
Hur marknadsorienterar sig kommersiella fastighetsföretag? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur marknadsorienterar sig kommersiella 
fastighetsföretag? 

 
 
 
 
 
 

Matilda Freij 
Sara Olsson 

 

 
 

Vårterminen 2013 
Examensarbete på C-nivå, 15 hp 

Företagsekonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare: Agneta Sundström 
Examinator: Akmal Hyder 

 



Hur marknadsorienterar sig kommersiella fastighetsföretag? 

 
 

Förord 

 

Under våren 2013 har vi skrivit examensarbete i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle. Det 

ämne vi valt att fördjupa oss inom är hur kommersiella fastighetsföretag arbetar med 

marknadsorientering, vakanser och kundorientering. Vi har genom vår studie fått en ökad 

förståelse för hur fastighetsföretag arbetar med detta. 

 

Vi vill tacka de tre olika fastighetsföretagen i Uppsala, där fastighetschefer, tekniska 

förvaltare, marknadsansvariga och uthyrare har ställt upp och tagit sig tid för att besvara 

frågor via intervjuer, e-post och telefon. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Agneta Sundström och biträdande 

handledare Zahra Ahmadi som bistått genom arbetet. 
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Abstract 

 

Title:  How do real-estate companies apply market orientation? 

Level:   Bachelor, Business Administration  

Authors:   Matilda Freij and Sara Olsson 

Supervisor:   Agneta Sundström 

 

Introduction:  Real estate companies work to lease office spaces commonly meet 

problems dealing with empty and vacant premises. The 

competition for customers has become tougher over the years and 

the companies focus on how to orient towards commercial real 

estate market and it´s customers. It is assumed that market oriented 

businesses provide values for the customers. Which have a 

positive effect on business performance including how to reduce 

vacancies. 

 

Aim:  The study aims to improve the understanding of how the real estate 

companies are market oriented towards customers in order to 

reduce the vacancy rate in commercial and office space. 

 

Method:  The study is based on understanding and therefore applies a 

qualitative method. The empirical data is collected through 

personal interviews with managers and employees of the 

companies. The secondary data consists of corporate annual 

reports, brochures and fact sheets. 

  

Result & Analysis: The interviews with the real estate companies shows that they all 

apply market orientation but in different degrees. They are mainly 

focused on customer orientation, where the customer's needs and 

concerns are in focus. The analysis shows that only two of the real 

estate companies offer superior value that is specific to the 

company. 

  

Conclusions:  Real estate companies does not apply the market orientation 

completely. They create value through market information from 

their customer relationships. The relationship has some extent to 

the impact on vacancy rates and all companies perceive that they 

satisfy the customers expectations. 

 

Suggestions for For future studies, it is possible to extend our study by applying 

further research:  surveys to customers' point of view and compare this against the 

company's view. Another approach could be how the 

implementation of market orientation works. 

 

Key Words:  Market orientation, real-estate companies, vacancy, customer 

orientation and customer value 
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Abstrakt  

 

Titel:  Hur marknadsorienterar sig kommersiella fastighetsföretag? 

Ämne/Kurs:  C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare:   Matilda Freij och Sara Olsson 

Handledare:  Agneta Sundström 

 

Inledning:  Fastighetsföretag som arbetar med att hyra ut kontorslokaler möter 

ofta problem med vakanser. Detta innebär att hantera tomma och 

outhyrda lokaler. Konkurrens om kunderna har hårdnat genom 

åren och företag fokuserar hur de ska orientera sig mot marknaden 

och kunderna. Marknadsorientering har visats ha en positiv effekt 

på företags resultat och kan ge en minskad vakansgrad. 

 

Syfte:  Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur 

fastighetsföretag marknadsorienterar sig mot kunder för att minska 

vakansgraden i kommersiella lokaler och kontor.  

 

Metod:  Studien utgår från att förstå och tillämpar därför en kvalitativ 

metod. Det empiriska materialet är insamlad via personliga 

intervjuer med chefer och anställda på företagen. Sekundärdata är 

insamlad från företagens årsredovisningar, broschyrer och 

faktablad. 

 

Resultat & analys:  Resultatet av intervjuerna med fastighetsföretagen visar att alla 

tillämpar marknadsorientering i viss utsträckning. De är främst 

inriktade på kundorientering där kundens behov och problem är i 

fokus. Av analysen framgår att endast två av företagen erbjuder 

överlägsna värden som är specifika för företaget. 

 

Slutsats:  Fastighetsföretag tillämpar inte marknadsorientering tillfullo. De 

skapar värden via marknadsinformation från nära kundrelationer. 

Relationerna har i viss mån påverkan på vakansgraden och företag 

uppfattar att de tillfredsställer kundens behov.  

 

Förslag till fortsatt I kommande studier finns möjlighet att utöka vår studie ytterligare 

forskning: genom att tillämpa enkäter för att få kundernas uppfattning av 

värde och jämföra denna mot företagets uppfattning. En annan 

infallsvinkel kan vara hur implementering av marknadsorientering 

skulle kunna gå till.  

 

Nyckelord:  Marknadsorientering, fastighetsföretag, vakanser, kundorientering 

och kundvärde 
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1. Inledning 

Fastighetsföretag som arbetar med att hyra ut kontorslokaler möter ofta problem med 

vakanser som innebär att hantera tomma och outhyrda lokaler. Det är viktigt för dem att 

arbeta marknadsorienterat för att vara attraktiva i relation till potentiella kunder för att uppnå 

lägsta möjliga vakansgrad i fastigheterna (Rasila 2010, Tse 1999). Vakanser har en stor 

ekonomisk påverkan på företag då det innebär förlorade hyresintäkter (Tse 1999) och att 

fastigheter i vissa fall sjunker i värde. Idag byggs allt fler nya moderna lokaler på marknaden, 

vilket ytterligare bidrar till att konkurrensen om kunderna bland kontorsföretagen ökar.  

 

Från 1990-talet och framåt har det visats att hur ett företag orienterar sig mot marknaden och 

kunderna kan få angörande betydelse för ett företags framgång (Langerak 2003). 

Marknadsorientering som fenomen bearbetades och publicerades av Kohli och Jaworski 

(1990) samt Narver och Slater (1990). De ser marknadsorientering som själva hjärtat och 

central del av modern företagsledning och strategi. För att kunna etablera sig på en marknad 

med stor konkurrens krävs inte bara attraktiva lokaler utan även att företag utvecklar starka 

och hållbara kundrelationer (Lind & Lundström 2009). Kohli och Jaworski (1990) och Narver 

och Slater (1990) ser kunderna som centrala och framhåller vikten av att företag har rätt 

information och kännedom om vad kunderna vill ha, vilket gör det lättare för företagen att 

möta kundernas krav. Företagen behöver identifiera kundens behov och tillgodose dessa för 

att nå framgång och utvecklas (Zebal & Goodwin 2012). Högberg och Högberg (2002) för 

samma resonemang och hävdar att allt fler kommersiella fastighetsföretag inriktar sig i allt 

högre grad på förvaltning som bygger på hyresgästens önskemål och behov, än som tidigare 

då det primära var drift- och underhåll. Genom att skapa nöjda och lönsamma kunder kan det 

bidrar till att fastighetsföretaget kan få nöjdare kunder som skapar goda affärsförutsättningar 

och som kan bidra till minskad vakansgrad.  

 

Under de senaste två decennierna har marknadsorientering utgått från två perspektiv där ett 

sätter fokus på behov av information för att förstå marknadens krav (Jaworski & Kohli 1993) 

medan det andra fokuserar på hur marknadsorientering behöver integreras som en kultur i 

företaget (Narver & Slater 1998, Slater & Narver 2000).  

 

Marknadsorientering har fått mycket uppmärksamhet inom forskningen (Connor 2007, Foley 

& Fahy 2009, Kirca & Hult 2009) och är associerad med hur kunskap om konkurrenter och 

kunder kan ge positiv effekt på företags resultat och leda till förbättrad prestanda inom 

företag. Wilhelmsson et al. (2011) har kunnat se att marknadsorientering har en positiv effekt 

på fastighetsföretag genom minskad vakansgrad. De företag som är mer lyhörda för 

kundernas krav kan således bidra till att fastighetsföretagen får lägre vakans med minskade 

kostnader. Denna studie tar primärt upp hur fastighetsföretag som arbetar med kommersiell 

uthyrning av lokaler arbetar för att bibehålla och attrahera nya kunder för att minska 

vakansgraden. 

 

Sambandet mellan marknadsorientering och resultat har studerats inom flera olika 

företagssektorer (Zebal & Goodwin 2012, Foley & Fahy 2009) och det finns många studier 

som har fokuserat på olika perspektiv inom marknadsorientering som forskningsområde. De 
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flesta utgår från Slater och Narver eller Kohli och Jaworskis arbeten vilket gör att de än idag 

har en central position inom forskningen.  

 

Generellt utgår marknadsorientering från två olika inriktningar med fokus på kundorientering 

och konkurrentorientering (Yeniyurt et al. 2005, Hakala 2011). Inom kundorientering har 

Ellinger et al. (2008) fokuserat på områden som är relaterade till hur de anställda och deras 

förmåga att ge service kan påverka företagets prestanda. Kirca et al. (2009) utgår i 

forskningen från företagens miljö och hur värderingar i nationell kultur påverkar företagens 

förmåga att marknadsorientera sig och skapa värde för kunden.  Slater et al. (2010) studerar 

olika affärsstrategier och olika marknadsföringsåtgärder och hur de kan kopplas till företagens 

förmåga att skapa överlägsna värden för kunden och resultat.  

 

I denna studie har vi inriktat oss mot kundorientering, det vill säga, hur kommersiella 

fastighetsföretag samlar in information och använder den information riktat tillbaka mot 

kunderna. Vi följer på så sätt Kohli och Jaworskis (1990, 1993, Jaworski & Kohli 1993) 

antaganden om att företagen behöver veta vilka behov kunderna har innan de kan tillgodoses 

och helst överträffa dessa. De utgår från att marknadsinformation samlas in och sprids mellan 

avdelningar i hela organisationen för att få en reaktion som effektivt svarar på kundernas 

nuvarande och helst framtida behov (Jaworski & Kohli 1993, Zebal & Goodwin 2012).  

 

Då marknadsorientering har bevisats ha en positiv effekt på företags resultat (Connor 2007, 

Foley & Fahy 2009, Kirca & Hult 2009) kopplar vi detta till fastighetsföretagens vakanser och 

hur marknadsorientering kan ha en positiv effekt på vakansgraden (Wilhelmsson et al. 2011). 

Utifrån vår kännedom saknas fokusering inom marknadsorientering inriktat mot kommersiella 

fastighetsföretag och hur de arbetar för att skapa värden för kunden. Vi anser området är av 

stort intresse eftersom hur de kan skapa överlägsna värden till kunder kan ha positiv effekt på 

förmågan att hyra ut lokaler och företagens grad av vakans. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur fastighetsföretag marknadsorienterar sig 

mot kunder för att minska vakansgraden i kommersiella lokaler och kontor.  

 

För att uppfylla syftet är följande frågor centrala: 

 Hur marknadsorienterar sig kommersiella fastighetsföretag för att skapa värde för 

kunden?  

 Hur uppfattar kommersiella fastighetsföretag att marknadsorientering påverkar 

vakansgraden? 

 Hur uppfattar kommersiella fastighetsföretag att de uppfyller kundens behov? 

 

1.3 Avgränsning 

I vår studie vill vi förstå hur kommersiella fastighetsföretag som hyr ut lokaler och kontor 

arbetar för att marknadsorientera sig mot kunder. Det är av stort intresse att se hur 

fastighetsföretag ser på marknadsorientering i Uppsala då det råder låg vakans 

(Fastighetsägarna 2012) inom den kommersiella fastighetsbranschen. Detta för att få en ökad 
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förståelse för hur fastighetsföretag arbetar med marknadsorientering och om det har någon 

påverkan på vakansgraden. 

 

1.4 Centrala begrepp 

Nedan definieras centrala begrepp som återspeglas i hela studien för att bringa klarhet för 

läsaren.  

 

Kommersiella fastigheter 

En kommersiell fastighet kan användas som t.ex. kontor, butik, industri eller hotell och 

definieras som allt förutom bostäder enligt Lind och Lundström (2009).  

 

Kundvärde 

Vargo et al. (2008) definition på kundvärde fokuserar ur ett företags och kundperspektiv, de 

ser kundvärde som effekterna av ökad komfort, förtroende och attraktion. Grönroos (2008) 

definition på kundvärde är värdet av vad tjänsten eller produkten betyder och gör för den 

specifika kunden. Kundvärde ska resultera till att kunden känner sig mer tillfredställd än 

tidigare. 

 

Vakans/vakansgrad 

En vakant lokal är en outhyrd lokal och vakans kan definieras som en viss outhyrd golvyta i 

en existerande fastighet (DTZ 2011). Ett fastighetsföretags lönsamhet påverkas således i stor 

omfattning av vakanser och de strävar därför efter en lägsta möjliga vakansgrad i sitt 

fastighetsbestånd. 

 

Marknadsorienteringsdefinitioner 

Marknadsorientering är hur organisationen samlar in marknadsinformation avseende 

nuvarande och framtida kundbehov, spridning av den mellan avdelningar och organisationens 

respons på informationen (Kohli & Jaworski 1990). Marknadsorientering är den 

företagskultur som mest effektivt skapar överlägsna värden för kunder (Narver & Slater 

1990). 

 

Båda definitionerna inkluderar marknadsorientering som en del av hela företagets verksamhet 

där kännedom om marknaden och kundens behov står i centrum.
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs metoder som valts för utförandet av studien. Vi går igenom våra val av 

tillvägagångssätt, vetenskaplig ansats, datainsamling, intervjumetod samt tillförlitlighet. 

2.1 Tillvägagångssätt 

Vår studie består av att relatera teori och insamlad empiri i relation till varandra och vi har då 

valt att utgå från en induktiv ansats som beskriver hur vi arbetat i denna studie (Bryman & 

Bell 2005). Insamling av teori har skett genom studier av tidigare forskning och utifrån det 

materialet har vi formulerat studiens forskningsfrågor. Utifrån forskningsfrågorna har vi 

skapat intervjufrågor inom ämnet som har riktats mot respondenterna för att samla 

information, empiri, för att få en bra grund till studien. Vi har valt denna ansats för att inte 

behöva fokusera på en viss teoretisk del, utan i större omfattning kunnat utgå från vad 

respondenterna har sagt. Insamlingen av data kan ske på två sätt, genom primärdata och 

sekundärdata (Bell 2006). I denna studie använder vi båda metoderna. Studien har med 

utgångspunkt från primärdata, intervjuerna utgjort den del med störst fokus där resultat och 

analys har baserats på detta. I analysen har teoretiskt material utgjort stöd för att få en 

fördjupad förståelse för det material vi samlat in.  

 

Vi betraktar kunskap som subjektivt skapad och studien utgår från en hermeneutisk grundsyn 

som enligt Thurén (2009) beskrivs som tolkningslära där fokus ligger på att få ökad förståelse 

för det specifika fenomen som studeras. Starrin och Svensson (1994) definierar hermeneutisk 

grundsyn som ett sätt att samla in erfarenheter och sedan analysera, tolka och pröva dessa för 

att generera kunskap om det område som undersöks. Det handlar om att förstå handlingar och 

företeelser där delarna sätts ihop till helheter som gör att kunskapen om ett fenomen ökar. 

Empirin har därför samlats in genom att genomföra djupintervjuer och som syftat till att ge 

oss tillförlitligt resultat. 

 

2.1.1 Kvalitativ metod 

Studiens avsikt är att få ökad förståelse hur kommersiella fastighetsföretag 

marknadsorienterar sig mot kunder för att minska vakansgraden. För att besvara 

forskningsfrågorna utgår studien från en kvalitativ metod där vi betonat fastighetsföretagens 

uppfattningar och tolkningar. Den kvalitativa metoden är där språket och dess användning i 

kommunikation och dialog står i centrum. Vi försöker genom ord både fånga verkligheten och 

precisera vad vi menar med olika saker. Detta betyder enligt Bryman (1997) att se händelser 

utifrån respondenternas egna perspektiv. Med den kvalitativa metoden kan vi gå in på djupet 

med hjälp av specifika frågor, därför väljer vi att använda kvalitativa intervjuer för dem 

bringar mer ord än vad siffror gör. Dessa ord ger studien en djup och detaljerad bild och 

skapar helhetsförståelse av speciella förhållanden som inte uppenbarar sig omedelbart.  

 

2.1.2 Intervjuer 

Syftet är att genom teorin skapa intervjufrågor som vi sedan ska söka svar på hos de 

kommersiella fastighetsföretag vi valt ut. Vi försöker inte att få direkta svar på våra frågor vid 

intervjuerna. Svaren ska istället härleda till att kunna utveckla egna slutsatser och analyser 

som ger oss förståelse och en fördjupad bild om och hur fastighetsföretag marknadsorienterar 
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sig mot kunder för att minska vakansgraden. Genom denna metod vill vi få en kumulativ 

ansats att utgå från samtidigt som vi genom att utgå från teori, kan tillföra ämnet ny kunskap. 

Vi har valt att använda Trost (2010, 50-51) sju olika stadier som kan följas vid kvalitativa 

intervjuer. Dessa har använts som hjälpmedel för att strukturera studien och utformningen av 

denna. Tematisering, är det första steget i vår process där vi utformat syfte och definierat 

problemområde som diskuteras i studiens inledning. I vår metoddel har vi tillämpat Design 

och Intervjuandet. Design är det detaljerade steget som ligger som grund för vårt metodval 

och hur den förhåller sig till bakgrund och syfte. Intervjuandet, är det steg i vilket det har varit 

viktigt att följa den uppsatta planeringen samt att ta hänsyn till relationen mellan respondent 

och intervjuare. Överför till bearbetningsbar form är den fas där vårt insamlade material har 

bearbetats och analyserats för att göras tillgängligt för fortsatt bearbetning i resultatet. 

Bearbetning och analys, är det steg i vår analysdel där vi har bearbetat och analyserat det 

insamlade materialet utifrån vår teoretiska referensram. Samt Resultat från analysen som 

kritiskt granskats för att se om den håller den trovärdighet som krävs. Rapportering, är det 

sista steget i processen där vår slutsats presenterats utifrån de vetenskapliga kriterier som 

krävs för studier av denna karaktär.  

 

Den intervjuform vi inriktat oss på är semistrukturerade intervjuer som Trost (2010, 42) 

beskiver som halvstrukturerade eftersom metoden omfattar inriktning mot ett specifikt 

område samtidigt som metoden tillåter vissa frågor att vara öppna, dvs. utan givna 

svarsalternativ. Detta betyder att alla respondenter möter samma förutsättningar när det gäller 

intervjufrågorna men att de fritt fått föra fram egna åsikter som kan variera beroende på de 

olika uppfattningar de har av ett fenomen. Motivet till att vi valt intervjuer som metod är att 

de tillåtit oss att samla data av god kvalitet och att materialet till vissa delar blir jämförbart. 

Då studien omfattar tre fastighetsföretag inom samma stad har vi utfört personliga intervjuer 

med likadana frågor till respondenter, det har gett oss den bästa möjligheten att få en ökad 

förståelse för hur fastighetsföretag arbetar med marknadsorientering. Kontakt via e-post och 

telefon har även används, i de fall där respondenten inte varit anträffbar eller om vi endast 

behövt svar som inte krävt mycket tid i anspråk av respondenten. Detta har vi inte sett som 

något problem, utan vi har kunnat stämma av möten med varje respondent för en personlig 

intervju för att samla in data som behövts för studien.  

 

Då vi använt semistrukturerade intervjuer har vi valt att utforma ett frågeformulär som 

underlag för intervjuerna. Det finns en risk i att följa en viss struktur då respondenten kan 

uppleva intervjun som styrd och att detta kan hindra denne från att utveckla egna svar. Vi ser 

dessvärre en större risk i att avstå från att använda frågeformuläret då någon relevant och 

viktig fråga kan glömmas bort. Vi har med stöd från teori kunnat skapa intervjufrågor för att 

samla in information och som vi ser relevant för studiens syfte. Intervjuerna är vår primära 

empiriska källa och vi har valt att spela in intervjuerna och fått respondenternas samtycke. 

Inspelningen ser vi som ett viktigt instrument då den gett oss mer information som vi inte 

hunnit anteckna samtidigt som vi haft större möjlighet att gå tillbaka till frågorna så inte viktig 

data glömts bort (Bryman & Bell 2005). Intervjufrågorna är nedbrutna från studiens 

forskningsfrågor och kommer därmed bidra till ett resultat som ger svar och ökad förståelse 

för hur fastighetsföretagen arbetar med marknadsorientering mot kunderna för att minska 
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vakansgraden. Under den första intervjun uppmärksammade vi att respondenten uppfattade 

några få frågor som snarlika. Vi gjorde därmed en utgallring och omstrukturering av frågorna 

så att detta inte skulle upprepas igen vid nästa intervju. 

 

Transkribering av inspelningarna görs genom att sammanställa materialet till flytande text. 

Gillham (2008, 171) tar upp kategorianalys som en metod för analys av intervjumaterial. 

Kategorianalys har tillämpats på den intervjumetod vi använt. Vi uppfattar, kategorianalys 

som ett bra verktyg för att få en överskådlig bild av innehållet och som grund för fortsatt 

analys. Transkriberingen granskas och innehållet reduceras genom att vi tar bort onödig data 

som inte påverkar eller har relevans för innehåll och analys (Gillham 2008, 184-185).  

 

2.1.3 Urval av respondenter 

Vid en undersökning behöver gallring ske och ett urval av all insamlad information göras. 

Detta gäller även vid val av respondenter i samband med en intervju. Eftersom det inte finns 

möjlighet att intervjua alla måste de mest relevanta personerna för studien väljas ut. (Thurén 

2012). Intervjuerna i vår studie har riktats mot tre kommersiella fastighetsföretag som är 

väletablerade på marknaden i Uppsala och som arbetar med uthyrning av lokaler och kontor. 

Vi har valt att benämna dessa kommersiella fastighetsföretag som enbart fastighetsföretag i 

resterande delar i studien. De tio respondenterna i undersökningen är bland annat chefer inom 

kommunikation, affärsenhet och affärsområde samt förvaltare och uthyrare/marknad. Vi har 

gjort detta urval för att få ökad förståelse för hur fastighetsföretag arbetar för att skapa värden 

för kunden och hur de uppfattar att fastighetsföretaget uppfyller kundens behov. Vi anser 

respondenterna och deras position inom de tre fastighetsföretagen har bidragit med relevant 

information till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Vi har informerat de tre fastighetsföretagen och respondenterna att de kommer vara anonyma 

i studien. Detta för att inte hänga ut något specifikt företag eller respondent då studien endast 

används för att få en ökad förståelse och forskningsändamål. För att hålla fastighetsföretagen 

och respondenterna anonyma har vi valt att benämna de som fastighetsföretag A, B och C. 

Respondenterna inom respektive företag benämns utifrån deras position och vilket 

fastighetsföretag de tillhör, exempelvis kommunikationschef A.  

 

Platsen för intervjun är viktig och att respondenten känner sig trygg i miljön vi befinner oss i 

när den genomförs (Trost 2010). Vi har därför utfört intervjuerna på dennes arbetsplats där 

respondenten själv har kunnat välja om vi ska göra intervjun på dennes kontor eller i någon av 

deras konferensrum.  

 

2.1.4 Reliabilitet och validitet 

Oavsett vilken datainsamlingsmetod som tillämpas i en studie är det viktigt att uppnå god 

reliabilitet och valididet. För att uppnå tillförlitlighet, reliabilitet, krävs det att uppnå 

tillfredställande nivå på studiens resultat och som inte orsakats eller påverkats av 

slumpmässiga faktorer (Patel & Davidson 2011, 103-104). Vi anser att reliabiliteten är av god 

standard då respondenterna fått besvara samma frågor i intervjuguiden och haft möjlighet att 
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ge öppna svar. Även om svaren skiljer sig åt mellan respondenterna kan de uppfattas sanna ur 

varje parts synvinkel och därmed möjliga att jämföra.  

 

För att studien ska hålla en god validitet måste man veta att man faktiskt undersöker det man 

säger att man ska undersöka och att studien mäter det den avser mäta (Patel & Davidson 2011, 

102). En undersökning behöver i många fall även ha en god extern validitet, vilket även kallas 

för generaliserbarhet. God extern validitet uppnås med ett representativt urval. (Bryman 2002, 

88-90, 93). Vi tycker vi uppnått ett representativt urval då vi valt personer som är aktiva inom 

den kommersiella fastighetsbranschen och arbetar med uthyrning av lokaler och kontor. Vi 

anser även att validiteten på intervjuerna är hög, vid samtliga intervjuer närvarande vi och 

kunde därmed styra diskussion i rätt riktning i det fall då respondenten föll ut från ämnet.  

 

2.1.5 Källkritisk analys 

För att bedöma trovärdigheten hos de källor vi använder ska dessa granskas kritiskt. Thurén 

(2012) beskriver källkritiska principer utifrån fyra kriterier som ska finnas i åtanke vid 

granskning av källans trovärdighet. Äkthet, att källan ska vara det den utger sig för att vara, 

tidssamband, när källan skrev i förhållande till händelsen, oberoende, källan får inte vara en 

avskrift eller referat av en annan källa samt tendensfrihet, vilket innebär att den inte får vara 

inskränkt av personliga intressen.  

 

Vi anser att de skriftliga källor vi använt är tillförlitliga då de äldre teorierna återspeglas i de 

aktuella artiklarna som finns idag. Information har även tagits ur årsredovisningar, broschyrer 

och faktablad från de tre fastighetsföretagen. Vi har haft i åtanke att denna information inte 

varit helt tendensfri och kan i viss mån innehålla företagets särintresse. Respondenterna 

valdes på grund av att de är aktiva inom den kommersiella fastighetsbranschen och arbetar 

med uthyrning av lokaler och kontor. Vi försökte få en variation på svaren genom att intervjua 

respondenter med olika position inom företagen, detta för att få ett helhetsperspektiv på 

företagens arbete med marknadsorientering. Vi har insett att respondenternas egna intressen 

kan haft ett visst inflytande över svaren och att dessa kan nyanseras till respektive företags 

fördel.  

 

2.1.6 Analys av data 

Vi har valt att dela in analysen i tre huvuddelar, marknadsorientering, vakans och värde för 

kund som grundats på teori och resultat. Detta har gjorts för att läsaren tydligt ska förstå 

kopplingen mellan studiens forskningsfrågor och syfte. Vi har utifrån teori och resultat skapat 

en tabell, tabell 1, som gett underlag till delen värde för kund som återfinns i analysen. Vi har 

kategoriserat teorin till tre huvudkomponenter för hur företag skapar värde i den mån de är 

orienterade. Utifrån resultatet har vi skapat nyckelord som passar in på de tre 

huvudkomponenterna för respektive företag för att nyansera deras värden. Tabell 1 används 

för att få en struktur för att besvara och analysera studiens forskningsfrågor. Den har även gett 

oss möjlighet att se i vilken utsträckning fastighetsföretagen är marknadsorienterade.  
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Tabell 1. Kategorier för analys 
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras teori utifrån relevant litteratur och vetenskapliga artiklar som 

bidrar till att besvara vårt syfte och frågeställningar. 

 

Narver och Slater (1990) och Kohli och Jaworski (1990) har haft stor betydelse för den 

forskning som bedrivits inom marknadsorientering. Även i senare studier inom området har 

deras grundsyn och modeller fått stor inverkan på utvecklingen inom forskningsområdet. 

Inledningsvis tittar vi på Narver och Slaters samt Kohli och Jaworskis syn på 

marknadsorientering. Deras syn präglar senare forskning inom området som vi studerat.  

 

3.1 Kulturbaseradesynsättet 

Den främsta och kanske viktigaste orsaken till att använda en marknadsorienterad strategi 

inom företaget är att den kan förbättra företagets resultat. Relationen mellan 

marknadsorientering och dess inverkan på resultat har kunnat styrkas genom flera olika 

undersökningar (Zebal & Goodwin 2012, Foley & Fahy 2009, Kirca & Hult 2009). Narver 

och Slater (1990) definierar marknadsorientering som den mest effektiva och 

konkurrenskraftiga strategin för att skapa rätt typ av beteende i organisationen. Synen grundar 

sig på att marknadsorienterade företag kan utveckla bättre förmåga att skapa värden för 

kunderna och om det görs på rätt sätt, kan leda till bättre långsiktigt resultat för företaget.  

Enligt Narver och Slater (1990) grundar sig marknadsorientering på tre olika komponenter: 

kundorientering, konkurrentorientering och interfunktionell samordning. Deras indelning i tre 

olika komponenter betonar betydelsen av att integrera kännedom om marknaden i företagets 

funktioner och på så sätt att kunskap om konkurrenter och kunder blir en del av företagets 

kultur. Konceptet grundar sig på att företag behöver förstå köparnas behov och konkurrenters 

styrkor och svagheter. För att få full effekt behöver kunskapen om dessa integreras internt i 

företaget och på sätt som gör att hela organisationen inriktar sig på att skapa nöjda kunder och 

om möjligt överträffa deras förväntningar, skapa överlägsna värden.  

 

Figur 1. Marknadsorienterad kultur inom företaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Narver & Slater 1990, sid 4 
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Figur 1 innehåller tre komponenter som påverkar beteende i ett företag och relaterat till två 

beslutskriterier, långsiktighet och lönsamhet. Beslutskomponenterna anses vara av samma 

värde, vilket åskådliggörs genom den liksidiga triangeln i figur 1. Enligt Narver och Slater 

(1990) innebär kundorientering att företaget har tillräckligt med kunskap om sin målmarknad 

och kan därmed använda lämpliga åtgärder utifrån kundernas nuvarande behov. Denna 

kunskap kan leda till att företaget kontinuerligt kan arbeta för att skapa överlägsna värden för 

kunderna. Företag kan skapa värde för köparna på två sätt: (1) genom att öka fördelarna för 

köparen i relation till vad det kostar och (2) genom att minska kostnaderna i förhållande till de 

förmåner köparen upplever att denne fått. Dessa strategier för att skapa kundvärde kan 

användas separat eller genom att kombineras. Detta innebär att ett företag behöver ha 

förståelse för köparnas behov, konkurrenternas erbjudanden samt kunskap om hur de skapar 

värde för kunden och hur denne uppfattar värdet i förhållande till konkurrenterna. (Narver & 

Slater 1990). För att ett företag ska kunna skapa överlägsna värden för kunderna i relation till 

konkurrenterna är det viktigt att företaget tillämpar en strategi som förbättrar deras 

konkurrentorientering. Detta görs i syfte att analysera och förstå de kortsiktiga styrkorna och 

svagheterna, samt de långsiktiga förutsättningarna och strategierna som både nuvarande och 

potentiella framtida konkurrenter använder. Denna analys behöver vara så pass omfattande att 

den förmår identifiera samtliga potentiella konkurrenter som kan komma att tillfredsställa 

kundernas nuvarande och framtida behov. (Narver & Slater 1990) 

 

Grunden för interfunktionell samordning bygger på de tidigare komponenterna kund- och 

konkurrentorientering. Interfunktionell samordning av olika marknadsaktiviteter innebär att 

företagets resurser samt relevant information om kunder och konkurrenter ska vara 

kommunicerad så att alla i organisationen kan delta i skapandet av värde för kunderna. 

Interfunktionell samordning ska ske effektivt och är en fråga för hela företaget och inte endast 

för en avdelning. Detta kräver att avdelningarna är extremt känsliga och lyhörda för 

kundernas behov samt att de samarbetar med varandra för att utveckla och lyfta fram fördelar 

för varje område i företaget. Då krävs att alla anställda är motiverade att skapa värde för 

kunderna. (Narver & Slater 1990) 

 

Långsiktighet och lönsamhet som är de två beslutskriterierna i figur 1 innebär att aktiviteterna 

som vidtas i företaget präglas av en långsiktig fokusering där målsättningen är bättre 

lönsamhet. Narver och Slater (1990) menar att målsättningen hos många företag är att 

förbättra lönsamhet på lång sikt. Företaget kan inte undvika att anamma ett långsiktigt 

perspektiv för att överleva konkurrenterna. Företag som är marknadsorienterade, enligt 

författarna, är de som hela tiden strävar efter att skapa överlägsna värden för kunderna. För att 

förhindra att konkurrenterna överträffar det köparvärde som företaget har skapat behöver 

företaget ständigt upptäcka och tillföra ytterligare värden för kunderna, vilket ställer krav på 

att utveckla lämpliga strategier och investeringar.   

 

3.2 Marknadsinformationssynsättet 

Ett annat författarpar Kohli och Jaworski (1990, Jaworski & Kohli 1993) har utvecklat ett 

perspektiv på marknadsorientering som betonar behov av marknadsinformation för företag för 

att vara marknadsorienterade. De menar att företag som är marknadsorienterade kan 
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tillfredställa kundens behov och preferenser bättre och skapa överlägsna värden, vilket kan 

leda till ökad prestanda och resultat.  Deras syn utgår från företagets vision och att fokusering 

på strategin behöver göras tydlig. Alla avdelningar och individer i företaget behöver ha 

samma fokus och målsättning som utgångspunkt för att bidra till att företaget presterar bättre. 

De identifierar marknadsorientering som tre strukturella komponenter som omfattar hela 

organisationen.  

 

Figur 2. Förutsättningar och följder av företagens marknadsorientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Kohli & Jaworski 1993, sid 4 

 

Marknadsinformationssynsättet består av tre hörnstenar och visas i figur 2 ovan: 

- Insamling av information  

- Spridning av informationen 

- Organisationens reaktion på marknadsinformationen 

 

Den första hörnstenen, insamling av marknadsinformation består av kundernas artikulerade 

behov och preferenser samt en analys av hur olika faktorer i omgivningen kan komma att 

påverka dessa. Faktorerna kan bland annat vara lagstiftningar, hög/låg konjunktur, existerande 

teknologi och konkurrenters aktiviteter. För att kunna ha en starkare position på marknaden än 

konkurrenterna behöver marknadsinformation innehålla både information om kundernas 

nuvarande och framtida behov. Det innebär att ett företag kontinuerligt behöver samla 

information om kunder och granska sin omgivning för att kunna identifiera faktorer som 

påverkar dem. Insamling av marknadsinformation omfattar olika systematiska undersökningar 

till exempel enkätundersökningar om kundtillfredsställelse, förändring i kundsegment eller 

konkurrentinformation. Information som företaget får oförutsett räknas som 

marknadsinformation och kan framkomma genom intervjuer, branschkollegor, distributörer, 

sekundära källor och möten och diskussioner med kunder. Insamling av marknadsinformation 

fås genom anställda och avdelningar i hela organisationen. Det kan till exempel vara 

försäljningspersonal som samlar information direkt via kontakt med kunden eller genom den 

produktutveckling som följer med teknologin. (Kohli & Jaworski 1990) 

 

Den andra hörnstenen är spridning av marknadsinformation mellan avdelningar i hela 

organisationen. Enligt Kohli och Jaworski (1990) måste en organisation kunna anpassa sig 
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efter marknadens behov och fatta beslut utifrån information om denna. 

Marknadsinformationen måste kunna kommuniceras, spridas och ibland även säljas till 

berörda avdelningar eller anställda inom organisationen. Alla avdelningar och anställda 

behöver aktivt delta och vara lyhörda för att effektivt anpassa sig till kundernas förändrade 

behov. Informationsflödet kan spridas till alla avdelningar beroende på var informationen 

genereras.  

 

Den tredje hörnstenen i figur 2 är organisationens reaktion på marknadsinformation som 

samlats in och kommunicerats inom organisationen. Detta är en central del, då den bygger på 

marknadsinformation som beslutsunderlag och beskriver hur organisationen reagerar på 

marknadens behov. Om organisationen inte använder de tidigare delarna blir denna funktion 

svår att kunna uppfylla. Reaktionen på marknadsinformation innebär att organisationen vidtar 

relevanta åtgärder som till exempel används vid val av målmarknad, segmentering av kunder, 

utveckling och utformning av produkter och service och sker i enlighet med kundernas 

nuvarande och framtida behov. Resultatet för organisationen innebär att de kan få fördelaktig 

reaktion från de slutgiltiga kunderna eftersom de utgått från deras behov. Överträffar företag 

dessa behov skapas överlägsna värden. Enligt detta synsätt är det viktigt att alla avdelningar 

och anställda i en organisation som ingår i marknadsorienteringen deltar i reaktionen på olika 

marknadstrender. (Kohli & Jaworski 1990) 

 

3.3 Jämförelse av de två synsätten 

När vi jämför Narver och Slater och Kohli och Jaworskis olika marknadsorienterings 

perspektiv kan vi se att det finns många likheter mellan dem. Båda modellerna består av tre 

komponenter som i korta drag betonar att marknadsinformation ska stå som grund för alla 

beslut som fattas och leda till åtgärder som utförs inom ramen för organisationen. 

Kundorientering och konkurrentorientering som Narver och Slater presenterar ses som två 

skilda komponenter, medan Kohli och Jaworskis marknadsorienteringsperspektiv inkluderar 

dessa två vid insamling av data. Narver och Slater interfunktionella samordning omfattar både 

spridning av och reaktion på marknadsinformation medan Kohli och Jaworski presenterar 

funktionerna som två skilda komponenter. Kohli och Jaworskis modell är tydligare beskriven 

och definierad, deras perspektiv beaktar fler faktorer som påverkar marknadsorientering. 

Narver och Slaters modell betraktar inte övriga faktorer på marknaden som kan påverka 

kundernas nuvarande och framtida behov.   

 

Studier av marknadsorientering ger inte samma resultat och visar att det finns skillnader. 

Företag som tillämpar marknadsorientering erbjuder kunden mer än vad denne efterfrågar. 

Företagen kan vara olika orienterade när det gäller kundorientering, konkurrentorientering och 

interfunktionell samordning. Detta visar att de olika företagen värderar olika delar inom 

marknadsorientering och sätter fokus på de komponenter som bidrar till att de ska bli starkare 

på marknaden. (Sundqvist 2002) 
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3.4 Marknadsorienterings påverkan på företags resultat 

Zebal och Goodwin (2012) har framställt fyra delar med utgångspunkt från grundperspektiven 

som utgör marknadsorientering. Dessa är (1) kundorientering, (2) informationsinsamling, (3) 

interfunktionell samordning av marknadsaktiviteter och (4) lyhördhet för kunderna.  

 

En central del av marknadsorientering är, enligt Zebal och Goodwin (2012) kundorientering 

som innebär att företaget koncentrerar sig på kundernas intressen och vad de efterfrågar. 

Kundorientering fokuserar på tre olika strategier. Den första innebär att företaget ska förstå 

och vara engagerad i kunderna och deras behov. Den andra strategin skapar betydande värde 

för kunderna. Den sista strategin innebär att företaget ska uppmuntra kunderna att ha 

synpunkter och komma med klagomål. Genom att använda och förstå dessa tre strategier kan 

företaget lättare förstå kunderna och tillämpa relevanta strategier för att tillfredsställa deras 

behov. Genom uppmuntran av kundernas synpunkter och klagomål kan företaget få relevant 

marknadsinformation som bidrar till att förbättra företagets förmåga att skapa kundnöjdhet. 

Zebal och Goodwin (2012) menar att kundnöjdhet är viktigt men svårt att upprätthålla. Det 

kan bland annat handla om att företaget kan riskera att förlora kunder till konkurrenter. Detta 

kan förhindras genom att företag undersöker de nuvarande och framtida behov som finns hos 

kunderna. Företagen behöver tillgodose behov hos kunderna för att skapa mervärde för 

verksamheten. Om överlägsna värden skapas för kunderna uppnås maximal tillfredställelse 

inom företaget.  

 

Zebal och Goodwins (2012) syn på informationsinsamling bygger på Kohli och Jaworskis 

(1990) teori, som omfattar, insamling, spridning och organisationens reaktion på insamlad 

information. Företag integrerar information i alla avdelningar inom organisationen och 

utvecklar strategier där enheter inom företaget svarar effektivt på kunders nuvarande och 

framtida behov och vad marknaden efterfrågar. 

 

Inom området interfunktionell samordning av marknadsaktiviteter som Zebal och Goodwin 

(2012) diskuterar, beskrivs kommunikation och spridning av insamlad information som den 

information företag samlat in via undersökningar och rapporter som gjorts på marknader, 

kunder, produkter samt konkurrenter. Informationen är viktig eftersom den ger en gemensam 

grund för samordnade åtgärder av olika avdelningar i företaget för att skapa kundvärde.  

 

Företag måste samordna och utnyttja resurser för att skapa överlägsna värden för den tänkta 

kunden. Alla i organisationen kan potentiellt skapa värde för kunden vilket innebär att 

skapandet av värde är mer än bara en marknadsfunktion. För att lyhördhet ska fungera i en 

organisation behöver det finnas en öppen beslutsprocess. Alla avdelningar och anställda måste 

vara villiga att lyssna på varandra, uttrycka idéer öppet och ärligt. Detta kan leda till tydligare 

kommunikation, starkare samordning och ett större engagemang bland medarbetarna. 

Företagen behöver reagera i enlighet med marknadens behov, till exempel samla in och sprida 

information i organisationen. Lyhördheten tar form när företag väljer målmarknader, utformar 

och erbjuder produkter/tjänster som tillgodoser kundernas nuvarande och framtida behov. 

(Zebal & Goodwin, 2012) 
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Studier inom marknadsorientering visar att överlägsen prestanda är resultatet av att bygga 

hållbara konkurrensfördelar (Narver & Slater 1990, Kohli & Jaworski 1990, Foley & Fahy 

2009). Enligt Narver och Slater (1990) uppstår konkurrensfördelar när ett företag skapar värde 

för kunderna som upplevs bättre än konkurrenternas. Skapandet av värde kan som tidigare 

nämnts ske på två sätt, (1) genom att öka fördelarna för köparen i relation till vad det kostar 

och (2) genom att minska kostnaderna i förhållande till de förmåner köparen upplever att 

denne fått. Företaget måste förstå de ekonomiska begränsningarna som finns i hela 

värdekedjan, allt från de direkta kunderna till de slutliga konsumenterna (Narver & Slater 

1990). Företag som tillämpar marknadsorienteringskonceptet kan få en ökad förståelse för 

dessa komponenter och hur de kan skapa värde för kunden. Komponenterna som Zebal och 

Goodwin (2012) sammanfattar och visar i resultatet av sin studie är att användning av 

kundorientering, kunskapsinhämtning (informationsinsamling), samordning av 

marknadsaktiveter samt lyhördhet gentemot kunder leder till ökad prestanda. Ett företag kan 

lättare förbättra prestanda om de använder resurser som är specifika för företaget, att 

resurserna verkar värdefulla för kunderna, är svåra att imitera och att dessa har fördelen att 

vara icke utbytbara. Ett effektivt utnyttjande av resurserna kan leda till ökade 

konkurrensfördelar. (Foley & Fahy 2009) Marknadsorienterade företag ägnar mer kraft åt att 

erbjuda överlägsna värden till kunder. Detta bidrar till en fördel över konkurrenterna och så 

småningom till en ökad lönsamhet.  

 

Marknadsorienteringsbegreppet har förfinats och byggts på under åren och blivit ett giltigt 

mått för att bygga, utveckla och skapa starka relationer. Resultatet av marknadsorientering har 

stöd av experter inom området som menar att marknadsorientering är avgörande för 

framgång. Detta har visats i ökad lönsamhet och försäljningstillväxt hos företag. (Slater & 

Narver 1998) Marknadsorienterade företag skannar av marknaden ur ett bredare perspektiv 

och har ett långsiktigt fokus som speglas i hela företaget. En del av kraften i 

marknadsorientering kommer från det faktum att det omfattar de flesta faktorer som 

traditionellt har förknippats med ökad prestanda (Cross et al. 2007). Marknadsorienterade 

företag förstår både utryckta och latenta behov hos kunder. De kan skapa möjligheter mot 

konkurrenterna genom att processera, förvärva och utvärdera marknadsinformation i ett 

systematiskt och förutseende sätt (Slater & Narver 1999, Kibbeling et al. 2013). Kibbeling et 

al. (2013) menar också att informationen kan användas som innovation för att skapa 

betydande värden för kunderna. Utifrån detta kan de skapa marknadens bästa kundvärde 

genom att dela kunskapsinformation i hela organisationen och agera på ett samordat och 

fokuserat sätt. 

 

3. 5 Marknaden och vakanser 

Den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige bygger på ett samspel mellan ett antal 

delmarknader som påverkas av varandra, där hyresmarknaden är den centrala. På 

hyresmarknaden där fastighetsföretagen erbjuder sina tjänster, fastslås även hyror, efterfrågan 

på lokaler och vakansgraden. Det är därför viktigt att fastighetsföretag har en grundläggande 

förståelse för hur hyresmarknaden fungerar. Förändringar i efterfrågan är av stor betydelse för 

fastighetsföretagens lönsamhet. (Lind & Lundström 2009) Ett fastighetsföretags lönsamhet 

påverkas i stor utsträckning av vakanser och de eftersträvar därför en låg vakansgrad som 
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möjligt i sina bestånd. Vakanta lokaler kan medföra att hyresintäkter går förlorade, dessa 

förlorade intäkter menar Tse (1999) kan ha stor påverkan på ett fastighetsföretags lönsamhet. 

En hög vakansgrad kan innebära att företag går miste om viktiga intäkter. Detta går hand i 

hand med vad Rasila (2010) nämner om, omlokalisering eller flytt från nuvarande hyresvärd 

som innebär stora kostnader och risker för verksamheten. En flytt kan innebära att lokalen inte 

uppfyller eller anpassas efter kundens krav. När en fastighet eller lokal inte längre kan 

anpassas efter nya behov så är dess funktionella livscykel förbi och det är ofta då vakans 

uppstår (Remøy & van der Voordt 2007). Lind och Lundström (2009) menar att ett 

fastighetsföretags hyreskontrakt är det betydelsefullaste kontraktet och att hyresintäkten är 

den viktigaste intäkten då den utgör en stor avkastning i fastighetsföretagens 

hyresverksamhet.  

 

Om fastighetsföretag tillämpar marknadsorientering inom verksamheten kan de ha större 

möjlighet att läsa av marknaden och kundernas behov. Enligt Wilhelmsson et al. (2011) kan 

marknadsorientering skapa en positiv effekt på vakansgraden. Vakanser i kommersiella 

fastigheter uppstår eftersom hyresmarknaden ständigt är föränderlig. Det går inte att undvika 

den vakans som uppstår mellan två hyresgäster då det är omöjligt att uppnå en balans mellan 

utbud och efterfrågan (Sanderson et al. 2006). Tre faktorer som alltid påverkar orsaken till 

varför vakanser uppstår i kommersiella fastigheter är, hyresmarknaden, läget och lokalen.  

 

Hyresmarknaden påverkas främst av svängningar av den ekonomiska tillväxten och av hög- 

eller lågkonjunktur (Lind & Lundström 2009). Sanderson et al. (2006) menar att vakansnivån 

kan påverkas av den delmarknad fastigheten i fråga befinner sig. Om hyresgästerna i ett 

område eller delmarknad inte är priskänsliga eller inte kan flytta uppstår trots låg ekonomisk 

tillväxt ingen vakans. I det samhälle och den hyresmarknad ett fastighetsföretag befinner sig 

krävs att de är konkurrenskraftiga och kan differentiera sig från konkurrenterna. Det kan 

finnas skäl till varför vissa lägen är mindre attraktiva än andra, såsom tillgänglighet till 

resecentrum, pendlingsmöjlighet med bil och parkeringsmöjlighet. En lokal som inte längre 

kan uppfylla kraven och har brist på flexibilitet att orda utrymmen, kan bli en lokal som inte 

är attraktiv för kunder. Hyresvärden måste därför satsa på att bevara och förbättra byggnaden 

under hela dess livscykel för att detta inte ska ske och det har ett samband med att göra 

lokalen tekniskt mer attraktiv. (Remøy & van der Voordt 2007, Rasila 2010) För att etablera 

sig på en marknad där stor konkurrens råder krävs mer än attraktiva lokaler, det är starka 

kundrelationer och innovativ marknadsföring som också har betydelse (Lind & Lundström, 

2009).  

 

Som tidigare nämnts är marknadsorientering avgörande för framgång och har en positiv effekt 

på ökad lönsamhet, försäljningstillväxt och vakansgrad (Slater & Narver 1998, Wilhelmsson 

et al. 2011). Marknadsorienterade företag kan lättare bygga, utveckla och skapa starkare 

kundrelationer än företag som inte tillämpar denna strategi. Genom att ha starka 

kundrelationer kan de få en bättre förståelse och framförhållning över deras framtida behov 

för nya lokaler. Fastighetsföretag kan vara medvetna om kundens eventuella expansion av 

verksamheten eller om de behöver en mindre lokal. Det kan finnas många orsaker till varför 

en hyresgäst, kund bestämmer att omlokalisera sig och flytta sin verksamhet (Remøy & van 
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der Voordt 2007). Genom konstanta dialoger kan företaget vara väl förberett om vilka 

potentiella behov kunden kan tänkas ha (Rasila 2010) och därmed förhindra hyresgästen att 

flytta till någon konkurrent. Fastighetsföretagen kan på så vis behålla befintliga kunder inom 

verksamheten och ha ett fortsatt nära samarbete. Detta kan i sin tur leda till vidare 

rekommendationer på marknaden som sprids av hyresgästerna, såkallad word-of-mouth 

reklam, informell marknadsföring som ger trovärdighet till formell marknadsföring (Zebal & 

Goodwin 2012).  

 

Sammanfattningsvis uppstår vakans när en hyresgäst flyttar, det är därför viktigt att ha en nära 

relation med sin hyresgäst och tillfredställa dennes behov. Genom att vara lyhörd gentemot 

dennes önskningar och synpunkter finns det större chans att behålla kunden och erbjuda 

anpassade lokaler inom verksamheten. Företaget kan på så vis erhålla en konstant eller 

minskad vakansgrad.  

 

3.6 Värde för kunden - ett fastighetsföretagsperspektiv 

Skapandet av värde kan ske i olika grader, beroende på hur starkt marknadsorienterade 

företaget är eller beroende på hur kundorienterade de är, detta visas i figur 3 nästa sida. 

Fastighetsföretag inriktar sig mot kundorientering för att få större fokus på hyresgästerna, 

kunderna.  Det har tidigare funnits en mer traditionell syn hos företagens fastighetsförvaltare 

som haft en tendens till ett operativt perspektiv, där de tittat på underhåll istället för 

kundnöjdhet och kundrelationer. (Palm 2011) Affärslogiken innebar att hyra affärslokaler 

eller bygga lokaler på rätt plats för att sedan hyra ut dessa till de företag som stod först i kön. 

Konkurrenssituationen har förändrats genom åren och fastighetsägarna söker nya sätt att 

differentiera sig från konkurrenterna. Resultat visar att en möjlig väg att öka värdet till 

hyresgästerna är genom att skapa täta och långvariga kundrelationer. För att göra detta är det 

viktigt att veta vad kunderna ser på värde i relationer med sina hyresvärdar. (Rasila 2010) 

 

Fastighetsföretag sätter kunderna mer och mer i centrum och det blir av stor betydelse att ha 

kännedom om kunder, deras önskemål och behov. Kundorientering innebär att företag strävar 

efter att gå kunden tillmötes och kunddriven fastighetsförvaltning innebär att företaget 

utvecklar sin kompetens och tar egna initiativ till att förändra sin produkt och service så att 

värde skapas för kunderna, hyresgästerna. Ett fastighetsföretag som erbjuder lokaler reglerar i 

kontraktet vad som är företagets ansvar och vad som den enskilde hyresgästen själv står för. 

De gör gränsdragningen utifrån medvetna strategier, om kunden själv investerar i ombyggnad 

av lokaler, ventilation, dragning av kablar m.m., vilket har en tendens att knyta kunden fastare 

till lokalen. Genom att företag utvecklar produktanvändningen dvs. utvecklar lokalerna och 

lokalanvändningen tillsammans med kunderna, kan de hjälpa att maximera nyttan av lokalen 

samtidigt som de tillhandahåller de kunskaper som kunden behöver, men inte själv har för att 

fatta rätt beslut. Detta bidrar även till kundernas värdeskapande processer. (Högberg & 

Högberg 2000) 

 

Ett viktigt konkurrensmedel för fastighetsföretag är att tillhandahålla ett kunderbjudande som 

upplevs bättre än konkurrenternas. För att utforma attraktiva erbjudanden måste 

fastighetsföretag leverera ett värde som ökar kundnöjdheten hos hyresgästerna men även 
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sträva efter att kunna konkurrerar ut andra erbjudanden (Högberg & Högberg 2000). Nöjda 

kunder är den viktigaste indikatorn för företags framgång (Kibbeling et al. 2013). Inom den 

kommersiella fastighetsbranschen är det naturligt att skapa långsiktiga kundrelationer och det 

har att göra med det faktum att det finns stora kostnader och risker med att omlokalisera sig 

(Rasila 2010). Det blir därför viktigt att hyresgästen och hyresvärden har en god relation till 

varandra och att behoven uppfylls. Båda parter skräddarsyr sin verksamhet för att maximera 

ett effektivt samarbete och åtaganden att stanna i relationen som ses som en fördel. Att bryta 

upp förhållanden eller bygga upp nya skulle kunna orsaka negativa konsekvenser till exempel 

kostnader. (Rasila 2010) Företag fokuserar därför på att vårda och utveckla värde i de 

befintliga kundrelationerna till skillnad från att skapa och attrahera nya kunder. Det är vanligt 

att många företag som är kundorienterade använder sig av fokusgrupper och 

kundundersökningar för att öka förståelsen för vad kunden vill ha. Det bidrar också till att de 

kan utveckla nära relationer med hyresgästerna, kunderna (Slater & Narver 1998).  

 

För att fastighetsföretagen ska skapa värde krävs en bra dialog mellan företag och kund samt 

att fastighetsföretaget är lyhörda och lyssnar till vilka behov som finns för att sedan arbeta för 

att tillfredsställa dessa. Många forskare är överens om att nöjda kunder är en viktig faktor som 

påverkar relationens kvalité. Det finns en stark gemensam förståelse för kundens upplevda 

kvalité som föregår av kundnöjdhet. Det blir allt viktigare för fastighetsföretag att bygga 

varaktiga och tillfredställande kundrelationer för konkurrensen om nya hyresgäster är hårdare 

än någonsin. Om företagen har äldre kontors- och lokalbyggnader i mindre optimala lägen 

måste de konkurrera på helt annat sätt, det kan ske genom en satsning på att uppdatera dessa 

tekniskt mer attraktivt så de blir lockande för kunden. (Rasila 2010) 

 

Figur 3. Olika grader av skapade värden hos kommersiella fastighetsföretag 

Källa: Slater & Narver 1999, sid 2. 

Företag som arbetar kundorienterat fokuserar på att tillfredställa nutida behov hos kunder och 

lägger inte lika stort fokus på framtida behov. För att företag inte enbart ska förknippas med 

kundorientering behöver de exempelvis investera i produkter som innebär att de erbjuder 

kunden något mer än vad denne förväntat sig. För att bli marknadsorienterade krävs att 

företaget skapar överlägsna värden som överträffar kundens förväntningar, både utryckta och 

latenta (Kibbeling 2013). (Slater & Narver 1999) 
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer empirisk data som är insamlad via intervjuer med de tre 

fastighetsföretagen att presenteras. Rubrikerna nedan är sammankopplade med de centrala 

frågeställningar vi utgått från.  

 

De intervjuade respondenterna har olika positioner och arbetslivserfarenheter inom de olika 

fastighetsföretagen. Alla har en gemensam syn på kunden och det är viktigt att anpassa 

tjänsterna efter kundernas behov och göra det så enkelt som möjligt för kunden och dennes 

verksamhet. 

 

4.1 Fastighetsföretag A 

Företag A är ett av Sveriges största kommersiella fastighetsföretag och en av Uppsalas största 

fastighetsägare som har funnits sedan år 1993, år 2008 blev de uppköpta av ett annat 

fastighetsföretag och döptes om. Företaget har cirka 250 000 m
2
 kontors- och lokalyta,

 
där 

hälften ligger i city och resterande delar i områden utanför city, för närvarande har de ungefär 

300-400 stycken hyresgäster. Företaget har arbetat med marknadsorientering och 

kundorientering enda sedan de grundades. I Uppsala har de satsat på attraktiva områden och 

fastigheter där de har välkända kontors- och butikfastigheter belägna i city och Uppsala 

Science Park. De arbetar med att förvalta och utveckla fastigheterna med stor hänsyn till både 

människor och miljö.  

 

4.1.1 Marknadsorientering 

Fastighetsföretag A har tillämpat marknadsorientering enda från starten år 1993 och är 

orienterade på många plan, de är främst inriktade inom kundorientering. Företaget arbetar 

aktivt med kundnöjdhet som är ett av deras gemensamma mål för hela organisationen. 

Kunden är det viktigaste för företaget och är den nöjd är företaget nöjd. De arbetar även aktivt 

på regionen med att medverka på fastighets-, handels- och köpcentrumdagar för att på 

marknaden presentera företaget, vilka de är och vad de gör. Enligt affärsområdeschef A vill 

företaget förmedla en positiv bild av verksamheten, som ska spridas hos de befintliga 

hyresgäster som i sin tur sprider den positiva bilden vidare till nya potentiella hyresgäster. Det 

handlar om att i första hand bli välkänd, godkänd och ses som ett alternativ för att bli det 

företag kunden tänker på när den ska skaffa sig en lokal eller ett kontor.  

 

Företagets organisation utgår från en matris och för att möta marknaden och kunderna måste 

de samarbeta bra inom organisationen. De har utvecklat olika sammanhållna team med 

anställda från olika positioner i företaget, där varje team består av en fastighetschef, 

tekniskförvaltare, drifttekniker och en assistent. Teamen arbetar med en öppen beslutsprocess 

och har bra kommunikation mellan avdelningarna. Genom sådana team kan företaget erbjuda 

kunden professionell hjälp och lösa problem som kan uppstå under hyrestiden. Dessa team 

presenteras vid kontraktsförhandlingarna och kunderna är väl medvetna om vilket team som 

de kan kontakta vid problem eller för att kunna föra en allmän dialog om önskemål eller 

annat. Företaget trycker hårt på att de arbetar med egen personal på alla poster förutom när de 

tar in entreprenörer som utför tjänster som de själva inte kan utföra, exempelvis sophantering i 

lokalerna. 
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Företagets vision är att utföra ett bra arbete som kan förbättra förutsättningarna för svenskt 

näringsliv, ekonomiskt, miljömässigt och socialt men även företagets framgång. Detta 

konkretiseras i deras kundlöfte som innebär att de ska få hyresgästerna, kunderna att prestera 

på topp genom att erbjuda attraktiva lokaler som passar kundernas verksamheter. De leverera 

dessa med gott värdskap och ett aktivt förhållningssätt med kontinuerliga kundbesök och 

möten. Företagets lokaler ses som ett kraftfullt strategiskt verktyg för förändring och 

utveckling. Kommunikationschef A menar att ”om man vill åstadkomma något i en 

verksamhet och tänker på hur man ska använda lokalerna för att skapa förändringen så 

kommer det gå otroligt mycket enklare”. Företaget bidrar med all sin kunskap och 

erfarenheter för att hitta en gemensam lösning på kundens problem. De bygger upp en vision 

om hur hyresgästerna, kunderna kan utnyttja lokalernas utrymme tillfullo. Företaget har 

projekt där de arbetar med att skapa nya lösningar för hyresgästernas verksamhet där de tillför 

kontorsytor som är oberoende av fasta arbetsplatser. Affärsområdeschef A och 

kommunikationschef A menar att denna lösning ska ge hyresgästen, kunden möjlighet att ge 

personalen en arbetsplats där de fritt kan välja den plats de vill arbeta på. 

 

Fastighetsföretaget A arbetar inte med effektiv reklam eller bredare marknadsföring. Enligt 

kommunikationschef A har företaget redan byggt upp sitt varumärke och parallellt bäddat för 

två-tre år sedan med vilka leveranser som gjorts, hur företaget blivit omtalade, hur människor 

fått reda på dem och hur bra företag A är som samarbetspartner. Idag levererar företaget 

mervärde för kunderna genom att de får lokaler som är bättre än vad de själva hade räknat ut 

och lokaler som de inte visste fanns. Att arbeta på detta sätt tror företaget kan leda till en stor 

efterfrågan längre fram i tiden.  Genom detta varumärkestänk är de mer inriktade på 

innehållsmarknadsföring än mot reklam, där innehållet är deras strategi och sprids i alla 

kanaler både inom och utanför organisationen. 

 

4.1.2 Vakans 

Vakansen beror på att det är någon som flyttat ut och ingen som flyttat in i lokalerna. 

Fastighetsföretag A har en uthyrningsgrad på 93 procent, vilket innebär att 7 procent av deras 

lokaler och kontor står tomma idag. Kommunikationschef A nämnde att de ligger 2 procent 

över den procentenhet de vill uppnå för att få den optimala vakansgraden. Företaget strävar 

efter att ha en viss vakans för att kunna erbjuda en stor variation på lokaler till kunderna. De 

arbetar på detta sätt för att erbjuda befintliga hyresgäster som behöver större alternativt 

mindre lokal möjlighet till att utvecklas och är denna vakansgrad noll så skulle företaget inte 

ha något erbjuda. De tycker det är dyrare att förlora en hyresgäst än att skaffa en ny. Företag 

A är stora på marknaden och kan utnyttja detta som en konkurrensfördel gentemot 

konkurrenter. Men för att uppnå optimal vakansgrad arbetar de aktivt med uthyrare för att 

hitta kunder som skulle kunna flytta in i de tomma lokalerna. De vakanta lokaler som finns 

försöker de hålla attraktiva genom att gå igenom dessa så fort en hyresgäst har flyttat ut för att 

se vad som kan behövas göras för att få den uthyrd igen. Om det varit problem i lokalen innan 

så vill företaget lösa detta innan en ny hyresgäst flyttar in så inte samma problem uppstår 

igen. Det kan även handla om att fräscha upp och iordningställa lokalerna så de blir attraktiva. 

Företaget går även in hos befintliga hyresgäster med samtycke och gör förändringar i lokalen 
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under hyrestiden, detta görs om hyresgästen har önskemål om förändring men även då 

företaget kan ge förslag på hur lokalen kan användas på ett effektivare sätt.  

 

Företag A anser att vakansgraden kan hänga ihop med kundtillfredsställelse på lång sikt. Det 

handlar om att ha nöjda kunder och att dem förstår vilket mervärde de får om de sitter hos 

fastighetsföretaget och att de kan känna sig trygga hos dem. Företag A ser dock en större 

koppling med vakansgraden och vart lokalen ligger, hur den ser ut och vad kunden kan göra i 

den snarare än vilken som är fastighetsägare. 

 

4.1.3 Värde för kunden 

Företaget skickar varje år ut kundundersökningar för att söka svar på vad kunden tycker om 

företaget, hur nöjda dem är och vad som behöver förbättras. Deras undersökning visar att de 

har mycket nöjda kunder och att företaget är lojala, ärliga och återkopplar snabbt när det 

uppstår problem. Affärsområdeschef A sa att företaget har bonus på kundnöjdhet vilket 

innebär att alla i företaget anstränger sig mer för att sträva efter samma mål gällande 

kunderna.  

 

Företag A arbetar aktivt mot nya potentiella kunder, där de vill visa upp att de finns och att de 

har bra lokaler att erbjuda. De arbetar även aktivt mot befintliga kunder där de har 

fokusmöten minst en gång per år, kvalitetsmöten som är till för att diskutera om någonting 

inte fungerar och även spontanmöten som innebär att företaget utan uppmaning dyker upp för 

att se hur allt fungerar för hyresgästen. Företaget har som mål att vara i kontakt med kunden 

inom 24 timmar om den har något problem eller liknande i fastigheten. Detta mål finns för att 

kunden ska känna sig trygg och veta att företaget är snabb vid återkoppling. Genom att arbeta 

på dessa sätt kan företaget lättare skapa nära relationer till hyresgästerna, kunderna och 

därmed även lättare lösa problem tillsammans. Affärsområdeschef A tycker kundvärde 

handlar om att kunden vill bli sedd och att den känner att företaget bryr sig om dem. Det är 

därför de arbetar aktivt för att vara lyhörda på kundens behov och problem. För att erbjuda 

kunden något utöver dennes förväntningar tillhandahåller företaget mervärde i form av lokaler 

som är bättre än vad hyresgästen, kunden kunde förvänta sig. De kan även teckna gröna 

hyresavtal som är ett tillägg till det befintliga hyresavtalet. Det innebär ett konkret åtagande 

att gemensamt vidta en mängd åtgärder för att bidra till en bättre miljö, minska lokalens 

energianvändning, öka mängden återvunnet avfall och göra rätt materialval vid ombyggnader. 

Detta avtal har skapats för att fastighetsföretaget anser att allt fler företag är miljömedvetna, 

det ger hyresgästerna en enklare väg till att fatta miljömässigt kloka beslut och minska 

kostnader i lokalerna. 

 

Förvaltningsassistent/fastighetschef A nämner att de oftast lämnar över en tom lokal till 

hyresgästerna men om de har specifika krav på hur de skulle vilja att lokalen såg ut eller 

liknande, försöker företaget och hyresgästen tillsammans förhandla om en gemensam lösning 

och väga för- och nackdelar med kraven. En del hyresgäster vet inte riktigt vad de har för 

problem och då måste företaget arbeta tillsammans med hyresgästen för att ta reda på 

problemet och utifrån det försöka formulera passande krav för hyresgästen. Företaget ser inte 

kraven som något problem utan en möjlighet att skapa värde för kunden. Den största 
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efterfrågan hos kunderna idag är enligt affärsområdeschef A och kommunikationschef A att få 

lokaler där verksamheten fungerar optimalt och där hyresgästen trivs men de vill även ha 

hjälp med källsortering och hämtning av avfall samt ett bra inomhusklimat. 

Sammanfattningsvis vill företag A uppnå hög kundtillfredsställelse genom att vara lyhörda, 

tillgängliga och snabba med att lösa problem. De strävar efter att ha en nära relation med 

hyresgästen och att den ska känna sig trygg och uppskattat hos dem.  

 

4.2 Fastighetsföretag B 

Företag B grundades 1994 och är ett helägt dotterbolag till Castellumkoncernen. De är ett av 

de större kommersiella fastighetsföretagen i Uppsala och har 180 000 m
2
 yta till sina 300 

stycken lokaler och kontor. Företagets uppgift är att förvalta, förvärva och utveckla 

kommersiella fastigheter där företagets grundsten är att vara en nära och attraktiv partner till 

lokalfrågor med god kännedom om marknaden och kundens verksamhet.  

 

4.2.1 Marknadsorientering 

Företag B arbetar med en såkallad 80/20-regel som innebär att 80 procent av deras tid och 

energi ska läggas på befintliga hyresgäster och 20 procent i arbetet med att skaffa nya 

potentiella hyresgäster. Detta kopplar företaget samman med att det är dyrare att förlora en 

hyresgäst än att skaffa en ny. Deras marknadsplan är tudelad, en del aktiviteter inriktas endast 

mot befintliga och andra mot nya kunder. Mot de befintliga kunderna ska företaget minst en 

gång per år ha möten med alla hyresgäster, skicka ut nyhetsbrev och vid felanmälan ska de 

vara i kontakt med hyresgästen inom 24 timmar. Andra aktiviteter som riktas mot de kunder 

företaget vill ha som hyresgäster, kan handla om reklam på bussar, reklamutskick, 

telemarketingkampanjer och marknadsföring på mässor för att visa upp fastighetsföretaget, 

vad de gör och vad de erbjuder. Reklamen via telemarketing fungerar på så sätt att företaget 

ringer runt till företag som de är intresserade av och vill ska bli deras hyresgäst. Detta görs för 

att få en nära dialog och uppmärksamma att fastighetsföretaget har lokaler att erbjuda. 

Företagets mål med marknadsföringskonceptet är att vara ett av de tre fastighetsföretagen 

kunden tänker på när den ska byta eller skaffa ny lokal. Företagets organisation är uppbyggd 

med korta beslutsvägar som ska främja kundvård och att besluten tas nära kunden. De arbetar 

utifrån fyra målsättningar: nöjda kunder, nöjda medarbetare, minskad energiförbrukning samt 

förvaltningsresultat.  

 

4.2.2 Vakans 

Företag B ligger idag på en vakansgrad på cirka 9 procent men fastighetschef B menar att det 

finns stora svängningar på vakansgraden i samband med ny investering och projekt. De 

försöker alltid hålla en del vakanser för att ha möjlighet till att omlokalisera hyresgästerna till 

större eller mindre lokaler inom beståndet. Den vakans företaget själva inte påverkar är den 

vakans som uppstår då en hyresgäst får ett förändrat lokalbehov och flyttar till någon av 

konkurrenter, uthyrare/marknad B menar även att vakansen kan påverkas av arbetslöshet och 

läget. Fastighetschef B menar att det dyraste som sker i ett fastighetsföretag är när en 

hyresgäst flyttar. Han menar att när företaget tappar en befintlig hyresgäst och behöver göra 

en nyanpassning, detta behöver inte ses som en nackdel utan kan vara en möjlighet till att 

investera kapital, lyfta lokalen och få ut en högre hyra. För att få lokalerna uthyrda arbetar de 

med att göra lokalerna mer tekniskt attraktiva genom exempelvis byte av fasadbeklädnad. För 
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att locka kunden arbetar företaget mycket med att hitta passande lokaler och berätta om det 

färdiga resultatet och skapa en vision hos kunden. Hos de befintliga kunderna sker förändring 

av lokalen eller ombyggnation i samförstånd med hyresgästen utifrån dennes önskemål och 

ändrade lokalbehov.  

Enligt uthyrare/marknad B är det svårt att göra en direkt koppling mellan vakans och 

kundtillfredsställelse, det är ingenting som de mäter. Vakans är något företag B köper på sig, 

antingen genom att de bygger vakanser eller att de köper fastigheter där det finns 

utvecklingspotential och en möjlighet att fylla lokalerna. 

 

4.2.3 Värde för kunden 

Företag B mäter varje år kundnöjdheten hos befintliga hyresgäster via NKI-undersökningar 

(nöjdkundindex) och på så sätt får de en uppfattning om vad kunderna tycker om företaget 

och vad som behöver förbättras. Enligt förvaltare B träffar företaget ofta kunderna och inte 

bara då problem uppstår med lokalerna. De bokar in avstämningsbesök för att träffa kunderna 

och se vad dem tycker om lokalerna och om de har några andra synpunkter de inte skulle 

ringa in och felanmäla. De gör även spontanbesök som ofta uppskattas av hyresgästen. 

Genom dessa besök får företaget en uppfattning om vad kunden behöver och kan hjälpa denne 

åtgärda problemet så de ska trivas i lokalen. Uthyrare/marknad B säger att de arbetar med 

snabb återkoppling till kunderna och inom 24 timmar ska den vara kontaktad och informerad.  

På detta sätt kan företaget skapa trygghet och en nära relation till hyresgästerna.  

 

Uthyrare/marknad B säger att en viktig del som kunderna söker idag är hur lokalen är 

utformad och en bra relation med fastighetsägaren. Hon säger även att företaget tillhandhåller 

lokaler som bidrar till att kundens verksamhet fungerar bättre och de anser att lokalen är 

viktig, både vad gäller mot hyresgästens personal och kunder. Företag B anser att värde för 

kunden handlar om att lyssna på denne och föra en dialog samt åtgärda det den har synpunkter 

på. Enligt förvaltare B kan företaget ses som en serviceorganisation där de lyssnar på kundens 

önskemål och behov och arbetar för att tillfredsställa dessa. För att erbjuda något utöver 

kundens förväntningar och behov arbetar företag B aktivt med att ha en tät dialog, träffa 

hyresgästerna, se till att vara tillgängliga och nära tillhands när de söks, de vill lära känna 

hyresgästerna och vad som händer i deras verksamhet. Dessa olika aktiviteter är något som 

kunderna inte förväntar sig men som företaget vet att de uppskattar.  

 

4.3 Fastighetsföretag C 

Företag C är ett av de större börsnoterade fastighetsföretagen i Sverige med kommersiella 

lokaler som inriktning. Företaget har cirka 100 stycken hyresgäster och har idag 100 000 m
2
 

yta fördelat på Business Park, Kungsporten och Postenhuset i Uppsala. De fokuserar på 

lokaler med en blandning av privata, publika och offentliga företag. Det innebär att de har 

olika typer av lokaler, kontor, industri- och lagerlokaler samt kontorshotell. De arbetar 

ständigt med framtidens Uppsala i form av förändring av fastigheter och områden. Deras 

ambition är att växa, dels genom att förvärva ytterligare fastigheter och genom att bygga ut 

och öka ytan i deras befintliga fastigheter. Målet är att på sikt bli den största kommersiella 

aktören i staden.  
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4.3.1 Marknadsorientering 

Företag C arbetar i kombination av vad som sägs uppifrån i företag och vad som är en 

gemensam plattform för alla kontoren, och vad som är specifikt lämpat och anpassat för deras 

kontor i Uppsala. De har värdeord och grunder som hela företaget månar om, dessa är närhet 

och engagemang. Närhet betyder att företaget har kontor där de har lokalerna, då har 

kunderna större möjlighet att möta dem. Engagemang betyder att företaget möter alla 

hyresgäster, kunder minst en gång per år där de är lyhörda på deras nuvarande och framtida 

behov. Företag C tillämpar kundorientering, där de försöker arbeta i nära relation till 

kunderna. 

 

Enligt affärsenhetschef C tillämpar företaget två typer av marknadsföring, den ena bygger på 

varumärket såkallad profilmarknadsföring och den andra på själva produkten, den lediga 

lokalen X. Dessa två sker parallellt och bygger och förstärker varandra. I vissa städer är 

företaget C ett av de största kommersiella fastighetsföretagen, men i Uppsala ligger de på en 

femte/sjätte plats. Detta innebär att företaget behöver arbeta mer med profilmarknadsföring, 

för att visa vilka de är och vad de som fastighetsföretag gör. Det dem vill förmedla i sin 

marknadsföring är att de som företag äger och sköter sina egna hus och har som målsättning 

att äga dessa över en lång tid. Det ser dem som värde för kunden. För att ytterligare visa upp 

företaget medverkar de även i olika affärsnätverk, inom exempelvis relation- och life science 

nätverk. Företaget strävar efter att bli det fastighetsföretag kunden tänker på när den söker 

efter en ny lokal. Enligt affärsenhetschef och marknad/uthyrning C är marknaden tuff och 

kraven på aktörerna är höga, det gäller att prestera på topp och skulle företag missköta sig, 

kan det ha stor påverkan på nya potentiella kunder men även på de befintliga. Det kan 

innebära att företaget inte får några nya hyresgäster på grund av sitt rykte och de befintliga är 

missnöjda och flyttar därför till någon av konkurrenterna. 

 

4.3.2 Vakans 

Företag C har idag en vakansgrad på cirka 20-30 procent. De är fullt medvetna om att deras 

vakans ser aningen hög ut, de gick in i ett köp där förutsättningen var att det skulle skapas 

vakans och vetskapen om att alla ytor skulle vara tomma. Detta har även att göra med den 

medvetna vakans de har i ett av deras bestånd. De har valt att erbjuda hyresgästerna andra 

lokaler antingen hos de själva eller hos konkurrenterna eftersom de vill modernisera och 

bygga om de befintliga lokalerna. Målet är inte att få tillbaka kunderna efter ombyggnationen 

utan företag ser att de lyckas effektivisera och hittat en långsiktig lösning för de gamla 

hyresgästerna genom att omflytta dem. Företaget arbetar med att uthyrningsgraden ska öka i 

de lokaler som har hög vakansgrad i dagsläget. Affärsenhetschef C menar att företaget har en 

relativt låg avflyttningsgrad. Företaget har många hyresgäster och det är klart förändringar 

sker, en del hyresgäster växer och en del blir mindre och då måste de kunna erbjuda en annan 

lokal till dessa hyresgäster. Företaget måste alltid ha en viss vakans dvs. tomma lokaler, utan 

vakans finns inget att erbjuda och då är företaget ingen aktör på marknaden. Företagets 

uppfattning om vakansgraden är att den kan hänga samman med kundtillfredsställelse, då 

företaget har en hög återförhyrningsgrad och att det är dyrare att förlora en hyresgäst än att 

skaffa en ny. Detta hänger även samman med deras värdeord, närhet och engagemang som 

innebär att företaget kan erbjuda andra lokaler om kundens behov förändras.  
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4.3.3 Värde för kunden 

Företag C skickar kontinuerligt ut NKI-undersökningar (nöjdkundindex) till kunden, där de 

får yttra sig om vad de tycker är bra respektive dåligt med företaget och lokalerna. Dessa 

undersökningar utvärderas internt inom företaget och kan därmed skapa åtgärdsplaner för att 

förbättra de synpunkter hyresgästerna har. En del synpunkter är svåra att åtgärda, exempelvis 

att hyresgästerna upplever inomhusklimatet olika. Förvaltningsassistent C menar att företaget 

och hyresgästen kan mötas på mitten med åtgärder för detta men behovet blir aldrig helt 

tillfredställt, då alla upplever detta olika. Kunden upplever däremot företagets engagemang 

gällande deras bemötande och återkoppling som något positivt. Företaget har som policy att 

inom 24 timmar vara i kontakt med kunden vid felanmäl och annat. Hon säger även att dessa 

undersökningar visar att de har ett högt genomsnitt och att kunderna är nöjda, vilket hon tror 

hänger ihop med deras närhet och engagemang gentemot kunden. 

 

Affärsenhetschef C tror att en värderingsgrund hos kunderna är att företaget ska ha förståelse 

för hyresgästens behov av flexibilitet för lokaler, om de behöver utöka eller minska sin 

verksamhet. Företaget arbetar därför med att ha en kontinuerlig uppföljning av kunderna 

genom att vara lyhörda och visa att de bryr sig kan företaget få en uppfattning och förståelse 

om kundernas behov, dvs. de lär känna dem på ett djupare plan. Enligt affärsenhetschef C blir 

företaget mer proaktiv genom att arbeta på detta sätt och de är förberedda för kommande 

förändringsbehov hos kunden. Denna närhet och engagemang ser affärsenhetschef C som 

värde för kunden men han menar även att det handlar om att erbjuda lokaler som är rätt 

prissatta och konkurrenshanterbara för kunden. 

 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Enligt samtliga fastighetsföretag tillämpar de marknadsorientering och är främst inriktade på 

kundorientering, där kunden är det viktigaste för företaget. Det är kundens behov och problem 

som är det centrala och viktigaste att tillfredställa och åtgärda. Enligt företagen uppstår 

vakans när en hyresgäst flyttar från deras fastighetsbestånd. De tre fastighetsföretagen strävar 

efter en viss vakans för att kunna vara en stark aktör på marknaden och ha möjlighet att 

erbjuda befintliga och nya hyresgäster varians på lokaler. De arbetar därför aktivt med att 

hålla lokalerna attraktiva. Varje fastighetsföretag utför varje år kundundersökningar och 

besöker kunderna ofta, vilket bidrar till att de har förståelse för kunderna och vilka behov de 

har. Detta bidrar till att de kan göra kunderna nöjda. Enligt fastighetsföretagen ses kundvärde 

som att kunden ska bli sedd, att företaget bryr sig, lyssnar och för en nära dialog med kunden 

samt en flexibilitet i förändringen av kundernas lokalbehov.  

 

 



Hur marknadsorienterar sig kommersiella fastighetsföretag? 

25 
 

5. Analys 
I detta kapitel ställer vi vår teoretiska referensram mot det resultat som framkommit från 

intervjuerna. Här får vi även den ökade förståelsen för hur kommersiella fastighetsföretag 

marknadsorienterar sig. 

 

Inledningsvis diskuterar vi marknadsorientering med fokus på fastighetsföretagens 

informationsinsamling, för att sedan diskutera dess påverkan på vakans. Avslutningsvis 

diskuteras företagens kundorientering och dess värde för kund. Vi har i denna del använt en 

tabell med kategorierna kundorientering, överträffa kunden och överlägsna värden för att 

tydliggöra i vilken utsträckning företagen är marknadsorienterade och om de förmår att skapa 

överlägsna värden till kund. 

 

Marknadsorientering 

Resultatet av intervjuerna visar att fastighetsföretagen arbetar i olika utsträckning med 

marknadsorientering. Teorin kring detta ämnesområde är brett och vi kan utifrån praktiken se 

att fastighetsföretagen inte tillämpar teorin tillfullo utan de utgår från olika delar ur 

marknadsorientering som fungerar bäst för verksamheten (Sundqvist 2002). Vi kan utifrån 

resultatet se att alla företag tillämpar kundorientering och dess strategier som Zebal och 

Goodwin (2012) beskriver i sin studie (kundorientering, informationsinsamling, 

interfunktionell samordning av marknadsaktiviteter och lyhördhet). Fastighetsföretagen 

koncentrerar sig på kunders intressen, behov och problem. De vill förstå och vara engagerade 

i kunderna och uppfylla deras önskemål och behov. Resultatet visar att företagen arbetar 

intensivt för att skapa nära relation till kunderna och tillfredställa deras behov, eftersom 

konkurrens om kunderna idag är allt hårdare (Rasila 2010). Vi kan se att det är genom 

planerade och spontana möten som företaget kan föra en nära dialog med kunden och visa att 

de bryr sig. Det här tror vi bidrar till en högre kundtillfredsställelse, att kunderna känner sig 

nöjda och stannar kvar hos det fastighetsföretag de hyr av.  

 

Fastighetsföretagens organisationer är uppbyggda på liknande sätt, deras kontor i Uppsala 

fungerar som egna företag där samarbete med anställda och hyresgäster är en del av varje 

företags verksamhet. Samarbetet bygger på marknadsinformation och vi kan se likheter med 

detta i informationssynsättet och interfunktionell samordning av marknadsaktiviteter som vi 

tidigare nämnt i teorin (Jaworski & Kohli 1993, Zebal & Goodwin 2012). Ett exempel är 

fastighetsföretag A som arbetar i team, där alla vet vad som händer kring kunderna gällande 

aktiviteter och händelser på marknaden. Alla anställda fungerar som ett enhetligt team för 

hela organisationen, vilket är gemensamt för de tre undersökta fastighetsföretagen. Vi kan se 

att alla har en stark kommunikation mellan avdelningar och den insamlade informationen 

genereras utifrån undersökningar som gjorts på marknaden, kunder, produkter (lokaler) samt 

kundbesök som sprids mellan avdelningarna (Zebal & Goodwin 2012). De får därmed 

kunskap för vad marknaden och kunderna efterfrågar. Företagen kan skapa samordnade 

åtgärder från de olika avdelningarna i företaget för att skapa kundvärde.  

 

Vi tycker företagens team och dynamiken inom dessa, framförallt fastighetsföretag A, har 

likheter med Zebal och Goodwins (2012) teori om lyhördhet, där teamen arbetar med en 

öppen beslutsprocess, där deras lyhördhet mellan avdelningar men även till kunderna leder till 
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kommunikation, starkare samordning och ett stort engagemang som även här bidrar till en 

nära relation. Kontaken mellan anställda och kunden är en av de viktigaste aspekterna för att 

uppnå lojala och nöjda kunder.  

 

Företagen har samma fokus men olika målsättning inom organisationen. Fokuset ligger på att 

skapa nöjda kunder men målsättningen varierar hos de enskilda företagen. Slutmålet för de tre 

fastighetsföretagen är att få en starkare position på marknaden än konkurrenterna och på så 

vis skapa konkurrensfördelar. För att bli konkurrenskraftiga är det viktigt att använda resurser 

som är specifika för företaget (Foley & Fahy 2009), det kan exempelvis vara gröna hyresavtal 

och utbud av lokaler enligt samtliga företag. Vi ser att marknadsinformation om kundernas 

nuvarande och framtida behov är väldigt viktig för att stärka sin position på marknaden. Det 

påminner om Kohli och Jaworskis (1993) och Zebal och Goodwins (2012) syn där företaget 

kontinuerligt samlar information om kunder och granskar omgivningen för att kunna 

identifiera faktorer som påverkar dem. Strategin och visionen är tydlig hos alla avdelningar 

vilket bidrar till att företaget presterar bättre. Utifrån detta vidtar företaget relevanta åtgärder 

från kundernas nuvarande och framtida behov, exempelvis utformningen av produkter, i detta 

fall företagets lokaler. Kunderna får ett ändrat lokalbehov som kan innebära bland annat 

förändring av lokalen, lokalbyte och expansion. Det är vid dessa behov företaget vidtar 

åtgärder som gynnar kunden men i slutändan även företaget.  

 

Vakans 

Resultatet visar att de tre fastighetsföretagen är överens om att vakans uppstår när en 

hyresgäst flyttar, vilket innebär förlorade hyresintäkter och har en negativ ekonomisk 

påverkan på företaget (Tse 1999). Respondenternas svar gällande lokalernas attraktivitet 

varierar beroende på läge, pris och efterfrågan. Läget är inte allt för en kund och kan variera 

beroende på deras krav och behov. Företagen menar att vissa kunder tycker det är viktigt med 

närhet till resecentrum medan andra föredrar platser utanför stadskärnan. Det som avgör om 

hyresgästen, kunden stannar beror på lokalens anpassningsförmåga och flexibilitet. Behoven 

hos en hyresgäst kan snabbt förändras och den lokal som inte kan anpassas, blir snabbt en 

lokal som inte är attraktiv för kunder. För att förhindra detta måste hyresvärden i samförstånd 

med hyresgästen förbättra lokalen och i vissa fall göra den tekniskt mer attraktiv (Remøy & 

van der Voordt 2007). Samtliga av respondenterna påpekade även att vakansgraden inte bör 

vara noll, företagen har då inget att erbjuda till befintliga eller nya kunder och försvinner som 

aktör på marknaden. Företagen köper på sig vakans och två av de för att kunna öka i storlek 

och utbud.  

 

Konkurrensen på kontorsmarknaden i Uppsala har hårdnat genom åren. Det är därför viktigt 

att fastighetsföretag differentierar sig för att få lokalerna uthyrda. Detta bidrar i sin tur att 

vakansgraden minskar. För att särskilja sig från konkurrenterna krävs inte bara attraktiva 

lokaler utan även starka kundrelationer och innovativ marknadsföring (Lind & Lundström 

2009). De undersökta företagen differentierar sig på olika sätt, exempelvis företag A som 

utnyttjar sin position och storlek på marknaden. Resultatet visar att de tre företagen 

marknadsför sig för att skapa en positiv bild av deras företag och detta görs i olika 

utsträckning. Ett av företagen förlitar sig bland annat på att befintliga hyresgäster ska tala gott 
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om företaget på marknaden och sprida detta vidare till nya potentiella hyresgäster, detta kan 

kopplas samman med Zebal och Goodwin (2007) word-of-mouth reklam (informell 

marknadsföring) som ger trovärdighet till formell marknadsföring. De andra företagen arbetar 

med att förstärka sitt varumärke genom olika sorters reklam och marknadsföring. Målet för 

alla är att erbjuda värde och bli det fastighetsföretag kunden tänker på när de ska ha en ny 

lokal. Samband kan ses mellan nöjda kunder och lönsamhet, då företagen lägger stor vikt på 

att förstå kundens behov och problem samt fokuserar på att skapa nära kundrelationer och 

mervärde/överlägset värde. Marknadsorientering kan ha en positiv effekt på vakansgraden 

vilket resulterar i att den kan minska (Wilhelmsson et al. 2011).  

 

Någon direkt koppling mellan marknadsorientering och vakansgraden har vi inte sett i de tre 

undersökta fastighetsföretagen. Resultatet visar att två av företagen kan se en viss koppling 

mellan vakansgrad och kundtillfredsställelse. Företagen kan på lång sikt koppla samman 

dessa begrepp med hur de arbetar mot kunder, hur det kan skapa värde men även med hur hög 

återförhyrningsgrad företaget har. Vi har sett att det är via insamling av marknadsinformation 

som företagen kan skapa nära relationer till kunder för att ta reda på vilka nuvarande och 

framtida behov som efterfrågas. Genom att företagen behåller befintliga hyresgäster går inga 

hyresintäkter förlorade och företagets lokaler blir kostnadseffektiva (Tse 1999). Det hänger 

samman med att fastighetsföretagen tycker det är dyrare att förlora en hyresgäst än att skaffa 

en ny.  I det långa loppet sitter kunderna kvar så länge deras nuvarande och framtida behov är 

tillfredställda och detta kan spridas till nya potentiella kunder vilket kan leda till minskade 

vakanser.  

 

Värde för kund 

Enligt Narver och Slater (1990) är marknadsorienterade företag sådana som hela tiden strävar 

efter att skapa överlägsna värden för kunderna. Som tidigare nämnts visar resultatet att 

fastighetsföretagen enligt de själva tillämpar marknadsorientering i olika utsträckning och 

skapar värden utifrån deras resurser. Vi har utifrån tabell 2 fått en annan bild över hur 

fastighetsföretagen är orienterade, vilket också beskrivs närmare nedan. 

 

Tabell 2. Kategorier och nyckelord för respektive fastighetsföretag 
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Tabell 2 visar de huvudpunkter som vi avläst för respektive fastighetsföretag. Utifrån 

resultatet har vi sett att fastighetsföretagens kundorientering är en väg för att tillfredställa 

kunderna och tillsammans utveckla produkten, lokalen utifrån deras önskemål och behov.  

 

Fastighetsföretagens kundundersökningar och nära relation till kunderna ger en uppfattning av 

vad kunderna förväntar sig och företaget har därför lättare att vara marknadsorienterade 

(Zebal & Goodwin 2012). Vi ser att denna information kan användas till investeringar 

exempelvis ventilationssystem och innovativa idéer till förändring i lokalen (Kibbeling et al. 

2013) . De kan utifrån detta utveckla överlägsna värden som kunden inte hade förväntat sig, 

exempelvis erbjuda en lokal med kontorslandskap som bidrar till att kundens verksamhet 

fungerar bättre. Detta kan bidra till kundens värdeskapande processer (Högberg & Högberg 

2000). De tre undersökta företagen har kontinuerlig kontakt med hyresgästerna och får 

därmed uppdaterad information om kundens önskemål och problem. På så sätt kan de skapa 

en betydande miljö och attraktiv lokal för kunden som de inte förväntade sig vara möjligt. Det 

är viktigt att veta vad kunderna ser som värde utifrån behov och efterfrågan samt värdet i 

relationen till sin hyresvärd (Rasila 2010).  

 

Företagens uppfattning att uppfylla kundernas behov hänger samman med de nyckelord vi 

nämnt i tabell 2 under kategorin kundorientering. Att företaget ska vara lyhörda, 

lättillgängliga och ha närhet till kunderna. Företagen strävar efter att besöka kunderna ofta 

och utföra kundundersökningar som bidrar till en ökad förståelse om deras behov och 

problem. Vi kan se att utnyttjandet av dessa bidrar till ett ökat kundvärde och en 

konkurrensfördel gentemot konkurrenterna (Foley & Fahy 2009). För att erbjuda kunden 

något mer än bara tillfredställa deras behov arbetar samtliga fastighetsföretag med att 

överträffa deras behov.  

 

Från tabell 2 kan vi utläsa att företag A och B arbetar på likande sätt för att skapa något mer 

än vad kunden förväntar sig. De satsar på att göra investeringar i relationen genom 

exempelvis team och aktiviteter som kunden inte förväntade sig vid inledandet av hyrestiden. 

Företag C däremot satsar på att skapa lokaler som är rätt prissatta och konkurrenshanterbara 

för kunden. Företaget C säger att de är marknadsorienterade, men teorin visar att de inte är det 

och det kan vi även se i tabell 2. Även om de är orienterade i den mån som fungerar bäst för 

verksamheten så skapar de inget överlägeset värde som är grundläggande för 

marknadsorientering (Sundqvist 2002). För att bli marknadsorienterade krävs det mer än bara 

en förståelse om behov och problem, företagen behöver vara innovativa och ständigt upptäcka 

och investera i nya värden (Slater & Narver 1999, Kibbeling et al. 2013). Detta ser vi däremot 

hos fastighetsföretagen A och B som erbjuder lokaler som är bättre än vad kunden förväntat 

sig och bidrar till att dennes verksamhet fungerar bättre. Enligt tabell 2 kan vi se att företag A 

skapar överlägsna värden för kunden genom deras miljötänk med gröna hyresavtal och deras 

nytänkande gällande utformningen av lokaler. Detta kan vi koppla samman med den 

innovation som Kibbeling et al. (2013) nämner i sin studie för att skapa betydande värde för 

kunderna. 
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Skillnaden mellan teori och hur företagen i praktiken arbetar för att skapa överlägsna värden, 

är att de undersökta företagen i första hand fokuserar långsiktigt med att skapa en nära 

relation och få en förståelse för kundernas behov och önskemål. Vilket vi kopplar samman 

med kundorientering (Zebal & Goodwin 2012).  

 

Resultatet visar att fastighetsföretagen enligt dem själva är marknadsorienterade. Men vi kan 

utifrån teori och tabell 2 se att företagen A och B endast är marknadsorienterade i viss 

utsträckning då de har tendenser att skapa överlägsna värden. Alla tre fastighetsföretag drar 

nytta av kundorientering för att få förståelse för hur de ska kunna skapa mervärde/överlägsna 

värden till kunden i framtiden. Analysen av tabell 2 bekräftar att företag B är 

marknadsorienterade i viss utsträckning. Det är via deras idéer och utformning av lokaler som 

bidrar till att skapa överlägsna värden. Den visar även att företag A satsar mer på 

marknadsorientering än de andra två fastighetsföretagen. Det kan framförallt ses i företagets 

innovativa lösningar till kunderna gällande utformning av nya lokaler, exempelvis det senaste 

projektet som är igång där kontorsytor skapas som är oberoende av fasta arbetsplatser. 

Företag C däremot arbetar inte för att skapa överlägsna värden, vi upplever att de endast 

skapar något extra utöver kundens behov och förväntningar.  

 

Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis har vi utifrån analysen sett att fastighetsföretagen inte tillämpar teorin 

om marknadsorientering tillfullo. De tillämpar de delar inom området som fungerar bäst för 

deras verksamhet, men inte i den utsträckningen att alla tre skapar överlägsna värden. Vi har 

utifrån fastighetsföretagens marknadsinformation kunnat koppla samman detta med nära 

kundrelationer, vilket vi anser kan hänga samman med minskade vakanser. Det är viktigt för 

fastighetsföretagen att ha nära relationer med hyresgästerna och tillfredsställa deras behov. 

Genom att vara lyhörd gentemot deras önskningar och synpunkter finns det större chans att 

behålla kunderna och erbjuda anpassade lokaler inom verksamheten. Vilket vi anser kan 

erhålla en konstant eller minskad vakansgrad.  

 

Figur 4. Respektive fastighetsföretags marknadsorientering och skapade värden 

Källa: Slater & Narver 1999, sid 2, Freij & Olsson 2013 

 

Vi har genom teori och resultat sammanställt figur 4 utifrån var respektive fastighetsföretag 

befinner sig och hur de är orienterade. Här kan vi återigen se att fastighetsföretag C befinner 
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sig närmare nuvarande kundorientering än marknadsorientering. De tillfredställer kundens 

nuvarande behov och skapar inga överlägsna värden. Fastighetsföretag B har en större grad av 

kundorientering där de försöker överträffa kundens nuvarande behov. På så sätt försöker de 

närma sig ett marknadsorienterat synsätt då de i viss mån skapar potentiella överlägsna 

värden. Fastighetsföretag A är marknadsorienterade i störst utsträckning. De är innovativa i 

sitt sätt att skapa nya värden, vilket vi kopplar samman med att de försöker erbjuda kunden 

överlägsna värden.  
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6. Slutsats 

Kapitlet inleds med en kort reflektion över analysen som sedan kopplas med vårt syfte. 

Frågeställningarna besvaras och avslutningsvis beskriver vi de slutsatser och egna 

reflektioner vi dragit samt öppnar upp för vidare forskning. 

 

Vårt syfte med studien är att få en ökad förståelse för hur kommersiella fastighetsföretag 

marknadsorienterar sig mot kunder för att minska vakansgraden i kommersiella lokaler och 

kontor. För att uppfylla detta har vi arbetat utifrån teori och gjort en empirisk undersökning 

som vi ställt mot varandra. Här nedan besvaras frågeställningarna ur ett generellt perspektiv 

för fastighetsföretag. 

 

Hur marknadsorienterar sig fastighetsföretag för att skapa värde för kunden?  

Marknadsorienteringsbegreppet har förfinats och byggts på under åren och blivit ett giltigt 

mått för att bygga, utveckla och skapa starka relationer. Enligt marknadsorientering kan 

företag skanna av marknaden ur ett bredare perspektiv och ha ett långsiktigt fokus som 

speglas i hela företaget (Narver & Slater 1990). Vi har i studien kunnat se att fastighetsföretag 

är marknadsorienterade i den mån det matchar verksamheten för att samla den information 

som behövs för att skapa överlägsna värden för kunderna (Sundqvist 2002). 

Fastighetsföretagens långsiktiga fokus speglas främst i kundorientering, där nära 

kundrelationer och kundens önskemål är det centrala. Vi har kunnat se att fastighetsföretag 

följer marknadsorientering gällande organisationens nära samarbete vid insamling, spridning 

och reaktion på marknadsinformation (Zebal & Goodwin 2012). Utifrån marknadsinformation 

vidtar fastighetsföretag relevanta åtgärder i den mån det är orienterade för att kunna 

tillfredställa kundernas behov, överträffa dessa och skapa överlägsna värden.  

 

Studien visar att fastighetsföretag tror att de tillämpar marknadsorientering men vi kan utifrån 

teorin se att de inte tillämpar begreppet tillfullo (Narver & Slater 1990, Kohli & Jaworski 

1990, Zebal & Goodwin 2012). Vi har kommit fram till att marknadsorientering är ett 

komplext begrepp och svårt att tillämpa oavsett vilken sektor ett företag befinner sig. De delar 

som ingår i marknadsorientering är stora och i många fall komplicerade. Vilket vi anser 

resulterar till att fastighetsföretag har svårt att tillämpa begreppet tillfullo. 

 

Fastighetsföretag använder marknadsinformation till att tillfredsställa och överträffa kundens 

behov men inte till att skapa överlägsna värden. Vi ser utifrån teorin att det finns potential för 

fastighetsföretag att tillämpa marknadsorientering, då de har en större möjlighet att bli 

konkurrenskraftiga och skapa (överlägsna) värden som är bättre än konkurrenternas. Utifrån 

Foley och Fahy (2009) studie har vi sett likheter gällande konkurrensfördelar. 

Fastighetsföretag tar vara på dessa och utnyttjar de resurser som är specifika för företaget. 

Resurserna används för att skapa värden för kunderna och bidrar till en fördel över 

konkurrenterna och så småningom till ökad lönsamhet. Tillämpas konceptet 

marknadsorientering tror vi fastighetsföretag har en större möjlighet att prestera bättre och 

tillfredställa kundernas utryckta och latenta behov (Slater & Narver 1999, Kibbeling 2013).  
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Hur uppfattar fastighetsföretag att marknadsorientering påverkar vakansgraden? 

Fastighetsföretags vakans uppstår främst när en hyresgäst flyttar vilket även bekräftas i 

Rasilas (2010) studie. För att undvika detta arbetar fastighetsföretag mer idag med att 

tillgodose behov och efterfrågan hos kunderna och det innebär att erbjuda lokaler som är 

flexibla och attraktiva.  

 

Enligt Wilhelmsson et al. (2011) kan marknadsorientering ha en positiv effekt på 

vakansgraden. Men vi har inte kunnat se någon direkt koppling mellan marknadsorientering 

och vakansgrad inom fastighetsföretag, utan det är marknadsinformation som är en del av 

marknadsorientering som vi kopplat samman med nära kundrelationer. Det är på lång sikt en 

viss koppling mellan vakansgrad och kundtillfredsställelse kan göras. Vi tror dessa begrepp 

har större betydelse och sammankoppling till varandra, ”är kunden nöjd är företaget nöjd”. 

Eftersom fastighetsföretag främst är inriktade på kundorientering ser vi att de viktigaste 

delarna i arbetet är kundrelationer, vilket överensstämmer med teorin (Rasila 2010). Kan 

företag uppfylla kundens nuvarande och framtida behov och skapa överlägsna värden är det 

troligare att de stannar kvar hos fastighetsföretaget.  

 

Vi har i vår studie sett att dagens fastighetsföretag inte tillämpar marknadsorientering tillfullo 

men att begreppet har bevisats vara avgörande för framgång och detta har visats i ökad 

lönsamhet och försäljningstillväxt hos företag (Connor 2007, Foley & Fahy 2009, Kirca & 

Hult 2009) samt en positiv effekt på vakansgraden (Wilhelmsson et al. 2011). Vi tror att om 

fastighetsföretag skulle tillämpa marknadsorientering i större utsträckning och använda 

marknadsinformation för att skapa överlägsna värden skulle det leda till ökad kundnöjdhet 

vilket vi tror kan påverka vakansgraden positivt och att den kan minska. 

 

Hur uppfattar fastighetsföretag att de uppfyller kundens behov? 

Fastighetsföretag uppfyller kundens behov utifrån information som samlats in via 

kundundersökningar samt planerade och spontana möten. De får en nära relation till kunden 

som ger information om dennes behov och problem. Fastighetsföretag kan på detta vis leva 

upp till kundens nuvarande och framtida behov som leder till ökad kundnöjdhet. Vi vill även 

här poängtera att marknadsorienterade fastighetsföretag kan uppfylla kundens behov i större 

utsträckning, skapa överlägsna värden än företag som inte är det.  

 

6.1 Egna reflektioner 

Vi tror studien kan komma till användning för företag i fastighetsbranschen för att visa hur 

marknadsorientering förhåller sig för att kunna minska vakansgraden och öka 

kundtillfredsställelsen. Vi förväntade oss att insamlat material skulle explicera att det fanns 

likheter och skillnader mellan de valda fastighetsföretagen. Detta bekräftades i resultatet och 

slutsatsen som visar att fastighetsföretag är marknadsorienterade i olika utsträckning men 

fokuserar centralt på kundrelationer. Skulle fastighetsföretag tillämpa 

marknadsorienteringsbegreppet i full utsträckning tror vi det skulle leda till en större 

möjlighet att processera information inom företaget och på så vis skapa överlägsna värden 

som är mer konkurrenskraftiga än i dagsläget. Vi tror även att detta påverkar företagets 

resultat positivt och leder till en minskad vakansgrad. 
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6.2 Vidare forskning 

Vi uppfattar att de studier och den forskning som gjorts beträffande marknadsorientering 

inom den kommersiella fastighetsbranschen är bristfällig. Det skulle därför vara intressant att 

undersöka detta vidare. För kommande studier finns möjlighet att utöka vår studie ytterligare 

genom att tillämpa enkäter för att få kundernas uppfattning av värde och jämföra denna mot 

företagets uppfattning. En annan infallsvinkel kan vara att undersöka hur implementering av 

marknadsorientering i fastighetsföretag skulle kunna gå till och vilka metoder som är bäst 

tillämpbara. Inom det område vi undersökt uppfattar vi att det finns potential för många 

intressanta vidare studier och forskning inom till exempel inriktning konkurrentorientering, 

företagets rykte och hur en marknadsorienterad företagskultur upplevs av personal. 
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8. Bilaga 

 

Intervjuunderlag 

 

Marknadsorientering och inriktning mot kundorientering 

Hur tillämpar ni marknadsorientering i ert företag? 

 

Hur tror ni marknadsorientering kan påverka företagets resultat? Förklara 

 

Hur arbetar ni mot era kunder? 

 

Hur arbetar ni i relation till hyresgästerna? 

 

Vakans 

Hur många hyresgäster har ni? 

 

Hur ser er vakansgrad ut i dagsläget? 

 

Vad är det som gör att ni har vakans? Vilken är den största faktorn som påverkar den? 

 

Hur anser ni att vakansgraden hänger ihop med kundtillfredsställelse? 

 

Hur arbetar ni för att få lokaler/kontoren mer attraktiva? 

 

Hur planerar ni för framtiden med era lokaler och kontor? 

 

Kundvärde 

Vad är er uppfattning om kunderna, tror ni dem är nöjda? 

 

Hur arbetar ni för att hålla era kunder nöjda? 

 

Vad erbjuder ni kunden så den ska bli nöjd? 

 

Vad tycker ni är värde för kunden? 

 

Hur tar ni reda på vad kunden mer kan behöva efter denne tillträtt fastigheten? 

 

Brukar kunderna ha specifika krav (exempelvis samarbete, resurser osv.)? 

 

Om de har krav, anser ni att kraven är av värde? 

 

Vad är största efterfrågan hos kunderna idag? 

 

Erbjuder ni något utöver detta som kunden uppskattar? 

 

Vad gör ni som företag för att uppfylla kundens förväntningar? 

 

Finns det något ni skulle vilja tillägga om kundvärde eller vakanserna? 

 

Övrigt? 


