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Abstract 
We describe in this work - how the commercial real-estate companies build relationships with 
their tenants. We describe also how the tenants experience these relationships with the real-
estate companies. This work acts about relationships and its build-upp and conserving. The 
literature about the working ways with relationships in the commercial real estate sector is not 
so extensive, despite an increased popularity of relationship-marketing since beginning of 
1990s. We choosed to examine how the relationships functions nowadays with help of 
interviews targeted to contacts in five of us selected real-estate companies. We have applied 
questionnaires, direct and telephone interviews on 5-7 of the real-estate companies' tenants in 
order to examine their point of view, concerning common relationship with the real-estate 
company. Our method is edified with “triangel-method” - a research strategy where one uses 
several sources or methods around a certain research problem, in order to get more reliable 
results. The real estate companies’ usaly split the tenants to pasive or active and then suit their 
engagement according to this fact. This creates tenants who were doubtful if real-estate 
company wants to build long-term relations with them. Realy-estate companies’ can 
transferred these tenants to satisfied customers with increased engagements and 
understanding.In the resultes from survey appears a wish from “pasive” tenants about bigger 
engagements and more understanding from landlord. The survey points out even a big 
problem in the matter of mediating of rules from the tenancy-agreement to the tenant. Moust 
common problem is when tenants believe that the real-estate company will deal with things 
that they actually shall take care of themselves. Our conclusion is that the commercial real 
estate companies should produce better and clearer tenancy agreements. By using our 
helpdevice thet we named for “cover” can this mediating of rules from tenancy-agreement be 
mouch easier.In this way, the tenants' dissatisfaction due to misunderstandings can be limited, 
at the same time as they get one simple source of information about premises and its usage to 
enjoy. Our wish is that the commercial real-estate sector will have benifit of this survey. With 
this survey about relations in commercial real-estate branch, we wanted to create a discussion 
and increasd understanding about importance of making special literature for this subject. We 
even sudjest that it is of interest to introduce a course like “Relationsmarketing adapted for the 
commercial real-estate branch” that can be a part of programe “Economical real-estate 
management.”     

Important keywords in this work  
 Relationships, profitability, customer dialogue, customer satifaction, win-win, Facility 
Management, Green Building, word-of-mouth, word-of-mouse 
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Words and its abbreviations that occur often in the work  
Relationship marketing (RM), Facility Management (FM), and Coustomer Relationship 
Management (CRM) 

Titel: Hur bygger fastighetsbolagen relationer med sina hyresgäster? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Milan Mihaljica och Sölve Wängman 

Handledare: Per-Arne Wikström 

Datum: 2010 den 28 Maj 

Sammanfattning 
Vi beskriver i detta arbete - hur de kommersiella fastighetsbolagen bygger relationer med sina 
hyresgäster. Vi beskriver även hur hyresgästerna upplever dessa relationer med 
fastighetsbolagen. Detta arbete handlar om relationer - dess byggande samt bevarande. 
Litteraturen kring arbetsätten med relationer i kommersiella fastighetsbranschen är inte så 
omfattande, trots en ökad popularitet av relationsmarknadsföring sedan början av 1990-talet. 
Vi valde att undersöka hur relationerna fungerar nuförtiden med hjälp av intervjuer riktade till 
kontaktpersoner i fem av oss utvalda fastighetsbolag. Vi har även tillämpat enkäter, direkt och 
telefonintervjuer med 5-7 av fastighetsbolagens hyresgäster, för att få med deras synvinkel 
angående den gemensamma relationen med fastighetsbolaget. Vår metod är uppbyggd med 
trianguleringsmetoden - en forskningsstrategi där man använder flera källor eller metoder 
kring ett visst forskningsproblem för att få ett tillförlitligare resultat. Fastighetsbolagen delar 
vanligen in hyresgästerna i passiva och aktiva, samt anpassar sitt engagemang därefter. Detta 
skapar hyresgäster som blir tveksamma om fastighetsbolaget ville bygga långsiktiga relationer 
med dem. Fastighetsbolagen kan omvandla dessa till nöjda kunder med ett ökat engagemang 
och förståelse. I resultaten från undersökningen framträder en önskan från ”passiva” 
hyresgäster om större engagemang och mer kundträffar med hyresvärden. Undersökningen 
påvisar även ett stort problem gällande förmedling av regler från hyreskontrakten till 
hyresgästen. Oftast förekommande problem är att hyresgästen tror att fastighetsbolaget skall 
åtgärda saker som de egentligen ska göra själva. Vår slutsats är att de kommersiella 
fastighetsbolagen bör framställa bättre och tydligare hyreskontrakt. Med användning av oss 
framtagna hjälpredan som vi kallar för ”pärmen” kan denna förmedling av kontraktsregler 
betydligt underlättas. Hyresgästernas missnöje orsakad av missförstånd kan då begränsas, 
samtidigt som de får en enkel informationskälla rörande lokalen och dess användning att 
nyttjas av. Vår önskan är att den kommersiella fastighetsbranschen skall ha nytta av denna 
undersökning. Vi vill även med denna undersökning av relationer i den kommersiella 
fastighetsbranschen, skapa en diskussion och en ökad förståelse för vikten att ta fram 
speciellanpassad litteratur i ämnet. Vi anser även att det skulle vara intressant att införa en 
kurs som exempelvis ”Relationsmarknadsföring anpassad för den kommersiella 
fastighetsbranschen” som kan vara med i programmet ”Ekonomisk fastighetsförvaltning”.  
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1 Inledning 
”Bra relationer är som fina viner, de blir bara bättre med åren!”1

Relationsbanden är starkare än kontraktbindningstid, eftersom den första är ett val som 
hyresgästen gör och är kontinuerligt en del av, medan den andra är ett val som hyresgästen har 
tagit och är då bunden till denna vare sig han vill det eller inte. Relationsbanden upphör 
således när man själv vill, medans kontraktbindningstid löper ut vid ett i förväg bestämt 
datum.  

 

Fastighetsbolagen skriver kontrakt med sina hyresgäster på 3-10 år. Relationerna är således 
långa, men inte automatisk bättre bara för den anledningen.  

1.1 Syfte 
Syftet är att beskriva hur de kommersiella fastighetsbolagen skapar och bevarar sina relationer 
med hyresgästerna. Vidare vill vi även ta reda på hur hyresgäster upplever sina relationer med 
fastighetsbolagen.  

1.2 Valet av ämne samt förslag till fortsatt forskning 
Denna undersökning vänder sig till personer intresserade av kundrelationer i den 
kommersiella fastighetsbranschen, men även i närliggande branscher.  

Nuvarande och framtida fastighetsförvaltare samt studerande och forskande inom 
relationsrelaterade ämnen kan jämföra hur andra brancsher bygger relationer i hänseende till 
den kommersiella branschen. 

Vi vill även föreslå att det i framtiden införs ett ämne som exempelvis 
”Relationsmarknadsföring anpassad för den kommersiella fastighetsbranschen” – för 
studerande som läser till fastighetsförvaltare.  

Vi anser att vikten av miljöengagemang kommer att öka i framtiden för både 
fastighetsbolagen och hyresgästerna. Därför kommer vi med stort intresse följa fortsatt 
forskning i ämnet. Förslag till fortsatt forskning önskas även angående ”pärmen” som föreslås 
av oss i bilaga 2, samt förslag av hjälpmedel angående snöproblematiken på taken som 
behandlas i bilaga 3. 

1.3 Bakgrund 
Vi har valt att undersöka hur man arbetar med att bygga och bevara relationer, då vi ansåg att 
dessa kunskaper kan vara värdefulla för dem som vill arbeta med fastighetsförvaltning inom 
den kommersiellasektorn eller bostadssektorn. Vi ansåg som självklart att även vi själva borde 
skapa relationer, med parter vars relationer vi ville skaffa oss en bättre förståelse om, 
nämligen hyresgäster och hyresvärdar.  

Vi fann inte mycket skrivet i litteraturen om relationer mellan kommersiella fastighetsbolag 
och dess hyresgäster. Vår ambition var att välja ut lämpliga delar av relationsrelaterad 
litteratur. På så sätt kunde vi utforma det vi ansåg vara lämpligt och behövligt angående 

                                                 
1 (Eriksson Eva 1999, s. 117)  
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litteraturen i ämnet, anpassat i första hand till kommersiella fastighetsuthyrningen av lokal- 
och butiksutrymmen . 

Vi ville även samla in empiri för att kunna få användning av denna teori. Detta gjorde vi 
genom att intervjua flera kommersiella fastighetsbolag samt några av deras hyresgäster.  

Vi bestämde oss sedan att intervjua fem kommersiella fastighetsbolag som helt eller till 
övervägande del hyr ut lokaler till olika slags företag, myndigheter eller föreningar. 
Fastighetsbolagen är dock storleksmässigt olika, även vad det gäller ägandestrategi det vill 
säga vad bolagen anser som geografiskt attraktiva objekt och områden. Vi valde denna mix av 
bolag för att få ett bredare spektrum av relationer. Bolagen som blev intervjuade är Brostaden 
och Hufvudstaden i Stockholm samt Diös, Norrvidden och Nordic Leisure i Gävle.  

Intervjuerna med de fem fastighetsbolagen gav oss en djupare förståelse för hur relationer 
fungerar i den kommersiella fastighetsbranschen avseende kontors- och butikshyresgäster.   

Vi ville även ge hyresgästerna en möjlighet att beskriva sin synvinkel av relationen med 
fastighetsbolaget. Det är alltid lättare att få en klarare bild av relationen, när båda inblandade 
parter själva har fått säga sitt. 

Med hjälp av teori ville vi sedan utvärdera resultaten av undersökningen och även föreslå 
förbättringar. Behov av förbättringar varierar beroende på vilket bolag det handlar om. Detta 
kan vi mer i detalj förklara till de intervjuade bolagen, som önskar detta efter att de har läst 
vårt arbete. Vi har tänkt oss detta som ett tack för den tid som bolagen har avsatt för oss, 
samtidigt kan detta vara en nyttig form av feedback för fastighetsbolagen. 

1.4 Avgränsning  
Examensarbete är uppdelat i tre huvuddelar: teori samt empiri från två olika parter, nämligen 
hyresvärdar och hyresgäster. För att bättre kunna förklara detta ska vi presentera 
avgränsningen i tre separata delar här nedan. 

1.4.1 Avgränsning av teori  
Valet av teorin styrdes till en början av syftet. Vi fokuserade på material rörande 
relationsmarknadsföring i olika former, fastighetsbranschtidningar och fastighetsrelaterad 
information på internet.  

Eftersom vi inte lyckades hitta någon litteratur som tar upp ämnet vi valt för vårt syfte, har vi 
bestämt oss att göra en sådan själva med hjälp av lämplig litteratur och empiri.  

Avgränsningen går således ut på:  

• Att hitta tillfredsställande information för att motivera frågor vi ansåg som viktiga. 
• Att hitta tillfredsställande information för att kunna resonera kring svaren på dessa 

frågor. 
• Att undersöka och ge förslag till vad vi anser bäst kan lösa bekymmer som de 

intervjuade fastighetsbolagen själva har kartlagt.  
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• Att undersöka vilka tjänster som hyresgästerna trivs eller inte trivs med, genom att 
kartlägga vad som bekymrar dem samt att resonera hur man bör lösa dessa problem.  

• Att skaffa material angående problem som vi har kartlagt, men även de vi anser bör tas 
upp, samt att föreslå en eller flera tänkbara lösningar för dessa. 

• Att bedöma vad hyresvärdarna och hyresgästerna är överens om, samt vart går 
meningarna isär angående deras gemensamma relation. 

• Att skaffa oss information som slutligen kan hjälpa med, att framställa ett arbete som 
kan vara till nytta, för både hyresgäster och hyresvärdar dvs. en win-win situation.2

I den senare fasen av arbetet med insamling av teori har vi kunnat ta nya riktningar, tack vare 
vår empiri från fastighetsbolagen och dess hyresgäster. På så sätt har olika problem som trätt 
fram under arbetets gång fått styra informationsinsamlingen, och avgränsningen kunde 
etableras först när vi fått tillfredsställande förståelse för problemen. Denna teori vi valde finns 
i avsnitt 3.  

  

För det mesta har vi även kunnat föreslå en eller flera lösningsförslag. Lösningsförslagen har 
vi presenterat vanligtvis i slutet av frågorna i avsnitt 4.2.1–4.2.11 samt 5.1.1–5.1.8. 
Lösningsförslagen är tänkt att användas av fastighetsbolagen men bör även gynna 
hyresgästerna, det vill säga en win-win situation. 

1.4.2 Avgränsning av intervjuerna till att omfatta fem fastighetsbolag 
I fastighetsbranschen är det de kommersiella bolagen med inriktning på kontors- och 
butiksuthyrning som mest använder sig av ett relationsanpassat arbetssätt med sina 
hyresgäster. Vi har därför valt att avgränsa vår undersökning till att avse de intervjuade 
fastighetsbolagens kontors- och butikshyresgäster.  

Vi ville skapa en ”miniatyr” av den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige.  Företagen 
som valdes ut är verksamma inom samma bransch, men har något annorlunda affärsideèr. Att 
företagen skiljer sig åt storleks- och affärsmässigt (se även 1.2 och 4.1), har olika preferenser 
angående sin ägandestrategi och vad som är geografiskt attraktiva objekt - är ett val som vi 
har tagit. Detta för att få ett brett spektrum av relationer som bör leda till en djupare förståelse 
av dessa. 

 Inspelningar av intervjuerna har varat 30-60 minuter och har gett oss möjlighet att optimera 
informationsflöden.  

Vi har valt att kort beskriva de fem intervjuade bolagen i avsnitt 4.1.1–4.1.5 med allmänt känd 
information. Läsaren skall själv kunna anskaffa denna information med hjälp av bolagets 
internethemsidor, läsning av några fastighetstidningar och årsresultat. Vår avsikt med detta 
var inte att jämföra dessa bolag med varandra. Vi ville beskriva dessa bolag för läsaren på ett 
sätt där likheter och olikheter träder fram. Bolagets olikheter skulle bidra till vår grund-idé, 
samt ge oss en bredare spektrum av relationer. Även om fastighetsbolagen har olika 
affärsidéer, är målet densamma - långa och lönsamma kundrelationer med dess hyresgäster. 

                                                 
2 Win-win situation uppstår då båda parter i exempelvis en affärsuppgörelse eller relation får fördel för egen del. 
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I samband med den hårda vintern 2009-2010 har ingen i Sverige undgått snökaoset (förutom 
de som bor i Spanien eller liknande varmare ställen under vintern). Många har fått klättra upp 
på taket av sin fastighet för första gången, och vissa har fått ”se taket” ramla in i 
vardagsrummet tyngt av snön. Bilaga 3 är därför tillägnat till alla fastighetsägare och 
snöentusiaster. 

1.4.3 Avgränsningen av enkäter blev 23 hyresgäster   
Vi ville även att hyresgästerna skulle komma till tals, samt få en möjlighet att visa sin sida 
och uppfattning av relationen med fastighetsbolagen.  

Vi hade velat intervjua och har träffat 30 hyresgäster, men med en naturlig avgränsning blev 
det till slut 23 som deltog. Anledningen till detta var att vi inte ville ställa till problem för 
fastighetsbolagen. Hyresgästerna skulle inte störas mer en nödvändigt. Det blev ca 5-7 
hyresgäster per fastighetsbolag. Hyresgästerna hade möjlighet att välja bland fyra olika sätt att 
svara på vår enkät (se även 2.4) .  

Vi hade möjlighet och vilja att intervjua alla 30 hyresgäster, men det var bara två som ställde 
upp på detta. De flesta företag vi besökte var kundintensiva så vi hade stor förståelse och är 
tacksamma för de enkäter vi fick. De två inspelade intervjuerna var naturligtvis mest 
informationsrika och varade mellan 10-30 minuter.  

När vi hade analyserat det insamlade materialet kom vi fram till att mängden av information 
var tillfredsställande, eftersom vi fick svar från en betydande mängd hyresgäster. De samlade 
svaren blev således avgränsningen för informationsflöde från hyresgästerna. Samtidigt gav 
oss svaren även nya riktningar av teorisökning och nya problem att lösa. 

Relationer är något man bör uppleva för att få en bättre förståelse av. 
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1.5 Disposition 
Kapitel 1: Innehåller inledning där vi tar upp att fastighetsbolagen och hyresgästerna har långa 
kontrakt som bygger på den gemensamma relationen mellan parterna. Sedan redogör vi syftet 
med arbetet - hur fastighetsbolagen och hyresgästerna upplever sina relationer med varandra. 
Vi tar även upp exempel på fortsatt forskning i detta kapitel. I bakgrundsavsnittet berättar vi 
varför det är intressant att studera relationer, och slutligen den sista delen i kapitel ett 
beskriver hur vi har avgränsat detta arbete. 

Kapitel 2: I metod delen, beskriver vi tillvägagångssättet för denna studie. 

Kapitel 3: I avsnitt 3.1.1- 3.1.9 beskrivs de åtta relationerna som vi ansåg passa enligt 
nummerföjld från Gummessons bok ”Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R.”Detta 
underlättar för läsaren att hitta och gemföra. Efter varje relation tar vi även andra författares 
förslag som underrubriker till Gummesson. I avsnitt 3.2 l- 3.2.11 finns mer teori som också är 
lämplig för empiri delen. 

Kapitel 4: Här beskriver vi inledningsvis de intervjuade bolagen i avsnitt 4.1.1- 4.1.5. 
Frågorna och svaren från de intervjuade fastighetsbolagen redovisas i avsnitt 4.2.1- 4.2.11, 
samt deras kopplingar med teori delen. I frågorna har vi valt att tillsammans med teori och 
empiri föra resonemanget även med egna reflektioner. Där vi ansog vara lämpligt har vi 
skrivit lösningsförslag för vissa problem vi lokaliserade med fastighetsförvaltningen. I avsnitt 
4.3 sammanfattar vi den första delen av empiri som finns i 4.2. 

Kapitel 5: Här behandlas svaren från hyresgästernas synvinkel angående den gemensamma 
relationen med fastighetsbolagen i avsnitt 5.1.1- 5.1.8. Sammanfattning av hyresgästernas 
svar finns i 5.2. 

Efter det femte kapitlet finns litteraturlistan. 

Bilaga 1 – är ett vanligt förekommande lokalhyreskontrakt. 

Bilaga 2 – är ett exempel på vad som bör ingå i ett hyreskontrakt för att slippa missförstånd, 
vi kallar den hjälpredan för ”pärmen”. 

Bilaga 3 – Här kan man läsa om den hårda vintern 2009-2010. 
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2 Metod 
Vi har ägnat oss åt litteraturstudier, intervjuer och enkäter för att svara på följande fråga:  

”Hur de kommersiella fastighetsbolagen bygger relationer med sina hyresgäster?” 

Det finns olika marknadsföringsmodeller exempelvis: konsument-, varu-, tjänste-, 
relationsmarknadsföring och så vidare. 

Vi anser att det är relationsmarknadsföring som är mest intressant för denna uppsats, därför att 
relationsmarknadsföring handlar om just relationer som vi vill undersöka. Vi har läst teori om 
hur författarna Gummesson och Blomqvist förespråkar att relationsmarknadsföring bör 
används. Vi har även läst andra examensarbeten rörande relationsmarknadsföring och ”nöjd 
kund index” (NKI) undersökningar samt läst i branschtidningar för att få en aktuell bild av 
fastighetsbolagen och dess kunder.  

Vi har med hjälp av intervjuer och enkäter fått en situationsbild av hur 
relationsmarknadsföring fungerar nuförtiden. Efter en jämförelse av teori och empiri hoppas 
vi åstadkomma en god grund till att kunna svara på vårt syfte. 

2.1 Induktiv metod 
 I den induktiva metoden undersöks först verkligheten och sedan utformas en teori utifrån det 
insamlade materialet.3

Eftersom vi har undersökt verkligheten med intervjuer och enkäter och sedan tillämpat teorin 
som vi anser vara lämplig så blir vår metod den induktiva. 

  

2.2 Validitet och reliabilitet  
Med validiteten försöker man bedöma om tillvägagångssättet som man har valt för sin 
forskning egentligen mäter det som man vill mäta.4

Reliabilitet ska svara på frågan om man kan lita på - att när någon exempelvis svarar ”Ja” på 
vår fråga verkligen ville svara ”Ja”och inte ”Nej”. Reliabilitet är enklare att mäta då man vet 
hur intervjuerna eller enkäterna har gått till.  

 I praktiken är det svårt att fastställa 
validiteten. Frågor man ställer bör vara tydliga och lättförståeliga.  

Validiteten väger något tyngre en reliabilitet och när den är låg kan läsaren knappast ha 
användning av arbetet. Situationen är något bättre då validiteten är god men reliabiliteten svag 
– eftersom man bara behöver göra om frågorna och intervjuerna eller enkäter. I det första 
fallet måste troligen hela arbetet göras om! 

  

                                                 
3 (Backman 2008, s. 54) 
4 (Gummesson, Resultatinriktad marknadsföring 1992, s. 160) 
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2.3 Subjektivistisk vetenskapstradition 
Den subjektivistiska vetenskapstraditionen är ett förhållningsätt till kunskap där den sociala 
världen är skapad av människor och genom att studera mänskligt delaktighet och deltagande 
ökas förståelsen i densamma.5

Vi har valt den subjektivistiska vetenskapstraditionen, och det är även så vi motiverar 
tillvägagångssättet med intervjuer och undersökningar, för att öka förståelsen i relationer 
mellan de hyresgäster och medarbetare i fastighetsbolagen som ingick i vår undersökning. 

 

2.4 Intervjuer, enkäter och konfidentielitet 
Validiteten i intervjuerna med fastighetsbolagen anser vi vara hög, då vi själva var närvarande 
vid samtliga, och på så sätt kunnat förstärka validiteten när de intervjuande eller vi själva 
märkte att diskussionen var på väg i oönskad riktning. Fyra intervjuer är inspelade hos 
fastighetsbolagen och en telefonintervju har vi fört över till skriven form.  

Reliabiliteten anser vi vara väldigt hög då hyresgästerna har fått liknande frågor, och kunnat 
ge sina svar oberoende av fastighetsbolag. Dessutom är våra frågor inte utformade att primärt 
ge svaren om påståendet är sant eller falskt. Frågorna handlar om relationer och vi är 
intresserade av hur dessa två olika parter det vill säga hyresgäster och fastighetsbolagen 
upplever varsin sida av denna relation som finns dem emellan. Även om svaren blir helt olika 
så kan de ändå vara sanna ur varje parts synvinkel. 

18 av hyresgästerna svarade i enkätform, där ett förfrankerat brev med svaren skickades till 
våra hemadresser. En har valt att svara per e-post, två har ställt upp på en inspelad intervju 
och två hade vi telefonintrevjuer med. 

Vi har valt att bortse från svaren där vi tydligt märkte att vår fråga inte var besvarade på ett 
korrekt sätt - för att öka validiteten.  

Reliabilitet bör vara hög då vi har lovat konfidentiellitet det vill säga att svaren inte kommer 
att förknippas med hyresgästerna eller bolaget. 

2.5 Kvalitativ och kvantitativ metod 
En undersökning kan göras med inriktning på kvantitativ eller kvalitativ forskning. Vilken 
metod man väljer är helt beroende av vilken frågeställning man har i sin rapport.  

Den kvantitativa metoden används då bearbetningen av det insamlade materialet behöver en 
statistisk bearbetning.  

Den kvalitativa metoden används däremot då forskaren har frågeställningar som kräver en 
verbal analysmetod.6

I denna uppsats har vi använt oss av båda dessa metoder, den kvalitativa för intervjuer hos 
fastighetsbolagen och till två hyresgäster. Men vi har också använt den kvantitativa metoden 
för huvuddelen av hyresgästerna genom enkätundersökningar. 

  

                                                 
5 (Andersson 2000, s. 14)  
6 (Backman 2008, s. 33) 
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2.6 Empiri, teori och egna slutsatser  
Vår empiri består av två delar: 

• Intervjuer med fastighetsbolagen 
• Enkäter och intervjuer med hyresgästerna 

Vi har valt att blanda empiri med lämplig teori då vi behandlar svaren från intervjufrågorna. 

 I början av svaren sammanfattar vi kort vad som komma skall. I slutet av varje svar har vi 
lyft upp det vi ansåg vara av särskild vikt med tanke på en given fråga och relationen mellan 
fastighetsbolagen och hyresgästerna.  

Empiri har vi kopplat med teori i teoridelen. På så sätt kan läsaren lättare överskådligt finna 
teori som är kopplad med empirin.  

Läsare som är mer bevandrade med relationsfrågor och -marknadsföring behöver inte läsa 
arbetet i kronologiskt ordning, utan kan exempelvis läsa i empirin och med hjälp av 
kopplingar titta vid behov i teorin.  

2.7 Triangulering   
Triangulering som forskningsstrategi förekommer då man använder flera källor eller metoder 
kring ett visst forskningsproblem.7

 

 

  

                                                 
7 (Edvardsson 2008, s. 8) 



18 
 

2.8  Sammanfattning av vår analysmodell 
Vi har använt oss av följande metodval: induktiv-, kvantitativ-, kvalitativ-, och subjektivistisk 
metod, på ett sätt som vi ansåg håller hög nivå av validitet och reliabilitet. 

 Induktiv           Validitet och Reliabilitet  

 

 

    

       Kvantitativ och Kvalitativ    Subjektivistisk metod 

 

Figur 2.1 Trianguleringsmetoden med flera metoder 
Slutligen har vi analyserat svaren från intervjuerna och enkäterna med triangulering. Vi ville 
med detta söka bekräftelse mellan teori, empiri och vår egen uppfattning. Empiri som man 
hittar stöd för i beprövad teori hos erkända forskare och författare i ämnet, väger alltid tyngre 
än empiri som inte fått bekräftelse eller som någon som håller med. 

 

           Enkäter  

    

        

 
          Intervjuer                       Teori 

 

 

 

Figur 2.2  Ett annat exempel på trianguleringsmetod med flera källor 
Om man gör en undersökning av en hyresvärd och ett antal hyresgäster med antingen 
intervjuer eller enkäter och kopplar det till lämplig teori för att till sist tolka och analysera 
detta, så får man ett ytterligare exempel på triangulering.  

 

Triangulering 

Relationen mellan 
fastighetsbolagen och 

hyresgästerna 
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3. Teori 

I 3.1.1- 3.1.8 finns åtta relationer från Gummesson som vi ansåg vara relevanta, samt andra 
relationsforskares liknande slutsatser som underrubriker till Gummessons relationer. 
Förutom Gummessons ”4 P till 30 R” finns även ”Relationsmarknadsföring”, ”Kunden är ditt 
Varumärke”, ”Marknadsföringens tio dödsynder”, ”Facility management” och ”Kommersiella 
fastigheter i samhällsbyggandet” 

3.1 Lämplig blandning av teori 
En av de mest populära böckerna inom relationsmarknadsföring i Sverige är 
Relationsmarknadsföring: Från ”4 P till 30 R” av Gummesson. Vi har tittat närmare på åtta av 
Gummessons trettio relationer, då vi tyckte att dessa är relevanta för vår studie av de fem 
kommersiella fastighetsbolagen och relationer med dess kunder. 

3.1.1 Relation 5 - Servicemötet: interaktion mellan kund och tjänsteleverantör  
• Interaktion mellan fastighetsbolagen och hyresgästen – här syftas det på 

”frontlinjen” medarbetare som har direkt och indirekt kontakt med kunderna.  
Direkt kontakt har oftast förvaltare, förvaltningsassistent och uthyrare. Indirekt 
kontakt har kundtjänst, telefonväxelpersonal, fastighetsskötare och 
fastighetsvårdare. (se 4.2.7) 

• Interaktion mellan kunderna (customer-to-customer) - en dansrestaurangs 
kärnverksamhet är helt beroende av att kunderna ska dansa med varandra.(se 
4.2.2) 

3.1.2 Relation 8 - Närrelation kontra distansrelation till kunden  
Av litteraturen kan man få ett intryck av att marknadsundersökningar, särskilt med kvantitativ 
data förstärkt med statistiska formler ger ett kraftfullt beslutsunderlag. Närheten till kunden 
verkar inte vara av intresse. Enligt Gummessons uppfattning är det precis tvärtom. 
Interaktionen med kunden är det viktiga och behovet av undersökningar är ofta något som 
visar tecken på misslyckande.8

Exempelvis har inte marknadsavdelningen den rätta kontakten med kunderna, eller med 
personalen på fältet – eftersom man inte vet vad som händer. Man tvingas då med kundernas 
hjälp att försöka avhjälpa detta. Sedan används dessa insamlade rapporter med hjälp av 
Powerpoint och framställs i färgstarka och förföriska diagram som underlag för beslut i 
framtiden.  

 

 I andra fall behövs undersökningar, eftersom det kan vara svårt att överblicka den pågående 
verksamheten. Statistiskt och datormässigt har kundnöjdhetsundersökningar förbättrats 
alltsedan George Gallup började med representativa opinionsundersökningar på 1930-talet. 
Deras tidigare fokusering på attityder har kompletterats med annat, som intresse för 
kundbeteende och sambandet kundnöjdhet och lönsamhet. Customer Relationship 

                                                 
8 (Gummesson, 2002, s. 107) 
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Management (CRM)9

Relationen till en kund kan vara en nära relation som är indirekt och opersonlig via 
marknadsundersökningar eller genom andra rapporter. (Se vidare i 4.2.9, 4.2.11, 5.1.1 och 
5.1.5)  

 erbjuder nya möjligheter att använda kunddata och statistiska samband. 
Trots denna utveckling är Gummessons slutsats att marknadsundersökningar är komplement 
till den kunskap man på ett naturligt sätt skaffar sig i kundrelationerna och interaktion.  

 

 

Närhet    

 

 

 

                     

Distans                    Marknadsundersökning  

 

Figur 3.1.2  Närrelation kontra distansrelation 
 

I sökandet efter ”närhet” skriver Gummesson att det väsentliga är att skilja mellan förståelsen 
genom egen upplevelse och förståelse via mellanhänder. I marknadsundersökningar har 
förståelsen för kunden gått via data som insamlats, och sammanställts, tolkats av andra och 
där andra också kommer med rekommendationer. Detta kan ha vissa fördelar, nämligen att 
utomstående kan ge sin syn om kunderna, men det är endast ett komplement.  

Exempel: Ingvar Kamprad IKEA:s grundare och styrelseordförande, äger i slutet av 
verksamhetsåret 2009, 267 varuhus i 25 länder.10

                                                 
9 (Blomqvist Ralf, 2004, s. 84) 

 Så länge varuhusen var få, kunde ledningen 
hålla närkontakt med kunderna och personalen. Ledningen för ett enskilt varuhus kan hålla 
denna kontakt, medan koncernledningen och huvudkontorets personal i praktiken saknar 
denna möjlighet. Som kompensation för kontaktproblemen infördes antibyråkratveckor (se 
4.2.3) Dessa antibyråkratveckor innebär att en chef på koncernkontoret, en vecka per år ska 
arbeta i ett varuhus. Kamprad har sagt i en intervju att han aldrig kan lita på statistisk eller 
rapporter, utan själv vill titta efter hur det är ute i verkligheten. Det har visat sig att det 
faktiskt går att hålla nära kontakt med frontlinjen (se 4.2.3), personalen och kunderna även i 
stora företag. 

10 http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_and_figures/index.html   (26 april 2010) 

Leverantör Kund 

Kund Leverantör 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_and_figures/index.html�
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Företagsledning och personal kan om de vill - gömma sig i mängden, och behöver sällan ta 
individuellt ansvar för relationen med kunden. Det sociala avståndet kan minskas på många 
olika sätt och många av de 30 R:en handlar om att reducera det sociala och psykiska 
avståndet. Så enkla saker som att träffa en kund över lunch (se 4.2.4) påverkar inställningen. 
Gummessons slutsats: ”Man kan bara förstå kunder om man regelbundet träffar kunder, 
tränar sin empati och reflekterar över sina iakttagelser.”11

3.1.2.1 Tre nivåer som kan knyta kunden till företaget  

  

Relationsmarknadsföring kan enligt Blomqvist ske på tre olika nivåer, beroende på vilka 
bindningar som företaget använder sig av för att öka kundlojaliteten. Ju högre nivån är desto 
större är fördelarna med relationsmarknadsförings strategi.12

Nivå 

  

Typ av bindningar Grad av tjänste 
anpassning 

Viktigaste MF element Differentierings 
potential 

 
1 

Monetära 
Detaljhandel: ICA –
kort COOP;s - med 

mera 

 
LÅG 

 
PRIS 

 
LÅG 

Lätt att imitera 

 
2 

Monetära och Sociala 
Harley – Davidson 

MEDIUM 
HÖG – ”To ride 
and have fun” 

 
PERSONLIG 

KOMMUNIKATION 

 
MEDIUM 

 
 

3 
Monetära, Sociala och 

Strukturella 
 

MEDIUM till 
HÖG 

TJÄNSTE LEVERANS 
I branschen där man skriver 

avtal på flera år 

 
HÖG 

Svår att imitera 

Tabell 3.1.2.1 Tre nivåer av bindningar för att förstärka kundlojaliteten 
Relationsmarknadsföring på första nivån kännetecknas av att företaget använder priset som ett 
medel för att öka det kundupplevda värdet.  

Relationsmarknadsföring på den andra nivån använder också priset som medel, men 
kombinerar detta även med andra åtgärder i syfte att etablera sociala band med kunden.  

Relationsmarknadsföring på tredje nivån innebär att företaget knyter strukturella band med 
kunden utöver de sociala och monetära banden (se 4.2.4). 

Utgångspunkten med relationsmarknadsförings strategi av tredje graden är att förse kunden 
med värdeöknings system som han inte kan erhålla eller använda på egen hand, eller som inte 
finns tillgängliga på annat håll för kunden.  

3.1.2.2 Strategiska nyckelpersoner i fastighetsföretagets ”skelett-organisation” 
Strategiska nyckelpersoner syftar inte bara på chefspersoner eller specialister som 
beställarkompetens eller controller, utan är i lika hög grad olika typer av operativ personal. I 
ett fastighetsföretag med en uttalad kundorientering kan t.ex. fastighetsskötaren definieras 
som strategisk. Det är han eller hon som är företagets ansikte utåt och står för huvuddelen av 

                                                 
11 (Gummesson, 2002, s. 112) 
12 (Blomqvist Ralf, 2004, s. 31) 
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kundkontakterna, och det är denna grupp som mer än någon annan är avgörande för kundens 
uppfattning om företagets servicekvalitet.13

Servicekvalitet avgörs av kunden i ”sanningens ögonblick”, det vill säga när kundkontakten 
uppstår. I ett facility managementföretag står driftpersonalen för 90 procent av 
kundkontakterna, därför kallas dessa för skelett organisation (se 4.2.3 och 5.1.5) – dem som 
håller ihop företaget .

 

14

3.1.2.3 Kundrelationens matematik 

 

Alla kunder vill inte engagera sig, eller ha en relation med företagen. För att få en ytterligare 
bindning till kunden kan man anpassa dialogen och sitt erbjudande. Då får man en teknisk och 
funktionsmässig bindning genom en specialanpassad produkt. För att skapa en stark relation 
till kunden måste man:15

• Skapa en känsla av tillhörighet 

 (se 4.2.10, 4.3 och 5.1.5) 

• Få kunden att känna sig utvald 
• Kundanpassa och hålla en personlig dialog 

Resultatet blir då att relationen stärks. 

 

+ 

    

   + 

   

    = 

 

Figur 3.1.2.3 Exempel på hur man kan få en stark kundrelation 

3.1.3 Relation 9 - Relation till den missnöjde kunden 
Hur ett fastighetsföretag förhåller sig till sina missnöjda kunder är både beroende av ansvariga 
personens beteende och organisationskulturen den verkar i. Personen som ska ta sig an 
klagomål, har större möjlighet att lösa kundens problem med en större befogenhet från 
företagsledningen, och support från delaktiga medarbetare som är nödvändiga i 
problemlösningen.16 17

                                                 
13 (Grandin Anna Carin, 2002, s. 58)  

(se 4.2.9)  

14 Ibid, s. 85  
15 (Eriksson Eva, 1999, s. 56)  
16 (Kotler 2004, s. 22) 
17 (Blomqvist Ralf 2004, s. 67) 

Tillhörighet 

Utvaldhet 
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Första bilden här under - ansvarig person kontra missnöjd kund vid klagåmålstillfällen, vilket 
innebär en snabb åtgärd (se 5.1.4). Detta eftersom kontaktpersonen är i den positionen att han 
själv kan erbjuda eller besluta angående lämplig åtgärd. 

 

  

  

 

Figur 3.1.3.1 Korttidsåtgång med klagomålsärende 
Den andra bilden - kundtjänst med begränsade befogenheter och mellanhand, vilket oftast ger 
tveksamt åtgärdsresultat. Här kan processen förlängas från några timmar till flera dagar. 
Klagomåls ärenden kan även ”tappas bort” eftersom hanteringen blir invecklad och ställer 
större krav på medarbetarnas internkommunikation. 

 

 

 

 

Figur 3.1.3.2  Långtidsåtgång med klagomålsärende – oftast förorsakad av begränsad 
befogenhet  

3.1.3.1 Kundklagomål och kundavhopp 
Två vanliga skäl till varför de flesta missnöjda kunder inte klagar är: 

• Det är krävande att klaga då man måste lämna ut en del av sig själv. 
• Det är sällan som kontaktpersonen uppmuntrar kunden att ge användbar 

feedback i synnerhet inte negativ sådan. 

 Fastighetsbolagen bör uppmuntra hyresgästerna att klaga ifall de är missnöjda av dessa två 
skäl: 

• Fastighetsbolagen får möjlighet att ta reda på det som gick snett, och ges 
samtidigt möjlighet att i framtiden förebygga liknande problem eller fel. 

• Fastighetsbolag undviker negativ word-of-mouth och word-of-mouse (se 3.2.7, 
4.9, 5.1.4) som är svår att reparera. 

Om fastighetsbolaget vill skapa lyckade rutiner för hantering av klagomål, bör personalen ges 
möjlighet att få nödvändig kunskap genom utbildning - antingen internt eller genom extern 
kompetens inom klagomålshantering. Förutom utbildningen bör personalen utrustas med 
befogenheter och stöd att hantera klagomål på ett för hyresgästerna tillfredställande sätt. På så 
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sätt skapas lämpliga medel för återställande – kunnig personal som bemästrar den svåra 
uppgiften att återta fastighetsbolagens rykte i kundens ögon. 

Fastighetsbolaget kan inte alltid lyckas med konsten att både ha en nöjd och lönsam hyresgäst 
för bolaget. Avsaknad av ömsesidigt värdeskapande är något som fastighetsbolaget måste se 
över, och i så fall avsluta den olönsamma relationen (se 5.1.4). Även här krävs det speciella 
rutiner och processer, samt kunniga medarbetare som jobbar med att aktivt avsluta relationer 
med hyresgäster som av olika orsaker inte är lämpliga för fastighetsbolagen (se 3.2.1).  

3.1.4 Relation 11 - Kunden som ”medlem”  
I kommersiella sammanhang är det vanligt att medlemskap används för att få långsiktiga 
kundrelationer (se 4.2.7). Ett exempel: Den som köper en Harley-Davidson och blir medlem i 
Harley-Owners`Group (HOG) får ett erbjudande om försäkringar, larmassistans, tävlingar och 
tidskrifter. Viktigast av allt, man får en möjlighet att träffa andra som har samma intresse. 
HOG är ett exempel på en växande marknadsstrategi, där medlemskap förknippas med i första 
hand, möjligheten att roa sig och en trevlig gemenskap. Att kunden tillhör en förening 
kommer sekundärt.  

Visst medlemskap är mer krävande än annat, och en del medlemskap är även dyra. 

Man kan också bygga upp en databas över medlemmarna, så det finns möjlighet att göra en 
individualiserad behandling. Information om konsumenten har länge använts inom 
marknadsföringen, långt före IT tiden. Om ett medlemskap är lättimiterat minskar dess effekt 
i marknadsföringen. 

3.1.5 Relation 12 - E–relation  
Med begreppet e-relation menas relationer, nätverk och interaktion med hjälp av IT18

Meningsfull information kan omvandlas till relationer och e-nätverk kan konstrueras för att 
hantera relationer, inte för att enbart hantera information. IT kan i vissa lägen göra saker 
snabbare, billigare och enklare. Men den stora revolutionen är egentligen att IT skapar 
marknader, relationer och roller. Delvis samspelar dessa, men IT skulle inte ges så stor plats 
om det bara handlade om teknologi och rationalisering.  

. Det är 
svårt att inte påverkas av företags och medias utspel, framför allt när dessa bildar sin egen 
verklighet hur orealistisk den än visar sig vara. Med dagens IT integreras telekom-, dator- och 
mediabranschen, med olika historier och kultur. En våg av kommunikation och 
relationsbyggande skapas med Internet, där också interaktionen kan äga rum (se 4.2.7).  

E-relationer är rent tekniskt distansrelationer som kan förvandlas till en ny typ av 
närrelationer. E-relationen har skapat ett ökat behov av att träffas, inte som man tidigare 
trodde - ett minskat behov. En tänkbar förklaring är att e-relationens snabbare och enklare 
kommunikation gör det möjligt med fruktbara personmöten, både för att arbeta och för att 
umgås.  

                                                 
18 IT är en förkortning av informations teknologi. 
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Datorn gör det möjligt för personal att komma ihåg kunders vanor och behov. Exempelvis 
använder hotellkedjan Marriott en databas som kopplar kundernas önskemål med inlagda 
uppgifter angående kundens kreditkortsnummer, rabattavtal, icke rökare och önskemål om 
rummets belägenhet. Detta system möjliggör en bättre service för kunden både vid beställning 
och vid hotellvistelsen. Detta är en praktisk åtgärd som skapar en bindning, men inte någon 
nära personrelation. Däremot kan den användas för en positiv interaktion mellan ett visst 
Marriottshotellspersonal och en gäst exempelvis när denne checkar in eller ut. 

3.1.6 Relation 13 - Parasociala relationer: relationer till varumärken och objekt 
En relation uppfattas nog av de flesta som relationen mellan människor. Men det finns också 
parasocial relation - en relation till objekt och symboler, vilket indirekt ofta innebär relationer 
till människor (se 5.1.4). Relationen till företag och deras varor och tjänster är ofta opersonligt 
men ändå viktigt i marknadsföringen. Detta på grund av föreställningar och image som den 
ger upphov till i vårt medvetande.  

Granskar man närmare image, varumärken och kvalitet blir det uppenbart att verkligheten 
finns i kundernas hjärna och hjärta - inte nödvändigtvis en faktisk verklighet. Positionering är 
en strategi som går ut på att företaget varan eller tjänsten blir tilldelad en egen plats, en cell i 
kundens hjärna, så kunden spontant väljer ett visst varumärke när ett köp är aktuellt.  

Kunden märker förr eller senare om företaget kan leva upp till sin image eller inte. Ett 
exempel: Kosmetikaindustrin kan endast leva upp till en del av det dem förmedlar: ungdom, 
skönhet, lycka, uppskattning och rikedomar - men konsumenten vill gärna tro på det.  

3.1.7 Relation 15 - Den gröna relationen 
Den gröna relationen handlar i mångt och mycket om etik och samhällsansvar och 
accepterande av att många intressenter påverkar marknadsföringen. Etik och samhällsansvar 
står delvis i motsats till kommersiella intressen men kan också ofta kombineras med dem till 
nytta för alla parter. Affärsvärlden har dock ofta mycket svårt att ta till sig detta, att se det 
positiva snarare än att förfalla i – det går inte i vår bransch.  

I marknadsföringens praktik tänker vi primärt i ett mikroperspektiv och ofta på kort sikt. 
Företag strävar visserligen efter långsiktig lönsamhet och överlevnad, men vanligen tar det 
kortsiktiga över. Konsumenten är ofta mest fokuserad på att tillfredställa sina ögonblickliga 
behov.  
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Gummessons bedömning av företagens sätt att relatera sig till den gröna kvalitetsdimensionen 
och att hantera grön marknadsföring i tabell form: 

Företagen som drivs av 
juridiska hänsyn 

Företag som drivas av PR-
mässiga hänsyn 

Företagen som drivs av 
miljövärderingar 

 
Defensiv strategi 

 

Utnyttjar uppkommande 
tillfällen till positiv publicitet 

och kampanjer 

 
Offensiv strategi 

Kostnad som skall undvikas Ett sätt att skapa positiv image Basen för intäkter och 
lönsamhet 

Kunderna bryr sig egentligen 
inte om miljön 

Kunderna bryr sig om miljön i 
viss utsträckning 

Kunderna kräver att miljö och 
hälsa beaktas 

Motstånd Kosmetika ”green washing” Ingår i affärsidén 
Hot Mode Möjlighet att skapa bestående 

konkurrensfördelar 
Låter domstolen avgöra Försöker bli uppfattad som ett 

samhällsmedvetet företag 
Genuint samhällsintresse 

Tabell 3.1.7 Grön marknadsföring 
Tabellen delar in företagen i tre kategorier, den första drivs av juridiken och bortser från miljö 
och hälsa så länge företaget inte blir fälld i domstol. Den andra kategorin representerar en PR- 
mässig ansats som följer de värderingar som återfinns i 4P. Att påverka kundens uppfattning 
ses mest som ett informationsproblem. Den tredje kategorin omfattas fortfarande av få företag 
- även om intresset för miljöcertifiering (ISO 14000) har växt. 

Företagets roll ses traditionellt som begränsad till produktion och marknadsföring, och 
konsumentens roll är att konsumera och lämna ifrån sig sopor. Kommunen har i uppdrag att ta 
hand om detta. I ett ekologiskt perspektiv måste allt beaktas (se 5.1.8).  

3.1.7.1  Från Fastighetsnytt 2009 nummer 4 
I USA är frågan högaktuell angående målet att reducera slöseriet med energi i byggnader. 
Enligt U.S. Department of Energy står byggnader för 40 procent av den amerikanska 
energikonsumtionen. År 2007 var 6 procent av alla kommersiella fastigheter i USA klassade 
som energieffektiva eller på väg att bli det i enlighet med LEED-programmet och siffran spås 
nu bli 10 procent 2010 (se 5.1.8). 

”LEED står för Leadership in Energy and Enviromental Design och är världens ledande 
system för miljöcertifiering av byggnader. Certifieringen utförs och verifieras av en 
oberoende tredje part genom den amerikanska miljöorganisationen United States Green 
Building Concil, USGBC. LEED-märkningen har nu spritts till över 60 länder, bland annat 
som en följd av att multinationella bolag med säte i USA väljer att märka sina fastigheter 
även utomlands. LEED är uppbyggt på ett poängsystem. Ett projekt kan samla poäng inom 
sex olika kategorier. Hållbar planering, Vattenhushållning, Energi och klimat, Material och 
resurser, Inomhusmiljö samt Innovation och design. Beroende på hur många poäng man 
samlar kan byggnaden nå fyra nivåer: Certified, Silver, Gold eller Platinum”.(se 5.1.8)19

                                                 
19 (Fastighetsnytt nummer 4, 2009) 
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3.1.7.2 Från Hans Lind och Stellan Lundström ”Gröna byggnader” 
Fastighetssektorn har kommit i fokus angående klimat och miljödebatten eftersom den svarar 
för en stor del av energiförbrukningen – särskilt energi för uppvärmning. Begreppet ”grön 
byggnad” har etablerats världen runt och ett antal nya kontorsbyggnader i Sverige har klassats 
som gröna byggnader. 

En grön byggnad är enligt EU en byggnad som har 25 procent lägre energiförbrukning 
jämfört med äldre byggnader.20

Enligt en undersökning från USA har miljömärkta kontorshus ca 2 procent högre hyra samt 
lägre vakansgrad än byggnader utan miljömärkning. Det vanligaste tre grupperna som 
eftertraktar miljömärkta byggnader är: 

 

• Företagen som har ”mindre miljö vänlig” verksamheten exempelvis gruv och 
oljeföretag. 

• Företagen med högutbildad personal där attraktiva kontorslokaler utgör ett 
slags dragmagnet för att rekrytera dessa. 

• Organisationer och myndigheter (se ”aktiva hyresgäster” 4.2.5) som har viss 
frihet och inte behöver agera strikt affärsmässigt.21

 
 

3.1.8 Relation 27 - Intern marknadsföring: relationer till ”personalmarknaden”  
Internmarknadsföring förekommer när ledningen applicerar marknadsföringskunnande som 
från början utvecklades för extern marknadsföring - på den interna marknaden det vill säga till 
personalen (se 4.2.3) . Med andra ord ska det inte vara stor skillnad på intern och extern 
marknadsföring. Intern marknadsföring är till omfattningen större än den externa. Exempelvis 
har hyresgästerna tillgång till kundnät och kundtidning, medan fastighetspersonalen även har 
en egen personaltidning och intranät (personalens egen loggin), personalmöten, olika former 
av intern utbildning och informationsuppdatering.  

3.1.8.1 - Hellre en medarbetare än motarbetare  
Det är väldigt stor skillnad om företaget har hög eller lågmotiverade medarbetare. 

Lågmotiverade medarbetare går till jobbet för att de måste, och de ser sitt jobb som en jämn 
plåga. Deras prestationsinsatser är minimala och intresset för företagets utveckling är låg. Det 
är en självklarhet för den lågmotiverade medarbetaren att inte lära sig något nytt. Den 
lågmotiverade medarbetaren vill bara att dagen skall ta slut. Han ser kundkontakter som något 
nödvändigt ont. Därför bör man undvika att lämna över viktiga arbetsmoment till den 
lågmotiverade medarbetaren om möjligheten finns. 

Högmotiverade medarbetare ser med glädje fram emot att varje dag jobba med sina 
arbetsuppgifter (se 4.2.3). Dessa medarbetare tar väl hand om sina kunder och deras 
förhoppning och inlevelse är att kunden skall återkomma igen. Dessa medarbetare har som 
ambition att bli bättre och bättre. 
                                                 
20 (Lind Hans 2009, s. 107) 
21 Ibid, s. 109 
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Lågmotiverade medarbetare har en prestationsreserv som företaget inte får tillgång till. 
Medarbetarnas prestationsreserv gynnar inte företaget. Den blir en förlorad outnyttjad 
kapacitet istället.22

För att öka delaktigheten hos medarbetarna kan man: 

 

• Tydliggöra ledningens förväntningar och mål 
• Involvera och belöna medarbetarna 
• Utbilda 
• Skapa forum för kundfrågor 
• Skapa god interninformation (se 4.2.3) 

För medarbetarna i alla företag krävs två saker för att kunna påverka arbetet och det är 
engagemang och systemstöd.23

3.1.8.2 – Hur kan företag hanterar sina anställda bättre?  

 

Företag bör inte anställa en massa medarbetare utan att ge dem rätta förutsättningar. En första 
förutsättning för att lyckas är att ledningen har klart definierat företagets värderingar, vision, 
mission samt positionering och målgrupp tydligt. Först när företaget har gjort detta kan de leta 
efter den rätta personalen. Vidare är det viktigt att de anställda är noga utvalda, bra utbildade 
och välmotiverade (se 4.2.3).  

Ett exempel: Om ett sjukhus har hög omsättning på sjuksköterskor på grund av att man 
insisterar att alla sjuksköterskor skall jobba lika mycket, oberoende om de är gifta, singel eller 
har småbarn. Sjuksköterskor som har familj är mindre förtjusta i att jobba kvällar och helger.  
Sjuksköterskor som inte har familj kanske föredrar att gå ut och dansa hela natten, och då kan 
det vara väldigt obehagligt att stiga upp tidigt - som vissa morgonskift kräver. Ett sätt kan 
vara att införa flexibla arbetstider och bättre arbetsvillkor, där man får viss frihet att skriva 
sina ”favoritskiftstider”.24

3.1.9 En sammanfattning av värderingarna inom relationsmarknadsföring enligt 
Evert Gummeson: 

  

1. Marketingmanagement bör ses som marknadsorienterad företagsstyrning – 
meningen är att företag ska styras på ett sätt där alla känner sig delaktiga. Ett 
synsätt där ”marknadsförare på heltid” anses medarbetare från marknads och 
försäljningsavdelningen. De andra i företaget anses vara”marknadsförare på 
deltid”. 

2. Långsiktigt samarbete och win-win – Ett synsätt där kunden betraktas som 
medpart och inte motpart. Samspel med kunden leder till plussummespel, dvs. 
parternas relation ökar värdet till både hyresgästen och fastighetsbolaget (se 
4.2.4).  

                                                 
22 (Eriksson Eva 1999, s. 46)  
23 Ibid s. 47 
24 (Kotler 2004, s. 42) 
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3. Alla parter i en relation har ansvar för det som händer - Ett exempel är att 
fastighetsbolagen utformar tjänsten som kombinerat med kundens önskemål 
förändras och utvecklas. 

3.2  En samling av relevant teori från olika författare rörande 
relationsmarknadsföring och fastighetsförvaltning av kommersiella fastigheter 
Relationsmarknadsföring är inget nytt fenomen, man började redan i början på 1990 talet 
introducera den i Sverige. Evert Gummeson och Ralf Blomqvist är de två mest kända 
författare inom relationsmarknadsföring i Sverige. RM är inget ytterligare verktyg i 
marknadsföringens verktygslåda, utan RM handlar om att lägga hela kundrelationen till grund 
för en verksamhet, vars mål är att göra det möjligt för kunder att uppleva ett värde (nytta) av 
samverkan med ett givet företag, detta skapar tillfredställda och trogna kunder.  

Lönsamhet kan öka på två sätt: 

1. Genom större kundlojalitet - kan kundomsättningen minskas så minskar 
företagets behov av marknadsföring. Företaget behöver inte jaga nya kunder. 
”Det är billigare att behålla än att attrahera en ny kund”. Trogna kunder kan 
göra grattis marknadsföring åt företaget genom Word-of-mouth till möjliga nya 
kunder. 

 
2. Genom större kostnadseffektivitet - när kundbasen är känd, kan företaget bättre 

rikta in sin marknadsföring till rätt mottagare – och på så sätt minska spillet i 
sin marknadsföring.25

En relationsmarknadsförings strategi och en trogen kundbas är inte alltid lika med lönsamhet. 
Företaget måste få till en ömsesidig win-win och värde höjande kundrelation. 

 

3.2.1 Relationsmarknadsföringens strategi villkor 
Företagen som vill strategiskt arbeta med relationsmarknadsföring kan börja med att kartlägga 
sina egna förutsättningar. Företag ska ha förståelse för affärslogiken i det egna och i 
kundernas bransch och marknad. RM kan kännas särskilt användbart: 

• När kunderna har en jämn efterfrågan på tjänsten 
• Om alternativa leverantörer finns 
• Ifall kunden fritt kan välja leverantör.26

Kundvärde är inget som står sig fast, utan något som beroende av varje kundmöte adderas till 
tidigare upplevelser som kunden har av företag. På så sätt kan den tidigare upplevelsen som 
kunden har av företaget förbättras, försämras eller så behåller den dittills uppnådda nivån (se 
4.2.8). 

 

  

                                                 
25 (Blomqvist Ralf 2004, s.22) 
26 Ibid, s. 33 
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Kundmöte kan vara: 

• Direkt – ”sanningens ögonblick” är lika med kundmötesnivå. 
• Indirekt – marknadsföring, TV, broschyr, word-of-mouth är lika med 

relationsnivå. 
• Om både kunden och företaget är förberedda inför kundmötet är 

förutsättningarna mycket bättre för ett lyckat utfall. 
• Exempel: På Mc Donald’s har kunderna lärt sig att det ingår i deras roll att 

formulera sina behov genom menyer, och att själva bära undan och sortera 
avfallet från maten. (se 4.2.7) 

 

Figur 3.2  Balansgångensdynamik för relationsinriktade företag 
Bilden illustrerar den svåra balansgången som företag bör vara bra på. Vinnarna blir företag 
som kan ta hänsyn till kundernas nivå av individualisering och genom kundanpassning skapa 
kundvärde (den vänstra sidan på balansbräda).  

Samtidigt ska företaget se till att skapa en egen standard (höger sida på balansbrädan) och 
genom differentiering erbjuda tjänster som kunden har liten eller ingen möjlighet att anskaffa 
själv. Ett övergripande villkor för att balansgången ska fungera är att företagets 
ansträngningar resulterar i produktivitet och lönsamhet för företaget. 

3.2.2 Analysera och välj dina kunder 
Företag bör våga välja sina kunder och samtidigt våga välja bort de olönsamma kunderna (se 
3.1.3.1). För att klara det krävs i kundanalysen att företaget: 

1. Identifierar sina kunder. 
2. Fokuserar på de mest värdefulla kunder. 
3. Finner de kunder som har störst utvecklingspotential.27

                                                 
27 (Eriksson Eva 1999, s. 74)  
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3.2.3  Kundupplevd kvalitet 
En god kundupplevd kvalitet innebär att upplevelserna motsvarar förväntningarna (se 4.2.8). 
Den kundupplevda kvaliteten bestäms således inte enbart av det tekniska och funktionella 
kvalitetsdimensionerna, utan snarare av skillnaden mellan kundens förväntningar. 

Några faktorer som påverkar kundens förväntningar: 

• Kundernas hittills upplevda erfarenhet av företaget. 
• Tillfälligt höjda kvalitetskrav som varierar beroende på oförutsedda personliga 

problem eller kvalitetsproblem i tidigare skeden. 
• Självupplevd roll i leveransen -, kundens uppfattning av givna möjligheter att 

själv påverka kvaliteten. 
• Word-of-mouth och word-of-mouse kan påverka kundens förväntningar av 

företagets service och tjänstekvalitet på olika sätt.28

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figur 3.2.3  Kundens upplevelse av företaget 
  

                                                 
28 (Blomqvist Ralf 2004, s. 46) 
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3.2.4 Kunden har alltid rätt 
Företags attityd och agerande skall vara en kundtillvänd och positiv attityd, även om kunden 
objektivt sätt har fel. Vi kan inte friskriva oss från det faktum att en missnöjd kund är 
detsamma som bristande kundupplevd kvalitet. Kundens uppfattning är en spegelbild av 
verkligheten vare sig vi vill det eller inte (se 5.1.2).29

3.2.5 Kundupplevelsen formar kundvärden 

 

Walt Disney Corporation understryker behovet av att identifiera de element som skapar den 
totala kundupplevelsen och aktivt jobba med dessa fyra element: 

• Hur väl transaktionen hanteras och genomförs 
• Hur valmöjligheterna fastställs 
• Hur konsumtionsupplevelsen blir iscensatt 
• Hur pris och prestationer förhåller sig till varandra.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                   

                  

 

 

Figur 3.2.5  Kundupplevelsen skapar kundvärden 
Genom att studera dessa element kan företag fastställa hur närvarande aktiviteter påverkar 
kundupplevelsen i positiv och negativ riktning, för att samtidigt upptäcka nya och bättre sätt 
att skapa värde. 

                                                 
29 (Blomqvist Ralf 2004, s.48) 
30 Ibid, s. 50 
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Kundvärde är den samlade upplevelsen för kunden av att ha en relation med företaget. 
Kundvärde bestäms av de fördelar relationen ger kunden jämfört med de uppoffringar den 
kräver (se 4.2.8). De fördelar relationen ger kunden kan delas in i en funktionell och 
emotionell kategori: 

• Funktionella – fördelar som är konkreta i sin natur och direkt kopplade till 
produkten eller tjänsten och hur den fungerar och tillfredsställer kundens 
behov. Exempel är att lokaldörren öppnas när man vrider på nyckeln. 

• Emotionella – känslor och associationer som produkten eller tjänsten ger 
upphov till. Det kan vara miljöer, intryck, bemötande etc. som var och en på 
olika sätt bidrar till upplevelsen. Exempel – vänligheten hos personalen i 
receptionen eller hur lokalen luktar när kunden går in i den. 

Företag bör vara noggranna med både funktionella och emotionella fördelar eftersom dessa 
går hand i hand och endast tillsammans kan utgöra kundvärde för kunden. 

Kunden i sin tur behöver göra monetära och icke monetära uppoffringar för att erhålla 
fördelarna. 

3.2.6 Vad förväntar sig kunden? 
Kunden kräver egentligen inte så mycket av sin leverantör, men förväntar sig följande från 
leverantören:31

• Trevligt bemötande 

 

• Prisvärda produkter 
• Seriösa metoder 
• Kunnig personal 
• Hög kvalitet 
• Kundförståelse 
• Respektfull reklam 
• Mänskligt agerande 
• Miljömedvetenhet 
• Samhällsengagemang (se 5.3) 

3.2.7 Kundupplevd kvalitet är en bild i kundens hjärna 
Kundens upplevelse av kvaliteten baseras på en mängd olika saker, som tidigare erfarenheter 
av produkten, reklamens påverkan, ”word-of-mouth” och behov. 

Kundens förväntningar är mycket centrala och baseras sammanfattningsvis på två olika delar: 

• Kundens tidigare upplevelser 
• Företagets image 

                                                 
31 (Eriksson Eva 1999, s.57)  
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Till detta ska även teknisk och funktionell kvalitet adderas - vad kunden får, samt på vilket 
sätt han får det. Det totala värdet av den upplevda kvaliteten sitter i kundens hjärta och hjärna. 
Priset är vad kunden betalar, värdet är vad kunden får. (se 4.2.8, 4.2.9 och 5.1.4)  

3.2.8 Hårda och mjuka förväntningar 
Eriksson anser att man kan dela in förväntningar i hårda och mjuka förväntningar.  

Hårda förväntningar - knyts till din produkt och som dessutom kan beskrivas sakligt. 
Exempelvis: funktion, pris, leveransvillkor, leveransätt, bytesrätt och produktkvalitet. 

Mjuka förväntningar - som ofta skapas i själva mötet med kunden och som dessutom är högst 
individuella. Exempelvis: bemötande, kunnande, flexibilitet och problemlösningsförmåga. 

 Marianne Kaplan f.d. marknadschef på Josefssons postorder har tidigare sagt ”Vi har väckt 
liv i gammal vanlig artighet och hyfs. Att be om ursäkt när vi gjort fel, presentera oss när vi 
träffas för första gången, tala om när något inte går som tänkt. Vi försöker bara uppföra oss 
väl. Det är egentligen konstigt att vanligt levnadsvett är marknadsföring”32

3.2.9 Indelning av kunder 

 

Man kan dela in företagets kunder i: 

• Förstagångskund: som är en kund som köpt av ditt företag en gång eller provat 
din produkt. 

• Kund: som mer eller mindre regelbundet köper av ditt företag. 
• Trogen kund: är alla de kunder som regelbundet handlar av ditt företag. 
• Ambassadör: är alla trogna kunder som dessutom talar väl om ditt företag och 

dina produkter. Företagets ”stjärnor” är dessa ambassadörer (se 4.2.11).33

3.2.10 Händelser utanför företagets kontroll 

 

De kritiska händelserna är oftast kundstyrda - företaget har svårt att förutspå när dessa 
inträffar och vilka konsekvenserna blir. Utöver dessa kundstyrda händelser bör företag skapa 
egna regelbundna avstämningspunkter för att säkerställa en frekvent dialogkontakt med alla 
kunder. Ansvaret för informationsutbytet kan inte läggas över på kunden.34

Kunddialogen består av tre huvudfaser: starta-, utveckla- och avveckla kundrelationen.

 

35

Det gäller att inte göra kunden förvirrad av för mycket information, men inte heller hålla 
honom ovetande genom att kommunicera för lite. Frånvaron av kommunikation upplevs 
vanligtvis som negativ kommunikation. Kunden känner sig som inte tillräckligt betydelsefull 
för företaget. Kunderna söker information, såväl positiv som negativ sådan, och att undanhålla 
den befogade och relevanta informationen leder till försämrad kundrelation. Kunddialogen 
bör ske på kundens villkor, men det är företaget som har ansvaret för att den fungerar. 

 

                                                 
32 (Eriksson Eva 1999, s. 63)  
33 Ibid, s. 73 
34 (Blomqvist Ralf 2004, s. 62) 
35 Ibid, s. 63 
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In (källor)         Kundinformationssystemet  Ut (kanaler) 

 

 Kundhistorik            Kontor/butik 

 Kunddialog        Kundtjänst 

 Externa data         Brev                   

 Interna data          Internet 

 

 

Figur 3.2.10 Kundinformationssystemets funktion 
Kundinformationen bör företaget samla in i sitt kundinformationssystem (se 5.1.5). 
Utnyttjandet av kundinformationen gör att företaget kan med fördel styra verksamheten mot 
nöjdhet, lojalitet och lönsamhet. Nöjd kundindex (NKI) kan mäta kundnöjdheten men den har 
inget eget värde. Först när företaget tar lärdom från NKI undersökningar och implementerar 
dessa i sina mål och direktiv eller arbetsätt kan man vänta sig en förbättring av kundrelationer. 

Det brukar nämnas två faktorer som är av större vikt vid kundlojalitet: 

1. Det är möjligt att med rätt typ av marknadsföringsinsatser skapa en trogen 
kundbas. Detta resulterar i att företaget får en stabil marknadsandel med trogna 
kunder som därmed blir lättare att försvara. 

2. Det har visat sig att företag använder minst fem gånger mer pengar för att nå 
en ny kund än vad det kostar att behålla en befintlig kund. En förlorad kund 
betyder också förlorade intäkter, medan kostnaden för att behålla sin kund ofta 
är mer begränsad.36

Sambandet mellan kundtillfredsställelse och kundlojalitet är inte entydigt. Den varierar också 
mellan olika branscher. I en hårt konkurrensutsatt bransch måste man se till att kunden är 
”supernöjd”, det räcker inte med att kunden är bara nöjd. I en mindre konkurrensutsatt 
bransch räcker det med att kunden bara är nöjd för att tillfredställelse ska uppstå, och där 
behövs inte en ökning av kundtillfredsställelse för ökad lojalitet. Det finns en brytpunkt där 
ökad kundtillfredsställelse inte leder till en motsvarande förbättring av kundrelationens 
lönsamhet (se 4.2.7).  

 

Den viktigaste förutsättningen för trogna kunder är att företaget erbjuder kunden produkter 
och tjänster som tillgodoser deras behov. Det är inte bara själva produkten som är det 
avgörande. Utan snarare är det användningen av produkten och den service företaget erbjuder 
som blir det avgörande, om kunden kommer att bli lojal eller inte mot företaget. 

                                                 
36 (Blomqvist Ralf 2004, s. 122)  
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Företaget kan med hjälp av ett lojalitetsprogram utveckla relationer med kärnkunderna. 
Kärnkunderna är betydelsefulla kunder som företaget tycker är värt att investera tid och 
relationer på. Kundernas motiv för att inleda relation med företaget är när värdet av de 
förväntade fördelarna överstiger kostnaderna.  

De monetära förmånerna kan vara exempelvis bättre pris och betalningsvillkor. Om företaget 
kan förmå att skapa utträdeshinder som baseras på värdetillägg och som genererar ett 
långsiktigt medlemskap finns det stora chanser för att relationerna förstärks. Monetära 
förmåner som inte kopplas till medlemskapets längd eller ett lojalitetsprogram blir således 
endast en rabattkanal för kunden.37

För att minska kundens känsla av risk inför ett köp av en tjänst, kan företaget ge garantier 
vilket gör att kunden känner sig nöjd. Detta kan man göra genom att exempelvis kompensera 
kunden ekonomiskt om han inte känner sig nöjd med tjänsten. Detta medför att kunden inte 
behöver vara så osäker samtidigt som företaget signalerar till kunden ” du är viktig för oss”. 

 Villkoren för medlemskapet bör utgöra en morot för det 
önskade kundsegmentet, men samtidigt får inte företaget strunta i de andra kunderna som inte 
är medlemmar ännu. Lojalitetsprogrammet är ett verktyg som företaget kan använda för att 
bygga relationer med attraktiva kundgrupper. 

3.2.11 Relationskostnader: 
Blomqvist hänvisar till att Grönroos introducerade begreppet relationskostnader, som bygger 
på resonemanget att dålig kvalitet skapar kostnader för både företaget och kunden.38

• Direkta kostnader 

 Kundens 
relationskostnader kan delas in i dessa delar:  

• Indirekta kostnader 
• Psykologiska kostnader 

Även ur företagets synvinkel uppstår dessa tre kostnader i kundrelationen. 

Direkta kostnader är kostnader som kunden räknat med och som är en direkt följd av den 
lösning som erbjuds av företaget. 

Indirekta kostnader är kostnader som uppkommer genom att kunden måste lägga ner tid och 
resurser på sådant som exempelvis kvalitetsbrister orsakade av företaget själva.  

Psykologiska kostnader uppstår om kunden inte kan lita på att företaget ska utföra sin 
serviceleverans på ett tillfredsställande sätt, vilket kan få kunden att känna oro.39

                                                 
37 (Blomqvist Ralf 2004, s. 135) 

 (se 5.3) 

38 Ibid, s. 150 
39 Ibid, s. 151 
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 4. De fem fastighetsbolagen  
Vi ska nu i korta drag beskriva de fem intervjuade kommersiella fastighetsbolagen. 
Informationen är mestadels tagen från respektive bolags hemsidor, samt en del från intervjuer.  

4.1.1 Brostaden 
Brostaden är dotterbolag till Castellum AB som är en av de största aktörerna på 
fastighetsmarknaden i Sverige. Castellum har fastigheter i Storgöteborg: Göteborg, Borås, 
Halmstad och Alingsås; Öresundsområdet: Malmö, Lund och Helsingborg; Storstockholm 
och Mälardalen: Örebro, Västerås och Uppsala och Östra Götaland: Jönköping, Linköping, 
Värnamo och Växjö.  

Castellum är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB Large Cap. 

Brostadens kärnverksamhet är lokaluthyrning där fastighetsförvaltning och uthyrning sker i 
egen regi.40

Brostadens lokaler finner man strax utanför tullarna i Storstockholm. Dessa är strategiskt 
belägna i anslutning till stora genomfartsvägtrafiknät vilket ger bra 
kommunikationsmöjliheter till hyresgästerna. Fördelen med en sådan positionering är att 
hyrorna blir mer konkurrenskraftiga samt uthyrningsmöjligheter mer flexibla för kunderna 
enligt Brostaden. 

 Brostaden ser sig som ett nytänkande fastighetsbolag som strävar efter att ge 
kunderna service utöver de vanliga. 

Miljöengagemang: Brostaden har fått utmärkelsen Green Building Corporate Partner of the 
year in Europe. För att kunna delta ska man sänka energiförbrukning med 25 procent i 30 
procent av det egna fastighetsbeståndet. Brostaden har sänkt energianvändningen med i 
genomsnitt 39 procent i sina 90 fastigheter. Förutom de positiva effekterna för miljön med 
minskade koldioxidutsläpp, kan Brostaden i framtiden räkna med en årlig minskad kostnad på 
10-12 mkr/år för energin.41

Nöjdkundsindex: Castellum koncernen är med i CFI-groups

  

42

  

 NKI undersökning. De senaste 
två åren har Castellum fått topplaceringar i fastighetsbarometern. Brostaden gör både interna 
och externa NKI undersökningar, samt interna nöjda medarbetare undersökningar. De olika 
undersökningarna ger ett bredare perspektiv och underlag för framtida målplanering i 
arbetssätten med hyresgästerna. 

                                                 
40 http://www.brostaden.se/templates/Page____10521.aspx  ( 10 maj 2010) 
 
41 Intervju med Bo Matsson, Teknik och Miljö Chef på Brostaden för Fastighetsnytt 04/09  

42 CFI group är Claes Farnell International ett världsledande företag inom Customer Asset Management som 
hjälper företag att utveckla varumärken, medarbetarrelationer och kundkapital. 

http://www.brostaden.se/templates/Page____10521.aspx�
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4.1.2 Hufvudstaden 
Hufvudstadens kärnverksamhet är lokaluthyrning som främst består av kontor och butiker. 
Fastighetsförvaltning och uthyrning sker i egen regi. Hufvudstadens affärside är att erbjuda 
centrala fastigheter i Stockholm och Göteborg med högkvalitativa kontors- och butikslokaler 
på attraktiva marknadsplatser till framgångsrika företag.43

Hufvudstaden är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB Large Cap. 

  

Hufvudstadens strategi är att gynna hyresgästens affärer och verksamheter med hjälp av de 
stora flöden förbipasserande människor i de centrala delarna. Dessa beräknas vara omkring 
200 000 i Stockholm och 100 000 i Göteborg per dag. Samtidigt är även Hufvudstaden på 
”gångavstånd” från sina hyresgäster vilket ger stora fördelar med att snabbt kunna erbjuda sin 
service till hyresgästerna. 

Det flesta av Hufvudstadens byggnader är kulturmärkta, så vid ombyggnation ser man till att 
dessa få bevara charmen utåt och är toppmoderna inåt. 

Miljöengagemang: Under 2001-2009 har energianvändningen minskats med 17 procent. 
Hufvudstaden har klara kvalitets- och miljömål för att ytterligare effektivisera 
energianvändningen, minska koldioxidutsläppen samt att vid ombyggnad minimera 
resursslöseri. Samtliga medarbetare ska genomgå en miljöutbildning och hyresgästerna ska 
erbjudas förbättrad information om energi och miljöfrågor. 

Nöjdkundsindex: Huvudstaden har kommit på första plats i Fastighetsbarometern (som görs 
av CFI group) 2009 och 2008. Totalt är det fem första platser sedan 1997.44 Förutom de 
nöjdaste kontorshyresgästerna har Hufvudstaden haft de högsta värdena inom service, 
lokalens läge samt image.45

4.1.3 Diös 

 Fastighetsbarometerns nöjdkundsindex används tillsammans med 
de egna NKI undersökningar som styrmedel för Hufvudstadens försatta målplanering i 
arbetsätten med hyresgästerna.  

Diös är verksam i Norra delen av Sverige, ”norr om Dalälven” är bolagets motto vid 
fastighetsförvärv.46

Diös är noterat på Nasdaq OMX Stockholm AB Small Cap. 

 Diös är verksam i Luleå, Sundsvall, Östersund, Mora, Borlänge, Falun 
och Gävle.  

Diös kärnverksamhet i Gävle är kontors- och butikslokaluthyrning. Fastighetsförvaltning och 
uthyrning sker i egen regi. De flesta av Diös fastigheter i Gävle har centrala lägen. 

För Diös i Gävle, är nära och långsiktiga kundrelationer en viktig del av bolagets 
verksamhetsidé. Därför strävar Diös efter att alltid vara lyhörda inför hyresgästernas 
önskemål. Diös vill erbjuda anpassade lokaler i välvårdade fastigheter. Där service och 

                                                 
43 http://www.hufvudstaden.se/Om_Hufvudstaden/omHufvudstaden1/Affarsplan/Vision/  ( 10 maj 2010) 
44 http://www.fastighetsbarometern.com/  ( 22 april 2010) 
45 Huvudstadens årsredovisning 
46 Intervju med Diös den 26 mars 2010 
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tjänster ingår. Diös vill vara en flexibel samarbetspartner som aktivt medverkar i utvecklingen 
av verksamheterna i deras fastigheter.  

Diös vision är att bli den mest framgångsrika fastighetsaktören på den marknad de valt att 
agera på. Diös motto är: ”En affärside kan man kopiera, en vision är lätt att skriva av. Det vi 
köper och säljer kan andra också göra. Men människor på Diös är unika. Vårt jobb 
tillsammans varje dag bygger företaget. Vår kunskap, vår historia, vår framtid och relationer 
skapar varumärket Diös”. 

Miljöengagemang: I Diös affärsmål skall omsorgen om hälsa, miljö och säkerhet vara 
vägledande. Diös vill förvalta bostäder och lokaler på ett sätt som tar hänsyn till miljön och en 
långsiktig hållbar framtid. 47

Nöjdkundsindex: Diös har tidigare varit med i NKI undersökningar som görs av CFI group i 
Stockholm. I dagsläget jobbar Diös med en egen NKI undersökning som är skräddarsydd för 
fastighetsförvaltningstekniken som tillämpas i Gävle. 

 

 
 

 
 

4.1.4 Norrvidden 
Norrvidden är verksam i Norra delen av Sverige och är Norrlands största fastighetsbolag. 
Norrvidden har etablerat lokalkontor i fem orter i Norrland: Luleå, Umeå, Sundsvall, 
Östersund och Gävle. Huvudkontoret finns i Sundsvall.  

Norrvidden äger och förvaltar flera kända gallerior i Norrland som: Norrlands största 
citygalleria i Sundsvall, Kärnan i Östersund, Flanör i Gävle, Smedjan i Luleå, Saga gallerian 
och Wasagallerian i Umeå samt Centrumhuset i Ljusdal. 

Norrviddens kärnverksamhet i Gävle är uthyrning av lokaler. I beståndet finns kontor, butiker 
och bostadslägenheter i centrala lägen. Fastighetsförvaltning och uthyrning sker i egen regi. 

Norrvidden jobbar efter sina fyra värdegrunder som de fastslog år 2004 och dessa är: 
kompetens, pålitlighet, lyhördhet och passion för Norrland. 

Miljöengagemang: Antal miljöcertifierade hyresgäster är i ständig tillväxt, vilket Norrvidden 
anser är en tydlig signal att även de som fastighetsbolag måste utvecklas för att matcha med 
sina hyresgästers arbetssätt. Norrvidden har som ambition att lägga mer tid och resurser på sitt 
miljöengagemang framöver.   

Nöjdkundsindex: Norrvidden gör en egen NKI undersökning. Tillsammans med möten där 
alla medarbetare får tycka till, används denna undersökning vid framtida målplanering i 
arbetssätten med hyresgäster.  

  

                                                 
47 http://www.dios.se/miljo.html  ( 10 maj 2010) 

http://www.dios.se/miljo.html�
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4.1.5 Nordic Leisure 
Nordic Leisure är en mindre aktör jämfört med de andra fyra intervjuade bolagen. Bolaget har 
intressanta objekt av vilka en del är kulturmärkta som exempelvis Berggrenska gården - den 
äldsta byggnaden i Gävle.48

Nordic Leisures kärnverksamhet är lokaluthyrning av kontor och butiker lokaliserade i 
centrala lägen i Gävle. Bostadslägenheter omfattar ca 35 procent av bolagets bestånd. 
Uthyrning av lokalerna sker i egen regi, merservice och underhåll sköts av beprövade 
samarbetspartners. 

 Fastighetsbolaget har även ett bestånd i Sigtuna ca 15km från 
Arlanda. 

Affärside anpassas till objektet där Nordic Leasure har handplockat intressanta objekt för 
bolagets bestånd.  

Miljöengagemang: Största delen av fastighetsbolagets lokalbestånd är kulturmärkta 
byggnader, vilket begränsar miljöengagemanget i viss mån då man vill bevara det 
kulturhistoriska värdet. Vid framtida ombyggnationsprojekt är ambitionen att åstadkomma 
energieffektiviserande lösningar med en för byggnader lämplig projektering. 

Nöjdkundsindex: Ägaren och förvaltaren är en och samma person som har bra överblick över 
sina hyresgästers behov och sitt fastighetsbestånd. I nuläget anser ägaren att han har bra 
kännedom och koll på vad hans hyresgäster behöver, ett nöjdkundindex kan dock bli aktuell i 
framtiden då beståndet ökar. 

  

                                                 
48 http://www.berggrenska.se/  (22 april 2010) 

http://www.berggrenska.se/�
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4.2 Empiri del 1: Intervjuer med de fem fastighetsbolagen 
Nu när vi har bekantat oss med bolagen som vi intervjuat, ska vi presentera samlad empiri 
rörande 11 frågor som vi ställde till våra kontaktpersoner (se förord). Under varje fråga finns 
motivet till själva frågan. Inledningsvis sammanfattar vi kort vad svaret har bringat, sedan 
diskuterar vi och hänvisar till lämplig teori. Avslutningsvis lyfter vi fram det vi anser viktigt 
med svaren - samt presenterar vår slutsats.  

Svaren är inte tänkta att förknippas med ett visst fatighetsbolag, utan dessa bolag vill vi mer 
se som en miniatyr av fastighetsbranschen i Sverige (se avsnitt 1.3). På så sätt vill vi lära oss 
mer om hur fastighetsbolagen bygger relationer med sina hyresgäster. Vilket bolag som är 
bättre eller sämre i att bygga dessa är sekundärt.  

4.2.1 Fråga 1 - Vem är lämplig som förebild inom relationsmarknadsföring? 
Här vill vi veta vilka aktörer som influerar de kommersiella fastighetsbolagen i deras 
grundtänkande. Har de som förebild ett svenskt, utländsktbolag eller är de nyskapande 
exempelvis. 

Majoriteten av de intervjuade bolagen nämner hotellbranschen som förebild inom 
kundrelationskapande. Naturligtvis är det bättre hotell som exempelvis Raffels hotell i 
Singapore med över ett sekel erfarenhet av kundservice.49

I hotellens affärsverksamhet förekommer många kundträffar. En väldigt stor omsättning av 
kunder ger hela tiden nya problem att lösa – vilket i sin tur kräver nya kreativa lösningar från 
hotelledningen och dess personal. Hotellmiljön är likt miljön som råder i lokaler - med 
skillnaden att kundomsättningen och antalet enskilda kundträffar är väldigt frekvent jämfört 
med lokalens. Detta ger hotelledningen en mängd information om olika kundpreferenser 
jämfört med fastighetsbolagens informationsstock, som är betydligt mindre.  

   

Comfort Prize Hotel50 i Stockholm arbetar systematiskt med att bygga upp goda 
kundrelationer med hjälp av ”klagoboken”51

Även restaurangbranschens servicekunskap och olika utbildningstekniker implementeras in i 
fastighetsbranschen. Med utbildningstekniker syftar vi på den merkunskap som medarbetarna 
får internt hos fastighetsbolaget. Detta med hjälp av en erfaren internkompetens, samt med 
hjälp av en duktig föreläsare eller konsult. På så sätt kan fastighetsbolagen plocka godbitarna 
från olika servicebranscher tills de skapar en önskad mix - anpassad till den egna affärsidén 
och visionen.  

 . På första uppslaget i boken står det: 
”Välkommen att klaga på oss eller berömma oss. Skriv vad du tycker!” Detta gör att 
hotelledningen får in många värdefulla tips och idéer om vad kunden tycker är bra och dåligt. 

                                                 
49 http://www.raffles.com/en_ra/Mainnavigation/home  ( 22 april 2010)  

 
50 http://www.choicehotels.no/hotels/hotel?language=sv&hotel=SE030  ( 22 april 2010) 

 
51 (Eriksson Eva 1999, s. 97)  

http://www.raffles.com/en_ra/Mainnavigation/home�
http://www.choicehotels.no/hotels/hotel?language=sv&hotel=SE030�
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4.2.2  Fråga 2 - Hur många hyresgäster sköter normalt en förvaltare? Matchas 
förvaltare för att passa hyresgästen? 
Vi vill se utmärkande drag för fastighetsbolag för att sedan kunna jämföra deras arbetssätt 
med andra fastighetsbolags arbetssätt. 

En förvaltare har hand om 50-120 hyreskontrakt i de intervjuade fastighetsbolagen. I Gävle är 
det vanligast att man bestämmer yta per förvaltare, vanligen 75 000-100 000 kvm.  

Vår förhoppning var att bedöma hur pass sysselsatta förvaltarna var i de fastighetsbolag vi 
intervjuat. Med andra ord ville vi se hur mycket tid det kan finnas över för relationer med 
kunden. Problemet är att vi ändå inte vet hur många uppgifter en förvaltare har i var och ett av 
bolagen. Sedan är det ingen nyhet att vissa kunder är mer krävande än andra. Exempelvis vill 
butikshyresgäster ha mer av sin lokal än kontorhyresgäster. Även bland konorshyresgäster 
finns det olika preferenser och behov att tillfredställa. Trots att produkten är densamma kan 
relationstidsåtgången skilja i mångt och mycket från kund till kund.52

Fastighetsbolagen har flera faktorer att beakta vid fördelning av lokaler till sina förvaltare:  

  

• Mängden av hyresgäster 
• Hur stor är ytan 
• Vart ligger lokalerna geografiskt i förhållande till varandra 

En fråga vi själva ställer oss är om ”matchning av förvaltare och hyresgäster” är ekonomiskt 
försvarbart. De flesta fastighetsbolag anser att förvaltaren bör anpassa sig till kunden.  

Fastighetsbolagen matchar även hyresgäster för att passa med andra hyresgäster i bolagets 
närliggande lokaler (se 3.1.1). Framförallt så matchas hyresgäster till att passa 
fastighetsbolagens grundprinciper - svartlistade företag eller miljöbelastare är ett exempel på 
kunder som man vill undvika.  

4.2.3 Fråga 3 - Internmarknadsföring, hur används den? 
 Enligt Kotler är det lättast för anställda att göra ett bra jobb när de känner sig utvalda, är 
inlärda av företaget att utföra de nödvändiga arbetsrutiner samt att de är välmotiverade och 
uppskattade. 53  Enligt boken ”Kunden är ditt varumärke”54

Fastighetsbolagen i Stockholm jobbar intensivare med internmarknadsföring än bolagen i 
Gävle. Anledning till detta är hårdare konkurrens vilket leder till ett mer kundorienterad 
arbetsätt. Personal stimuleras med delmål, resultatmål och tävlingar av sin ledning. 
Internmarknadsföring sker även genom: internethemsida, kund- och personal tidning, trapp- 
och hisstidning, och vid behov externa kompetenta föreläsare (se 3.1.8.1).  

 är internkommunikation en 
”förutsättning” för företag som använder sig av relationsmarknadsföring. 

                                                 
52 Eget exempel 
53 (Kotler 2004, s. 42) 
54 (Eriksson Eva 1999, s. 155)  
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Fastighetsbolagen i Gävle jobbar mer med grundvärden som exempelvis: ”Det här står vi 
för!”. Bolagen anordnar personalträffar där alla får tycka till - fastighetsskötaren som VD (se 
även ”antibyråkratveckor” i avsnitt 3.1.2). På träffarna kan man diskutera: 

• Hur ska vi uppfattas som fastighetsbolag?  
• Vad ska vi göra? 
• Hur skall vi uppträda? 

Vi anser att det alltid är stor fördel med kompetenta och välinformerade medarbetare. Det 
krävs stor förståelse av hyresgästers behov för att veta vilka förväntningar som bör infrias i 
deras ögon. Ledningen har ansvar att antigen själva eller genom sina mellanchefer se till att 
medarbetare har den nödvändiga kompetensgraden för att utöva sina arbetsuppgifter. 
Ledningen ska omvandla de strategiska målen, vilket gör att medarbetarna kan använda dem i 
sitt dagliga arbete i möten med hyresgästerna.55

 Medarbetare som oftast träffar kunder är driftpersonal som fastighetsskötare och -vårdare (se 
även ”skelett-organisation” i 3.1.2.2).

 (se 3.1.8) 

56

Medarbetare som har haft mest lyckade kundträffar bör få en belöning. De vars arbetsinsatser 
har blivit rosade om och om igen av hyresgästerna, bör till och med få en befordran med tiden 
(se 3.1.8.1). 

 Vi tycker att ledningen bör se till att dessa 
tillsammans med telefonister, receptionister och förvaltare har olika incentiv i att vara 
högmotiverade. De är dessa medarbetare som är fastighetsbolagens ”frontlinje” (se 3.1.2).  

Belöningen bör helst gälla alla fastighetsbolagets medarbetare från VD till fastighetsskötare. 
Belöningen ska vara kopplad till strategiskt viktiga prestationsmål, och delas ut till dem som 
har påverkat detta mål positivt. Belöningar kan förutom monetära även vara immateriella 
som: befordran, utvidgade arbetsuppgifter, flexibla arbetstider (se 3.1.8.2), utbildningar och 
ansvar.57

Vi vill även föreslå belöningar som kan bidra till att stärka positiva grupp- och 
subgruppformeringar

  

58

                                                 
55 (Eriksson Eva, 1999, s. 158)  

, det vill säga medarbetare vars relationer över olika ”avdelnings 
gränser” eller positioner i bolaget kan vara till fördel för bolaget. Dessa belöningar bör ha en 
positiv socialkaraktär där medarbetare kan ha roligt tillsammans. Exempelvis kan man utöva 
en mindre ansträngande sportaktivitet. Det kan även vara intressanta föreläsare eller 
utbildningar. Dessa bör ta vara på och främja internnätverkande över avdelnings- eller olika 
befattningsnivåer i fastighetsbolaget.    

56 (Grandin Anna Carin, 2002, s. 85)  
57 (Bruzelius och Skärvard 2000, s. 280)  
58 Subgrupp är undergrupp som kan innefatta olika positioner i företaget där medarbetare själva väljer och blir 
utvalda till eller stötta från subgruppen.  
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4.2.4 Fråga 4 - Vilka metoder använder ni för att bygga relationer med era 
hyresgäster? 
 Blomqvist tar upp (se 3.1.2.1 och figur 3.2 ) de monetära, sociala och strukturella sätten att 
bygga relation med sina kunder. Alla tre nivåenar av relations bindningar är vanliga i 
branscher där man skriver avtal på flera år.59

De Kommersiella fastighetsbolagen skriver kontrakt med sina lokalhyresgäster som vanligen 
sträcker sig mellan 3-5 år. Vi vill veta hur de intervjuade kommersiella fastighetsbolagen går 
tillväga vid det väldigt viktiga arbetsmomentet - skapande av relationen mellan hyresgästen 
och fastighetsbolaget.  

  

Trots skillnaden i antalet aktiviteter och dess form, har de flesta av intervjuade bolagen 
gemensamma grunddrag i hur de bygger relationer med sina kunder via olika träffar med dem. 
Man kan dela in kundträffar i formella och informella. 

Formella träffar förekommer vid kontraktskrivning, förändrade lokalbehov eller helt enkelt 
för att fastighetsbolaget ska ha möjlighet att utöva sin oftast regelbundna tillsyn över 
fastigheten. Hyresgästen kan träffas i den egna inhyrda lokalen eller över en lunch (se 3.1.2). 
Träffen behöver inte vara så seriös men vi väljer att kalla träffen för formell då den har ett 
givet syfte, agenda eller problem som ska lösas eller diskuteras. Träffen sker på kundens eller 
fastighetsbolagets villkor:  

• Kunden kan ha önskemål eller behov som inte kan vänta på den ”reguljära träffen”.  
• Fastighetsbolagen har en önskan att förekomma kunden, och vill dessutom ibland bara 

kolla om allt är som det skall vara.  

Informella träffar är mestadels för kundens skull och behöver inte ha någon agenda eller 
problemlösnings-motiv. Fastighetsbolaget vill oftast skämma bort kunden, få denne att må 
bra, uppleva något intressant, annorlunda eller nytt. Det kan vara biljet till bio, Gröna Lund, 
Furuviksparken eller en hockeymatch. En intressant föreläsare kan bli ombedd att besöka de 
hyresgäster som önskar det. 

Informella träffar kan även användas för att matcha hyresgäster med varandra. En sådan 
matchning kan skapa synergieffekter som förutom hyresgästen även gynnar fastighetsbolagen. 
Hyresgästen ges möjlighet att förbättra sin lönsamhet vilket kan resultera i ökad kundlojalitet, 
detta ger en ”win-win” situation för båda parter (se 3.1.9). 

Vid utformning av formella och informella träffar är det viktigt att använda tidigare 
erfarenheter från hyresgäster.  Fastighetsbolag som lyckas med konstycket att få formella 
kundträffar att framstå som informella - är på god väg i byggande av långvariga relationer 
med sina hyresgäster. 

Alla tre sätten, det vill säga den monetära, sociala och de strukturella bindningarna används i 
samspel med varandra av kommersiella fastighetsbolagen.  

                                                 
59 (Blomqvist Ralf 2004, s. 31)  
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Monetära bindningar används mestadels vid de informella träffarna exempelvis bio eller 
hockeymatch biljet. Av störst värde för kunden är dock monetära attribut vid formella träffar 
– exempelvis när hyresgästen får förmånligare hyreskontraktvillkor, oftast i samband med att 
han skriver på ett längre kontrakt (vanligen 5-10 år). 

Sociala bindningar är vanligast vid informella träffar. Fastighetsbolagen kan bjuda 
hyresgästen på lunch eller till en konstutställning, beroende så klart av tillfällen och typen av 
hyresgäst. Vi anser att de intervjuade bolagen har bra förutsättningar för dessa typer av träffar. 
Eftersom det redan finns för detta lämpade lokaler som restaurang, hotell eller festvåning 
bland någon av deras hyresgäster.  

En nyöppnad restaurang inom beståndet är ett bra tillfälle för fastighetsbolagets hyresgäster 
att träffas, och samtala med varandra. Förutom en win-win situation skapas även ett unikt 
tillfälle för fastighetsbolaget att småprata med hyresgäster i en avslappnad atmosfär - utan att 
behöva boka ett träfftillfälle. 

Strukturella bindningar anses vara starkast av dessa tre (se 3.1.2.1). Ett fastighetsbolag som 
vill kliva ett ytterligare steg längre från att enbart hyra ut ”tomma utrymmen”, kan erbjuda 
merservice facility management tjänster (kringtjänster). Erbjuder inte bolaget dessa kommer 
hyresgästerna ändå ”handla” de själva hos någon annan. Bolaget kan på detta viss skapa 
starkare band med sina hyresgäster.  

Hyresgästerna behöver oftast mer än enbart lokal, detta kan vara olika former av service som: 
fönsterputsning, inredningshjälp, en händig man som är lätt att få tag på, kemtvätt, 
vakttjänster och liknande. Fastighetsbolaget har en naturlig utgångspunkt i form av sina 
lokaler, att erbjuda dessa tjänster med en väldigt låg marknadsföringskostnad. Konkurrerande 
bolag måste lägga både större möda i att marknadsföra sina tjänster samt att sedan 
transportera dessa till hyresgästerna. 

4.2.5  Fråga 5 - Hur är er förståelse för hyresgästernas verksamhet samt vilka 
lokaler som bäst uppfyller deras behov? 
Enligt Blomqvist är det av stor betydelse att företaget är insatt i kundens verksamhet.60

Arbetsplatsen och byggnaden den ligger i blir allt mer integrerad med företagskulturen inom 
kontorssektorn enligt Lind och Lundström. 

   

61

De intervjuade fastighetsbolagen anser som viktigt att redan från början få rätt kund till rätt 
lokal. Rätt kund innebär att man inte är svartlistad, klarar kreditkontrollen och inte är 
miljöbelastare. Det är även viktigt att framtidsutsikter för kundens verksamhet är goda.  

  

Även för hyresgästen är det viktigt att välja rätt lokal som är anpassad både storleks- och 
användningsmässigt. Det är kostsamt att byta till en annan lokal, då detta medför höga 
transaktionskostnader för både kunden och fastighetsbolaget. För kunden innebär flytten till 
annan lokal kostnader som kan uppgå till en halvårshyra i form av: direkta transportkostnader, 

                                                 
60 (Blomqvist Ralf 2004, s. 33)  
61 (Lind Hans 2009, s.30)  
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kostnader för magasinering, flyttning av telefonabonnemang, annonsering och meddelanden 
till kunder, nya skyltar, anställande av extra personal i samband med flyttningen och dylikt.62

Kontraktskrivandet är det allra viktigaste momentet, eftersom det är där allt skall regleras och 
hyresgästen binder upp sig vid sin lokal på bestämd tid. För lokaluthyrningskontrakt är 
bindnings- och uppsägningstiden längre

   
För fastighetsbolaget innebär flytten oftast en stor kostnad, då man nu måste återställa eller 
anpassa lokalen för en ny hyresgäst istället.   

63

Från fastighetsbolagens perspektiv kan man dela in hyresgäster i passiva och aktiva (se 4.2.10 
och 5.1.5).  

 än vid bostadsuthyrningskontrakt. Därför är det 
viktigt att allt blir bra från starten. Man kan likna det vid äktenskapskontrakt där parter visar 
stor förståelse för varandras behov.  

Passiva hyresgäster saknar tid eller engagemang. Oftast är det den egna verksamheten som tar 
överhand, och fastighetsförvaltning ses som något sekundärt och utanför hyresgästens 
ansvarsområde. 

Aktiva hyresgäster kommer på kundträffar för att löpande ta del av nyheter från 
fastighetsbolaget. Ett vanligt exempel är myndigheter som till och med själva tar initiativ till 
kundträffar. Oftast har de även en lista med synpunkter som de vill ta upp under träffen (se 
3.1.7.2). 

Vår uppfattning är att fastighetsbolagen måste vara noga i valet av hyresgäster och även se till 
att dessa tilldelas rätt lokal. Detta för att man i framtiden skall kunna jobba med det som 
gynnar dem båda, nämligen att skapa långsiktiga och starka relationer. Bolagen bör även ta 
vara på möjligheten att använda kommunikationen under kundträffarna med hyresgästen för 
att förstärka de befintliga relationerna. 

4.2.6  Fråga 6 - Hur mycket kan hyresgästerna påverka sitt eget nyttjande i de 
hyrda utrymmena? 
Vi undrar hur engagerade fastighetsbolagen är att få fastigheter, lokaler, deras miljö och 
utrustning att maximalt stödja lokalanvändarnas kärnverksamhet.64

De intervjuade fastighetsbolagen är öppna för hyresgästens möjligheter att ändra och påverka 
lokalens utformning. Hyresgästen måste naturligtvis diskutera med hyresvärden, innan några 
större ändringar i lokalen kan göras. Det kan röra sig om en bärande vägg eller något som 
hyresgäster inte har befogenhet att ändra själva. Fastighetsbolagen vill ha en dialog med 
hyresgästen om hur man kan ändra eller vad som får ändras, även om detta oftast redan finns 

 

                                                 
62 (Holmqvist Leif 2004, s. 632)  
63 Exempel: I ett kontrakt läste vi att uppsägningstiden är 9 månader, och missar man att säga upp den så förlängs 
kontraktet automatiskt med ytterligare 5 år. Detta kan jämföras med bostadshyreskontrakt där uppsägningen är 
aldrig längre än tre månader – se Hyreslagen kapitel 12 § 5.  
64 (Grandin Anna Carin 2002, s. 11)  
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reglerat i avtalet (se bilaga 1). Ibland krävs det också en bygganmälan eller ett bygglov för 
ändringen av lokalen, exempelvis när man vill sätta upp en skylt med företagets logo.65

Förändringsbehoven och trendskifte är mer frekventa i butik- än i kontorslokaler. 
Fastighetsbolagen har utan tvekan mer att jobba med förändringar och lösningar vad det gäller 
butiks- än vad som är fallet med kontorshyresgäster. I butikslokaler är oftast utseende av stor 
vikt, medan i kontorslokaler är funktionaliteten som exempelvis uppvärmning, ventilation och 
möjlighet för sammanträde mer önskvärda.   

 

Fastighetsbolagen är noga med att nyttjandet blir i linje med det man har avtalat om i själva 
kontraktet. Exempel: En hyresgäst som har lunchrestaurang i ett bostadsområde, vill göra om 
denna till nattkrog istället. Ett sådan förändrad verksamhet kan leda till att buller ökar till en 
oacceptabel nivå för de boende i området. Boende blir missnöjda samt klagar – vilket gör att 
fastighetsbolagen får ett moment 22. Man tvingas bli av med ena hyresgästen för att behaga 
den andra hyresgästen. Sådana problem vill naturligtvis fastighetsbolagen förebygga, genom 
att redan från början fastställa i avtalet vilken användning eller verksamhet som lokalen får 
ha. 

Fastighetsbolagen har dock inte alltid möjlighet att göra det på rätt sätt från början. Vid nytt 
fastighetsförvärv får fastighetsbolaget oftast hyresgäster på köpet. Förutom objekten ska man 
även ta över kontrakt som hyresgästerna upprättade med den tidigare fastighetsägaren. Om 
fastighetsbolagens affärside väsentligt avviker från företrädaren då tvingas de acceptera 
befintliga lösningar, och jobba utifrån dessa. När fastighetsbolagen har träffat sina nya 
hyresgäster, och känt av på pulsen ställs bolagen inför ett val: Ska man fortsätta erbjuda 
liknande lösningar som hyresgästerna är vana vid, eller kan man göra det bättre själv än 
föregångaren har gjort? Oftast är just det sistnämnda även anledningen till nyförvärv - bolaget 
har en tro i att fastigheten är lönsam på sikt, samt en vision att med den egna 
fastighetsförvaltningstekniken i framtiden skall åstadkomma en bättre avkastning. 

Här är det alltså en ovanlig situation där hyresgästerna är först på plats och sedan kommer 
fastighetsägaren. En situation där hyresgästen har fördelen framför fastighetsbolagen vad det 
gäller kännedom av lokalen han hyr, samt dess möjligheter och brister. Vi anser att i detta fall 
bör fastighetsbolagen ha ett annat tillvägagångssätt. Hyresgästen bör få större åsiktsfrihet än 
vad som är vanligt. Detta åtminstone tills man har hunnit bli väletablerad på orten, men även i 
hyresgästernas medvetanden.  

Oavsätt om det är hyresgästerna eller fastighetsbolagen som är de nya i det befintliga 
fastighetsbeståndet handlar det om en relations-process där båda parter genomgår olika 
strukturförändringar med tiden. Med andra ord är en konstant uppdatering nödvändig och 
önskvärt för båda parter. 

                                                 
65 (Gregow 2005) PBL, 8 kap 1§ och 3§ s Bihanget s. 683 och s. 684 
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4.2.7 Fråga 7 - Utformar ni tjänster genom att analysera hyresgästernas 
beteenden?  
Enligt författarna till boken ”Kunden är ditt varumärke”66 är det av högsta vikt att kunden 
tillåts styra företagets verksamhet. Hur väl känner fastighetsbolagen sina hyresgäster, och om 
dessa är medproducenter (se 3.1.1). Vi vill även se om fastighetsbolagen använder sig av 
korsförsäljning.67

Fastighetsbolagen i Gävle har en svag tradition av att erbjuda kringtjänster. Vid förfrågan från 
hyresgäster kan fastighetsbolagen med hjälp av deras samarbetspartners erbjuda tjänster som 
ligger utanför hyresavtalet. Om de inte själva kan erbjuda kunden tjänsten eller produkten, så 
kan de i varje fall hänvisa till andra aktörer som har tid och kan hjälpa hyresgästen. 
Kringtjänster är inte något som prioriteras vid fastighetsföretagande i Gävle, och en av 
anledningar kan vara att de är svårt att veta hur långt man ska gå i att erbjuda mertjänster till 
hyresgästerna.  

. 

Fastighetsbolagen i Stockholm har ett välutarbetat system av kringtjänster. Att erbjuda 
kringtjänster är en självklarhet. Ny hyresgäst kan således med detsamma få åtnjuta färdiga 
mertjänstepaket eller så kan han själv utforma ett enligt egna önskemål, genom att välja någon 
av många samarbetspartners på internetkundsidan (se 3.1.5). I Stockholm råder en tuffare 
konkurrens, vilket gynnar hyresgästerna i form av pressade priser och ökat utbud i vanliga 
fall. Eftersom nybyggnationen i Stockholm utgör en väldigt liten påverkan på den befintliga 
lokalbeståndet, uteblir prispressen på fastigheter. Fastighetsbolagen konkurrerar mest i ”vem 
kan ta bättre hand om sina hyresgästers behov”. Därför kan hyresgästerna i Stockholm få 
åtnjuta en högre servicenivå, medan fastighetsbolagen blir bättre på att erbjuda denna tack 
vare ömsesidig press från konkurrenter i branschen.  

Det finns även ”ekonomisk logik”68

En annan fördel med merservice och kringtjänster är möjligheten att få hyresgästen som 
medlem (se 3.1.4). Ibland kan en välavvägd blandning av kringtjänster vara ett avgörande 
incentiv till att hyresgästen väljer just ditt fastighetsbolag. Fastighetsbolagen i Stockholm kan 
erbjuda även butlertjänster som kringtjänst genom företaget James.

 med att införa merservicetjänster för hyresgäster. 
Förutom att hyresgästerna slipper transaktionskostnader samt kostnader att själva leta efter 
pålitliga samarbetspartners, får hyresgästen en färdig lösning som har granskats av 
fastighetsbolagen. De som levererar tjänsterna har eget incentiv i att sköta sig. Det blir dyrt 
om man gör bort sig som samarbetspartner med fastighetsbolagen – då förlorar man alla 
fastighetsbolagens kunder samtidigt. 

69

                                                 
66 (Eriksson Eva 1999, s. 53)  

 Hyresgästerna kan även 
få sina olika småärenden uträttade utan att lämna sina arbetsplatser.   Det kan vara allt från att 
lämna kläder på kemtvätt till att köpa något på apoteket. Tjänsten kan inte handlas av 
privatpersoner, och det är tveksamt om enskilda företag kan förhandla fram ett avtal med 
samma tyngd som fastighetsbolagen. 

67 Korsförsäljning förekommer då företag utformar utbud av sin produkt eller tjänst genom att studera kundens 
köpbeteende. (Blomqvist Ralf 2004, s. 78)   
68 (Lind Hans 2009, s. 99) 
69 http://www.brostaden.se/templates/contentpage____8858.aspx  ( 23 april 2010) 
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De intervjuade fastighetsbolagen har en önskan att erbjuda det som hyresgästerna vill ha. Vi 
har märkt att bolagen i Stockholm har kommit längre vad det gäller att erbjuda mertjänster. 
Fastighetsbolagen i Gävle är mer passiva och låter oftast kunden ta initiativet vad det gäller 
merservicetjänster.  

Fastighetsbolagen i Gävle anser att hyresmarknaden är inte är mogen för kringtjänster än. Det 
kan vara så att bolagen anser att detta inte behövs. Eftersom i en mindre konkurrentutsatt 
bransch räcker det oftast med att kunden är nöjd, för att även kundtillfredställelse ska uppstå. 
Därför behövs ingen ökning av kundtillfredställelsen för att få en ökad kundlojalitet (se 
3.2.10). Skulle man erbjuda mertjänster i Gävle med samma intensitet som i Stockholm, då 
antar vi att hyresgästerna behöver en viss assimilerings-period. Först behöver hyresgästerna 
”adoptera” sättet som dessa erbjuds på. För det andra ska hyresgästerna även vänja sig att 
betala för dessa. (se i 3.2.1 hur McDonalds har ”lärt” sina kunder att agera)  

4.2.8 Fråga 8 - Vilka av dessa faktorer - pris, produkt, tillgänglighet, mervärde, 
service, kundupplevelse och miljö anser ni vara viktigast? Rangordna från 1 till 
6. 
I boken ”Kunden är ditt varumärke”70

Fastighetsbolagen hade delade meningar angående vikten och rangordningen av faktorerna. 
Förklaringen till detta är att vikten av dessa faktorer skiftar beroende på vilken utgångspunkt 
fastighetsbolaget har då man ska rangordna dessa. En ny hyresgäst har inte samma 
information och betraktelsesätt som en befintlig hyresgäst. Då även fastighetsbolagens 
affärskoncept är annorlunda blev vi mindre överraskade att utfallen var så olika från bolag till 
bolag.  

 anser författarna att kundorienterade företag bör 
arbeta med kundens behov och kundupplevelsen. Samtidigt som man erbjuder värdeskapande 
processer. Vi har tagit en mix av faktorer där både de traditionella och nya finns med. Vi ville 
se hur fastighetsbolagen prioriterar vikten av dessa faktorer. 

De intervjuade fastighetsbolagen har valt att rangordna pris, produkt (som i detta fall är 
lokalyta) och tillgänglighet som faktorer vilka tillsammans påverkar hyresgästens handlande.  
Merservice och kundupplevelse är faktorer, som hyresgäster får uppleva först när de redan har 
gjort sitt val och flyttat in i lokalen. Genom tidigare hyresgästers word-of-mouth (se 3.2.7) 
och word-of-mouse71

Pris, produkt och tillgänglighet är faktorer som en potentiell hyresgäst kan ta ställning till 
även innan beslutet om inflyttning är aktuell. Enligt en undersökning gjord av posten, är priset 
den mest avgörande faktorn till varför kunder byter sin leverantör av tjänster.

 kan fastighetsbolaget dock bilda sig en viss förståelse även gällande 
dessa faktorer.  Slutligen tyckte alla fastighetsbolag att miljö är en faktor som man borde 
betrakta separat. 
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70 (Eriksson Eva 1999, s. 165)  

 På andra 
platsen av anledningarna till bytet kom relationsfrågor vilket i en kombination av service och 

71 Word-of-mouse förekommer när en tidigare kund sprider rykten över internet, rykten kan vara bra som dåliga 
beroende av hans egna upplevelser av tjänsten eller produkten han nyttjar.  
72 (Eriksson Eva 1999, s. 58)  



50 
 

kundupplevelse. Produkten och tillgängligheten framträder som sekundär anledning till 
kundavhopp. 

Posten har även undersökt vad som får befintliga kunder att stanna kvar.73

Nu kan vi inte garantera att samma preferenser gäller vid uthyrning av lokaler och butiker, 
men vi vill nämna ytterligare exempel från försäkringsbranschen. Gällande nykundförvärv var 
nyförsäkringsteckning beroende av säljarens skicklighet. Medan de befintliga kunder fattade 
besluten rörande deras fortsatta engagemang hos försäkringsbolagen baserat först och främst 
på deras kundupplevelse (se 3.2.3 och 3.2.5) det vill säga vilken relation som har etablerats 
mellan de och företaget. 

 På första plats var 
kundupplevelsen av service, medan pris och produkten kom först på tredje respektive fjärde 
plats.  

74

Slutligen en till undersökning från bankbranschen. Även där framträder kundupplevd kvalitet 
som den mest avgörande faktorn för kundens framtida köp. Nöjda bankkunder var således 
mer frekventa i sina köp, och mer öppna för erbjudande att utöka sin användning av 
banktjänster.

  

75

Miljötänkande ur ett samhällsperspektiv är en relativ ny företeelse.  Miljö anses viktigt men 
inte som avgörande. Miljö är ändå viktigt och ska finnas med i bilden. Statliga verk och 
myndigheter vill självklart föregå med gott exempel och anser att fastighetsbolagens 
miljöengagemang är av stor vikt. En positiv trend är att mer och mer företag blir 
miljöcertifierade, och då vill företagen även att deras hyresvärd har liknande ambitioner. En 
del företag anser dock fortfarande att miljöfrågor inte är någonting som angår dem (se 3.1.7).  

 Priset var även i detta fall av underordnad betydelse. 

Vi ska ägna ett ytterligare diskussionsmoment åt miljöfrågans vikt i 5.1.8 där vi frågade 
hyresgästerna om hur viktigt anser de att hyresvärdens miljöengagemang är.  

4.2.9 Fråga 9 - Hur hanterar ni klagomål från hyresgäster? Har personalen som 
tar hand om klagomål befogenhet att erbjuda rätt åtgärder? 
Kotler76 och Blomqvist77

Fastighetsbolagen har oftast en egen eller central telefonväxel som tar emot klagomål och 
felanmälan från hyresgästen. Om det är ett litet fel som fastighetstekniker eller -skötare kan ta 
hand om meddelas detta via mail eller telefon till ovannämda personal.  

 anser att klagomål och hantering av denna är väldigt viktig. Om 
fastighetsbolaget har en bra hantering av klagomål, kan man få reda på de egna bristerna 
och på så sätt få möjlighet att se över dessa. En annan viktig anledning är att man undviker 
negativ word-of-mouth eller word-of-mouse som är väldigt svår att reparera. 

Ofta kan missförstånd uppstå vid fel som exempelvis trasiga lampor. Hyresgästen ringer till 
fastighetsbolaget och tror att det är hyresvärdens uppgift att byta ut den trasiga lampan. Fast 

                                                 
73 (Eriksson Eva 1999, s. 59) 
74 (Blomqvist Ralf 2004, s.47)  
75 Ibid, s. 47 
76 (Kotler 2004, s. 22)  
77 (Blomqvist Ralf 2004, s. 67)  
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det är de själva som skall göra detta. En av kontaktpersonerna i fastighetsbolaget säger att: 
”Det är ett stort dilemma när kunden tror att vi ska åtgärda fel och brister som egentligen är 
deras eget ansvar att ta itu med”. Fastighetsbolagen brukar vid dessa fel hjälpa hyresgäster i 
mån av tid, och naturligtvis tar de betalt för denna tjänst. Dessa missförstånd kan bara 
undvikas med en klar och tydlig dialog från början. Helst redan vid avtalsskrivning mellan 
hyresgästen och fastighetsbolaget.  

I nuläget finns det en ”gråzon” där hyresgästen inte vet sina förpliktelser, angående vad som 
ingår eller inte ingår i avtalet. Förslagsvis bör ett kontrakt vara mer tydlig med en separat 
bilaga där ansvaret av skötsel och funktionalitet regleras. Exempelvis bör tydliga hänvisningar 
till vad som ingår av service och underhåll i lokalen, helst inte förekomma endast i finstilt små 
text (se bilaga 1). Vi vill även föreslå att fastighetsbolagen delar ut information i exempelvis 
pärmar (se även 5.1.1, 5.1.2 och 5.1.4) där service- och underhålls-information kan förklaras 
mer ingående. Exempel på saker som kan finnas med i pärmen: 

• Fastighetsbolagets samarbetspartners 
• Utbud av standard facility management tjänster 
• Utbud av tilläggstjänster (även kallad ”merservice”) 
• Möjliga sätten att renovera lokalen på 
• Säkerhets- och låsnings rutiner 
• Sophantering 
• Vård av kommunikationsutrymmen 
• Snöröjning, gårdsskötsel 

På fastighetsbolagens kundsida bör pärmen finnas i fil-form, då kan hyresgästen ifall han inte 
har tillgång till pärmen hitta den information han behöver ändå. Nya ändringar kan lätt 
kompletteras med en ny fil på internethemsidan, samt nya sidor till pärmen som kan delas ut 
av fastighetsskötaren. Fastighetsbolagens önskemål är att i framtiden utforma ett system där 
ansvarsområdet är tydligt angiven och avgränsad. 

Enligt studier kan kund som har klagat och därefter fått problemet snabbt åtgärdat (se 3.1.3), 
bli en mer trogen kund än kunden som varken har klagat eller haft kontakt med företaget.78 
Klagomål som omhändertas och åtgärdas på en för kunden smärtfritt sätt, kan leda till att 
positiva och starkare relationsband skapas mellan hyresgästen och fastighetsbolaget. 
Fastighetsbolagen är måna om sitt rykte. Hanteringen av klagomål är ett väldigt viktigt 
moment. En undermålig hantering av klagomål drabbar bolaget med en negativ word-of-
mouth (se 3.2.7) och word-of-mouse (se 3.1.3.1) som i framtiden är väldigt svårt att 
reparera.79

Fastighetsbolaget bör ta tillvara alla chanser som omständigheterna erbjuder, för att skapa 
positiv relationsband med hyresgästen - även klagomål. Det finns mängder av olika 
informationskällor för att fastighetsbolaget bättre kan bekanta sig med kunden: 

 

                                                 
78 (Kotler 2004, s. 23)  
79 (Blomqvist Ralf 2004, s. 68)  
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kreditupplysning, hyresgästens hemsida, referenser från tidigare hyresvärdar exempelvis. Den 
viktigaste källan är dock oftast kunden själv.80

Eftersom vintern 2009-2010 har varit extrem vad det gäller snömängd, har denna 
omständighet medfört mer problem för fastighetsbolagen utöver de vanliga anledningarna till 
klagomål. Vi har därför tillägnat detta en sida i bilaga 3 – ”Den hårda vintern 2009-2010”. 

 

4.2.10 Fråga 10 - Har ni regelbundna avstämningspunkter eller träffar med era 
hyresgäster? Om ja – hur går dessa till? 
För att upprätthålla informationsflöde som är nödvändig i relationen med hyresgästen, bör 
fastighetsbolagen ta ansvar att få in den information som behövs för att utarbeta bolagets 
strategi. Om inte företag tar hand om informationsinsamlingen och kontakten med kunden så 
övervältras ansvaret för det på kunden, vilket anses vara ett felaktigt sätt av Blomqvist.81

Fastighetsbolagen har uppgett att de har kontinuerliga träffar med hyresgästerna. Vanligen är 
det två träffar per år för kontorshyresgäster, och ibland mer för aktiva hyresgäster (se 4.2.5). 
För en del hyresgäster är inte dessa kundträffar viktiga, men för andra hyresgäster är det ett 
måste.  

 

Fastighetsbolagen har ofta kundträffar med butikshyresgäster och är väldigt engagerade och 
involverade i deras verksamhets välbefinnande. Det är vanligt att man anordnar gruppträffar 
för butikshyresgäster som delar lokaler i en galleria eller butikskomplex. Det kan vara en träff 
per månad men även oftare vid behov. 

Kontorshyresgäster som mestadels anses höra till passiva kategorin, har träffar som är 
anpassade till hyresgästerna själva. Hyresgäster som visar intresse - får mer träffar med sin 
hyresvärd. Fastighetsbolagen antar att passiva kontorshyresgäster vill vara ifred och dessa 
besöks derför inte mer än nödvändigt. 

Vi har även märkt att fastighetsbolagens engagemang kan delas in i passiv och aktiv. 

Vi anser likt Blomqvist att man inte kan övervältra ansvaret för träffarna på kunden (se 
3.2.10). Om hyresgästen inte vill ha träffar med fastighetsbolaget bör man ändå inte ge upp 
och låta det vara. Hyresvärden bör hitta ett sätt där man kan engagera hyresgästen, och få 
denne att känna sig delaktig och viktig (se 3.1.2.3).  

  

                                                 
80 (Blomqvist Ralf 2004, s. 88) 
81 Ibid, s. 62 
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4.2.11 Fråga 11 – Hur mäter ni om era hyresgäster är tillfredställda och lojala? 
Kundundersökningar kan oftast med framgång användas som nyttig information vid framtida 
målplanering. Enligt examensarbetet ”NKI som syrmedel”82

1. ”För att försäkra sig om hur stor den aktuella kundtillfredsställelsen är i dagsläget 
med fastighetsbolaget som helhet. 

 kan man härleda dessa tre 
faktorer som NKI undersökningar kan hjälpa till med: 

2. För att konstatera vilka latenta variabler som hyresgästerna är nöjda respektive 
missnöjda med. Detta för att undvika att satsa resurser på för hyresgästerna mindre 
relevanta områden.  

3. För att kunna använda materialet som antigen intern- eller extern benchmarking”. 

 I avsnitt 4.2.7 undersökte vi om kunden tillåts styra fastighetsbolagets agerande i framtiden, 
NKI förekommer även som styrmedel, så vi ville se om bolagen använder sig av dessa 
undersökningar vid utformning av framtida affärsplaner. 

Av de intervjuade fastighetsbolagen är det endast de i Stockholm som är med i CFI- group83

En definition av NKI:  

 
NKI undersökning. De flesta bolagen gör dock egna NKI undersökningar varje år.  

”Man försöker göra om upplevd kvalitet inom tjänsten till statistik i form av siffror.”84

 
 

Fastighetsbolagen har naturligtvis som mål att behålla de befintliga hyresgästerna, eftersom 
dessa står för kärnintäkterna. Enligt Anton Åberg från CFI group är förståelse av sin kund mer 
än att jämföra dagens situation med hur det var förr. NKI mätningar är värdelösa om de endast 
används till att mäta ”temperaturen” hos kunderna. Det är först när man implementerar dessa i 
företagets arbetssätt som kunskaper vunna med NKI undersökningar kan omvandlas till ett 
kraftfullt verktyg som kan leda till förbättringar för företaget. 85

 
 

Fastighetsbolagen i Stockholm tyckte att en topplats i NKI undersökning naturligtvis är en bra 
reklam för fastighetsbolagen, men hyresgäst som blir ambassadör (se 3.2.8) är ovärderlig. Han 
sprider sin positiva word-of-mouth eller mouse. Detta ger positiv reklam och nya hyresgäster 
till fastighetsbolaget. 
 
Fastighetsbolagen i Gävle är väldigt intresserade-, och följer gärna med vad som händer i 
Stockholm. De har även gett oss intressant konstruktiv kritik rörande den egna och de NKI 
undersökningar gjorda av CFI group. Exempelvis omnämns Vasakronan med både ros och ris. 
Vasakronan vill ta fastighetsförvaltningen mot nya höjder – men samtidigt så läggs en massa 
pengar och resurser för att få till det så, en merkostnad som slutligen hamnar på hyresavin. 
 
Val av tidpunkten för NKI mätning kan vara avgörande för mätningens utgång. Väljer man att 
göra undersökningen mitt i en vinter likt denna vi hade 2009-2010 kan man med stor 
sannolikhet vänta sig att en hel del klagomål handlar om snöröjning eller farliga istappar. 
Därför kan hela undersökningen tyngas ner av väderförhållanden, jämfört med att göra 
undersökningen när vädret är fint.  
                                                 
82 (Andersson Johan 2002, s. 74)  
83 http://www.cfigroup.se/vara_medarbetare_mer.htm  (3 maj 2010) 
84 (Halvars 2007, s. 8)  
85 http://www.cfigroup.se/artiklar/Debattartikel_i_Market_070614.pdf  (5 maj 2010) 

http://www.cfigroup.se/vara_medarbetare_mer.htm�
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4.3 Sammanfattning av Empiri del 1: intervjuundersökning med de fem 
kommersiella fastighetsbolagen  
Vi ska nu sammanfatta och presentera det som vi finner mest intressant och viktigt i 
intervjuerna med kontaktpersoner från fastighetsbolagen samt teorin vi fann relaterad till 
våra frågor. 

Vi anser att ledningen bör se till att medarbetare har olika incentiv i att vara högmotiverade, 
och är regelbundet uppdaterade med bolagets mål. Fastighetsbolaget kan exempelvis ha en 
belöning för de medarbetare som har haft mest lyckade kundträffar. Medarbetare vars 
arbetsinsatser har positivtsätt uppmärksammats av både hyresgästen och bolaget, bör ha 
möjlighet till befordran. Om denna belöning ska vara monetär eller social, är beroende av 
fastighetsbolagets organisationskultur. Vi anser även att ett belöningssystem som främjar 
positiva grupp- och subgruppformeringar, kan vara till fördel för fastighetsbolaget. (se 4.2.3)  

Fastighetsbolagen har möjlighet att skapa starkare relationsbindnig med hyresgästen genom 
att erbjuda kringtjänster på ett sätt som är svårt för konkurrenten att matcha. Lyckas bolaget 
skapa ett sådant värdeökande system, har man uppnått strukturella bindningar med 
hyresgästen. En sådan hyresgäst blir förmodligen en ”trogen kund” (se 3.2.10) till 
fastighetsbolaget. 

Fastighetsbolaget har fördel av ”fysisk närhet” eftersom hyresgästen hyr lokalen hos dem. 
Affärsmässig relation är redan etablerad, vilket minskar behovet av marknadsföring. 
Konkurrerande bolag måste avsätta större resurser vid sin marknadsföring, för att skapa en 
affärsmässig relation med bolagets hyresgäster till en början. Sedan behöver de konkurrerande 
bolagen även transportera tjänsten till hyresgästen, vilket för med sig merkostnader. 

Fastighetsbolagen delar vanligen hyresgäster i passiva och aktiva, samt anpassar sitt 
engagemang därefter. Vi håller med i detta resonemang så länge som man vill utveckla 
relationen med de aktiva och avveckla relationen med de passiva hyresgästerna. Är inte fallet 
sådant, bör man som hyresvärd göra en ansträngning att engagera även passiva hyresgästen 
(se 3.1.2.3). I annat fall övervältras ansvaret för detta på hyresgästen som är kund och som 
sådan borde han inte själv bära ansvaret för relationen mellan honom och bolaget. 

Vi nämnde tidigare att fastighetsbolaget kan genom att erbjuda merservice, facility 
management tjänster (se 4.2.4) förstärka relationsbindningen med hyresgästen. En ytterligare 
fördel med att erbjuda merservice tjänster är så kallad ”ekonomisk logik”. Hyresgästen slipper 
transaktionskostnader samt att själv leta och granska. Hyresgästen kan istället nyttja en färdig 
lösning med beprövade samarbetspartners framtagen av fastighetsbolaget. 

Fastighetsbolagen i Stockholm har ett välutarbetat system av kringtjänster samtidigt som 
hyresgästrena har för vana att nyttja dessa. Fastighetsbolagen i Gävle saknar traditionen att 
erbjuda kringtjänster eftersom man antar att hyresgästerna inte är ”mogna” att handla dessa på 
samma vis som i Stockholm. Fastighetsbolagen i Gävle erbjuder mestadels standard facility 
management tjänster som exempelvis skötsel av fastighet, och har endast en mindre utbud av 
kringtjänster som erbjuds på kundens initiativ. Vi har förståelse för hur fastighetsbolagen i 
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Gävle resonerar men vi anser att man bör i så fall hjälpa hyresgästen med att ”mogna”, med 
tanke på fördelar som:  

• starkare relations bindning  
• mer lojala hyresgäster 
• möjligheter till utökade intjäning 
• säkrare och enklare för hyresgästen att nyttja merservice tjänster (se 3.2) 

Pris, produkt och tillgänglighet är faktorer som hyresgäster kan ta ställning till långt innan de 
har valt lokalen för sin verksamhet. Kundupplevelse av merservice tjänster är faktorer som 
hyresgästen behöver konsumera för att kunna bilda en uppfattning kring kvaliteten av dessa.  

I en undersökning gjord av posten framträder priset som den viktigaste anledning till 
kundavhopp, medans kundupplevelsen av service var mest viktig för kunder som valde att 
stanna kvar. Om vi överför detta resonemang till de intervjuade fastighetsbolagen, så har 
bolagen i Stockholm en klar fördel då de jobbar aktivt med merservice-tjänster, under 
förutsättning att de även är bra på att erbjuda dessa. 

I dagsläget finns det en gråzon där fastighetsbolagets budskap angående hyresgästernas ansvar 
och förpliktelser inte når fram. Vad som ingår eller inte ingår i avtalet kan man som hyresgäst 
oftast läsa i bilagor till själva hyreskontraktet som är i finstilt liten text (se bilaga 1), som inte 
är anpassad för den oftast mindre juridiskt kunnige parten (förutom advokatbyråer förstås) det 
vill säga hyresgästen. Hyreskontraktet är inte dokument som lämpar sig för dagligt bruk. Det 
är inte sedvanligt att hyresgästen slår upp och tittar i denna varje gång den ställs inför ett 
problem. Vi vill därför föreslå ”pärmen” som kan innehålla: 

• Fastighetsbolagets samarbetspartners 
• Utbud av standard facility management tjänster 
• Utbud av tilläggstjänster (merservice) 
• Möjliga sätten att renovera lokalen på 
• Säkerhets och låsnings rutiner  
• Sophantering 
• Vård av kommunikationsutrymmen 
• Snöröjning, gårdsskötsel 

Pärmen bör finnas i varje lokal, men även i filform så att den är tillgänglig över datorn. Detta 
för att underlätta för hyresgästen och dess anställda att hitta välbehövlig information när man 
behöver den.  

Fastighetsbolagen bör ta alla chanser som omständigheterna med lokaluthyrningen erbjuder 
för att skapa positiva relations-band med hyresgästerna – även klagomål. Enligt studier kring 
klagomål har det visat sig att kunder som har klagat och på ett lyckat sätt blivit avhjälpta, har 
tendens att bli lojala. Kunden som varken klagar eller har kontakt med företaget vet man 
således mindre om. 
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Den viktigaste källan till information är hyresgästen själv. För att ta del av denna värdefulla 
information behöver fastighetsbolagen kontinuerligt träffa hyresgästen och stämma av det 
man redan vet, samt undersöka om något nytt är på gång. 

Kontorshyresgäster anses höra till den passiva gruppen av hyresgäster med ett undantag av 
myndigheter. Träffarna med hyresgästen anpassas till den bedömda graden av aktivitet och är 
vanligen två träffar per år. 

Butikshyresgäster hör till den aktiva gruppen som behöver och får mer träffar av hyresvärden. 
Vanligen är det en gång i månaden men även oftare vid behov. Fastighetsbolagen har själva 
ett incentiv att sköta om dessa hyresgäster, eftersom deras verksamhet är oftast ”exponerad” 
till många besökares ögon. En stor massa av nöjda besökare till dessa butiker ger gratis 
reklam och sprider positiv word-of-mouth kring bolagets lokaler. Däremot vill 
fastighetsbolagen inte ha en massa av negativ reklam, vilket är även lättare att få med 
exempelvis ett dåligt skött köpcentrum. 

Fastighetsbolagens engagemang i träffar med hyresgästerna kan således delas in i passiv och 
aktiv.  

Vi anser att fastighetsbolagets initiativ med egna enkätundersökningar är väldigt positiv: 
• Bolagen får en möjlighet att själva träna sig i att utforma frågor som de vill få svar på. 
• Man får en ytterligare chans att stärka relationer genom att analysera hur nöjda 

hyresgästerna är.  
• En välbehövlig feedback från hyresgästerna ger möjligheten att analysera vikten av de 

olika insatser som man har tagit under åren, vilket ger en fördjupad förståelse om vad 
hyresgästerna uppskattar mest. 

• Nyttig hjälpreda för att framställa affärsplan för nästkommande år. 
 
Vi anser att egna NKI undersökningen bör göras både sommar- och vintertid om 
fastighetsbolagen vill få en mer övergripande bild av hyresgästens upplevda kvalitet av 
lokalnyttjandet.  

Till fastighetsbolagen i Gävle vill vi rekommendera att förutom egna NKI undersökningar 
överväga möjligheten med en neutral part som utför dessa. Det kan vara fördelaktigt med att 
ett konsult-bolag likt CFI group. Undersökningen kan angripa en annan synvinkel och 
hyresgästerna kanske svarar mer sanningsenligt till en neutral part anonymt, än vad de gör när 
deras hyresvärd ställer frågorna.   

Förutom hyresgäster bör fastighetsbolaget regelbundet göra NMI – det vill säga nöjd 
medarbetare index.  

  



57 
 

5 Empiri del 2: Intervjuer och enkäter av 23 hyresgäster till de fem 
kommersiella fastighetsbolagen 
Här kommer vi att presentera de 8 frågorna vi ställde till lokalhyresgästerna samt deras svar 
och våra slutsatser kring dessa. I frågorna 5.1.3 och 5.1.5 har vi använt oss av olika 
punktformer för att läsaren lättare kan urskilja hyresgästernas positiva och negativa inlägg i 
samband med frågor, men även när vi ville ge några exempel från hänvisad teori. 

De 23 hyresgästerna som deltog har lovats konfidentiellitet, därför utelämnas information 
angående de eller deras företagsnamn. 

5.1.1 Fråga 1 – Upplever ni att fastighetsbolagen vill bygga långsiktiga relationer 
med er i så fall hur? 
Vi ställde en liknande fråga till fastighetsbolagen och vi vill nu undersöka hur kunderna 
upplever att fastighetsbolagen vill bygga långsiktiga relationer med dem. Se även avsnitt 
4.2.4 och 4.2.7 . 

Av 23 hyresgäster var det 11 som ansåg att fastighetsbolagen vill bygga lågsiktiga relationer 
med dem. Dessa hyresgäster uppskattade mest ”tillmötesgåendet” från sina hyresvärdar. Vi 
får därför uppfattningen att de intervjuade fastighetsbolagen är bäst på just detta. Dessa 
hyresgäster uppskattade även att fastighetsbolagen har: 

• Bra service 
• Förmågan att samarbeta 
• Att regelbundet förse med uppdateringar och ändringar som kan vara av intresse för 

hyresgästen   
• Snabb respons i att åtgärda problem 
• Bra rutiner för uppföljning dvs. feedback 
• Gedigen skötsel och underhåll 
• Uppvaktar och stämmer av med hyresgästerna: Hur trivs ni i lokalen? Är allt som det 

ska vara? 
• Gåvor och överraskningar vid högtider 

4 hyresgäster uppgav att de nyligen har skrivigt ett nytt långkontrakt – detta tolkar vi som att 
de är nöjda med fastighetsbolaget, och att de tycker att fastighetsbolagen vill bygga långsiktig 
relation med dem. Tillsammans är det alltså 15 hyresgäster som svarade ”Ja”.  

Det var 5 hyresgäster som var tveksamma om fastighetsbolaget vill bygga långsiktiga 
relationer med dem. Dessa hyresgäster upplever väldigt lite kontakt eller saknar relationer 
med hyresvärden. I svaren ser vi att det förekommer missförstånd angående vad som ingår i 
lokalen och vad hyresgästen skall bekosta själv (se bilaga 1 och 2 samt avsnitt 4.2.9 angående 
”pärmen”). Vi anser att dessa hyresgäster kunde höra till ”nöjda kundgruppen” om de hade 
fått bättre information i kombination med mer uppmärksamhet.  

Det var 3 hyresgäster som inte upplevde att fastighetsbolaget vill bygga långsiktiga relationer 
med dem. Dessa hyresgäster upplever total avsaknad i relationen med fastighetsbolaget vad vi 



58 
 

har förstått av svaren. ”Att inte kommunicera är i kundens ögon en typ av kommunikation som 
indirekt säger åt honom att han inte uppfattas som särskilt betydelsefyll.”86

5.1.2 Fråga 2 – Har ni haft möjlighet att vara med och påverka er lokal? 

 Möjlig åtgärd i 
detta läge är att fastighetsbolaget undersöker om kontaktpersonen ska ändra sitt 
tillvägagångssätt, eller om någon annan på bolaget bör skickas till den berörda hyresgästen för 
att återuppta den förlorade relationen. 

Vi vill se hur hyresgästerna upplever sina möjligheter att kunna påverka i lokalen. Se även 
frågan 4.2.6 där fastighetsbolagen fick svara på en liknande fråga. 

Av de 23 intervjuade lokalhyresgästerna har 21 haft möjlighet att påverka sin lokal.  

Av dessa 21 var det en hyresgäst som inte alls verkade veta vad som ingick i avtalet. 
Hyresgästen önskade viss modernisering av lokalen, men blev inte glad när hyresvärden 
påpekade att en sådan åtgärd innebär merkostnad för hyresgästen. Hyresgästen hade alltså 
möjlighet att påverka sin lokal men uppfattade ändå inte situationen som positiv.   

Eftersom kunders svar verkar vara en sorts klagomål, ville vi påminna att kunden har alltid 
rätt (se 3.2.3). Hyresvärden bör anpassa informationen till hyresgästens kunnighetsnivå och 
föra en trevlig dialog med denne. Även om hyresgästen objektivt sätt har fel, så förblir denna 
uppfattning kvar som en spegelbild av verkligheten, om inte hyresvärden lyckas redogöra hur 
det ligger till egentligen.87

Det var 2 hyresgäster som inte fick påverka sina lokaler. Hyresgästerna har tyvärr inte 
specificerat varför. En anledning kan vara begränsad möjlighet att bygga om, då lokalen 
ligger i en kulturmärkt byggnad. Från våra intervjuer med fastighetsbolagen framgick det att 
hyresgästerna kunde få igenom som de ville - så länge det inte rörde sig om förändrad 
verksamhet eller bärande väggar. I ett hyreskontrakt som vi fick ta del av kan man utläsa att 
det flesta ändringar är möjliga med en dialog och medgivande från hyresvärden (se bilaga 1).  

  

Eftersom det ändå förekommer missförstånd, anser vi att fastighetsbolagen skulle ha hjälp av 
”pärmen”, eller någon liknande åtgärd (se bilaga 2), som kan hjälpa både hyresgäster och dess 
personal oavsett om de har tillgång till hyreskontraktet eller inte. 

  

                                                 
86 (Blomqvist Ralf 2004, s. 66)  
87 Ibid s. 48 
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5.1.3 Fråga 3 – Är lokalen funktionell för era ändamål eller er verksamhet? 
Vi hade en liknande fråga till fastighetsbolagen (se 4.2.5) vi vill nu jämföra hur hyresgästerna 
upplever detta. Vi vill även se om lokalen är funktionell för hyresgästernas ändamål. 

Av de 23 tillfrågade hyresgästerna tyckte 22 hyresgäster att lokalen är funktionell för deras 
verksamhet. Trots att lokalen är funktionell så finns det både positiva och negativa 
synpunkter, som vi ville ta upp. Det här trivs några av dessa 22 hyresgäster med: 

• Läget 
• Lätt för kunden att upptäcka oss 
• Luftiga lokaler 
• Bra ljusförhållande 
• Att möjlighet till expansion finns 
• Bra fastighetsskötare 
• Att fastighetsbolaget satsar på lång relation 
• Fått stor frihet i att utforma lokalen 

Hyresgästerna som tyckte att lokalen är funktionell hade även mindre positiva synpunkter 
som de ville dela med oss. Det här trivdes inte dessa hyresgäster med:  

 För stora kommunikationsutrymmen 
 Dåligt fungerande ventilation (i detta fall för varmt) 
 Kyligt i kontoret ibland 
 Avsaknad av porttelefon 
 För liten lokal 

Det är inte lätt att ha lokalen utformat så att det faller alla i smaken, tekniska lösningar som 
ventilation och porttelefon är dock möjliga att åtgärda.  

Sedan har vi frågan om termisk komfort i lokalen.88 Denna fråga är än så länge omöjligt att 
lösa på ett sätt där alla blir nöjda. Det är ju väldigt individuellt hur var och en av oss upplever 
samma temperatur. Enligt Isolerguiden89

 Kallras - det vi känner vid fönstret. 

 finns det flera orsaker till varför vi uppfattar kyla på 
olika sätt - fast termometern visar normaltemperatur i lokalen: 

 Otätheter - kan ge upphov till drag. 
 Ventilation - felaktigt placerade ventilationsdon. 
 Värmeutstrålning - känner vi från ytor som är kalla i direkt kontakt med dessa. 

Exempelvis då man står barfota på ett klinker golv. 

                                                 
88 Termisk komfort syftar till att utrymmen där människor vistas mer en tillfälligt ska ha ett lämplig termisk 
klimat - se även Boverkets byggregler (BFS 2008:6) avsnitt 6:4 Termisk klimat och 6:42 Termisk komfort för 
mer info. 
 
89 http://www.swedisol.se/sw801.asp  (4 maj 2010) 
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En temperatur av 22 grader bör användas vid projektering av byggnader.90

En byggnad förändras med tiden. Den säkraste åtgärden är att mäta temperaturen för att 
stämma av om lokalen håller sig inom ramarna för en normal termisk komfort. Hur ofta man 
mäter bör anpassas såväl till hyresgästernas önskemål som till byggnadens skick. Det kan vara 
av intresse att mäta både sommar- och vinter-tid, för att se om byggnaden klarar av att hålla 
normal termisk komfort. 

  

Av de två hyresgäster som har uppgett att de inte var nöjda med lokalens funktionalitet, var 
ändå en nöjd med lokalens funktionalitet men verkade tro att upprustning ska ingå på grund 
av att lokalen inte hade rustats under en längre tid. Hyresgästen har räknat som funktionalitets 
brist att lokalen inte är renoverad – en åtgärd som är upp till hyresgästen att bekosta dess 
utförande (se bilaga 1). Förutom vår rekommendation om pärmen, verkar det väldigt viktigt 
att fastighetsbolaget ser till att rätt hyresgäst kommer till rätt lokal redan från början (se 
4.2.5). En kontinuerlig dialog ger större möjlighet för fastighetsbolagen att upptäcka 
hyresgästens missnöje. Detta underlättar problemlösningen, samt att reda ut eventuella 
missförstånd. 

Den enda hyresgästen som inte var nöjd med lokalen har inte gett oss någon närmare 
förklaring. Det verkar råda ett misslyckat dialogförfarande mellan hyresgästen och 
hyresvärden i detta fall. Ibland kan det vara så att hyresgästen har tagit en lokal som inte var 
funktionell från själva inflyttningen – i sådant fall kan endast lokalbyte åtgärda problemet. 

5.1.4 Fråga 4 – Har ni haft problem som har gett er anledning till klagomål? 

Om ”Ja” hur väl har ni blivit bemötta, och har felen blivit avhjälpta? 
 En av frågorna till fastighetsbolagen (se 4.2.9) vill vi nu jämföra med hyresgästens synvinkel. 

Vi finner det lämpligt att dela in svaren i fyra olika kategorier:  

1. Inte haft några problem – 6 hyresgäster har inte haft anledning till klagomål. 

 

2. Haft problem och fått dessa åtgärdade (se figur 3.1.3.1) - 11 hyresgäster och 
tillsammans med den första gruppen kan vi nu konstatera att 17 hyresgäster var nöjda 
med hur fastighetsbolagen sköter lokalutrymmen samt hanterar problem som dyker 
upp.  

 

3. Tveksamma eller inte har förstått frågan - 2 av hyresgästerna valde att svara med 
”Nja” och ”Vissa fel var avhjälpta och vissa inte”. Det första svaret uppfattar vi likt 
den andra - hyresgästen är missnöjd men inte fullt ut. Här har fastighetsbolagen stor 
chans att vinna tillbaka eller bygga upp nytt förtroende hos dessa hyresgäster (se även 

                                                 
90 http://www.swedisol.se/sw801.asp  ( 4 maj 2010) 
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3.1.6). Naturligtvis måste vi även här höja ett varnings finger. Det kan vara så att 
hyresgästerna förväntar sig att fastighetsbolagen tar hand om problem som 
hyresgästen själv ansvarar för. Vi hanvisar än en gång till ”pärmen” (se 4.2.9, 5.1.1 
och 5.1.2 samt bilaga 2).  

 

4. Haft problem och inte ännu fått dem åtgärdade – 4 hyresgäster. Den sista gruppen 
borde vara svårast att tillfredställa kan det tyckas. Eftersom hyresgästerna har beskrivit 
sina bekymmer kan vi konstatera att det inte alls är så hemskt. Exempelvis påstår den 
ena hyresgästen att det är problem med snöskottning hela tiden – verkar som om 
vintern aldrig tar slut kring denna hyresgästens lokal. Den andra uppger att det är för 
kallt på vintern och för varmt på sommaren i lokalen. Den tredje hyresgästen störs av 
området. Enligt oss behöver dessa hyresgäster ges mycket mer uppmärksamhet än de 
får idag. I annat fall kan missnöjda hyresgäster orsaka skada genom att sprida negativ 
word-of-mouth (se 3.1.3.1 och 3.2.7). 

I samband med denna fråga har vi försökt att ge råd och tips även när det verkar som att 
ingenting hjälper längre. Vi har förståelse för fastighetsägare som av olika anledningar måste 
avsluta sina relationer med vissa hyresgäster, även om man skulle kunna vinna dessa tillbaka 
(se 3.1.3.1). Våra tips är bara tips således, det är ändå fastighetsbolaget som har bättre 
affärsmässigkompetens samt har mer väsentlig information om hyresgästen än vad vi har. 

5.1.5 Fråga 5 – Har förvaltaren regelbundna kundträffar med er? Om ja vad 
tycker ni om dessa träffar? 
Vi ställde en liknande fråga till fastbolagen, så nu vill vi se hur hyresgästerna upplever 
”sanningens ögonblick” det vill säga träffar med fastighetsbolagen (se 4.2.10)  

Av de 15 hyresgästerna som uppgav att fastighetsbolagen har regelbundna träffar var 11 
hyresgäster positivt inställda till dessa. Vissa av dessa hyresgäster tycker att träffarna var: 

• Bra och informativa 
• Att förvaltare var lyhörda för synpunkter 
• Givande 

4 av hyresgästerna var mindre positivt inställda till kundträffarna och förklarade sitt missnöje 
med bland annat: 

 Att de inte kände något engagemang för träffarna. 
 Att träffarna inte var till någon nytta. 
 Att det är värdefullt med träffarna men att det inte leder till synliga resultat. 

Kan det vara så att dessa hyresgäster är svårflörtade? För att fastighetsbolaget ska kunna ge 
bättre service till hyresgästerna behöver bolaget ha enligt Blomqvist bra kännedom om 
hyresgästens beteende, behov och preferenser.91

                                                 
91 (Blomqvist Ralf 2004, s. 111)  

 Detta informationsflöde kan sedan användas 
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av fastighetsbolagsledningen vid utformning av direktiven (se 3.2.10 och figur 3.2.10). Dessa 
kan sedan omvandlas av ”skelett organisation”(se 3.1.2.2) till kundanpassad dialog med 
bolagets hyresgäster. Utan givande kundträffar uteblir även denna för bolaget viktiga 
informationsflödet. Utan nödvändigt informationsflöde tvingas således fastighetsbolaget 
jobba på känn – en situation som troligtvis leder till ännu sämre relationer med hyresgästen i 
framtiden. 

De kvarvarande 8 hyresgästerna uppger att de inte har regelbundna träffar med sin hyresvärd. 
Hyresgästerna har inte lämnat någon vidare förklaring, därför kan vi inte utesluta att 
fastighetsbolagen ändå träffar dessa hyresgäster, fast inte regelbundet. En av dessa 8 
hyresgäster har uppgett att han önskar träffar med fastighetsbolaget. 

Som vi nämnde tidigare i avsnitt 4.2.10 bör inte fastighetsbolaget övervältra ansvaret för 
träffar på kunden. Det som kan uppfattas som hyresgästernas motvilja till kundträffar har i 
åtminstone tre av fallen visat sig vara avsaknad av delaktighet, engagemang och resultat i 
samband med träffarna (se 3.1.2.3). ”Dessa kunder verkar vilja dansa om rätt partner bjuder 
de på dansen - även musiken bör vara tilltalande”.92

5.1.6 Fråga 6 – Vilka tjänster saknar ni? 

  Med andra ord, det räcker inte alltid att 
ordna en träff, denna bör leda till någonting synligt eller kännbart för kunden i en nära framtid 
efter träffen.   

Här ville vi se vilka tjänster kunden anser vara viktigast för dem, och i viss mån jämföra 
svaren med fastighetsbolagens fråga (4.2.8). 

Av de 23 intervjuade hyresgästerna svarade 9 stycken att de inte saknar några tjänster alls.  

De resterande 14 hyresgäster saknade en eller fler tjänster: 

• Kundträffar  
• Saker som lovats med inte åtgärdats 
• Ac - möjlighet att justera temperatur enligt önskemål 
• Städning 
• Tv-antenn 
• Reception 
• Sophantering 
• Låsning - att slippa göra detta själv, dvs. ha en vaktmästare 
• Porttelefon 
• Snöskotning – att den är bättre tajmad 
• Facility Management tjänster 

Vi anser att de flesta fastighetsbolagen tar väl hand om sina hyresgäster, eftersom att de flesta 
av ovan nämnda tjänster önskas hos ett av bolagen. Vi vill gärna hjälpa till och påpeka på ett 
sätt som inte strider mot konfidentiellitet som vi lovat hyresgästerna.  

                                                 
92 Eget exempel inspirerad av Gummesons exempel om hur meningslöst det är med en danslokal om inte kunder 
gillar musiken och vill dansa med varandra se även 3.1.1 
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5.1.7 Fråga 7 – Vilka aktiviteter, förmåner eller service gör ert nyttjande av 
lokalen bättre? 
I föregående fråga (se 5.1.6) undrade vi vad hyresgästerna saknade, och nu vill vi för att inte 
missa någon viktig information ta reda på vad hyresgästerna trivs med.   

13 hyresgäster svarade att en eller flera tjänster, aktiviteter eller förmåner var uppskattade, här 
är några av dessa: 

• Hantverksservice 
• Gåvor 
• Förhandsvisning på bio 
• Ishockey  
• Trevlig personal  
• Fräscht, rent och snyggt 
• Tillgång till P-platser 
• Snabb hjälp vid fel 
• Vaktmästeri 
• Information om underhåll 
• Facility management tjänster 

Med hjälp av denna fråga hade vi hoppats få mer utav vad hyresgästerna vill ha, både nu och i 
framtiden. Här nedan är 10 hyresgäster som inte har gett oss tillräckligt med information att 
dra några slutsatser av: 

2 uppgav att det är ingenting som gör att de kan nyttja lokalen bättre. 

6 hyresgäster svarade blankt till vår besvikelse.  

2 hyresgäster missförstod frågan. 

Sådant får man tyvärr räkna med när man har med enkäter att göra – väldigt dålig möjlighet 
att förklara frågan för hyresgästen om den inte är tydligt nog. Till framtida forskare inom 
ämnet skulle vi rekommendera att göra fler frågor av vår fråga 7, men även att göra fråga mer 
intressant för hyresgästen. På så sätt tror vi att en högre svarsfrekvens kan uppnås. 

Tillsammans med svaren i fråga 6 har vi ändå samlat en tillfrädställande mängd med 
information som de berörda fastighetsbolagen kan finna intressant. Det är viktigt att även veta 
vad fastighetsbolagen inte är bra på, för att dessa skall kunna ”bättra sig”.  

Samtidigt är det väldigt viktigt att ”behålla” och eventuellt ytterligare ”förstärka” det bolagen 
redan är bra på, när man har klart för sig att hyresgästen upplever mervärde av denna åtgärd 
eller tjänst.   
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5.1.8 Fråga 8 – Är hyresvärdens miljöengagemang viktig för er? 
Enligt Lind och Lundström kommer fastighetsbolagens miljöengagemang att få allt större vikt 
i framtiden.93

Vi har delat in svaren från hyresgästerna i tre kategorier: Väldigt viktigt, viktigt men inte 
avgörande och inte viktigt. 

 I en artikel från branschtidningen Fastighetsnytt (se 3.1.7.1) har vi läst om 
frågor som grönt byggande och energieffektivisering. Vi vill nu veta hur viktigt 
fastighetsbolagens miljöengagemang är för hyresgästerna.  

1. Väldigt viktigt – 21 hyresgäster ansåg att det är väldigt viktigt med miljö-engagemang.  
 
Av dessa 21 angav 9 hyresgäster en eller flera motiveringar till detta: 

• Mycket viktigt då vi själva har miljöomtanke som motto för vår verksamhet. 
• Ja visst är det viktigt, nu fungerar även sopsorteringen bra. 
• Bra med nya fönster som minskar energikostnaden. 
• Ja, det gör alla hyresgästerna mer miljömedvetna. 
• Ja, vårt företag är miljöcertifierat med ISO 14001 standard så det är värdefullt att 

fastighetsägaren arbetar för att minska miljöbelastningen. 
 

2. Viktigt men inte avgörande - 1 hyresgäst 
 

3. Inte viktigt – 1 hyresgäst.  

Dem flesta hyresgästerna är miljöengagerade trots att alla inte riktigt vet vad 
miljöengagemang innebär. Med det menar vi att de flesta främst tänker på sophantering när de 
pratar om miljöengagemang. Vi hade förväntat oss mer omfattande argument rörande 
miljöproblem som exempelvis livscykeltänkande eller olika energibesparingsåtgärder (se 
3.1.7.1), eftersom hela fastighetssektorn (bostäder och lokaler) står för ca 40 procent av det 
totala koldioxidutsläppet i Sverige.94

En del hyresgäster var väldigt miljöengagerade och vi antar att detta engagemang kommer att 
omfatta fler hyresgäster i framtiden. En lösning för framtiden kan vara att införa gröna 
hyreskontrakt som ger incitament till både hyresvärd och hyresgäst i att minska sin 
energiförbrukning.

  

95

  

 Det är ett sätt där båda parter jobbar för en hög miljöklassning eftersom 
båda vinner på det (se 3.1.7.1). 

                                                 
93 (Lind Hans 2009, s. 107)  
94 http://www.regeringen.se/sb/d/9085/a/82652   (18 maj 2010)  
95 (Lind Hans 2009, s. 112) 
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5.2 Sammanfattning av Empiri del 2: Jämförelse av hur de två parterna, 
nämligen fastighetsbolagen och hyresgästerna ser på relationen mellan dem 
Hyresvärdarna var mest prisade för sitt tillmötesgående av sina hyresgäster. 

Hyresgäster som var tveksamma om fastighetsbolaget ville bygga långsiktiga relationer med 
dem, ansåg vi behövde mera handlingskraft från sina hyresvärdar. De ville helt enkelt ”att 
man gör det man har lovat”. Vi tyckte att denna grupp av hyresgäster kunde lätt omvandlas till 
nöjda kunder med en kombination av uppmärksamhet och handlingskraft från 
fastighetsbolagen.  

Enligt svaren från hyresgästerna fick majoriteten möjlighet att påverka sin lokal. En hyresgäst 
fick visserligen påverka sin lokal, man han var inte själv av denna uppfattning.  

Resterande hyresgäster har utelämnat anledningen till varför de inte fick göra ändringar. 
Eftersom det flesta hyresgästerna har möjligheten att påverka sin lokal, verkar det ännu en 
gång förekomma ”gråzonen” där hyresgäster inte är medvetna om sina rättigheter och 
skyldigheter fullt ut. Därför hänvisar vi återigen till ”pärmen” (se bilaga 2). Vi anser att 
fastighetsbolagen skulle väsentligt kunna minska antalet missförstånd med hjälp av pärmen 
och en förbättrat informationsflöde till hyresgästen. 

Vi anser med ”facit i hand” att de intervjuade fastighetsbolagen var väldigt bra med 
”omhändertagande av klagomål”, samt med att avhjälpa dessa. Några hyresgästers klagomål 
uppkommer på grund av missförstånd. Igen är det den så kallade ”gråzonen” som spökar, 
därför hänvisar vi åtgärden till ”pärmen” (se bilaga 2). 

Vi märkte att några hyresgäster klagade på saker som knappast går att lösa, då 
fastighetsbolagen inte råder över väderförhållanden eller hur ett område ser ut – förutom den 
egna gården. Den ena lösningen är att ge dessa kunder mer uppmärksamhet, och om detta inte 
hjälper kan fastighetsbolaget tvingas ”avveckla” relationen med dessa hyresgäster för bådas 
bästa. 

 Hyresgästerna hade annorlunda upplevelse av träffarna med fastighetsbolagen, än bolagen 
själva. Antalet hyresgäster som fick regelbundna träffar, och var nöjda med dessa uppgick till 
hälften av de intervjuade. 

Några få hyresgäster som enligt bolagen tycks sakna vilja för träffar, uppger att de i sin tur 
upplever avsaknad av engagemang och klara resultat som lovats på träffarna. Dessa 
hyresgäster tycker vi är villiga att utveckla sin relation med fastighetsbolaget, där bolaget 
måste förbättra rutinen kring träffarna samt verkställande av de åtgärderna som har utlovats 
till hyresgästerna.  

Vi anser att även om man kan dela hyresgäster i aktiva och passiva, bör bolaget ha en del 
andra parametrar med i kalkylen som avgör antalet träffar med kunden. Det är aldrig fel att 
försöka ta på sig kundens glasögon och tänka: Har vi glömt något? Kunde vi ha gjort bättre 
ifrån oss på kundträffen? Varför vill inte hyresgästen ha mer träffar med oss?  
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Vi ansåg som viktigt att ta fram information som fastighetsbolaget kan ha nytta av, samt 
kunna använda den för att eventuellt göra förbättringar. Lika viktigt var det enligt oss att 
fastighetsbolagen även behåller och förstärker det de redan är bra på. Detta är mycket lättare 
att göra när man har lokaliserat vilka åtgärder eller tjänster som ger mervärde till hyresgästen. 

Fastighetsbolagets miljöengagemang skulle gynnas avsevärt om det fanns möjlighet att 
utforma den på ett sätt där hyresgästerna kan bidra och samtidigt dra fördel av det själva. Ett 
sådant engagemang benämns som ”grönt hyreskontrakt” och redan är i start fasen i andra 
länder.96

  

 Denna utveckling kan även bli aktuell inom snar framtid i Sverige, eftersom 
utvecklingen hittills har påvisat att fler och fler företag blir miljöcertifierade. Detta i sin tur 
tillsammans med en ökad miljömedvetenhet i samhället skapar ett ökat tryck på de företag 
som inte är så engagerade i frågan.   

                                                 
96 (Lind Hans 2009, s. 112) 
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5.3 Slutord om relationen mellan hyresgäst och hyresvärd 
 

Ett sätt att dela in de intervjuade fastigetsbolagens engagemang vid lokaluthyrning är hur 
hyresgäster upplever de ekonomiska, funktionella och emotionella värden i sitt nyttjande av 
lokalen.97

Hyresgästerna är i dagsläget nöjda med de ekonomiska och funktionella värden. (se även 
3.2.6). 

 

En mindre del av hyresgäster är dock missnöjda med de emotionella värdena. Dessa 
hyresgästers behov är underskattade. För att de ska bli nöjda krävs att fastighetsbolagen 
använder nya och annorlunda tilvägagångssätt anpassade till sätten som redan är i bruk. 

Vi har tidigare föreslagit några åtgärder till fastighetsbolagen. Dessa har vi kommit fram till 
vid sammanställningen av empirin och den utvalda teorin: 

1. Pärmen – som gör krånglig och oanvändbar information till lättförståeligt och 
användbar information (se bilaga 2). 

2. En ökad optimism och vilja att engagera hyresgästen – särskilt de som anses vara 
”passiva”. 

3. Fler kundmöten som leder till förbättringar. 

Ett annat sätt att resonera kring fastighetsbolagens engagemang är - om deras hyresgäster 
upplever att de för förutom (de vanliga) ”direkta kostnader” även måste betala för de 
”indirekta” och ”psykologiska kostnader”. (se 3.2.11) Fastighetsbolagens uppgift är att 
lokalisera detta och sedan succesivt jobba på att kostnader reduceras till att endast bestå av de 
direkta kostnaderna. 

Av det samlade materialet från hyresgästernas enkäter har vi uppmärksammat önskan om: 

• Mer kringtjänster 
• Mer kundträffar 
• Mer förståelse 

Vi har däremot inte sätt tendenser på att hyresgästerna vill ha mindre kundträffar eller att de 
insisterar på att klara sig helt själva.  

   

  

                                                 
97 (Eriksson Eva 1999, s. 69,122) 
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Bilaga 1. En av sidorna från ett hyresavtal där hyresgästen kan hitta 
behövlig information angående lokalen han hyr 
Detta är ett vanligt standardkontrakt som vi tycker är lite väl otydligt i våra ögon. Vi tycker att 
det bör klart framgå vilken service och underhåll som skall ingå. Sedan är det inte heller bra 
att det är finstilt text som är skriven på ett inte så lättbegripligt sätt för en oftast mindre kunnig 
affärspart det vill säga hyresgästen.  
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Bilaga 2. Pärmen 
Vi har föreslagit införande av en pärm som en nyttig informationskälla, och hjälpreda för 
hyresgästerna. I denna pärm kan fastighetsbolagen få nödvändig information till sina 
hyresgäster eftersom det uppstår missförstånd (mestadels från hyresgästernas sida), angående 
service och underhåll av lokalen. Pärmen kan fungera som ett komplement till hyreskontraktet 
där man kan tydligare förklara vad som ingår eller inte. Pärmen bör även finnas på 
fastighetsbolagets internetkundsida i fil-form så att man har tillgång till den vart man än 
befinner sig. 

Exempel på saker som vi tycker kan finnas med i pärmen är: 

• Fastighetsbolagets samarbetspartners 
• Utbud av standard facility management tjänster 
• Utbud av tilläggstjänster (även kallad ”merservice”) 
• Möjliga sätten att renovera lokalen på 
• Säkerhets- och låsningsrutiner 
• Sophantering 
• Vård av kommunikationsutrymmen 
• Snöröjning, gårdsskötsel 
• Termisk komfort 

När det blir aktuellt för ändringar i pärmen, kan fastighetsbolaget uppdatera kundsidan och 
fastighetsskötaren kan ge de kompletterande sidorna till hyresgästen.  

Här kommer några exempel till varför vi tycker att en pärm kan vara befogad: 

• I svaren ser vi att det förekommer missförstånd angående vad som ingår i lokalen och 
vad hyresgästen skall bekosta själv. 

• I ett hyreskontrakt som vi fick ta del av kan man utläsa att det flesta ändringar är 
möjliga med en dialog och medgivande från hyresvärden (se bilaga 1). Eftersom det 
ändå förekommer missförstånd, anser vi att fastighetsbolagen skulle ha hjälp av 
pärmen, som kan hjälpa både hyresgäster och dess personal oavsett om de har tillgång 
till hyreskontraktet eller inte. 

• Ibland kan det vara så att hyresgästerna förväntar sig att fastighetsbolagen tar hand 
om problem som hyresgästen själv ansvarar för. 

Vad vi har förstått så är det fastighetsbolagens önskemål att i framtiden utforma ett system 
där ansvarsområdet är mera tydligt angivna och avgränsade, det är på grund av detta som 
vi föreslår pärmen. 
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Bilaga 3: Den hårda vintern 2009-2010 och vilka lärdomar har den fört 
med sig  
Eftersom vintern 2009-2010 har varit extrem vad det gäller snömängd, har denna 
omständighet medfört mer problem för fastighetsbolagen utöver de vanliga anledningarna till 
klagomål från hyresgästerna.  

Fastighetsbolagen råder inte över vädret, men de råder över hur snabbt de tar hand om 
problemet med snöröjningen. Ett snabbt agerande vid skottning av snön, uppskattas från 
hyresgästens sida. Detta engagemang ger incentiv i att fastighetsbolaget bryr sig om sina 
hyresgäster. Genom att underlätta framkomlighet till lokalerna, underlättas även utövande av 
hyresgästernas verksamhet. Det går naturligtvis inte att alltid få bort snön omedelbart. Det kan 
saknas personal som ska ömbesörja detta arbete, framför allt då alla fastighetsägare vill få 
trottoarerna och taken fria från snön samtidigt. 

Under vintern 2009-2010 har en hel del tak rasat samman, och det är synd att sådant behöver 
hända innan ansvariga börjar klättra upp på taket för att få bort snön och istappar.98

Det finns huvudsakligen två problem med snön för fastighetsägare att tas med. Det ena är 
snön som ligger på marken och på så sätt begränsar framkomligheten för både hyresgäster och 
deras kunder.  

  

Det andra problemet är vad som kan hända med taken exempelvis kan taket rasa eller få 
bestående rötskador. Dåligt isolerade vindsbjälklag släpper igenom gratis värme som vandrar 
upp mot taket och orsakar isbildning i form av enorma och farliga istappar som kan skada 
förbipasserande människor eller hyresgästerna. Detta är vanligt på äldre, dåligt underhållna 
byggnader - eller nyare där man har slarvat med byggnationen. Byggnader med enorma platta 
tak som arenor och stora butiker har konstruktionsmässigt svårt att mäkta med enorma 
snömängder vilket märktes under vintern 2009-2010. 

Det finns flera olika sorters laster: bunden last som exempelvis egentyngd, jordlast, 
vattentryck, samt variabel last som vindlast och snölast.99 För snölast finns det en formel som 
tar hänsyn till följande faktorer: taklutning, takytans beskaffenhet, vind (utsatt eller skyddat 
läge) och temperaturen. Det finns riktlinjer för dessa laster i Boverkets handbok ”Snö och 
vindlast, 1997” som kan vara bra att känna till för fastighetsägare.100

Anledningen till att vi tar upp detta om snö och laster är att vi tycker att det är en aktuell 
fråga, fastän ingen av de intervjuade fastighetsbolagen har misslyckats med snön denna vinter 
vad vi vet. Men alla har säkert fått smaka på den dyra lösningen med att få bort snön från 
taket eller gatorna. 

 

Vi tycker det är konstigt att man med dagens teknik i vår moderna tid inte har kommit på 
någon mer kreativ lösning för snöröjning av taket. Vi funderar på om det inte skulle gå att 
installera värmeslingor på taket som man vid behov på vintern kan använda. Om man har ett 

                                                 
98 http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.1850408-taket-pa-goransson-arena-rojs-med-kran  17 maj 2010 
99 (Issakson Tord 2007, 39-41)  
100 Ibid, s. 48 

http://arbetarbladet.se/nyheter/sandviken/1.1850408-taket-pa-goransson-arena-rojs-med-kran�
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nät av värmeslingor på taket och leder ned vattnet med mindre värmeslingor i hängrännan och 
stupröret, så försvinner problemet med snö på taket. Man får ju naturligtvis ett nytt problem 
med en massa vatten på marknivå, men det borde man i varje fall föredra. Vattnet kan ledas 
till en brunn, eller samlas upp med hjälp av stora kärl som man sedan kan tömma eller byta ut 
allteftersom det behövs. 
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