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Abstract 
Title: Behovet av kundorientering i fastighetsföretag, finns det? 

Author: Joel Nilsson Erleman 

Tutor: Agneta Sundström 

 

Purpose: Thru a quality point of view, examine and analyze how Akelius AB customer orientates 

them self in an area such as Brandbergen, were the demand is larger then the supply. 

Method: Through a qualitative research approach with an inductive and a hermeneutic orientation the 

study approaches Akelius AB and the company’s costumer orientation thru several interviews and a 

survey. The gathered data’s purpose is to answer research questions to investigate how costumer 

orientations function and to how to implement it in real estate companies. 

Theory: The theory explains the meaning of customer orientation and its use in real estate companies. 

The theoretical discussion is based on a five-gap model, which is used to analyze the service quality in 

Akelius AB and to analyze the relation to their costumers.  

Empire: The findings show how Akelius experience costumer orientation in Brandbergen and the 

costumer’s perception of Akelius AB service quality. 

Analysis: Compares the theory and the empirical data to see the service quality thru using the Gap 

Model. 

Conclusion: Akelius AB satisfy their customer’s need in what could be expected of them. In the 

situation with increased demand and lower supply Akelius AB have the possibility to offer their 

costumers a much lower quality than the costumers usually wants and expect. The reason for this 

market situation is the sustained high costumer demand, the real estate company’s domination on the 

housing market and because of the supply and demand situation in the specific market investigated.  

Ideas for further research: To see difficulties in implementing costumer orientation on all housing 

markets in Sweden where there is a higher demand then supply and a higher supply and demand to see 

if the problem only exists in Stockholm. 

Essay contribution: The study shows the housing market and its flaws in and around Stockholm. The 

essay describes why costumer orientation is hard to implement within the housing service market 

because of the supply and demand and the corporations market advantage towards the consumers.  

Keywords: costumer orientation, service companies, real estate market, tenancy market and supply 

and demand. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund – Förändringar inom bostadsmarknaden i Stockholm 
Populationen i Stockholms län har mellan 2008 och 2009 ökat med 37 919 personer1 vilket är den 

högsta siffran på 60 år. Samtidigt som populationen ökat har hyresrättsbeståndet minskat från 61 

procent till 49 procent över en 15 års period2. Detta har gjort att bristen på hyresrätter ökat och att den 

kommunala bostadskön ökat till 75 000 personer där den genomsnittliga tiden att få en lägenhet ligger 

på mellan 7-14 år beroende på område3. På grund av den höga inflyttningen och brist på hyresrätter så 

har omsättningen på hyresmarknaden i princip stannat av då fler människor istället använder 

lägenheten som bytesobjekt eller omvandlar hyresrätterna. Detta är orsaken till att vakansgraden i 

Stockholms län minskar. Den låga vakansgraden påverkas även av de privata fastighetsägarnas egna 

kösystem och deras egna krav på vilka specifikationer bostadssökande måste uppfylla, vilket kan skilja 

sig åt jämfört med de kommunala fastighetsföretagens krav. Bristen på kommunal- och privatägda 

fastigheter i Stockholms län gör att valmöjligheterna för bostadssökande blir begränsade. I 

kranskommunerna är valmöjligheterna bättre och köerna inte lika långa men dessa varierar beroende 

på kostnad och läge på bostaden. I till exempel södra ytterstan är de kommunala väntetiderna cirka 6 

år 4. Väntetiderna ökar runt om i Stockholms län så länge inflyttningen ökar, kraven på bostäder blir 

högre, men alternativen till att hitta en bostad blir sämre om du inte har möjlighet att vänta i 5 till 10 år 

i kranskommunerna. Detta sker samtidigt som de privata bostadsägarna har egna köer där förtur gäller 

och där de själva kan bestämma vilka som får flytta in och inte. Samtidigt med denna utveckling, 

förväntas bostadsföretagen vara kundorienterade vilket innebär att de ska lägga ner tid och medel på 

att locka kunderna. Denna uppsats ifrågasätter om detta behövs när efterfrågan radikalt överstiger 

utbudet.  

1.2 Problembakgrund – Akelius AB - Kundanpassning 
Ett av de företag som är verksamma inom fastighetsbranschen är Akelius AB. De är Sveriges största 

privata bostadsvärd och är verksamma inom Stockholms län och i flertalet kranskommuner. Ett av 

dessa områden är Brandbergen, Haninge där Akelius är den största fastighetsaktören med 8 fastigheter 

och 2430 lägenheter5. Akelius AB har en vakansgrad på 0,9 procent när det gäller hela Sverige, vilket 

enligt dem själva är en indikation på att de erbjuder bra läge på bostäderna. För att få möjlighet att 

hyra bostad av Akelius ansöker konsumenten via intresseanmälan. Men utan ett bosparande hos 

Akelius är utsikterna att få ett förstahandskontrakt små till närapå obefintliga. Detta skiljer sig från de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://www.uskab.se/index.php/aktuellt/140-stockholms-befolkning-2009-befolkningsoekningen-
rekordstor.html 
2 http://www.dn.se/sthlm/kraftig-minskning-av-antalet-hyresratter-1.638397 
3 http://www.dn.se/bostad/efter-hundra-ar-okar-trangboddheten-igen-1.70685 
4 http://www.dn.se/bostad/efter-hundra-ar-okar-trangboddheten-igen-1.70685 
5 http://www.akelius.se/websida/stad/brandbergen.asp?ort=2&sice=0&hyresg=3 
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fyra olika kommunala bostadsköerna där den som söker bostad endast behöver anmäla sig men får 

räkna med en väntetid på 2-4 år6.  

Bristen på hyreslägenheter minskar konsumenternas alternativ. Långa köer i den kommunala 

bostadssektorn och de privata fastighetsföretagens varierande kösystem och egna belöningssystem, 

tvingar de som söker bostad att anpassa sig till företagens spelregler. Akelius kan till stor del välja 

själva hur de vill anpassa sig till kunden och kvalitetsnivån på tjänsten de erbjuder . Företaget har 

närmare 100 procentig uthyrning och frågan är om de har behov av marknadsföring eller 

kundorientering eftersom det svaga utbudet på bostadsmarknaden håller tillbaka konkurrensen inom 

sektorn. Akelius kan påverka vilken kvalitet de vill erbjuda, hur de kundorienterar sig och hur de 

marknadsför sig gentemot konsumenterna. Kommer bostadssituationen bland hyresrätter att ändra på 

företagets vilja att kundorientera sig och bidra till att Akelius nu är mindre benägna att tillfredställa 

konsumenterna? 

1.3 Problemdiskussion – Finns det behov av kundorientering? 
Företag som arbetar med tjänster behöver genom alla led i företaget veta vad konsumenten eftersöker, 

då konsumenterna är levebrödet för alla tjänsteföretag. Fastighetsföretag erbjuder en tjänst och något 

vitalt som ett boende, det är då viktigt att kunna erbjuda en kvalitativ tjänst där kundernas behov är 

tillfredställda. För att kunna tillfredställa konsumenterna krävs  att tjänsteföretag såsom Akelius 

arbetar med kundorientering. I kundorientering ligger kunden i fokus vid varje beslut och det 

genomsyrar varje del av ett företag. Begreppet syftar också till att användas i konkurrenssituationer 

och för att skapa långa och starka relationer till konsumenterna. Fastighetsföretagen - i detta fall 

Akelius - arbetar med att tillfredställa kundernas behov genom att tillhandahålla en bostad och för att 

tillfredställa deras behov förväntas Akelius arbeta med aktiv kundorientering.  

På grund av bostadsklimatet befinner sig Akelius i en situation där utbudet är lägre än efterfrågan och 

där maktbalansen mellan företag och konsument är förskjutet till företagens fördel. Akelius behöver 

utifrån denna situation inte marknadsföra sig i samma utsträckning som tidigare på grund av 

kombinationen av lågt utbud samt relativt stor efterfrågan. Detta påverkar konsumenternas alternativ 

och ger dem mindre utrymme att styra valet av bostad samtidigt som deras krav inte behöver 

tillgodoses. Tjänsten, bostaden och kringtjänsterna som Akelius erbjuder behöver inte heller vara helt 

opåverkbara, då Akelius egna krav på att erbjuda kvalitativa tjänster kan förändras i takt med att 

balansen mellan utbud och efterfrågan förändras. Situationen kan även påverka Akelius sätt att 

kundorientera sig då de inte nödvändigtvis har samma behov av att tillfredställa kunderna eller att ha 

kunden i fokus.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 http://www.akelius.se/websida/stad/brandbergen.asp?ort=2&sice=0&hyresg=3	  
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Att analysera ett fastighetsföretags relation till sina kunder är intressant då olika faktorer påverkar 

företaget och konsumentens relation samt att tjänsten fastighetsföretagen erbjuder fundamentalt skiljer 

sig gentemot andra tjänster. Kundorientering, marknadsföring och tjänstekvalitet är alla tre faktorer 

som kan påverkas utifrån hur marknaden för hyresrätter ser ut och hur tjänsten levereras. Att analysera 

ett fastighetsföretags relation till sina kunder är intressant då många olika faktorer kan påverka tjänsten 

och påverka företagens vilja att anpassa sig till kunden. Jag vill med detta som bakgrund försöka 

analysera Akelius relation till sina kunder och hur Akelius kundorienterar sig. För att kunna undersöka 

detta behöver jag utvärdera tjänsten som de erbjuder, hur marknadsföringen fungerar inom företaget 

och vad kunderna anser om tjänsten som erbjuds.  

1.4 Forskningsfrågor 
Huvudfrågeställningen avser att undersöka: 

• Hur kundorienterar sig Akelius AB i ett område där efterfrågan på bostäder är högre än 

utbudet? 

För att kunna besvara huvudfrågeställningen behövs fem underfrågor 

• Hur kundorienterar sig Akelius AB mot kunderna i Brandbergen, Haninge? 

• Hur upplever kunderna Akelius AB:s kundorientering? 

• Hur upplever kunderna tjänsten som Akelius Ab erbjuder? 

• Finns det kundorienterat fokus hos fastighetsföretagen såsom Akelius AB eller saknar de 

förmågan eller viljan att skapa relationer till kunderna på grund av tjänstens betydelse och 

bostadsklimatet? 

• Försämras tjänsten som erbjuds i Brandbergen i förhållande till balansen mellan utbud och 

efterfrågan? 

1.5 Syfte 
Jag vill genom en kvalitativ studie undersöka och analysera hur Akelius AB kundorienterar sig i ett 

område som Brandbergen där efterfrågan är större än utbudet. 

1.6 Studiens bidrag 
Studiens bidrag är att visa om fastighetsföretag överhuvudtaget behöver kundorientera sig givet den 

rådande balansen mellan utbud och efterfrågan på den svenska fastighetsmarknaden samt på grund av 

tjänstens betydelse. För att undersöka detta har intervjuer och en enkätundersökning utförts i 

Brandbergen, Haninge.  

Analys av studien visar på svårigheterna att tillämpa kundorientering i fastighetsföretag. Problemet 

grundas i den obalans som råder på hyresrättsmarknaden där det finns en över efterfrågan på 

hyresrätter. Orsaken till att efterfrågan är större än utbudet är den höga inflyttningen till Stockholm, 
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bristen på hyresrätter och bristen på nybyggnationer av hyresrättsbestånd. För att få en förändring på 

marknaden krävs regeringsbeslut som ökar utbudet på lägenheter och minskar omvandling av 

hyresrätter.  

För att skapa en fungerande marknad där det råder balans mellan utbud och efterfrågan så krävs att 

bostadsföretagen inte har det övertag på marknaden som råder just nu, vilket innebär att gapet mellan 

utbud och efterfrågan behöver minska för att skapa en mer rättvis marknad för kunderna. Studien visar 

även att kundorientering kan anpassas till företagens befintliga kunder men att den inte kan anpassas 

till den obalans som råder på hyresrättsmarknaden.  

1.7 Avgränsning  
Akelius är idag en av Sveriges största privata bostadsföretag och av denna anledning har författaren 

valt att avgränsa sig till Stockholm, specifikt till Brandbergen, Haninge. Detta på grund av att Sverige 

som område är för stort för att analysera och för att det är intressantare att undersöka en kommun som 

angränsar till Stockholm. Författaren har även valt att avgränsa sig till hyresmarknaden för bostäder 

och inte lokaler för att kunna fokusera på relationen mellan privata kunder och Akelius. 
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2. Metod  
 

I följande kapitel avser författaren att presentera den metod som anses vara mest lämpad för 

uppsatsen, därefter kommer val av forskningsansats, kunskapsteoretisk inriktning samt intervjuer och 

enkät att presenteras. Studien kommer att undersökas med en kvalitativ ansats, med semi- 

strukturerade intervjuer samt en enkätundersökning. Kapitlet kommer sedermera avslutas med en 

metodkritik. 

2.1 Forskningsansats 
I uppsatsen har jag utgått från en kvalitativ forskningsansats med en induktiv inriktning. Den kvalitativa 

ansatsen har jag valt eftersom den möjliggör en närmare analys av de intervjuades data samt möjliggör 

insamlandet av information som annars skulle varit svår att samla in. I uppsatsen kommer även en induktiv 

ansats att tillämpas. Ansatsen gör det möjligt att utifrån undersökningarna, egna idéer och tankar att knyta 

an till teorier. Studien kommer även att tillämpa en enkätundersökning och semi- strukturerade intervjuer 

för att få olika perspektiv på frågeställningen 

2.2 Kvalitativ forskningsansats med en induktiv inriktning  
Kvalitativ forskning tenderar att lägga en större tyngd på ord än siffror. Förhållningssättet lägger även 

en stor tyngd på hur deltagarna i undersökningen tolkar frågorna utifrån deras egna sociala verklighet 

och hur de upplever den egna sociala miljö (Bryman 2002). En kvalitativ forskningsansats ger även 

möjlighet till att få en djupare kunskap utifrån undersökningspersonernas verklighet och erfarenheter. 

Via ansatsen samlas informationen in med utgångspunkt från vad de intervjuade själva anser vara 

relevant (Bryman 2002). Kvalitativa intervjuer utmärks också av att de oftast genomförs som öppna 

intervjuer där de intervjuade får svara på enkla och raka frågor som kan leda till innehållsrika svar 

(Trost 2005). Bryman (2002) beskriver att kvalitativ forskning står för ett synsätt där teorin och 

utveckling av teorin utgår från insamling och analys av ny data. Han nämner även att det inom 

kvalitativ forskning finns en variation av datainsamlingstekniker och att det inom kvalitativa 

undersökningar kan göras språkliga analyser som skapar en större variation och djup av det som ska 

undersökas (Bryman 2002). Det som till stor grad skiljer kvalitativ mot kvantitativ forskning är att den 

kvantitativa ansatsen ofta utgår från teoretiska frågeställningar i problemformuleringen som i sin tur 

styr insamlingen och analysen av data. Den kvantitativa ansatsen utgår istället från en mer praktisk 

frågeställning som styr insamlandet av data vilket sedermera leder till teoretiskt arbete (Bryman 2002) 

Till den kvalitativa forskningsansatsen har jag valt att tillämpa en induktiv inriktning. Thurén(2007, 

sida 22) beskriver induktion som” att man drar allmänna, generella, slutsatser utifrån empiriska 

fakta”. Bryman(2002, sida 21-22) beskriver induktion som ” Forskaren beskriver konsekvenserna av 

resultatet för den teori som låg bakom eller styrde hela uppgiften eller undersökningen”. 
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Bryman(2002) skriver också att induktion är när teorin genereras från empirisk data som samlats in 

och hur den påverkas av hypoteser och idéer.  

Den kvalitativa ansatsen i denna studie har gett mig möjlighet att analysera data som samlats in från de 

semi- strukturerade intervjuerna. Informationen som framkommer utifrån detta förhållningssätt skapar 

en mer verklighetsnära och tillförlitlig data då den kommer från intervjupersonernas egna 

uppfattningar. I enkätundersökningen kan däremot den kvalitativa ansatsen inte tillämpas i samma 

grad som i de semi- strukturerade intervjuerna då denna del av undersökningen bygger på ett 

frågeformulär där olika svarsalternativ har angetts. Enkäten syftar till att ge ytterligare information om 

huruvida Akelius tillämpar kundorientering som leder till ökad kvalitet för kunden.  

Den induktiva inriktningen ökar möjligheten att analysera det empiriska materialet utifrån de 

intervjuades egna uppfattningar, vilket ställs mot den information som respondenterna angett i enkäten 

för analys. Tillsammans kan de båda metodvalen ge möjlighet att tolka respondenternas resonemang, 

analysera detta i relation till enkäten och skapa en slutsats utifrån all information som samlats in. 

2.3 Kunskapsteoretisk inriktning hermeneutik 
Hermeneutiken arbetar, enligt Bryman (2002), efter en central idé där forskaren som analyserar en text 

ska försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft. Andersson 

(2006) menar att hermeneutiken inte är ute efter förklaringar utan arbetar efter begreppet förståelse, för 

att kunna finna en betydelse eller en mening med det forskaren avser att undersöka. Andersson(2006) 

förklarar att hermeneutiken arbetar med att förstå varifrån kunskapen kommer ifrån och hur den 

påverkar undersökningen. Detta för att forskaren ska kunna förstå sociala fenomen och varför han 

själv måste tränga in i det som ska begripliggöras. Han måste med andra ord vara en deltagare i 

undersökningsfältet. Andersson(2006) menar att det råder enighet mellan fakta och värderingar och att 

det inte går att skilja dessa åt. Thurén(2007) skriver att inom hermeneutiken så ska förståelsen inte 

bara vara intellektuell utan även innehålla vilka känslor som påverkar den som svarar. 

Andersson(2006) menar att till skillnad från positivismen, som kräver opartiskhet i 

forskningsprocessen, så hävdar hermeneutiken att partiskheten genomsyrar samtliga nivåer i 

forskningsprocessen. Forskaren vill inte bara undersöka svaret utan även veta från vilka områden 

erfarenheter och sociala aspekter som påverkan kommer ifrån. 

Valet av hermeneutik som kunskapsteoretisk ansats grundar sig i att jag, genom att vända mig till de 

anställda på Akelius, vill förstå hur de uppfattar och upplever företagets kundorientering. Vidare vill 

jag förstå vad de anser om tjänsten de erbjuder och med deras perspektiv som utgångspunkt förstå hur 

deras syn på Akelius kundorientering skiljer från företagets egna syn. Den valda inriktningen ger mig 

möjlighet att djupare analysera hur företaget kundorienterar sig med utgångspunkt från de anställdas 

och de boendes upplevelser. 
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2.4 Semi- strukturerade intervjuer  
Intervjuerna som gjorts i uppsatsen är av semi- strukturerad karaktär för att skapa frihet och flexibilitet 

för den intervjuade. Studien lägger således en stor vikt på respondentens egna uppfattningar och 

synsätt (Bryman 2002). Jag såg det som viktigt att den intervjuade kunde uttrycka sig fritt och ge den 

information som de själva anser vara viktigt kopplat till frågeställningen. Metoden gör det också 

möjligt för intervjuaren att ställa följdfrågor på den intervjuades svar, intervjuaren kan på detta sätt 

tränga djupare in i olika områden som känns viktiga att veta mer om (Bryman 2002).  

För att ge den intervjuade förståelse för vad jag hade som avsikt med undersökningen så använde jag 

ett intervjumanus. Detta visade vad som var syftet med intervjun och vilka frågor som ingick i 

intervjun (Bryman 2002). Jag valde att vända mig till tre personer för intervju. De personer jag 

önskade träffa fick själva välja tid och plats för att de skulle vara bekväma under intervjun. En annan 

anledning var för att svaren skulle bli så sanningsenliga och utförliga som möjligt (Bryman 2002). 

Alla tre intervjuer skedde ansikte mot ansikte. Jag spelade in samtliga på band för att kunna 

säkerhetsställa att informationen erhållits som tänkt samt för att kunna samla in ytterligare information 

som jag missat under intervjuerna (Bryman 2002). 

Valet av semi- strukturerade intervjuer grundar sig i att jag ville skapa möjlighet att få in mer 

sanningsenliga intervjuer. Metoden erbjuder en frihet till den intervjuade att själv berätta utifrån egna 

erfarenheter och ger den intervjuade möjligheten att svara på frågorna med utgångspunkt i deras egen 

verklighet och egna erfarenheter. Intervjuerna kan också ge information som i andra fall inte hade varit 

möjligt. Genom att använda ett intervjumanus kunde jag föra den intervjuade i en speciell riktning vid 

intervjun vilket gav möjlighet att djupare analysera svar då följdfrågor kunde ställas. Genom att ge 

intervjupersonerna större frihet och en större flexibilitet kring frågorna så skapas en mer 

verklighetstrogen bild över deras uppfattning om hur Akelius kundorienterar sig och för att se hur 

Akelius arbetar och hur de framställer sig själva. 

2.5 Enkätundersökning 
Valet av enkätundersökning grundar sig i att metoden ger möjlighet att undersöka flertalet 

respondenters syn på en situation samtidigt. Den underlättar även utfrågandet och registreringen av 

informationen som samlats in (Bryman 2002). Jag ansåg även att metoden är lämplig då den skapar 

möjlighet att anpassa sig till respondenterna när de har möjlighet att ställa upp då de kan besvara 

frågorna när de har tid. Detta kan bidra till att svarsfrekvensen ökar (Bryman 2002). 

Enkäten utfördes i Brandbergen, Haninge, och riktade sig till de boende i Akelius fastigheter. Enkäten 

delades ut bland de boende genom dörrknackning. Jag gav sedan respondenterna en vecka på sig att 

kunna svara på enkäten, för att sedan hämta upp den själv. Målet var att få 20 respondenter att svara på 

enkätundersökningen. För att underlätta för respondenterna att svara på enkäten strävade jag efter att 
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få den lättförståligt utformad med endast slutna frågor för att minimera risken av att respondenten 

skulle glömma eller filtrera frågorna. Layouten på enkäten var även kort för att minska ”enkättrötthet” 

(Bryman 2002). 

Jag använde således att göra en enkätundersökning då metoden underlättar arbetet kring 

informationssamlandet och sparar tid som kan användas till att analysera andra delar av uppsatsen. 

Enkätundersökningen anpassar sig även till respondenterna då de får möjlighet att svara på frågorna 

när de själva har tid och i en hemmamiljö som de själva trivs i, vilket enligt Bryman (2002) är viktigt 

för respondenterna. Genom att underlätta arbetet för respondenterna, ge ordentligt med svarstid samt 

genom att själv hämta enkäterna så var min förhoppning att få hög svarsfrekvens på frågorna. Vid 

dörrknackningen valdes de personer som var villiga och som lovade att svara på enkäten ut. Då 20 

personer accepterat så avslutades letandet av deltagare och enkätundersökningen kunde slutföras. 

2.6 Urval av respondenter 
Till de semi- strukturerade intervjuerna använder jag ett bekvämlighetsurval vilket grundar sig i att jag vill nå de 

personer som för tillfället hade tid och möjlighet att mötas. Bryman(2002) menar att bekvämlighetsurval riktar sig till 

personer som råkar finnas tillgängliga för forskaren på ett smidigt sätt. Han menar också att respondenterna vid ett 

bekvämlighetsurval inte behöver vara representativa för undersökningen (Bryman 2002). Samma metod användes 

vid val av respondenter i enkätundersökningen, då jag delade ut enkäten via dörrknackning. Detta gjorde att de som 

för stunden var tillgängliga blev de som deltog i undersökningen. Respondenterna som medverkar i undersökningen 

kommer således från samma område inom Brandbergen. Resultatet från undersökningen kan av denna anledning bli 

skevt då den inte tar hänsyn till vad respondenter från andra områden i Brandbergen anser om Akelius fastigheter 

och tjänste kvalitet. Resultatet från underökningen kan av denna anledning vara för homogent och inte visa den totala 

kvalitetsuppfattningen som finns inom Akelius fastigheter.  

Jag har i uppsatsen valt att använda ett fåtal intervjupersoner och respondenter och lagt kraft på att få 

till kvalitativt välgjorda intervjuer. Bra genomförda intervjuer kan överstiga värdet av ett flertal 

intervjuer som har sämre kvalitet. Dessutom kan ett fåtal intervjuer underlätta insamlandet av data och 

analysen av informationen (Trost 2005). Bryman (2002) menar att det är bra att göra en pilotstudie 

innan genomförandet av själva enkätundersökningen. Detta gjordes med en grupp innan enkäten 

delades ut för att försäkra mig om att enkäten ställde de frågor som den avsåg att undersöka men också 

för att utesluta felformulerade eller svårförstådda meningar. Målet med bekvämlighetsurvalet var att få 

20 personer att medverka i enkätundersökningen och när dessa 20 personer hittats och valt att 

medverka i undersökningen så avslutades sökandet då jag ansåg antalet personer som medverkade i 

undersökningen var tillräckligt många. 
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2.6.1 Intervjupersoner 
Jag har valt att intervjua följande personer då dessa dels var tillgängliga under intervjutillfället men 

också för att de ger en bra bild av hur Akelius AB kundorienterar sig. De arbetar alla tre i Brandbergen 

och kan området väl.  

Thomas Axelsson 

Han är ortschef och ansvarar för orterna Brandbergen, Nynäshamn och Västerhaninge. På kontoret i 

Brandbergen ansvarar Thomas för 13 personer med olika arbetsuppgifter samt för Akelius samtliga 

2430 lägenheter i Brandbergen. 

Roger Malmqvist  

Roger arbetar som förvaltare på Akelius AB i Brandbergen. 

Mikael ”Micke” 

Mikael utför arbeten i och runt fastigheterna, svarar på servicesamtal, felanmälningar och utlämning 

av nycklar.” Sköter lägenheter och fastigheter men när gäller att byta tapeter och så vidare görs det 

på entreprenad.” 

2.7 Reliabilitet och Valididet 
Trost(2005) beskriver reliabilitet som något stabilt där skillnaderna i utförandet och andra studerade 

faktorer inte skiljer sig så mycket att de stör tillförlitligheten i det som studeras. Han nämner också att 

för att kunna uppnå en hög reliabilitet krävs det att undersökningen till stor grad är standardiserad. 

Thurén(2007) menar att genom att försöka uppnå en hög reliabilitet krävs det att mätningarna är 

korrekt gjorda och att opinionsundersökningen bygger på ett representativt urval så att tillförligheter 

inte påverkar resultatet. Bryman(2002) menar att reliabilitet undersöker tillförlitligheten i en 

undersökning och genom att göra samma undersökning igen så kan undersökningen visa ifall den är 

stabil eller inte. Bryman(2002) skriver också att reliabilitet oftast avser att undersöka från ett 

kvantitativt förhållningssätt. 

Validitet innebär att undersökningen undersöker det man ursprungligen hade som avsikt att göra 

(Thurén 2007). Trost (2005) beskriver också att validitet är något som mäter det undersökningen från 

början hade som avsikt att studera och inget annat. Bryman (2002) menar att validitet innebär att de 

bedömningar som görs i en undersökning ska logiskt hänga ihop för att vara trovärdiga.  

Reliabilitet är svårt att uppnå vid användandet av semi- strukturerade intervjuer då reliabilitet 

undersöker standardiseringen vid svaren i intervjuerna. Detta är svårt att uppnå då intervjumetoden 

som används är en flexibel metod där den intervjuade har tillåtelse att resonera fritt. Reliabilitet är 

också svårt att uppnå även om man använder ett intervjumanus. Detta beror på att svaren kan variera 
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vid olika intervjutillfällen – det vill säga svaren och frågorna oftast skiljer sig åt vid beroende på vem 

som blir intervjuad och vilken uppgift denne har inom företaget. 

I enkätundersökningarna kan hög reliabilitet uppnås då den är standardiserad och vilar på 

flervalsalternativ och att alla respondenter som är bosatta i Akelius bostäder i Brandbergen har fått 

samma enkät. Detta gör att svaren är representativa för det urval som jag haft för avsikt att undersöka. 

Validitet är även den svår att uppnå i semi- strukturerade intervjuer då den är av flexibel art. Detta kan 

göra att det som ursprungligen skulle undersökas kan variera mellan tillfällen och resultera i något 

annat då den intervjuade uppfattar frågeställningen på sitt eget vis och gör att frågeställningen kan 

skifta mellan tillfällen. För att försöka uppnå en hög validitet utifrån de semi- strukturerade 

intervjuerna kan användningen av intern validitet utnyttjas, vilket innebär att det finns en 

överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer som utvecklas (Bryman 

2002). Ur ett enkät perspektiv är validiteten lättare att undersöka då den är ett formulär med 

svarsalternativ. Detta gör att respondenten får en riktlinje utifrån frågeformuläret vilket gör det lättare 

att komma åt den informationen vi eftersöker och möjliggör en hög validitet i enkäten. 

2.8 Forskningsetiska aspekter 
Vid enkäten och intervjuerna är det viktigt att informera om vad undersökningen och intervjuerna 

handlar om. Bryman(2002) nämner fyra etiska principer som gäller i Sverige 

• Informationskravet: Att de berörda vid intervjuerna och enkäten vet vad studiens syfte är och 

att deltagarnas medverkande är frivilligt (Bryman 2002). 

• Samtyckeskravet: Att deltagarna själva har rätt att bestämma ifall de vill medverka eller inte 

(Bryman 2002). 

• Konfidentialitetskravet: Att alla de inblandade som ingår i undersökningen ska behandlas med 

konfidentialitet (Bryman 2002). 

• Nyttjandekravet: Är att de uppgifter som samlas in endast används till studien och dess syfte 

och inget annat (Bryman 2002). 

Dessa fyra punkter har använts som riktlinjer vid utformandet av enkäten och intervjuerna. 

Tillvägagångssättet på alla punkter behöver visserligen inte ha någon relevans men författaren har 

ansett det nödvändigt att informera om vilka riktlinjer som ska följas. 

2.9 Källkritiska problem 
Kvalitativa undersökningar kan i vissa fall vara alldeles för subjektiva då de bygger på forskarens 

uppfattning om vad som är viktigt och det personliga förhållande som forskaren skapar med 

undersökningspersonen. Ett annat problem är att kvalitativa forskare i början av en studie är väldigt 

öppna för att senare i studien rikta in sig på vad han eller hon vill ha ut av studien. Detta gör att det 
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kan vara svårt att analysera kvalitativa forskares studier och göra det svårt att förstå och analysera 

varför forskaren har valt det område han har gjort (Bryman 2002). 

Vid enkätundersökningar finns det stor sannolikhet för bortfall vilket ökar risken för fel och skevhet. 

Ett annat problem är att enkäter inte passar alla då vissa respondenter kan ha svårigheter att förstå 

svenska eller har läs- och skrivsvårigheter. Detta gör att enkäter kan komma tillbaka delvis obesvarade 

med anledning av att respondenten inte förstått eller respondenten inte orkat svara på enkäten (Bryman 

2002). 

Vid kvalitativa undersökningar kan intervjupersonen påverkas av frågeställningen för att personen 

antingen vill undvika frågan för att gå vidare eller för att försköna sig själv. Detta gör att vissa svar 

kan anses vara tvivelaktiga eller till och med felaktiga (Bryman 2002) 
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3. Teori 
Följande teorikapitel presenterar de teorier och modeller som anses vara relevanta för studiens syfte. 

Huvudteorin, Gap Modellen, presenteras och utvecklas. Kapitlet diskuterar även vad som ingår i 

begreppet kundorientering och kundorientering i fastighetsföretag. 

3.1 Kundorientering 
Gummesson (1984) beskriver kundorientering som något som skapar lönsamhet genom att 

tillfredställa kundernas behov, man levererar inte en produkt utan en funktion. Arnerup och 

Edvardsson (1992) ser kundorientering som ett tillvägagångssätt att skapa ett effektivare företag 

utifrån kundernas behov. Scheer och Loos (2002) skriver att för att uppleva framgång med 

kundorientering måste företagen ha med kundernas behov i tjänsten. Gerdemark (1997) menar att 

kundernas behov är kärnan i kundorientering och att deras behov ska tillfredställas men med insikten 

om att inte låta kunden styra i alla situationer. Kotler(2002) menar att vid användandet av 

kundorientering måste hela företaget från botten till toppen veta om och acceptera att kunden ligger i 

fokus i alla led. Kundorientering handlar om att förstå kunden och att respektera kunden. Företagen 

kan då tillhandahålla de erbjudanden som kunderna eftersöker. För att företagen ska kunna 

åstadkomma detta krävs att de har insikt i kundernas bedömningsgrunder (Gerdemark 1997). Kotler 

(2002) menar att kundernas behov är av hög prioritet och denna prioritet gör att företagen kan skapa 

långsiktiga förhållanden mellan dem själva och kunden.  

Användningen av kundorientering är, enligt Gerdemark (1997), ett sätt att få ekonomisk vinst då 

intäkterna kommer från kunderna men det är också ett verktyg för att överleva en konkurrenssituation. 

När en konkurrenssituation uppstår ger kundorientering företagen möjligheten att få kunderna att 

efterfråga deras erbjudande istället för konkurrenternas (Gerdemark1997). John C. Narver (1990) 

menar att företagen konstans måste höja sig över resterande företag på marknaden för att kunna skapa 

bestående konkurrensfördelar, företagen måste skapa ett hållbart och betydande värde för deras 

kunder. Gerdemark (1997) skriver också att det är viktigt för företagen att identifiera sig med och ha 

god kännedom om sina produkter, hur väl produkten stämmer överens med det kunderna och 

potentiella kunder eftersöker och hur kunderna känner sig tillfredställda med det som erbjuds. 

Företagen försöker även se vad som påverkar kundens upplevda kvalitet och hur erbjudanden kan 

förbättras kvalitetsmässigt. 

3.1.1 Kundorientering i fastighetsföretag 

John C. Narver (1994) skriver att företagen kontinuerligt måste skapa ett överlägset värde till 

konsumenterna jämfört med konkurrenterna, för att lyckas med detta måste företagen förstå 

konsumenternas värdekedja idag som i framtiden. Gerdemark (1997) skriver att efterfrågan och olika 

personliga och situationsberoende faktorer påverkar kundernas behov. Han menar också att 
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fastighetsföretagens erbjudanden är för snäva då utrymmet i bostaden bara är en av flera faktorer i den 

helhet som kunden gör sitt val ur.  Kundens helhetsupplevelse beror på olika faktorer som tillsammans 

utgör en totalupplevelse för kunden, då olika kunder föredrar olika delar. Fastighetsföretagens 

erbjudanden består av paket med förutsättningar där bra service, ett väl utformat hyresavtal, god 

livskvalitet med mera är delar som bidrar till den helhetsupplevelse som gör att kunden stannar kvar 

som kund hos företaget (Gerdemark 1997). Genom att arbeta med flexibilitet och inte låsa sig vid 

samma erbjudanden kan företagen anpassa erbjudandena till kundernas behov (Ljung 1994).  

Gerdemark (1997) menar att företagen måste skräddarsy tjänsten till att passa kunden och inte nöja sig 

med standardlösningstänkande. De måste se till individen trots att de inte kan tillfredställa alla kunder. 

Problemet inom fastighetsbranschen är att de erbjuder standardlösningar. Priset för uppgradering av 

utrustning framgår inte i hyresavtalet utan blir tydliga först när hyresgästen skrivit på kontraktet, 

varför kostnader för eventuella förändringar uppstår senare (Gerdemark, 1997). Vidare beskriver 

Gerdemark (1997) att det vore mer logiskt att ta betalt för en grundläggande standard för att sedan ge 

kunden möjlighet att välja utrustning utifrån kundens eget behov och betalningsvilja. Resonemanget 

gör att företagen tar betalt för vad de erbjuder och att kunden väljer hur mycket denna vill betala för 

åtgärder utöver standard- sortimentet (Gerdemark 1997). Han menar också att erbjudanden utöver bas 

sortimentet ska baseras på efterfrågan, vilket gör att standardlösningar försvinner kring boendet så att 

nya erbjudanden och affärsidéer kan komma fram. 

3.2 Gap modellen 
Gap modellen är en modell som visar tjänsters kvalitéers inom ett internt (företaget) perspektiv och ett 

externt perspektiv (konsumenten). Modellen förklarar vad som skapar missnöje hos kunderna genom 

att indikera kundernas uppfattning på en tjänsts kvalitet genom fem Gap.  Begreppet tjänsters kvalitet 

kan bli definierat ut efter modellen. 

Customer Gap(5) =f(Gap1, Gap2, Gap3, Gap4) 

Figur 1: Efter (Zeithaml, A 1985)  

Skillnaden mellan konsumenters förväntningar och uppfattning beror på storleken och riktningen de 

fem gapen har gällande leveranser av tjänsters kvalitet från företagets sida. Storleken och riktningen av 

varje Gap påverkar kvaliteten på tjänsten. 
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Figur 2: Gap modellen (efter Zeithaml, A, 1985) 
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3.2.1 GAP 1 

Zeithaml (1985) beskriver hur företagets uppfattning om vad konsumenterna förväntar sig hos en 

tjänst ofta stämmer överens, men att det ändå finns skillnader mellan konsumenterna och företagen i 

uppfattning och förväntningar. Det som gör att dessa skillnader uppstår är, enligt Zeithaml (1985), att 

företaget inte alltid kan förstå vilka funktioner som i förväg betecknar hög kvalitet hos konsumenterna, 

vilka funktioner en tjänst måste ha för att möta kundernas behov och vilka nivåer av prestanda de 

funktionerna behöver ha för att leverera en tjänst av hög kvalitet. Detta betyder att tjänstens 

marknadsförare kanske inte alltid förstår vad konsumenterna förväntar sig av en tjänst och när 

konsumenterna inte får den tjänst de förväntar sig så kan det komma att påverka deras uppfattning av 

kvaliteten på tjänsten.  

Gap ett visar skillnaden mellan konsumenternas förväntningar och företagets uppfattningar av 

kundernas förväntningar. Konsumenternas förväntningar kommer utifrån ledningens uppfattning 

påverka konsumenternas bedömning av tjänstens kvalitet. 

3.2.2 GAP 2  

Enligt Zeithaml (1985) finns det svårigheter med att matcha eller överstiga konsumenternas 

förväntningar. Zeithaml (1985)  beskriver denna problematik inom reparationsbranschen där företagen 

är medvetna om konsumenternas krav på snabb respons och att snabb respons från kundernas sida är 

en vital ingrediens i hög tjänste kvalitet. Han skriver att det är svårt för företagen att konstant leverera 

en snabb tjänst på grund av bristande kompetens hos personalen men också på grund av varierad 

efterfrågan. Zeithaml (1985) menar att i sådana och liknande situationer finns det kunskap om 

konsumenters förväntningar men att uppfattningen som krävs för att leverera saknas. Henning-Thurau 

(2004) hävdar att konsumenter påverkas av de anställdas uppträdande och att nivån på deras 

kundorientering fungerar som en hävstångskraft till företagens ekonomi.  Rafaeli (2008) framhåller att 

företagen måste arbeta med att skapa relationer mellan de anställda och konsumenterna för att kunna 

upprätthålla en jämn tjänst som skapar goda förutsättningar för företagen. 

Bortsett från resurs- och marknadens begränsningar så finns det en annan orsak till gapet mellan 

förväntningar och den faktiska uppsättningen av specifikationer enligt Zeithaml (1985). Detta är 

ledningens avsaknad av engagemang för service kvalitet. Men Zeithaml (1985) menar att oron för 

kvaliteten hos tjänsten från ledningens sida inte behöver vara generaliserbar för alla företag. Enligt 

Zeithaml (1985) så finns det en mängd faktorer som resurs begränsningar, marknadsförhållande 

och/eller ledningens likgiltighet som kan leda till avvikelse i konsumenternas förväntningar. Vidare 

kan det faktiska innehållet i en etablerad service och dess avvikelse påverka konsumenternas 

uppfattning om kvalitet. 
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Gap två visar vad kunderna får utifrån sina egna förväntningar och vad de egentligen får ut av 

tjänsten. Gapet speglar skillnaden mellan företagets uppfattning och kundernas förväntningar på den 

verkliga produkten och innehållet i tjänsten och hur den kommer att påverka kvaliteten på tjänsten från 

ett konsumentperspektiv. 

3.2.3 Gap 3  

Zeithaml (1985) beskriver hur det finns riktlinjer till hur man utför en bra service och hur konsumenter 

behandlas korrekt. En prestation av hög kvalitet på tjänsten behöver inte nödvändigtvis göra kunden 

nöjd. Enligt Zeithaml (1985) är företagen medvetna att de anställda har en stark influens på kvaliteten 

hos tjänsten men också att de anställdas prestationer inte alltid kan standardiseras. Problemet med att 

standardisera innehållet i tjänsten är att den varierar beroende på tillfälle, vilket gör att det är svårt att 

ha en enhetlig kvalitet på tjänsten. Zeithaml (1985) beskriver också hur företagen försöker utgå från 

olika standarder och krav för att kunna behålla en hög kvalitet, men svårigheterna som uppstår på 

grund av variationerna hos de anställdas prestationer. 

Gap tre visar skillnaden mellan kraven på en tjänsts egenskaper och kvalitet samt den verkliga 

kvaliteten som påverkas utifrån konsumenternas perspektiv.  

3.2.4 Gap 4  

Reklam och andra kommunikationer från företagen till kunderna kan påverka konsumenternas 

förväntningar (Zeithaml 1985). Detta då konsumenternas förväntningar spelar en stor roll i deras 

uppfattning om kvaliteten på tjänsten. Detta gör att företagen inte kan utlova en kvalitet genom olika 

medier för att sedan leverera en annan. Zeithaml (1985) menar att företagen inte kan lova mer än vad 

de kan leverera utan att detta får negativa konsekvenser.  Företaget höjer genom sina löften 

konsumenternas förväntningar vilket kan leda till sänkt uppfattning om kvaliteten på tjänsten om 

kvaliteten inte når upp till vad som utlovats. En annan aspekt som påverkar tjänsten enligt Zeithaml 

(1985) är extern kommunikation, det vill säga när företaget glömmer informera kunden om speciella 

insatser som krävs för att försäkra kvalitet som inte är synlig för konsumenterna. Eftersom 

konsumenter inte alltid är medvetna om vad som pågår inom ett företag försvåras företagen 

möjligheter att erbjuda dem en bättre tjänst. Det är viktigt för företagen att göra konsumenterna 

medvetna om tjänster som ingår om detta inte är tydligt. Detta för att kunden ska kunna relatera till en 

viss standard för att förbättra uppfattningen om tjänsten kvalitet (Zeithaml 1985). Om konsumenter är 

medvetna om hur företagen tar konkreta steg för att betjäna deras intresse så kommer sannolikt att 

deras uppfattning om tjänsten förbättras. Zeithaml (1985) menar också att den externa 

kommunikationen inte bara påverkar konsumenternas uppfattning om en tjänst men också deras 

förväntningar kring den levererade tjänsten. Den kan även påverka skillnader mellan tjänsten som 

levereras och den externa kommunikationen i form av överdrivna löften och/eller brist på uppgifter om 
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tjänstens egenskaper. Rafaeli (2008) menar att det är svårt att mäta kvaliteten på tjänsten. Detta kan 

enligt Rafaeli (2008) bero på det gap som finns mellan vad företagen tror att de levererar och vad 

konsumenten verkligen får. 

Gap fyra beskriver skillnaden mellan den verkliga produkten och den externa kommunikation till 

hur tjänsten beskrivits för kunden och hur den påverkas utifrån konsumentens synpunkt. 

3.2.5 Gap 5  
 

Zeithaml (1985) skriver att nyckeln för att uppnå god tjänstekvalitet är att möta kundernas krav eller 

erbjuda en tjänst som överstiger deras förväntningar. Genom att ge kunden något utöver dess 

förväntning kommer kunden att reagera positivt på sin upplevelse kring tjänsten. Zeithaml (1985) 

beskriver positiva och negativa erfarenheter från konsumenter och att en hög eller låg kvalitet på 

tjänsten beror på konsumenternas uppfattning av den levererade tjänsten i samband med vad de 

förväntade sig. 

 

Gap fem visar skillnaden mellan förväntad kvalitet och upplevd tjänst, vilket uppfattas av 

konsumenten som en funktion mellan förväntad service och uppfattad service.  
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4. Empiri 
I följande teori kapitel presenteras den empirin som framkommit och som anses vara relevant för 

studiens syfte. Här presenteras de intervjuer som gjorts till studien och resultat från 

enkätundersökningen. 

4.1 Intervjuer 
Följande personer deltog vid intervjuerna: 

• Thomas Axelsson – Ortschef 

• Roger Malmkvist - Fastighetsförvaltare 

• Mikael ”Micke” - Fastighetsskötare 

4.1.1 Sammanställning av intervjuer 

Nedan sammanställs svaren på de frågor som ställdes under intervjuerna. 

Hur marknadsför sig Akelius AB i Brandbergen? 

- Hur hittar ni kunderna? 

Thomas Axelsson- Ortschef Brandbergen 

Vi marknadsför oss endast via vår hemsida och ett fåtal annonser i tidningen men det är inget som sker 

regelbundet. Via hemsidan kan man få information om vad för lägenheter som finns tillgängliga och 

vad för erbjudande vi har. Vi behöver inte marknadsföra oss i så stor utsträckning då den 

marknadsföring som sker via hemsidan och annonser i tidningen är tillräcklig. Anledningen till att vi 

inte behöver marknadsföra oss är för att vi är den största fastighetsaktören i Brandbergen så det finns 

inte så många andra bostadsalternativ. En annan anledning är för att vi har en lång väntelista till 

bostäderna och att ettor och tvåor är de mest populära bostadsalternativen och de flesta som bor i dessa 

söker direkt till en större lägenhet. Då kö tiden är så lång så vi har väldigt stor ruljans på lägenheterna 

så för att kunna få en lägenhet hos oss så bör du bospara hos oss för att få förtur annars är det nästan 

omöjligt att få en lägenhet.  

Vi är heller inte i behov av att marknadsföra oss i nuläget på grund av marknaden men även för att 

flertalet av de människor som flyttar hit har vuxit upp här eller har familj i området, många av de 

boende talar även bra om Brandbergen och får nya människor att flytta hit. Visst finns det dem som 

kommer i kontakt med Akelius fastigheter via hemsidan och annonser och väljer att flytta hit. Men 

också för att det ligger så nära Stockholm vilket är en stor fördel och en anledning till att människor 

flyttar hit, eftersom avståndet till innerstan är så kort. 
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Roger Malmqvist – förvaltare Brandbergen 

Roger säger att eftersom Brandbergen ligger så nära innerstan så behöver de inte marknadsföra sig, 

men om de gör det så lägger de ut annonser i lokaltidningen, vilket inte förekommer regelbundet. 

Roger säger också att de inte är behov av nya kunder och lägger därför inte ner tid eller pengar på 

marknadsföring. Han förklarar detta med att tidigare år när det varit lågkonjunktur och det inte varit kö 

eller någon inflyttning, så har de varit tvungna att hitta nya kunder och marknadsföra sig i större 

utsträckning än vad de gör idag. Roger tror att skillnaden från tidigare år är att Brandbergen ligger 

nära Stockholm och att kommunikationen mellan Brandbergen och Stockholm har blivit avsevärt 

mycket bättre, vilket gör det lättare att transportera sig själv. En annan anledning är bostadsbristen 

vilket gör att fler människor är i behov av en lägenhet vilket minskar behovet av marknadsföring. 

Micke- fastighetsskötare 

 Tillhör inte mina arbetsuppgifter och är inte heller min avdelning så jag har tyvärr ingen aning.  

Hur anpassar sig Akelius till kunden och sätts kunden i fokus? 

- Hur gör Akelius kunden nöjd? 

- Hur tror du Akelius kan förbättra sig mot kunden? 

- Vad tycker du att ni kan/bör förbättra mot kunden? 

Thomas Axelsson 

Kunden sätts alltid i fokus då det är de som använder vår tjänst. Sen måste vi veta att vi uppfyller 

deras grundläggande krav. Kunden är alltid i fokus för oss och vi vet att vi måste leverera. Så länge vi 

har kunden i första hand och utvecklar systemen kring dem så kommer tjänsten att bli bättre, precis 

som vi gör med vår hemsida. Hyresgästerna kan även bospara inom Akelius. Detta ger de boende 

förtur när de söker ny bostad inom våra fastigheter. Genom att spara går man före andra 

lägenhetssökande. För att göra lägenheterna mer attraktiva erbjuder vi olika teman på vissa lägenheter, 

detta för att ge de boende lite större valmöjligheter då det är väldigt begränsat för de boende att få göra 

egna förändringar. För att kunna bo inom Akelius bör man vara bosparande annars är det svårt att få 

lägenhet. Vi tycker att vi anpassar oss till kunden så mycket vi kan och att förhållandet mellan oss och 

dem är bra. Jag tror absolut att kunderna tycker att vi sköter vårt jobb men det finns alltid de som 

klagar och som inte blir nöjda. Vi försöker anpassa oss till alla men det är svårt att göra alla kunder 

nöjda. Jag tycker att kunderna uppfattar oss bra och att vi har en bra service. Det är lätt att få kontakt 

med vår service personal, då vi har ett journummer man kan ringa till dygnet runt. Självklart har vi 

saker som vi kan förbättra men kunderna är nog nöjda i stort. Sen har vi också ett antal 

fastighetsskötare som förbättrar kundens tillvaro.  

Roger Malmqvist 
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Vi försöker anpassa oss till kunderna i den mån det är möjligt, men kunderna får oftast anpassa sig 

efter våra regler Vi koncentrerar oss inte på någon kundkrets utan alla som vill bo här får det. Det enda 

krav vi har på de som flyttar in är att de inte har betalningsanmärkningar eller finansiella problem. Ett 

problem som kan uppstå är när kunderna vill förändra något i lägenheterna, vilket givetvis inte är 

tillåtet då vi har ett bas sortiment i varje lägenhet. De boende får givetvis komma med förslag om 

förändringar men dessa blir oftast avslagna.  Vid förändringar så kan det uppstå onödiga kostnader för 

oss. Men ifall en kund ansöker om att få måla om en vägg så får han givetvis göra det men då ska det 

vara återställt till det ursprungliga när han flyttar, annars får kunden betala för att återställa väggen till 

det ursprungliga skicket. Så länge vi tillfredställer kunderna med bra och snabb service så kommer 

kunderna att se kvaliteten i den tjänst vi erbjuder. För att effektivisera tjänsten vi erbjuder så har vi en 

service telefon på entreprenad, kunderna kan ringa till service telefonen med frågor, felanmälningar 

och andra funderingar de vill ha hjälp med. Service telefonen har vi på entreprenad vilket gör att alla 

problem som uppstår i våra fastigheter skrivs ned och skickas till vårt kontor i Brandbergen. Vi 

vidarebefordrar sedan dessa till våra fastighetsskötare så att de kan åtgärda problemen. Service 

telefonen bidrar med att effektivisera tjänsten som vi erbjuder, vi kan koncentrera oss på vårt eget 

arbete och kunderna kommer att se skillnaden i kvalitet och skillnaden i service tid.  

Micke – fastighetsskötare  

Kunden sätts till stor del i fokus men för att vi ska kunna bli bättre mot kunderna så behövs det fler 

fastighetsskötare. Jag arbetar och sköter cirka 300 lägenheter, vilket jag personligen tycker är alldeles 

för mycket och det skulle absolut underlätta med flera fastighetsskötare. Då kan vi minska på jobben 

och erbjuda kunden mer kvalitet. Samtidigt tycker jag att budgeten som görs varje år skulle kunna bli 

högre, så att vi skulle kunna göra mer för de boende och det skulle underlätta för mig och alla andra 

fastighetsskötare. En sak som kan orsaka problem är när kunderna vill bygga om eller måla om.  Vi 

tillåter oftast inte det, bara ifall de ersätter för att återställa det till den vanliga standarden. Skulle de få 

förändra saker skulle vi få en större kostnad, att hela tiden återställa allt. Men som sagt det blir 

godkänt så länge de betalar för att återställa det tillbaks till hur det såg ut ursprungligen.  

Ett annat problem som uppstått är att mycket pengar läggs ner på skadegörelse i området, vilket gör att 

en stor del av vår budget läggs ned på att åtgärda dessa problem och vi har i budgeten inte räknat med 

att förbättra miljön kring fastigheterna, så mycket pengar försvinner. Det gör att budgeten till 

förbättringar för kunderna blir allt mindre samtidigt som de blir lidande, men de förstår inte riktigt 

detta. Vi har försökt upplysa de boende om problemet men de förstår inte eller lyssnar inte och 

Akelius har inte resurserna till att låta väktare patrullera området. Akelius arbetar efter en budget 

vilket gör att vi bara kan åtgärda ett visst antal problem. De boende förstår inte riktigt detta då de vill 

ha nya och förbättrade saker men de förstår inte att vi inte kan överskrida budgeten. 

Bearbetar ni era befintliga kunder? Arbetar ni efter en speciell modell?  
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- Arbetar ni efter en speciell modell? 

- Hur tror ni att kunderna uppfattar er? 

- Hur uppfattar ni kunderna? 

Roger Malmqvist 

För att kunna erbjuda kunden en bättre tjänst så har vi börjar arbeta med vår hemsida, dels för att 

förändra den men även för att förbättra innehållet för både oss och kunderna. Avsikten är att hemsidan 

ska ge oss information om kundernas beteende. För att kunna söka en lägenhet inom Akelius får man 

ett kundnummer och det använder man så länge man hyr en lägenhet av oss. Kundnumret kommer 

kunna användas vid bland annat felanmälningar, statistik om vilka som bor i lägenheterna, in- och 

utflyttning och vilka lägenheter de har bott i. Detta kommer ge oss en bild om hur kunderna är, deras 

rörelsemönster, problem som uppstår och hur ofta. Vi får en mall om hur vi kan göra det bättre för 

kunderna och hur vi infriar deras förväntningar och underlättar arbetet för oss. Systemet kommer i 

framtiden ge oss viktig information genom alla kundnummer och via databasen, så det är verkligen 

något vi satsar på eftersom det i slutändan kommer göra oss mer effektiva vid felanmälningar då vi 

kan åtgärda dessa fortare än tidigare. 

Thomas Axelsson 

Vi håller för tillfället på att bygga om vår hemsida, detta för att göra det mer effektivt för oss och 

bättre för kunderna. Tidigare hade vi regelbundna undersökningar om hur de boende tyckte om sin 

tillvaro, positiva och negativa saker kring deras boende och vad som hade försämrats samt förbättrats. 

Vi har nu slutat med detta då det tar för lång tid att samla in informationen och att responsen är låg. Vi 

har istället börjat använda oss av hemsidan som ska skapa statistik över felanmälningar, klagomål och 

olika problem som kan katalogiseras. Detta tillvägagångssätt ger oss information om vilka problem 

som brukar förekomma och vad de boende anser om verksamheten, vi kommer på grund av detta 

kunna vara mer förberedda för framtida problem. 

Micke - fastighetsskötare 

För att bibehålla en effektiv tjänst och nöjda kunder så är det viktigt att leverera en snabb och effektiv 

tjänst, samtidigt finns det saker att förbättra som till exempel ha en större budget på omgivningen som 

inräknar skadegörelsen. En annan tidskrävande del är att jag lämnar ut nycklar till de som flyttar in. 

Detta är väldigt tidskrävande speciellt i slutet av månaderna när inflyttningen sker och det skulle 

underlätta ifall någon annan gjorde detta då jag vid denna tidpunkt inte får så mycket annat gjort. Jag 

tycker att jag och kunderna har en bra relation och att de är oftast glada när man kommer för att 

åtgärda något. Men då det är mycket anmälningar kan man få vänta några dagar. Ofta kan de bli 

besvikna på tjänsten för att det tagit så lång tid och de förstår inte alltid att det är flera som behöver 

hjälp utan deras problem är alltid i centrum. Men generellt sätt så har jag en bra relation till de boende 
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i de lägenheterna jag ansvarar för. Men det är svårt att förbättra relationerna när det är mycket 

felanmälningar så det är svårt att hinna med alla så det skulle behövas fler fastighetsskötare.  

4.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen avser att undersöka de boendes syn på Akelius kundorientering. 

Undersökningen utfördes i Brandbergen, Haninge till de boende i Akelius bostäder. 

Enkätundersökningen delades ut genom dörrknackning där 20 personer var villiga att svara på 

enkäten. Enkäten utformades så att de 20 respondenterna svarade på olika frågor angående trivsel i 

fastigheterna och i lägenheterna samt vad de ansåg om Akelius sätt att arbeta mot kund. 

Respondenterna fick svara på 14 frågor om vad de ansåg om olika delar i deras boende vardag där 

”Mycket bra” var det bästa alternativet och ”Mycket dåligt” det sämsta alternativet. 

4.2.1 Sammanställning av enkätundersökning 

Nedan sammanställs alla frågor och svaren som ställdes i enkätundersökningen. 

1. Vad anser du om fastigheten du bor i? 

 

Resultatet visar att 50 procent anser att fastigheten de bor i är ”Mycket bra” eller ”Bra” samtidigt som 

25 procent av respondenterna anser att fastigheterna är varken dåliga eller bra. De sista 25 procenten 

har ett dåligt förhållande till sina fastigheter och anser att fastigheten antingen är ”Dålig” eller 

”Mycket dålig”.  

 

 

 

 

 

 

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  
8	  

Mkt	  Bra	   Bra	   Neutral	   Dåligt	   Mkt	  
Dåligt	  



	   27	  

2. Vad anser du om lägenheten du bor i? 

 

60 procent av respondenterna anser att lägenheterna som de bor i är ”Mycket bra” eller ”Bra” medan 

15 procent anser att lägenheterna är ”Mycket dåliga” eller ”Dåliga”. De sista 25 procenten anser att 

lägenheterna varken är bra eller dåliga. 

3. Vad tycker du generellt om Akelius totala service utbud? 

 
 
45 procent anser att Akelius tjänst som helhet är ”Bra” samtidigt som 5 procent anser att den är 

”Mycket bra”. 30 procent tycker att tjänsten som helhet är ”Dålig” och 5 procent att den är ”Mycket 

dålig”, slutligen uppfattar 15 procent att Akelius tjänst som helhet varken är dålig eller bra.  

 

4. Tycker att Akelius tillgodoser era behov på service? 
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50 procent anser att tjänsten som Akelius erbjuder tillgodoser deras behov, 15 procent är neutrala 

medans 25 procent anser att Akelius tillgodoser inte uppfyller deras behov på service. 10 procent anser 

att deras behov inte blir tillgodosedda överhuvudtaget. 

 

5. Har Akelius snabb respons på service anmälningar? 

 
40 procent anser att Akelius har en snabb respons på service, 20 procent av respondenterna har ingen 

synpunkt i frågan och 30 procent tycker att responsen på anmälningar är ”Dålig” medan 10 procent 

anser att den är ”Mycket dålig”. 

 

6. Erhåller du en hög kvalitet på servicen? 

 
5 procent anser att kvaliteten på servicen är ”Mkt bra”, 35 procent anser att kvaliteten är ”Bra”. Ingen 

av respondenterna tycker att kvaliteten är ”Mycket dålig” men 30 procent tycker att kvaliteten är 

”Dålig”. Resterande 30 procenten anser sig vara ”Neutrala” angående kvaliteten. 

 

7. Erhåller du en jämn kvalitet på servicen till boendet? 
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Svarsresultatet visar att 45 procent av respondenterna anser att jämnheten i servicen är ”Dålig” och 10 

procent säger att den är ”Mycket dålig”. 20 procent menar att jämnheten är ”Bra” och 5 procent tycker 

att den är ”Mycket bra” och resterande 20 procenten anser sig vara ”Neutrala”. 

 

8. Anser du att de anställdas prestationer varierar mellan olika tillfällen? 

 
40 procent tycker att de anställdas prestationer inte varierar i sådan stor utsträckning medan20 procent 

menar att de verkligen inte tycker att de anställdas prestationer varierar. 25 procent anser att 

prestationerna varierar mycket eller väldigt mycket samtidigt som 15 procent har en neutral åsikt. 

 

9. Anser du att Akelius informerar om olika erbjudanden? 

 
70 procent av respondenterna tycker att Akelius är ”Bra” eller ”Mycket bra” på att informera om olika 

erbjudanden. 10 procent anser att informationen är ”Dålig” och inget tycker att det är ”Mycket dåligt” 

resterande 20 procenten är av ”Neutral” karaktär. 
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10. Anser du att Akelius marknadsför tjänster som de inte kan leva upp till? 

 
20 procent anser att Akelius marknadsför tjänster som de inte kan leva upp till samtidigt som 35 

procent tycker att Akelius håller vad de lovar och resterande 45 procenten anser sig inte veta. 

 

11. Hur anser du att kompetensen är hos fastighetsskötarna inom Akelius? 

 
35 procent menar att kompetensen hos fastighetsskötarna är ”Dålig” och 10 procent att den ”Mycket 

dålig”. 15 procent tycker att kompetensen är ”Mycket bra” och 25 procent att den är ”Bra” medan 15 

procent anser att den varken är bra eller dålig. 

 

12. Hur anser du att kompetensen är hos, kundservice, kontorspersonal, förvaltare och så vidare inom 

Akelius? 
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35 procent tycker att kompetensen är ”Dålig” och 20 procent tycker den är ”Mycket dålig”. 10 procent 

anser sig inte ha någon bra eller dålig synpunkt, 30 procent tycker att kompetensen är ”Bra” och 5 

procent tycker det är ”Mycket bra”. 

 

13. Hur fick du höra talas om Akelius innan du flyttade hit? 

 
0 procent av respondenterna har hört talas om Akelius genom annons, 30 procent har hört talas om 

Akelius via familj. 5 procent hade hört talas om Akelius via en vän samtidigt som 15 procent hade hört 

talas om företaget via hemsidan. Resterande 50 procenten hade hört talas om Akelius via annan.  

 

14. Upplever du boendet överstiger de förväntningar du hade innan du flyttade hit? 

 
40 procent av respondenterna anser att deras förväntningar inte blivit infriade men heller inte besvikna 

på boendet. 30 procent tycker att boendet har överstigit deras förväntningar och 20 procent menar att 

boendet verkligen överstigit deras förväntningar och 10 procent anser sig vara besvikna över boendet. 
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5. Analys 
I följande kapitel kommer jag att presentera och analysera hur Akelius kundorienterar sig och hur 

kunderna upplever detta. Resultatet från intervjuerna och enkätundersökningen kopplas till teorin som 

presenterats i kapitel 3. Analysen utgår från gap modellen och bakgrunden kring kundorientering och 

kundorientering i ett fastighetsföretag och sammankopplas med den empirin som lagts fram. 

5.1 Definition av kundorientering inom Akelius 
Arnerup och Edvardsson (1992) skriver at kundorientering är en metod att skapa ett effektivare företag 

utifrån kundernas behov. Gerdemark (1997) håller med och menar att när kundernas behov blir 

tillfredställda så efterfrågar de företagets erbjudanden istället för konkurrenternas. Thomas Axelsson 

säger att Akelius arbetar för att tillfredställa kundernas grundläggande behov men för att kunna göra 

detta måste de alltid leverera och alltid ha kunden i fokus för det är dem som använder deras tjänst. 

Scheer och Loos (2002) menar att framgången med kundorientering är hur företagen har med 

kundernas behov i tjänsten. Kotler (2002) bekräftar denna uppfattning om att kundernas behov ska 

vara av hög prioritet för att företaget ska kunna skapa långsiktiga förhållanden med sina kunder. John 

C. Narver (1994) håller med och skriver att företagen kontinuerligt måste skapa ett överlägset värde 

till sina konsumenter och för att lyckas med detta måste företagen förstå konsumenternas värdekedja i 

dagsläget och i framtiden. Gerdemark (1997) utvecklar resonemanget och skriver att efterfrågan beror 

på olika personliga och situationsberoende faktorer, men säger också att många av fastighetsföretagens 

erbjudanden är för snäva då utrymmet är en bland många olika faktorer, då kundens helhetsupplevelse 

beror på olika faktorer som tillsammans erbjuder en total upplevelse.  

Ljung (1994) skriver att företagen bör arbeta med flexibilitet och inte låsa sig vid samma erbjudanden 

för att istället anpassa erbjudanden till kundernas behov. Thomas Axelsson säger att de försöker göra 

lägenheterna mer attraktiva, därför erbjuder de olika teman för att ge kunden större valmöjligheter men 

att det finns begränsningar för vad kunderna får göra själv i lägenheterna. Roger Malmkvist bekräftar 

resonemanget och säger att problem kan uppstå när kunderna vill göra egna förändringar i 

lägenheterna. Roger förklarar även att alla lägenheter har ett bassortiment och varje lägenhet ska se ut 

på ett specifikt sätt så problemen som uppstår är när kunderna till exempel vill måla om så får de göra 

det men det ska vid utflyttning vara helt återställt till sitt ursprungliga skick annars får kunden betala 

Akelius för att åtgärda det. Micke håller med i resonemanget och säger att om kunden inte skulle 

åtgärda problemen skulle kostnaderna öka för att Akelius skulle behöva återställa lägenheten till 

ursprungs skick. Roger förklarar att de försöker erbjuda en bra tjänst och att de försöker anpassa sig 

till kunden i den utsträckning som är möjlig men att kunderna oftast får följa deras regler.  

Gerdemark (1997) framställer att kärnan i kundorientering är att tillfredställa kundernas behov och att 

kunden är viktig men också en insikt om att det inte i alla situationer går att låta kunden styra. Han 

förklarar också att företagen måste ta reda på för vem de erbjuder tjänsten till och inte nöja sig med 
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standardlösningstänkande, de måste se till individen även fast de inte kan tillfredställa alla kunder men 

att utifrån ett kundorienterat synsätt erbjuda det kunden efterfrågar. John C. Narver (1990) skriver att 

företagen måste höja standarden på tjänsten som erbjuds för att skapa konkurrensfördelar men också 

ett hållbart och betydande värde för deras kunder. Thomas menar att så länge de har kunden i fokus 

och utvecklar systemen kring dem så kommer tjänsten att bli bättre och kunderna nöjdare. 

5.2 Analys utifrån Gap Modellen	  

 Nyckelord – Teori Sammanställning av företagets och 

konsumenternas uppfattningar. 

Gap mellan Akelius och 

kunderna 

Gap 1 • Vad betecknar hög kvalitet för 

kunderna 

• Vilka funktioner kräver kunderna 

• Vilka Förväntningar kunderna har på 

tjänsten  

• Hur förväntningar påverkar 

kundernas uppfattning på tjänsten 

 

Akelius: 

• Svårt att tillfredställa alla 

• Bra förhållande mellan företag och 

kunder 

• Arbeta för att förenkla och förbättra 

kvaliteten och kommunikationen 

till kunderna. 

Kunderna 

• Bra kvalitet på service. 

• Bra tillfredställelse av kundernas 

service behov 

• Dålig kompetens bland personalen. 

Företaget visar god 

uppfattning om vad kunderna 

förväntar sig och de erbjuder 

enligt kunderna en bra tjänst. 

Kunderna upplever dålig 

kompetens hos personalen 

vilket bidrar till ett gap då 

Akelius inte lever upp till 

kundernas förväntningar. 

Gap 2 • Svårt att matcha kundernas 

förväntningar. 

• Snabb respons, en vital ingrediens i 

tjänsteerbjudandet. 

• Skapa relationer för en jämn tjänst. 

• Svårt att konstant leverera en snabb 

och jämn tjänst. 

 

Akelius 

• Anpassning till kunderna. 

• Tillfredställelse genom bra och 

snabb service. 

• Förbättringar kring tjänsten för 

högre kvalitet. 

• Största fastighetsaktören. 

Kunderna 

• Kompetens hos fastighetsförvaltare 

och responsen på kundernas 

servicebehov är både bra och dålig. 

Kunderna anser att tjänsten 

som Akelius erbjuder är både 

bra och dålig, det finns 

därmed olika aspekter inom 

tjänste erbjudandet som 

Akelius kan förbättra. 

Situationen mellan Företag 

och kund skapar ett Gap inom, 

förväntningar, tjänste kvalitet 

och kompetens hos 

personalen. 
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Gap 3 • Anställda har en stark influens på 

kvaliteten i tjänsten 

• Svårt att standardisera tjänster. 

• Olika standarder och krav för att 

behålla en jämn kvalitet. 

Akelius 

• Svårt att standardisera kring 

tjänsten 

Kunderna 

• Den totala servicen och jämnheten i 

prestationer är bra. 

• Jämnheten i Service är dålig 

Svårigheterna med att 

standardisera en tjänst visas i 

kundernas uppfattning om 

jämnheten i servicen. Detta 

skapar ett gap mellan företag 

och kund men det är ett gap 

som Akelius är medvetna om. 

Gap 4 • Företag kan inte lova en kvalitet de 

sen inte levererar 

• Extern kommunikation påverkar 

kvaliteten på tjänsten 

• Viktigt att informera om tjänster som 

inte framgår tydligt. 

Akelius 

• Behöver inte marknadsföra sig. 

• Har lite marknadsföring 

• Låg vakansgrad 

• Bra kommunikation 

Kunder 

• Boendet överstiger förväntningarna 

• Bra företagsinformation 

• Levererar enligt marknadsföring 

Akelius levererar enligt deras 

marknadsföring och levererar 

enligt kundernas förväntningar 

på Akelius. Kommunikationen 

mellan Akelius och kunderna 

är bra och kunderna är 

tillfredställda. Kunderna är 

nöjda med vad Akelius 

erbjuder, det finns därmed 

inget Gap mellan dem. 

Gap 5 • Möta kundernas krav. 

• Överstiga kundernas förväntningar 

• Högre uppfattning om tjänsten 

Akelius 

• Förbättrad kunskap om kunderna 

ska skapa en bättre tjänst 

• Skapa en mall för att uppfylla 

kundernas förväntningar 

• Uppfattningen på tjänsten beror på 

vad kunderna förväntar sig. 

Kunder 

• Bra fastigheter 

• Bra lägenheter 

• Boendet överstiger förväntningarna 

Majoriteten av kunderna anser 

att Akelius erbjuder en bra 

tjänst där fastigheter och 

lägenheter är av bra kvalitet. 

Boendet överstiger 

förväntningarna kunderna har 

på boendet. Det föreligger 

inget Gap mellan Akelius och 

kunderna Akelius tjänst 

tillfredställer i nuläget 

kundernas förväntningar och 

krav. 

Figur 3: Sammanfattning Gap Modellen 

5.2.1 Sammanfattning av Gap modellerna	  

Nedan följer en diskussion om de olika områden som utmärker sig inom respektive gap. 

GAP 1 

Zeithaml (1985) skriver att det finns skillnader mellan företagen och konsumenterna i uppfattning och 

förväntningar. Detta grundar sig i, enligt Zeithaml (1985), att företagen i förväg inte kan förstå vad 

som betecknar hög kvalitet hos konsumenterna. Thomas Axelsson, Akelius, säger att de försöker 

anpassa sig till kunderna och han anser att förhållandet mellan företaget och kunderna är bra men att 
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de inte kan tillfredställa alla och det är svårt att göra alla kunder nöjda. Thomas tycker att förhållandet 

mellan Akelius i Brandbergen och de boende är bra och att de tycker att företaget sköter sitt jobb och 

att de har en bra service. Detta bekräftas delvis av de boende, då 35 procent anser att kvaliteten på 

Akelius service är bra, 5 procent tycker att den är mycket bra medan 30 procent tycker att kvaliteten är 

dålig och resterande 30 procenten anser sig vara neutrala angående kvaliteten. Detta är något 

motstridigt då 35 procent av de boende anser att kompetensen hos kundservice, kontorspersonal är 

dålig och 20 procent tycker den är mycket dålig. Zeithaml (1985) tar upp detta och skriver att det är 

svårt att veta vilka funktioner en tjänst måste ha för att möta kundernas behov och vilka nivåer av 

prestanda funktionerna behöver för att leverera en tjänst med hög kvalitet. 

Utifrån enkätundersökningen lyckas Akelius att tillgodose de boendes servicebehov, då 15 procent 

anser att Akelius tillfredställer deras service behov mycket bra och att 35 procent anser att de 

tillgodoser deras behov bra. Endast ett fåtal är missnöjda med Akelius där 10 procent anser att den är 

mycket dåligt och 20 procent anser att deras behov inte blir tillgodosedda och sista 15 procenten 

tycker varken eller. Zeithaml (1985) menar att tjänstens marknadsförare kanske inte alltid förstår vad 

konsumenterna förväntar sig av en tjänst och när konsumenterna inte får den tjänst de förväntar sig så 

kan det komma att påverka deras uppfattning om kvaliteten på tjänsten. Thomas säger att Akelius 

tidigare hade regelbundna undersökningar om vad de boende tyckte om boendet och tjänsterna kring 

boendet, positiva och negativa saker om vad som hade förbättras samt försämrats men att de slutat 

med detta då responsen var låg och att det tog lång tid att sammanställa materialet. Thomas säger att 

de istället använder hemsidan för att kategorisera, se felanmälningar, klagomål och så vidare för att 

lära sig vilka problem som ofta uppstår och vad kunderna anser om tjänsten som de använder. 

GAP 2 

Zeithaml (1985) skriver att det finns svårigheter med att matcha eller överstiga konsumenternas 

förväntningar och att det är svårt att leverera det kunderna förväntar sig. Roger, Akelius, säger att de 

alltid lyssnar på kundens klagomål och försöker reda ut de boendes problem med hjälp av deras 

service telefon men också att hjälpa de kunder som kommer till kontoret. Roger säger också att de i 

den mån det är möjligt försöker anpassa sig till kunden för att förbättra deras boendesituation. 

Zeithaml (1985) anser att konsumenterna kräver snabb respons och att det är för dem en vital 

ingrediens i hög tjänstekvalitet. Henning-Thurau (2004) bekräftar detta och menar att konsumenterna 

påverkas av de anställdas uppträdande och att nivån på kundorienteringen behöver fungerar som en 

hävstångskraft till företagens ekonomi. Roger, Akelius, förklarar att de försöker tillfredställa kunderna 

med en bra och snabb service och för att effektivisera kring boendet har de servicetelefonen kopplad 

till entreprenad. Detta gör, enligt Roger, att de kan koncentrera sig på arbetet istället för 

pappershanteringen kring felanmälningar och bara koncentrera sig på det som ska åtgärdas. Roger 

säger också att kunderna kan se kvaliteten i tjänsten utifrån de förbättringar som gjorts och se skillnad 
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i tid på hur åtgärder hanteras. Samtidigt visarenkätundersökningen att 40 procent av de boende anser 

att Akelius har en snabb respons på serviceanmälningar men att 30 procent tycker att den är dålig och 

10 procent att den är mycket dålig. De når således inte ut till alla. 

Rafaeli (2008) hävdar att företagen måste skapa relationer mellan de anställda och konsumenterna för 

att skapa en jämn tjänstehantering som skapar goda förutsättningar för företagen att tillmötesgå 

kunderna. Zeithaml (1985) har kunnat se hur företagen anser att det är svårt att konstant leverera en 

både snabb och jämn tjänst på grund av bristande kompetens hos personalen men också på grund av 

varierad efterfrågan. Enkätundersökningen visar att 35 procent av de boende anser att kompetensen 

hos fastighetsskötarna är dålig och 10 procent anser att den är mycket dålig samtidigt som 15 procent 

anser att kompetensen är mycket bra och 25 procent att kompetensen är bra. Enkätundersökningen 

visar även vad de boende anser om servicepersonalen, där 35 procent anser att kompetensen är dålig 

och 20 procent anser att den är mycket dålig, medan 10 procent inte anser att den varken är bra eller 

dålig. 30 procent tycker att kompetensen är bra och resterande 5 procenten anser att den är mycket bra. 

Innebär?  

Zeithaml (1985) konstaterar att det finns sådana situationer där företagen har kunskap om 

konsumenternas förväntningar men uppfattningen att leverera i relation till dessa saknas. Han menar 

att det finns en mängd faktorer som resursbegränsningar, marknadsförhållande och eller ledningens 

likgiltighet som kan leda till avvikelse i konsumenternas förväntningar och det faktiska innehållet för 

en etablerad service och att denna avvikelse påverkar konsumenternas uppfattning om kvalitet. Micke, 

Akelius, nämner att budgeten för de boende blir allt mindre då mycket pengar läggs ned på 

skadegörelse i området och för att åtgärda detta så tar de pengar från budgeten och detta är pengar de 

inte budgeterat för så kunderna blir lidande av detta då mindre pengar läggs på dem. Akelius har inte 

resurserna och de arbetar efter en budget som gör att de endast kan åtgärda problem inom budgeten, 

menar Micke.  

Thomas Axelsson, Akelius, tar upp att Akelius inte behöver marknadsföra sig då de är den största 

fastighetsaktören i området så det finns inte så många andra bostadsalternativ. Thomas säger också att 

för att kunna få en lägenhet hos Akelius bör man bospara annars är det nästan helt omöjligt att få en 

lägenhet då kön till bostad är lång. Zeithaml (1985) skriver att bortsett från resurs och 

marknadsbegränsningar finns det en annan orsak till gapet mellan förväntningar och den faktiska 

uppsättningen av specifikationer och detta är ledningens avsaknad av engagemang för servicekvalitet. 

Zeithaml (1985) säger också att oron för kvaliteten hos tjänsten från ledningens sida inte behöver vara 

generaliserbar för alla företag. 
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Gap 3  

Zeithaml (1985) skriver att det finns behov av riktlinjer som stöd för hur företaget kan utföra en bra 

service och hur konsumenter behandlas korrekt. Han menar att en prestation med hög tjänstekvalitet 

inte nödvändigtvis gör kunden nöjd. Inom företagen behöver ledningen vara medvetna om att de 

anställda har en stark influens på kvaliteten hos tjänsten men också att de anställdas prestationer inte 

alltid kan standardiseras. Att tjänsterna inte kan standardiseras bekräftas av enkätundersökningen där 

45 procent av respondenterna ansåg att jämnheten i servicen var dålig och 10 procent ansåg att den var 

mycket dålig. Endast 25 procent av de som kryssat i bra och mycket bra var tillfredställda med 

jämnheten i den service som Akelius levererar, de sista 20 procenten menade att tjänsten varken var 

dålig eller bra. Zeithaml (1985)  menar att standardisering av en tjänst är mycket svårt då den oftast 

varierar mellan olika tillfällen, vilket gör det svårt att ha en enhetlig kvalitet. Micke, Akelius, intygar 

problemen med standardisering och säger att han som fastighetsskötare inte endast sköter service av 

fastigheter och lägenheter utan att han också måste leverera nycklar till de som flyttar in. Problemet 

med detta är, enligt Micke, att detta oftast sker i slutet av varje månad så under denna tid hinner han 

inte göra så mycket annat som att utföra reparationer. I samband med detta blir de boende lidande och 

de kan få vänta några dagar om inte problemet är akut men ofta blir de besvikna på fastighetsskötarna 

och förstår inte att det finns andra som också behöver hjälp utan deras problem är alltid i centrum. 

Zeithaml (1985)  säger att problemet med att standardisera innehållet i tjänsten är att den varierar 

beroende på tillfälle, vilket gör det svårt att ha en enhetlig kvalitet.  

En annan fråga som ställdes till de boende i Brandbergen var hur jämn de anställdas prestationer 

uppfattades vara. Enligt respondenterna anser 40 procent att jämnhet i service hos de anställda 

prestationsmässigt var bra och 20 procent tyckte den var mycket bra. 15 procent tyckte varken eller 

medan 15 procent menade att jämnheten bland prestationerna var dålig och 10 procent tyckte den var 

mycket dålig. Zeithaml (1985) ser en förklarar i detta i att företagen försöker utgå från olika standarder 

och krav för att kunna behålla en hög kvalitet, men att det är svårt att uppnå jämn service då 

prestationerna hos de anställda varierar. Enligt undersökningen anser 45 procent att den totala 

kvaliteten på servicen är bra och 5 procent anser att den är mycket bra. Bara 30 procent tycker att den 

totala service kvalitet som Akelius erbjuder är dålig och endast 5 procent anser att den är mycket 

dåligt, sista 15 procenten tycker att servicen är varken bra eller dålig. 

Gap 4 

Thomas Axelsson, Akelius, säger att Akelius endast marknadsför sig via deras hemsida och genom ett 

fåtal annonser i tidningen, men att det inte är något som sker regelbundet. Roger, Akelius, menar att 

eftersom Brandbergen ligger så nära Stockholm så behöver de inte marknadsföra sig men om det 

förkommer så sker det genom annonser i tidningen. Zeithaml (1985) menar att reklam och andra 

kommunikationsmedel som används hos företag kan påverka konsumenternas förväntningar, då 
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förväntningar påverkar konsumenternas uppfattning om kvaliteten på tjänsten. Han säger vidare att 

företagen inte kan lova en kvalitet genom olika medier och sedan leverera en annan då det höjer 

förväntningarna hos konsumenterna. Marknadsföring kan till och med sänka uppfattningen om 

kvaliteten på tjänsten om den inte är av den kvalitet som utlovats. Utifrån de boendes synpunkt har 

Akelius inte lovat mer än vad de kan leverera då 50 procent anser att boendet överstiger 

förväntningarna bra eller mycket de hade innan de flyttade hit. Detta bekräftas något då 35 procent av 

de boende anser att Akelius inte marknadsför tjänster som de inte kan leverera, samtidigt tycker 45 

procent inte veta hur de ska förhålla sig medan 20 procent menar att Akelius inte håller vad de lovar 

utifrån hur de marknadsför sig i media.  

Thomas, Akelius, förklarar att den marknadsföring som sker görs via deras hemsida och genom 

annonser i tidningen men att de inte behöver marknadsföra sig och den marknadsförning som sker är 

tillräcklig. Detta grundar sig i att de som flyttar till Brandbergen antingen vuxit upp i området eller att 

de har familj i området samtidigt som många talar gott om området och får nya människor att flytta 

dit. Roger bekräftar Thomas resonemang och menar att de inte är i behov av nya kunder och att de av 

den anledningen inte lägger ner tid eller pengar på att marknadsföra sig. Roger menar att när det inte 

varit någon hög efterfrågan på Akelius lägenheter så har de varit tvungna att marknadsföra sig i större 

utsträckning än vad de gör idag. Roger tror att skillnaderna från förr och idag är att den kommunala 

kommunikationen mellan Brandbergen och Stockholm blivit mycket bättre. Roger nämner även att 

bostadsbristen i Stockholm är en faktor till att de inte behöver marknadsföra sig lika mycket. 

Enligt Zeithaml (1985) påverkar även extern kommunikation den levererade tjänsten till kund. 

Speciellt gäller detta när företagen glömmer att informera kunden om speciella insatser för att försäkra 

kvalitet som inte är synlig för konsumenterna.  Zeithaml (1985) framhåller att då konsumenter inte 

alltid är medvetna om vad som pågar i företaget blir det svårare för företagen att ge kunderna en bättre 

tjänst. Enkätundersökningen visade att 70 procent av respondenterna ansåg att Akelius är bra eller 

mycket bra på att informera om olika erbjudanden samtidigt som endast 10 procent ansåg att Akelius 

var dåliga på att informera. Zeithaml (1985) har uppmärksammat att extern kommunikation inte bara 

påverkar konsumenternas uppfattning om en tjänst utan också deras förväntningar kring den 

levererade tjänsten. Han menar att den även kan påverka skillnader mellan tjänsten som levereras och 

den externa kommunikationen i form av överdrivna löften och/eller brist på uppgifter om tjänstens 

egenskaper. Det är viktigt för företagen att göra konsumenterna medvetna om tjänster som inte 

framgår tydligt och att få kunden att uppmärksamma vilken standard som gäller för att förbättra deras 

uppfattning om tjänstens kvalitet. Om konsumenter blir medvetna om att företagen tar konkreta steg 

som syftar till att tjäna deras intresse kommer detta att bidra till att konsumenten sannolikt uppfattar 

tjänsten som erbjuds som mer positiv. 

 



	   39	  

Gap 5  

Zeithaml (1985) anser att nyckeln till god tjänstekvalitet är att möta kundernas krav eller erbjuda en 

tjänst som överstiger deras förväntningar. Enligt enkätundersökningen möter Akelius till stor del de 

boendes förväntningar och krav då 15 procent anser att fastigheterna de bor i är mycket bra och 35 

procent menar att fastigheterna är bra, endast 25 procent tycker att fastigheterna är dåliga eller mycket 

dåliga. Flertalet av respondenterna är även nöjda med lägenheterna de bor i då hela 60 procent anser 

att lägenheterna är mycket bra och bra samtidigt som 10 procent tycker att lägenheterna är dåliga och 

endast 5 procent att de är mycket dåliga. Zeithaml (1985) förklarar detta genom att hänvisa till att om 

kunden förväntar sig något bättre som de inte hade förväntat sig i förväg så kommer kunden att 

reagera positivt på sin upplevelse av tjänsten. Enligt enkätundersökningen anser 20 procent av de 

tillfrågade att boendet överstiger deras förväntningar och 20 procent tycker att boendet verkligen 

överstigit deras förväntningar. 40 procent anser att deras förväntningar på boendet innan de flyttade dit 

inte blivit infriade men att de heller inte hade blivit besvikna, slutligen så tycker endast 10 procent att 

de har blivit besvikna på boendet men ingen anser att det var mycket dåligt.  

 

Zeithaml (1985) menar att när kunden får något bättre som han eller hon inte förväntat sig så kommer 

de att reagera positivt på sin upplevelse kring tjänsten. Roger, Akelius, säger att de börjat arbeta med 

företaget hemsida för att kunna erbjuda kunderna en bättre tjänst. Avsikten med förändringen är, enligt 

Roger, att de i framtiden ska få mer information om kundernas beteende genom enkätundersökningar, 

information om service som utförs och så vidare. Roger menar att detta kommer ge dem en bild över 

kundernas rörelsemönster, problem som uppstår och hur ofta. Utifrån denna information kan de skapa 

en mall om hur de kan göra det bättre för de boende i framtiden, dels för att uppfylla deras 

förväntningar men också för att underlätta arbetet för företaget. Zeithaml (1985) tar upp positiva och 

negativa erfarenheter från konsumenterna, men att en hög eller låg kvalitet på tjänsten beror på 

konsumenternas uppfattning om den levererade tjänsten i relation till  vad de förväntar sig. Micke, 

Akelius, säger att kunderna oftast är glada när de kommer förbi för att åtgärda något men självklart så 

händer det att de blir besvikna på företaget för att det tar så lång tid att åtgärda något. Men Micke 

tycker att han har en bra relation till de boende i de lägenheterna han ansvarar för men att det är svårt 

att hinna med alla. 

 

 

 

 

 



	   40	  

6. Slutsats och Diskussion 
Jag ämnar detta avsnitt försöka besvara frågeställningen i 1.4. Kapitlet nedan kommer att behandla 

min slutsats utifrån den empiri och teori som tidigare presenterats. I slutet av kapitlet kommer en 

avslutande diskussion hållas för att redovisa författarens slutsats. 

6.1 Slutsats 

Genom denna studie har jag kunnat påvisa hur det finns svårigheter med att tillämpa kundorientering i 

fastighetsbranschen, genom att använda marknadsförhållandet i Brandbergen som exempel. En 

bidragande orsak till detta problem har varit den obalans som råder mellan utbud och efterfrågan på 

lägenheter. Detta har lett till att företagen idag har möjlighet att påverka marknaden mer än vad 

konsumenterna kan. I Brandbergen råder det även ojämnhet på fastighetsmarknaden på grund av att 

Akelius är den största fastighetsaktören. Detta har medfört att Akelius AB har en stor 

marknadsdominans gentemot konkurrenterna och att de endast har behov av att marknadsföra sig i en 

väldligt liten utsträckning. Vidare är det en reflektion över hur marknaden ser ut och hur Akelius inte 

är i behov av att lokalisera och attrahera nya kunder vilket direkt eller på sikt kan betyda en försämring 

av kvaliteten på tjänsten som Akelius och andra fastighetsföretag erbjuder. Dessa faktorer leder till att 

fastighetsföretag, som Akelius, inte behöver marknadsföra sig eller kundorientera sig i någon större 

utsträckning. 

Analysen av det empiriska materialet visar att Akelius AB i Brandbergen kundorienterar sig, men att 

det endast sker mot befintliga kunder och att de inte når ut till alla. Det finns ett tydligt missnöje bland 

de boende som inte tillgodoses. Empirin visar att kundorienteringen inom Akelius är bristfällig när det 

gäller helhetssynen vilket bekräftas av de intervjuade vilket understöder den teori som presenteras i 

studien. Analysen av kundorientering inom Akelius AB visar de anställdas och de boendes synpunkter 

på kundorientering och enligt gap modellen som demonstrerar kvaliteten på en tjänst enligt fem gap. 

Utifrån de resultat som framkommit från empirin och teorin så visar resultatet att Akelius tillfredställer 

sina kunder men att det finns aspekter inom tjänsten som kan förbättras. Gap modellen visar tydligt 

vart problemen mellan företag och kund uppstår. Kunderna visar genom undersökningen att det finns 

olika aspekter som Akelius kan förbättra, tjänste kvalitet, förväntningar. personal kompetens, 

entreprenad och standardisering. 

Kunderna upplever dålig kompetens bland personalen genom att kvaliteten hos personalen och 

kvaliteten de levererar inte lever upp till deras förväntningar. Anledningen till kundernas missnöje är 

att personalen, specifikt fastighetsskötarna har för mycket att göra. Sedan lägger Akelius mycket 

arbete på entreprenad där de har en dålig kvalitetskontroll, vilket påverkar kundernas uppfattning på 

tjänsten. En annan effekt på kvaliteten på tjänsten och kvaliteten på jämnheten i tjänsten är 

standardisering. Empirin visar att kundernas och Akelius uppfattning på jämnheten i tjänsten är dålig 
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vilket demonstrerar svårigheterna med att standardisera en tjänst samtidigt som Akelius är medvetna 

om problemet.  

De aspekter som demonstrerar Akelius kundorienterings förmåga och förmåga att tillfredställa 

kunderna är att majoriteten av kunderna anser att Akelius erbjuder kvalitativa fastigheter och 

lägenheter och att Akelius Levererar utefter kundernas förväntningar och över kundernas 

förväntningar på boendet. Marknadsföringen inom Akelius har brister, detta grundar sig inte i att 

kvaliteten är dålig utan Akelius saknar behovet av att attrahera kunder på grund av den höga 

efterfrågan på bostäder. Akelius har en god tillfredställelse hos kunderna på grund av en god 

kommunikation till kunderna och för att de informerar kunderna om vad som pågår i företaget och 

kring fastigheterna de bor i. Det finns gap mellan Akelius och kund men de flesta gap är Akelius 

medvetna om vilket gör att de förstår vart problem föreligger och var åtgärder behövs för att höja 

kvaliteten på tjänsten som erbjuds och även höja kundorienteringen inom företaget. 

Utifrån de resultat som framkommit från empirin och analys genom gap modellen anser kunderna och 

de anställda att tjänsten som erbjuds är av kvalitativt slag och att kvaliteten som erbjuds infriar 

kundernas förhoppningar. Kvaliteten på tjänsten bekräftas därmed genom de empiriska 

undersökningarna och bekräftar kundorienteringen som används inom företaget, vilket ses genom den 

teoretiska analys som gjorts. Utifrån de uppgifter som framkommit ur analysen och utifrån empirin 

och teorin så visar resultatet att Akelius AB kundorienterar sig gentemot de boende i Brandbergen.  

Kundorienteringen som bedrivs syftar endast till att tillfredställa befintliga kunder och inte potentiella 

kunder. Empirin tydliggör Akelius möjlighet att sänka kvaliteten på tjänsten och kundorienteringen 

med en bibehållen efterfrågan på grund av Akelius marknadsdominans i området samt utbuds- och 

efterfråge situationen som råder på hyresrättsmarknaden. Genom undersökningen samt genom 

samtliga forskningsfrågor och via analysen av de empiriska och teoretiska delarna så kundorienterar 

och tillfredställer sig Akelius AB sina kunder över vad som kan förväntas rådande bostadsklimat. 

6.2 Diskussion 
Hyresmarknaden är idag en icke fungerande marknad. Detta påstående kan verifieras genom ett fåtal 

punkter. 

• Hyresrättsbeståndet. 

• Inflyttning. 

• Vakansgrad. 

• Utbud och efterfrågan. 

Antalet hyresrätter har de senaste åren sjunkit vilket bidragit till ett minskat hyresrättsbestånd. 

Parallellt med minskningen har även inflyttningen till Stockholm stad och dess kranskommuner ökat. 

Dessa faktorer har bidragit till ett minskat utbud och ökad efterfrågan, vilket lett till den låga 
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vakansgraden på hyresrättsmarknaden. Dessa fyra faktorer påverkar hyresrättsmarknaden negativt och 

gör att den inte fungerar som den bör göra. Faktorerna har skapat en marknad där företagen har ett 

stort övertag gentemot konsumenterna. Fördelarna består av kravspecifikationer som ger företagen en 

större möjlighet att påverka behörighet till ett hyreskontrakt, möjlighet att påverka väntelistor och 

möjlighet att styra marknaden dit de vill. Hyresmarknaden påverkas av både det kommunala och det 

privata utbudet men när tillgången på hyresrätter minskar påverkar detta utbudet och efterfrågan 

påverkas av inflyttning och bostadsbyggandet, vilket har skapat en över efterfrågan. Detta skiljer 

hyresmarknaden från till exempel bostadsrättsmarknaden där bostadstillgängligheten är en påverkande 

faktor på priset. Detta skapar en marknad som är ohållbar om inte inflyttningen minskar eller att 

hyresrättsbeståndet ökar. Dessa anledningar skapar en obalans på hyresrättsmarknaden och gör den 

icke kompatibel med kundorientering, detta kan visas genom olika faktorer. 

• Tjänsten bostad skiljer sig från ”vanliga” tjänster. 

• Företags marknads majoritet. 

• Konsumenternas oförmåga att påverka utbud och efterfrågan. 

Bostaden som tjänst skiljer sig gentemot en ”vanlig” tjänst. Priset på ”vanliga” tjänster påverkas av 

utbud och efterfrågan, bostaden som tjänst påverkas också av utbud och efterfrågan men detta kan 

endast regleras av inflyttning, utflyttning, regeringsbeslut genom byggandet av fler lägenheter, 

regeringsbeslut genom omvandling av hyresrätter, eftersom hyrorna är reglerade. Tillgängligheten på 

”vanliga” tjänster är enklare att reglera än hyresrättsbeståndet vilket gör det svårt att påverka 

vakansgraden på hyresrätter. Marknadssituationen skapar fördel för företagen då konsumenterna inte 

kan påverka hyresrättsmarknaden. Detta gör att det är svårt att tillämpa kundorientering då marknaden 

är i obalans. Företagen är inte i samma behov av att leverera en tjänst som kunderna och potentiella 

kunder eftersöker. Obalansen är en bidragande faktor till behovet för företagen att attrahera kunder. 

Utbudet är så pass lågt att företagen inte behöver kundorientera sig för att hävda sig i konkurrensen. 

Sedan är tjänsten som erbjuds av annan betydelse än ”vanliga” tjänster så behovet av att erbjuda en 

tjänst som attraherar potentiella kunder är inte lika viktigt. Boendet varierar inte heller i pris som en 

”vanlig” tjänst utan tillgängligheten av bostad regleras av väntelistor. Kundorientering som behövs för 

att attrahera nya kunder inom den privata fastighetsbranschen har ingen betydelse då marknaden ser ut 

som den gör. Flertalet faktorer visar att kundorientering inte är nödvändig på en marknad som den i 

Brandbergen. 

6.3 Framtida forskning 
Studien visar att det är svårt att tillämpa kundorientering på en marknad i obalans. Framtida forskning 

skulle kunna vara att undersöka ifall begreppet kundorientering och dess tillämpning på 

fastighetsmarknaden gäller för samtliga bostadsmarknader i Sverige där utbudet är lägre än 

efterfrågan. Forskning skulle även kunna göras på andra marknader i Sverige där utbudet är större än 
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efterfrågan och se om kundorientering har en större tillämpning. Ett annat bidrag till den akademiska 

diskussionen skulle vara att se hur fastighetsföretag i andra länders storstäder tillämpar 

kundorientering där det är en över efterfrågan och/eller ett över utbud. 
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Bilaga 1 
Jag är för tillfället student och skriver en kandidatuppsats i marknadsföring där jag har som avsikt att 

ta reda på hur Akelius AB kundorienterar sig mot deras hyresgäster i Brandbergen, Haninge. Jag vill 

specifikt ta reda på vad de boende anser om deras boende och hur de ser på kompetensen och 

tjänstekvaliteten och utbudet inom företaget. 

Boendet: 

De fyra frågor som ställs nedanför avser att undersöka hur trivseln är för den boende i fastigheten och 

i lägenheten. Frågorna vill även undersöka om möjligheter till förbättring finns.  

1. Vad anser du om fastigheten du bor i? 

Mkt bra    Bra  Neutral   Dåligt  Mkt dåligt 

 

2. Vad anser ni om lägenheten du bor i? 

Mkt bra     Bra    Neutral    Dåligt    Mkt dåligt 

 

Tjänster: 

Frågorna nedan avser att undersöka hur olika tjänster kring boendet fungerar. Hur service 

personalen presterar tidsmässigt, kvalitetsmässigt och om arbetet utförs med en jämn standard. 

Frågorna vill även undersöka ifall Akelius förstår kundernas behov. 

3. Vad tycker du generellt om Akelius totala service utbud? 

Mkt bra     Bra    Neutral    Dåligt    Mkt dåligt 

 

4. Tycker du att Akelius tillgodoser era behov på service? 

Mkt bra     Bra    Neutral    Dåligt    Mkt dåligt 

 

5. Har Akelius snabb respons på service anmälningar? 

Mkt bra     Bra    Neutral    Dåligt    Mkt dåligt 
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6. Erhåller du en hög kvalitet på servicen? 

Mkt bra     Bra    Neutral    Dåligt    Mkt dåligt 

 

7. Erhåller du en jämn kvalitet på servicen? 

Mkt bra     Bra    Neutral    Dåligt    Mkt dåligt 

 

8. Anser du att de anställdas prestationer varierar mellan olika service tillfällen? 

Mkt bra     Bra    Neutral    Dåligt    Mkt dåligt 

 

9. Anser du att Akelius informerar om olika erbjudanden inom företaget som till exempel, nya 

tillval, tillvallskostnader, reparations arbeten och så vidare? 

Mkt bra     Bra    Neutral    Dåligt    Mkt dåligt 

 

10. Anser du att Akelius marknadsför tjänster som de inte kan leva upp till? 

       Ja     Nej Vet ej 

  

Kompetens: 

Nedanstående frågor avser att undersöka hur kompetensen är hos personalen som arbetar inom 

Akelius. 

11. Hur anser du att kompetensen är hos fastighetsskötarna inom Akelius?  

Mkt bra     Bra    Neutral    Dåligt    Mkt dåligt 
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12. Hur anser du att kompetensen är hos, kundservice, kontorspersonal, förvaltare och så vidare 

inom Akelius? 

Mkt bra      Bra    Neutral    Dåligt    Mkt dåligt 

 

Allmänt: 

Frågorna vill undersöka varför de boende valt att bosätta sig i området och om förväntningarna de 

hade om området innan har överträffats. 

13. Hur fick du höra talas om Akelius i Brandbergen? 

Tidnings annons    Familj       Vän Hemsida Annan anledning 

 

14. Upplever du att boendet överstiger de förväntningar du hade innan du flyttade hit? 

Mkt bra  Bra    Neutral    Dåligt    Mkt dåligt 
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Bilaga 2 
 
Intervjumanus 

• Hur hittar ni kunderna 

• Hur gör Akelius kunden nöjd? 

• Hur tror du Akelius kan förbättra sig mot kunden? 

• Vad tycker du att ni kan/bör förbättra mot kunden? 

• Arbetar ni efter en speciell modell? 

• Hur tror ni att kunderna uppfattar er? 

• Hur uppfattar ni kunderna? 

• Hur marknadsför sig Akelius AB i Brandbergen? 

• Hur anpassar sig Akelius till kunden och sätt kunden i fokus? 

• Bearbetar ni era befintliga kunder? 

• Arbetar ni efter en speciell modell? 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  


