplat till kundfokus. 
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Figur 5: Original från Shapiro et al. (1987), med pilar tillagda av författarna. 

 

I figuren symboliserar de röda pilarna kostnaderna för kundfokus genom en ökad “cost to serve” 

per kund. Den förväntade effekten på nettopriset representeras av de gröna pilarna i figuren. 

Eftersom respondenterna inte kategoriserar sina kunder så antas resonemangen gälla för samtliga 

typer av kunder, därav de fyra uppsättningarna av pilar i modellen. Vad respondenterna dock tror, 

men inte kan härleda exakt, är att kostnaderna för kundfokus övervägs av ett högre nettopris till 

följd av framförallt kostnadsbesparingar. Kopplat till Reichhelds (1996) konstaterande att vinsten 

ökar ju längre en kundrelation fortgår så bör detta innebära att den gröna pilen i figuren ovan blir 

längre ju längre relationen med kunden fortlöper. Det ska dock noteras att Käck nämner risken 

med att lägga för mycket tid på kundfokus, och menar att det finns en övre gräns för hur nöjda 

kunderna bör vara. Detta för att det i sådana fall finns en risk för att det ytterligare arbete som 

företaget lägger ner på att få nöjda kunder, alltså kundfokus, inte leder till lönsamhet längre. I 

figuren ovan så skulle den punkten i sådana fall infinna sig när den röda och den gröna pilen är 

lika långa. Detta överensstämmer även med det Blomqvist et al. (1999) konstaterar gällande att för 

stora skillnader i hur olika kundrelationer hanteras riskerar att ha en negativ effekt på företagets 

effektivitet och resursanvändning. Även Kaplan & Norton (1996) diskuterar den här övre gränsen 

för kundnöjdhet och konstaterar att mätning av kundlönsamhet hindrar företag från att gå över den 

här gränsen. Ivarsson (2005) delar Käcks åsikter gällande balansgången mellan arbete med 

kundfokus och effektivitet när han konstaterar att helt skräddarsydda lösningar för varje enskild 

kund ger väsentligt högre kostnader.  
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6. SLUTSATSER 
Här presenterar vi våra slutsatser, vilket är svaret på vår frågeställning utifrån den genomförda 

studien. Här diskuteras även teoretiska och praktiska implikationer, samt avslutas med en 

diskussion kring förslag till fortsatt forskning. 

 
Studiens frågeställning är uppdelad i två delar, nedan besvaras de två delarna utifrån den här 

studien.  

 

Hur och varför arbetar fastighetsbolag kundfokuserat vid förvaltning av 

kommersiella fastigheter? 

Genom att: 

- Ha insikt i kundernas verksamhet, framförallt vad gäller ytrelaterade frågor. 

- Bygga långa kundrelationer genom personlig kontakt, skapande av kundnätverk och god 

service. 

- Skapa värde för kunden genom lösningar som ger kunden möjlighet att skapa värde åt sig 

själv. Detta genom driftoptimeringar, anpassning av kompetens hos egen personal, hög 

tillgänglighet och genom att ställa sin kompetens till kundens förfogande.  

- Mäta kundnöjdhet, vilket sker via både enkätundersökningar och genom personliga 

kontakter.  

 

Hur och varför arbetar fastighetsbolag kundfokuserat vid förvaltning av 

kommersiella fastigheter? 

 

Studien konkluderar att den främsta anledningen till att arbeta kundfokuserat vid förvaltning av 

kommersiella fastigheter är övertygelsen att kundfokusering leder till nöjda kunder. Nöjda kunder 

i sin tur innebär att kunderna stannar kvar längre i fastigheterna vilket leder till 

kostnadsbesparingar eftersom kostnaderna för lokalanpassningar minskar. Ytterligare anledningar 

till att arbeta kundfokuserat som framkommit i studien är möjligheten att ta ytterligare betalt för 

lokalerna som en följd av kundfokusering samt att kundfokusering leder till goda referenser.  

 

6.1 TEORETISKA IMPLIKATIONER 
Studiens teoretiska bidrag är huvudsakligen att bidra till en ökad förståelse för hur kundfokuserat 

arbete ter sig inom kommersiell fastighetsförvaltning. Ytterligare teoretiska implikationer är ett 

bidrag till förståelsen av resonemangen som ligger bakom ett kundfokuserat arbete inom 

kommersiell fastighetsförvaltning. 
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6.2 PRAKTISKA IMPLIKATIONER 
Det praktiska bidraget från studien är att kasta ljus över den balansgång som finns mellan den 

kostnad som kundfokusarbete för med sig och de positiva effekter det för med sig. Förhoppningen 

är också att visa yrkesverksamma inom fastighetsbranschen vikten av mätning av framförallt 

kundlönsamhet inom den kommersiella fastighetsbranschen, för att på så sätt få bättre översikt 

gällande arbetet kring kundfokus och dess lönsamhet. 

 

6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Vi anser att det finns ämnen som delvis berörts av den här studien men som behöver utforskas 

vidare. Förslag på dessa ämnen är: 

- Respondenterna i den här studien talar alla om kostnader kopplat till byte av 

hyresgäst. En studie som fokuserade endast på balansgången mellan kostnader för 

kundanskaffning och kostnader för att behålla kunder samt balansgången däremellan skulle 

vara intressant. 

- En studie som kopplar kostnaderna för kundfokus till lagen om avtagande 

avkastning, alltså en studie som skulle kunna ge indikationer på vid vilken nivå av 

kundnöjdhet som kunden är som mest lönsam.  

- En studie som liknar den här men som undersöker hur kundfokus ter sig på 

marknaden för hyresbostäder och resonemangen kring ett sådant arbete där. 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE  
 

Bakgrund- (Uppvärmning/Eget intresse) 

1. Beskriv företagets verksamhet kortfattat. 

2. Vad är din yrkestitel och vad är ditt ansvar i företaget? 

Kundfokus- (Blomqvist et al., 1999; Ivarsson, 2005; Hoots, 2005; Högberg & Högberg, 2000) 

1. Vad innebär det för er att ett företag är kundfokuserat?  

2. I vilken utsträckning är ni kundfokuserade?  

3. I vilken utsträckning är ni medvetna om era kunders egna verksamhet och hur det går för 

den? (Ex. vet ni vilka typer av verksamheter som finns i era lokaler och hur det isåfall går 

för dem?) 

4. Hur skapar ni, tillsammans med kunden, värde genom er förvaltning? (Ex. erbjuder tjänster 

utöver själva lokalytan?) 

5. I hur stor utsträckning anpassar ni er förvaltning efter varje enskild kund?  

6. Är det ni eller kunderna som tar initiativ till förbättringar i fastigheterna? (Hur går detta 

till?) 

CRM- (Kamrul & Rahman, 2015; Hoots, 2005; Hirschowitz, 2001; Reichheld 1996) 

1. Bygger ni långsiktiga relationer med era kunder? (Om ja, hur och varför?)  

2. Hur ofta och på vilket sätt har ni kontakt med era kunder? 

3. Hur tar ni tillvara på information ni får från era kunder? (Ex. saker som kommer upp i 

vardagliga situationer mellan er och hyresgäst) 

4. I hur stor grad påverkar kunderna hur ni arbetar och organiserar er? (Ex. anpassar sig 

kunderna efter vad ni erbjuder, eller anpassar ni er efter vad kunderna vill ha?) 

Gapmodellen- (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985; Grönroos, 2002) 

1. Upplever du att ledningen vet vad kunderna har för förväntningar på er förvaltning? 

2. Upplever du att ni lever upp till den kvalitet på förvaltning som bestämts? 

3. Upplever du att er förvaltning lever upp till de förväntningar som kunderna har? 

Brukarmedverkan- (Eriksson, Glad & Johansson, M., 2014) 

1. Involveras kunderna i förvaltningen av fastigheterna? Varför/Varför inte? Isåfall, på vilket 

sätt? (Ex. hur stort inflytande har de i själva förvaltningen) 

BSC- (Kaplan & Norton, 1996; Tucker & Pitt, 2009) 

1. Mäter ni saker som till exempel kundtillfredsställelse och kundlönsamhet?  

2. Hur används eventuella mätningar? 

Incitament- (Svetoft, 2008; Reichheld, 1996) 

1. Upplever ni att det finns ekonomiska skäl att arbeta kundfokuserat inom 

fastighetsförvaltning? 

2. Upplever ni att det finns moraliska skäl att arbeta kundfokuserat inom fastighetsförvaltning 
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