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Sammanfattning 

 
Titel: Marknadsorienteringens inverkan på vakansgrad 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Rusul Mahdi och Daniella Näslund 

Handledare: Agneta Sundström 

Datum: 2015 – maj 
 

Syfte: Syftet är att öka förståelse för hur privata fastighetsföretag arbetar med 

marknadsorientering med avseende på informationshantering i relation till kunder och hur det 

arbetet inverkar på företagens vakansgrad. 
 

Metod: Studien syftar till att öka förståelse och utgår därmed från en kvalitativ metod. Den 

empiriska datainsamlingen omfattar tio semistrukturerade intervjuer utförda på fyra 

fastighetsföretag i Sverige. För att analysera materialet har vi relaterat empirin till teori genom 

att ställa dessa delar mot varandra vilket har gjorts med hjälp av identifierade nyckelområden. 
 

Resultat & slutsats: Samtliga fastighetsföretag arbetar med marknadsorientering mot kund i 

enlighet med teorin. Företagens arbete med marknadsorientering är i stort lika. Skillnaderna 

ligger i den omfattning och utsträckning som företagen arbetar med informationen. Studien 

visar att marknadsorientering har låg inverkan på vakansgrad och att det beror på olika faktorer 

på marknaden. 
 

Förslag till fortsatt forskning: Framtida studier kan använda studiens teoretiska modell för att 

studera om arbetet med marknadsorientering och dess inverkan skiljer sig åt på olika 

marknader och för att applicera den till andra affärsprestationer än vakansgrad.  
 

Uppsatsens bidrag: Vår studie bidrar till att ge ökad förståelse för hur privata  

fastighetsföretag arbetar med marknadsorientering ur ett praktiskt och ett teoretiskt perspektiv. 

Studien har även bidragit till att visa att arbetet med marknadsorientering har låg inverkan på 

företags vakansgrad och på deras arbete med att få nya hyresgäster.  
 

Nyckelord: Marknadsorientering, kundorientering, privata fastighetsföretag, vakans 

 



 

Abstract 
 
Title: Market orientation impact on vacancies 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

Author: Rusul Mahdi and Daniella Näslund 

Supervisor: Agneta Sundström 

Date: 2015 - May 

 

Aim: The purpose of this paper is to increase the understanding of how privately owned real 

estate companies work with market orientation from customer information perspective and how 

this knowledge affects the rate of vacancies. 

 

Method: The study aims to increase the understanding of market orientation and therefore uses 

a qualitative method. The empirical collection of data encompasses ten semi structured 

interviews with four Swedish companies. In the analysis of the data we relate the empirical 

findings to theory and related to selected key areas. 

 

Result & Conclusions: All four companies work with market orientation in relation to their 

customers and hence, follow the recommendation suggested in theory. Generally the 

companies work with market orientation the same. The prime differences concern the scope of 

the information used and to what extent they apply it. The study shows that market orientation 

has small effect on the rate of vacancies, which primarily depends on factors in the market.  

 

Suggestions for future research: We suggest further studies can done by the use of the 

theoretical model in this study to increase the understanding of how market orientation affects 

the companies in similar or different way in other markets and to apply the model to other 

business performance aspects than vacancies.  

 

Contribution of the thesis: Our study contribute to increase the understanding of how 

privately owned real estate companies work with market orientation viewed from a practical 

and theoretical perspective. The study shows that market orientation has small effects on the 

rate of vacancies and their efforts at acquiring new tenants.  

 

Key words: Market orientation, customer orientation, private real estate companies, vacancy  



 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

   1.1. Syfte ........................................................................................................................................... 3 

   1.2. Centrala forskningsfrågor .......................................................................................................... 3 

   1.3. Avgränsning ............................................................................................................................... 4 

   1.4. Disposition ................................................................................................................................. 4 
 

2. Teoretisk referensram ...................................................................................................................... 5 

   2.1. Marknadsorientering .................................................................................................................. 5 
   2.1.1. Marknadsinformationssynsättet ......................................................................................................... 6 

   2.2. Marknadsorienteringens effekter ............................................................................................. 10 

   2.3. Kundorientering ....................................................................................................................... 12 
   2.3.1. Kundtillfredsställelse ....................................................................................................................... 14 

   2.4. Fastighetsmarknaden och vakanser ......................................................................................... 15 

   2.5. Utveckling av teoretisk modell ................................................................................................ 16 
 

3. Metod ............................................................................................................................................. 18 

   3.1. Metodval .................................................................................................................................. 18 
   3.1.1. Induktiv ansats ................................................................................................................................. 19 
   3.1.2. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt .................................................................................................. 19 

   3.2. Datainsamling .......................................................................................................................... 20 
   3.2.1. Primär- och sekundärdata ................................................................................................................ 20 
   3.2.2. Population och Urval ....................................................................................................................... 20 
   3.2.3. Kvalitativa intervjuer ....................................................................................................................... 23 
   3.2.4. Semistrukturerade intervjuer ........................................................................................................... 23 
   3.2.5. Besöksintervjuer och telefonintervjuer ........................................................................................... 24 
   3.2.6. Transkribering ................................................................................................................................. 26 

   3.3. Etiska aspekter ......................................................................................................................... 26 

   3.4. Analys av data ......................................................................................................................... 27 

   3.5. Kvalitetskriterier ...................................................................................................................... 28 

   3.6. Källkritisk analys ..................................................................................................................... 31 
 

4. Empiri ............................................................................................................................................ 33 

   4.1. Företag A ................................................................................................................................. 33 
   4.1.1. Marknadsorientering ....................................................................................................................... 33 
   4.1.2. Insamling av information ................................................................................................................ 33 
   4.1.3. Spridning av information ................................................................................................................. 34 



 

   4.1.4. Företagets respons på informationen ............................................................................................... 34 
   4.1.5. Vakanser .......................................................................................................................................... 35 

   4.2. Företag B ................................................................................................................................. 36 
   4.2.1. Marknadsorientering ....................................................................................................................... 36 
   4.2.2. Insamling av information ................................................................................................................ 36 
   4.2.3. Spridning av information ................................................................................................................. 37 
   4.2.4. Företagets respons på informationen ............................................................................................... 37 
   4.2.5. Vakanser .......................................................................................................................................... 38 

   4.3. Företag C ................................................................................................................................. 39 
   4.3.1. Marknadsorientering ....................................................................................................................... 39 
   4.3.2. Insamling av information ................................................................................................................ 39 
   4.3.3. Spridning av information ................................................................................................................. 40 
   4.3.4. Företagets respons på informationen ............................................................................................... 40 
  4.3.5. Vakanser ........................................................................................................................................... 41 

   4.4. Företag D ................................................................................................................................. 42 
   4.4.1. Marknadsorientering ....................................................................................................................... 42 
   4.4.2. Insamling av information ................................................................................................................ 42 
   4.4.3. Spridning av information ................................................................................................................. 43 
   4.4.4. Företagets respons på informationen ............................................................................................... 44 
   4.4.5. Vakanser .......................................................................................................................................... 45 

   4.5. Sammanfattning av empiri ....................................................................................................... 46 
 

5. Analys ............................................................................................................................................ 48 

   5.1. Marknadsorienteringens innebörd för fastighetsföretagen ...................................................... 49 

   5.2. Insamling av information ......................................................................................................... 50 

   5.3. Spridning av information ......................................................................................................... 51 

   5.4. Företagets respons på informationen ....................................................................................... 52 

   5.5. Vakanser .................................................................................................................................. 55 
 

6. Slutsats ........................................................................................................................................... 58 

   6.1. Studiens bidrag ........................................................................................................................ 59 
   6.1.1. Studiens bidrag till tidigare teori ..................................................................................................... 59 
   6.1.2. Studiens bidrag till praktiken .......................................................................................................... 59 

   6.2. Studiens begränsningar ............................................................................................................ 60 

   6.3. Förslag till framtida forskning ................................................................................................. 60 
 

7. Källförteckning .............................................................................................................................. 62 
 



 
1 

 

1. Inledning 
Marknadsorientering anses vara en konkurrenskraftig och effektiv strategi som företag kan tillämpa 

för att förstå och möta kundernas uttrycka och latenta samt nuvarande och framtida behov (Kohli & 

Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990). Forskning visar att det finns flera fördelar med att vara 

marknadsorienterad (Van Raaij & Stoelhorst, 2008). Företag som arbetar med marknadsorientering 

anses kunna utveckla långsiktiga och hållbara konkurrensfördelar (Jaworski & Kohli, 1993; Lee et 

al., 2015; McNaughton, Osborne & Imrie, 2002) som i sin tur kan stärka företag till att nå 

framgångsrika resultat (Day, 1994; Foley & Fahy, 2009; Kohli & Jaworski, 1990; Slater & Narver, 

2000; Slater & Narver, 1998). Enighet råder inom forskningsområdet om att en av de viktigaste 

anledningarna till marknadsorienterings betydelse är att resultatet av strategin resulterar i 

förbättrade affärsprestationer (se exempelvis Foley & Fahy, 2009; Kumar et al., 2011; Liao et al., 

2010; Zebal & Goodwin, 2012). Företag som arbetar marknadsorienterat kommer att ha förbättrade 

affärsprestationer i jämförelse med företag som inte är marknadsorienterade (Harris, 1996; Liao et 

al., 2010; Zebal & Goodwin, 2012). Det är således väl känt att marknadsorientering är avgörande 

för att nå framgång i företag (Jaworski & Kohli, 1993; Kohli & Jaworski, 1990; Lee et al., 2015; 

Ong, Yeap & Ismail, 2015; Slater & Narver, 1998). 

 
Den centrala och framförallt viktigaste delen i marknadsorientering är kundorientering (Gountas, 

Gountas & Mavando, 2014; Kohli & Jaworski, 1990; Jaworski & Kohli, 1993; Ong, Yeap & Ismail, 

2015; Slater & Narver, 1998). Kunderna är de som gör det möjligt för företag att ha en verksamhet 

och det är därmed de som måste prioriteras med fokus på att tillfredsställa deras behov (Rasila, 

2010). Arbetet med marknadsorientering innebär att nå kundtillfredsställelse och är således relevant 

för alla företag (Harris, 1996; Narver & Slater, 1998). Den miljö som företag befinner sig i är 

avgörande för i vilken utsträckning de kan och bör vara kundorienterade. Olika branscher har olika 

förutsättningar, vilket ställer olika krav på hur företag arbetar med kundstrategierna (Slater & 

Narver, 1998). 

Fastighetsbranschen är en form av tjänstebransch (Gountas, Gountas & Mavando, 2014) som 

avviker i sin karaktär i förhållande till andra branscher och marknader, vilket gör den speciell och 

inte minst unik (Boverket, 2014). Bostäder kan inte jämföras med andra produkter i andra branscher 

på grund av dess många och unika särdrag som exempelvis nödvändighet för boende, ekonomisk 

betydelse, lång livslängd, geografisk orörlighet och komplexitet. Det är kombinationen av flertalet 

särdrag som gör att bostadsmarknaden har speciella förutsättningar i arbetet med 

marknadsorientering. Det finns även olika förutsättningar för fastighetsföretag beroende på 
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bostadslägets attraktionskraft och det gör således fastighetsbranschen till en marknad som anses 

ligga långt från en perfekt konkurrenssituation. (Boverket, 2014) 

Trots det befinner sig fastighetsbranschen idag på en alltmer konkurrensutsatt marknad som står 

inför nya utmaningar (Palm, 2013; Tse, 1999). I fastighetsbranschen har det tidigare inte varit ett 

stort fokus på kunder och inte heller har det varit vanligt för fastighetsföretag att konkurrera med att 

utveckla serviceerbjudanden för att tillfredsställa kundernas behov (Westlund et al., 2005). På grund 

av förändrad konkurrenssituation på fastighetsmarknaden har kraven ökat på företag att 

differentiera sig i relation till konkurrenterna för att kunna generera ökade värden för kunderna 

(Rasila, 2010). Kundorientering är därmed ett viktigt styrinstrument i fastighetsbranschen (Gountas, 

Gountas & Mavando, 2014). Urde et al. (2011) menar att det är konceptets fokus på kunderna som 

bidrar till att skapa positiva affärsprestationer. Intresset för fastighetsbranschens behov av 

marknadsorientering är belyst och finns i internationella sammanhang där det framställs att 

fastighetsbranschen idag behöver öka fokus på att marknadsorientera sig mot kund (Gerdemark, 

1997b; Palm, 2011). 

Wilhelmsson et al. (2011) berättar att vakanser är ett betydande ekonomiskt problem för många 

fastighetsföretag i Sverige och att vakanser kan uppstå genom ett flertal olika faktorer (Miceli & 

Sirmans 2013; Thalmann, 2012). Fastighetsföretag som har vakanta bostäder går miste om intäkter, 

vilket skapar problem för dem att uppnå ekonomisk lönsamhet (Tse, 1999). Fastighetsföretag som 

är marknadsorienterade mot kund har en positiv effekt på vakansgraden i fastighetsbranschen 

(Wilhelmsson et al., 2011). Eftersom det anses finnas en positiv relation mellan 

marknadsorientering och affärsprestationer utgår vi i denna studie från att fastighetsföretags 

agerande i relation till kunder genom att marknadsorientering, kan tillfredsställa kunderna och ha 

positiv inverkan på vakansgraden i fastighetsföretag. 

Tidigare forskning har studerat sambandet mellan marknadsorientering och affärsprestationer inom 

olika branscher (Foley & Fahy, 2009) och det framkommer att det är viktigt att relationen studeras i 

fler branscher och miljöer (Narver & Slater, 1990). I litteraturen framgår det att empiriska bevis på 

en positiv relation finns men antagandet om att positiva relationen mellan marknadsorientering och 

affärsprestationer sträcker sig över alla länder, i alla företag och i alla branscher (Pitt, Caruana & 

Berthon, 1996) är bristfälligt bekräftat. Länken mellan marknadsorientering och ett företags 

prestationer har tidigare tagits för givet och således finns det behov av empirisk forskning (Jaworski 

& Kohli, 1993; Kohli & Jaworski, 1990; Pitt, Caruana & Berthon, 1996). 
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Utifrån vår kännedom är forskningen bristfällig gällande att testa den positiva relationen mellan 

marknadsorientering, affärsprestationer och vakansgrad inom fastighetsbranschen. Då 

fastighetsbranschen är en speciell bransch (Boverket, 2014) anser vi det särskilt intressant att 

studera fastighetsföretag där det även framkommit att arbetet med marknadsorientering mot 

kunderna är i behov (Palm, 2013). Utifrån vad vi kunnat se har tidigare forskning inte behandlat hur 

arbetet med marknadsorientering mot kund påverkar affärsprestationer i privata hyresverksamma 

fastighetsföretag, som vi vill undersöka i form av företagens vakansgrad. Vi anser således att det 

finns behov av ytterligare empirisk undersökning för att förstå hur marknadsorientering inverkar på 

företags vakansgrad och vill därmed fylla detta gap genom att applicera arbetsprocessen med 

marknadsorientering hos privata hyresaktörer på den svenska marknaden. 

Det är ett flertal studier som studerat marknadsorientering ur olika perspektiv. Senare forskning har 

flitigt byggt vidare på Kohli & Jaworskis (1990) samt Narver & Slaters (1990) studier, vilket gör att 

de fått stor betydelse inom forskningen och är ännu centrala i ämnesområdet (Sørensen, 2009; Van 

Raaij & Stoelhorst, 2008). I denna studie är inriktningen på hur privata hyresverksamma 

fastighetsföretag arbetar med marknadsorientering genom att nå ökad förståelse för hur 

fastighetsföretag samlar kundinformation om hyresgästernas behov, sprider information i företaget 

och hur de arbetar utefter informationen. Vi följer således Kohli & Jaworskis (1990) grundsyn på 

marknadsorientering, men väljer att endast se på hur företag arbetar med marknadsorientering mot 

kund, då kundorientering som är en del av marknadsorientering, anses vara det centrala i arbetet. 

 

1.1. Syfte 
Syftet är att öka förståelse för hur privata fastighetsföretag arbetar med marknadsorientering med 

avseende på informationshantering i relation till kunder och hur det arbetet inverkar på företagens 

vakansgrad. 

 

1.2. Centrala forskningsfrågor 

• Hur marknadsorienterar sig privata fastighetsföretag i relation till kunderna? 

- Vilka åtgärder vidtas för att samla in kundinformation och sprida den inom företaget? 

- Hur reagerar fastighetsföretag utefter kundinformationen och hur uppfattar de att de 

tillfredsställer kundernas behov? 

• Vilken inverkan har marknadsorientering i relation till kunderna på fastighetsföretags 

vakansgrad? 
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1.3. Avgränsning 
Vi avgränsar oss till att endast undersöka fastighetsföretagens syn på arbetet med 

marknadsorientering och avgränsar oss således från att undersöka hyresgästernas synsätt. 

 

1.4. Disposition 

 
Figur 1. Översikt av studiens disposition. Källa: Egen. 
 

 

Ovanstående figur redovisar studiens disposition och är således en översikt på studiens kapitel och 

upplägg. I inledningen ges en överblick av forskningsområdet vi studerar samt en introduktion till 

ämnet om marknadsorientering i fastighetsföretag som leder till studiens syfte och centrala 

forskningsfrågor. Därefter presenteras studiens teoretiska referensram där teori inom 

marknadsorientering presenteras samt framställs teorier med vårt fokus på fastighetsbranschen och 

marknadsorientering ur ett kundperspektiv för en djupare förståelse inom ämnesområdet. Kapitlet 

avslutas med en teoretiskt utvecklad modell som en sammanfattning av studiens teoretiska 

referensram. I metodkapitlet beskriver vi studiens forskningsansats, olika metodval som tagits och 

det tillvägagångssätt vi anammat. Kapitlet avslutas med diskussioner och resonemang om hur 

studien förhåller sig till etiska aspekter och de kvalitetskrav som föreslagits vara anpassade för 

kvalitativ forskning. I kapitlet empiri har sammanställningar av respondenternas svar presenterats 

vardera företag för sig. Kapitlet avslutas med en sammanfattande tabell för att ge en överblick av 

företagens arbete med marknadsorientering och hur de uppfattar sin situation. I analysen ställs 

studiens teoretiska referensram mot resultaten från vår empiriska insamling och delarnas 

överensstämmelse analyseras och diskuteras. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats, bidrag 

och förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet. 
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2. Teoretisk referensram  
I följande kapitel presenteras vår framtagna teori som är relevant för att besvara våra centrala 

forskningsfrågor och som är i relation till syftet med vår studie. I kapitlet presenteras hur 

marknadsorientering har angripits i forskningen och den grundsyn inom marknadsorientering som 

studien utgår från presenteras närmare. Vidare framställs vårt fokus på att se hur företagen arbetar 

med marknadsorientering i relation till kunderna och eftersom vi har valt att utgå från ett 

kundperspektiv, kommer vi att behandla kundorientering som är en del av marknadsorientering. 

Kapitlet avslutas med fokusering på fastighetsmarknaden och vakanser. 
 

2.1. Marknadsorientering 

Hur marknadsorientering definieras har varierat mellan forskare (Dobni & Luffman, 2003; Kohli & 

Jaworski, 1990; Pitt, Caruana & Berthon, 1996). Över åren har olika definitioner uppstått på grund 

av att forskare betraktar marknadsorientering ur olika perspektiv. Forskning inom 

marknadsorientering har utgått från ett flertal olika sätt och har angripit marknadsorientering som 

en kultur, en strategi, en taktik, en filosofi eller ett koncept (Pitt, Caruana & Berthon, 1996). 

Lafferty & Hult (2001) och Urde et al. (2011) har noterat att det finns ett flertal synsätt på vad 

marknadsorientering innebär utifrån forskningen. Även om skillnader finns mellan olika perspektiv, 

visar ändå hörnstenarna och innebörden av olika definitioner att det finns flera tydliga likheter. 

Homburg & Pflesser (2000) menar att det i grund och botten går att urskilja två grundperspektiv 

utifrån alla föreslagna definitioner av marknadsorientering, ett beteende- och ett kulturperspektiv. 

Grundarna till de olika synsätten är Kohli & Jaworski (1990) som grundade beteendeperspektivet 

som kallas för marknadsinformationssynsättet och Narver & Slater (1990) som etablerade det 

kulturbaserade synsättet. Forskarna anses ha skapat den teoretiska grunden inom 

marknadsorientering och genom det har forskarna fått stor betydelse inom hela forskningsområdet 

(Sørensen, 2009). Deras betydelse inom forskningen har gjort att Kohli & Jaworskis (1990) samt 

Narver & Slaters (1990) grundsyn på marknadsorientering har blivit dominanta ända fram till den 

forskning som bedrivs idag. 
 

Deras teorier har testats och replikerats framgångsrikt flertalet gånger, genom det har forskningen 

inom fältet utvecklat starka och hållbara teorier som senare forskning flitigt byggt vidare och 

baserat sig på (Sørensen, 2009; Van Raaij & Stoelhorst, 2008). Sørensen (2009) menar att forskare i 

befintlig forskning som behandlar marknadsorienteringens konstruktion, väljer att följa antingen 

Kohli & Jaworskis (1990) eller Narver & Slaters (1990) perspektiv. 
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Marknadsinformationssynsättet utgår från marknadsorientering i termer av specifika beteenden 

relaterade till insamling och spridning av marknadsinformation samt lyhördheten för den. Medan 

det kulturbaserade perspektivet relaterar till mer grundläggande egenskaper och processer som 

vidtas i företag som en företagskultur (Homburg & Pflesser, 2000; Urde, Baumgarth & Merrilees, 

2011). Utifrån vår förståelse fokuserar Kohli & Jaworski (1990) på vad kunden vill ha och hur 

företag skall få kännedom om det medan Narver & Slater (1990) fokuserar på hur företag skall 

arbeta för att generera det kunden vill ha med fokus på innovativa processer och att skapa 

innovation. 
 

Sørensen (2009) och Lafferty & Hult (2001) föreslår en integration av de båda perspektiven av 

marknadsorientering. Båda synsätten har uppenbara begreppsmässiga och operativa likheter och 

således överlappar de varandra och kan därför ses som ett helhetsbegrepp på marknadsorientering 

(Sørensen, 2009). 
 

Efter att ha studerat forskningen inom området finner vi att den största likheten mellan synssätten är 

att marknadsinformation framställs vara en viktig källa som bör användas som beslutsunderlag för 

vilka åtgärder som skall vidtas i företag. Information är således Kohli & Jaworskis (1990) fokus vid 

beskrivning av vad marknadsorientering är. Dessutom anser vi att Kohli & Jaworski (1990) är 

tydligare och mer utförliga när de beskriver företags arbete med informationshantering. De tar även 

hänsyn till marknadsfaktorer utöver de som berör konkurrenterna och som kan påverka kundernas 

nuvarande och framtida behov, vilket Narver & Slater (1990) utelämnar i sin beskrivning av 

marknadsorientering. 
 

Vi har därmed valt att i grunden utgå från Kohli & Jaworskis (1990) syn på marknadsorientering 

och kommer i studien att fokusera på deras steg i vad arbetet med marknadsorientering innebär 

d.v.s. insamling, spridning och respons. 
 

2.1.1. Marknadsinformationssynsättet 

Marknadsorientering är hela företagets generering av marknadsintelligens med avseende på 

nuvarande och framtida kundbehov, spridningen av denna intelligens mellan avdelningar och hela 

företagets lyhördhet och mottaglighet för den informationen (Kohli & Jaworski, 1990). 

Definitionen ovan utgör grundstenarna av Kohli & Jaworskis (1990) syn på marknadsorientering 

och som utgår från ett beteendeperspektiv d.v.s. vad företaget gör för att samla in information om 

kunderna, sprida den i företaget och sedan agera i relation till informationen. Kohli & Jaworskis 

(1990) forskning är grunden till marknadsinformationssynsättet inom forskningen relaterat till 
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marknadsorientering (Kumar et al., 2011). Forskarna utvecklade sin syn på marknadsorientering 

med betoning på vikten av behovet för företag att använda marknadsinformation (Ong et al., 2015). 

Utgångspunkten i marknadsorientering är att utveckla marknadsintelligens (Kohli & Jaworski, 

1990; Lee et al., 2015), vilket innebär att företag behöver ha information om vad kunderna vill ha 

för att kunna lära känna dem och uppfylla deras behov (Jaworski & Kohli, 1993). Företag som är 

marknadsorienterade genomsyras av att ha god marknadskännedom i hela företaget, i alla 

avdelningar och hos alla individer som är verksamma inom det (Zebal & Goodwin, 2012). Vidare 

har Kohli & Jaworski (1990) noterat att ett företag som är marknadsorienterat har en tydlig vision 

med fokusering på marknadsorientering som en strategi. 

Kohli & Jaworskis (1990) syn grundas på att marknadsintelligens ligger till grund för att 

gemensamma målsättningar kan sättas i hela företaget, vilket medför att företaget presterar bättre 

och kan skapa överlägsna värden som tillfredsställer kundernas behov. Det i sin tur leder till 

förbättrade affärsprestationer och resultat för det marknadsorienterade företaget. Rollins et al. 

(2012a) bekräftar att Kohli & Jaworskis (1990) syn fortfarande gäller genom att berätta att om 

företag inte använder marknadsinformationen, kommer inte företagets affärsprestationer och 

resultat att förbättras. Cauzo Bottala & Revilla Camacho (2013) har i enlighet med forskarnas teori 

kunnat se att genom att utveckla gemensamma mål i ett företag, i linje med vad den 

marknadsorienterade strategin framhåller, kan alla individer i företaget agera utifrån gemensamma 

mål och på ett sådant sätt skapas en starkare sammanhållning. 

Kohli & Jaworskis (1990) definition av marknadsorientering kan brytas ner och kan ses som att 

bestå av tre komponenter som förklaras vara marknadsorienteringens hörnstenar i dess uppbyggnad. 

 

 
Figur 2: Teoretisk modell grundad på Kohli & Jaworskis (1990) perspektiv på 

marknadsorientering. Källa: Egen. 
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Insamling av marknadsinformation är den första komponenten i definitionen av 

marknadsorienteringens uppbyggnad. Urde et al. (2011) ser marknadsorientering som en 

marknadsstyrd strategi som bygger på ett “utifrån- och in tillvägagångssätt”, eftersom den grundar 

sig på den marknadsinformation som samlas in av företagen (Lee et al., 2015). Informationen som 

samlas in består av kunders uttryckta behov och preferenser som ligger till grund för att analysera 

omvärldsfaktorer (Kumar et al., 2011). Analysen innehåller information om företagets konkurrenter 

och dess aktiviteter samt andra marknadsfaktorer såsom lagstiftning, teknik och andra miljökrafter i 

omgivningen (Jaworski & Kohli, 1993). Kohli & Jaworski (1990) hävdar att för att vara 

framgångsrik i att möta kundernas behov bör företag kontinuerligt samla in marknadsinformation 

och granska sin omgivning, så att faktorer som påverkar företaget samt kundernas behov och 

preferenser kan identifieras. Sørensen (2009) bekräftar och framställer att ett sådant arbete krävs för 

att kunna tillfredsställa alla kunder, alla från de direkta kunderna till de slutliga användarna. Denna 

förutsättning för ett företag för att kunna vara marknadsorienterad har även bekräftats av senare 

forskning (Lee et al., 2015; Kumar et al., 2011; Zebal & Goodwin, 2012). Det innebär att företagen 

tidigt måste kunna utveckla produkter, tjänster och lösningar som kan möta de behov som finns på 

marknaden och det leder i sin tur till konkurrensfördelar (Jaworski & Kohli, 1993; Kohli & 

Jaworski, 1990; Lee et al., 2015). 

Kohli och Jaworski (1990) menar att företag som är effektiva inom marknadsorientering inte bara 

ser på de nuvarande behoven utan även de framtida (Urde, Baumgarth & Merrilees, 2011). 

Insamling av marknadsinformationen kan bygga på formella mekanismer såsom 

kundundersökningar, marknadsundersökningar och olika rapporter (Kohli & Jaworski, 1990; Pitt, 

Caruana & Berthon, 1996). Som marknadsinformation räknas även information som samlas in 

genom informella mekanismer som är sådana som inte strategiskt samlas in men som oförutsett 

kommer till företagets kännedom. Det kan genereras genom flera olika källor (Rollins, Bellenger & 

Johnston, 2012a) såsom intervjuer, möten, kollegor, vid direkt kundkontakt och andra sekundära 

källor som samlas in och erhålls genom anställda från alla avdelningar i ett företag (Kohli & 

Jaworski, 1990). Ju fler informationskällor företag använder sig av desto bättre, då insamling av 

information från ett flertal källor kan komplettera varandra och ge företag en bättre insikt i 

verkligheten (Rollins, Bellenger & Johnston, 2012b; Sørensen, 2009). 

Spridning av marknadsinformation är den andra komponenten av definitionen (Kohli & Jaworski, 

1990). Företags förmåga att anpassa sig till kundernas och marknadens behov beror enligt forskarna 

på hur effektivt marknadsinformationen kommuniceras och sprids inom företaget. Lee et al. (2015) 

anser att det är spridningen inom företaget som gör att de anställda effektivt lär sig om kunderna 

och sin marknad. För att vara effektiv behöver informationen även spridas mellan avdelningar i hela 
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företaget, för att samordnade beslut och åtgärder strategiskt skall kunna tas (Jaworski & Kohli, 

1993; Rollins, Bellenger & Johnston, 2012a; Rollins, Bellenger & Johnston, 2012b). Van Raaij & 

Stoelhorst (2008) betonar att samarbete mellan avdelningar krävs för att framgångsrikt kunna skapa 

värde till kunderna. Att arbeta samordnat innebär att företagets resurser och information som 

samlats kommuniceras, sprids och utnyttjas genom hela företaget (Narver & Slater, 1990). Det 

bidrar således till ett positivt nyttjande av informationen (Rollins, Bellenger & Johnston, 2012b) 

och företagen blir medvetna om behoven hos nuvarande och framtida kunder och kan på så sätt 

arbeta för att tillfredsställa dem (Sørensen, 2009). 

För att denna del av arbetet skall verka effektivt gäller det att alla avdelningar aktivt deltar i arbetet 

(Lee et al., 2015; Zebal & Goodwin, 2012). Det innebär att det inte endast är 

marknadsföringsavdelningen som sköter informationsspridningen (Kohli & Jaworski, 1990) då det 

inte är en uppgift för en enskild avdelning, det är en uppgift för hela företaget (Narver & Slater, 

1990). Informationsspridningen kan exempelvis ske genom olika datahanteringssystem inom 

företaget (Kohli & Jaworski, 1990; Rollins, Bellenger & Johnston, 2012a) samt genom möten, 

informationsblad och individuella samtal mellan individer i företag (Kohli & Jaworski, 1990). 

Den tredje komponenten står för företagets respons och mottaglighet för marknadsinformationen 

som genereras (Kohli & Jaworski, 1990). Denna dimension omfattar företags lyhördhet för 

informationen och hur de reagerar utifrån den d.v.s. vilka aktiviteter som vidtas. Lee et al. (2015) 

menar att denna funktion handlar om att svara på de behov som företaget identifierat. Ett företag 

måste svara på den konstant förändrade dynamiken i affärsmiljön för att kontinuerligt kunna 

generera produkter och tjänster som möter kundernas behov och krav (Jaworski & Kohli, 1993; Lee 

et al., 2015). Marknadsinformationen som i de tidigare två delarna samlats och spridits inom företag 

har ingen betydelse om inte företaget reagerar utifrån den och använder informationen som ett 

beslutsunderlag (Rollins, Bellenger & Johnston, 2012a). 

Responskomponenten kan delas upp i två delar; responsdesign som motsvarar att använda 

informationen till att utveckla planer; och responsimplementering som innebär att utföra planerna 

(Jaworski & Kohli, 1993; Zebal & Goodwin, 2012). Kohli & Jaworski (1990) menar att det är av 

stor vikt att alla avdelningar är lyhörda för informationen som samlats, så att relevanta åtgärder och 

strategier kan utvecklas och vidtas som är i enlighet med kundernas nuvarande och framtida behov. 

Respons, åtgärder och de val som tas utifrån informationen kan omfatta hur service ges, produkt- 

och utvecklingsval, val av målmarknader och segmentering av kunder (Jaworski & Kohli, 1993; 

Kohli & Jaworski, 1990), samt design-, förändrings- och implementeringsval (Zebal & Goodwin, 

2012). 
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Om företaget utvecklar de tre delar som presenterats av Kohli & Jaworski (1990) på ett effektivt sätt 

kan resultatet bidra till fördelaktiga reaktioner från kunder. Eftersom kundernas behov legat till 

grund för företagets respons, ökar sannolikheten att kunna maximera kundtillfredsställelse (Zebal & 

Goodwin, 2012). Överträffas kundernas behov eller förväntningar genereras överlägset värde och 

kundtillfredsställelse (Kohli & Jaworski, 1990; Kumar et al., 2011). 

2.2. Marknadsorienteringens effekter    
Marknadsorientering bidrar till att skapa enastående prestationer och betydelsefulla värden för 

kunder (Slater & Narver, 2000). Urde et al. (2011) anser att det är konceptets fokus på kundnöjdhet, 

kundlojalitet och kundernas livstidsvärde som bidrar till att skapa positiva prestationer inom ett 

marknadsorienterat företag. Det genom att företag blir starkt motiverade till att skapa överlägsna 

värden för att uppnå kundtillfredsställelse (Kumar et al., 2011). Marknadsorientering anses vara den 

mest konkurrenskraftiga och effektiva strategin som företag kan implementera (Narver & Slater, 

1990). Lee et al. (2015) menar att det gör att det är vida känt att marknadsorientering är kritiskt 

viktigt för att ha en positiv inverkan på ett företags prestationer. Marknadsorienterade företag 

skapar positiva och långsiktiga resultat genom ökad förmåga att generera kundvärde om strategin 

utförs på rätt sätt (Narver & Slater, 1990). För att framgångsrikt kunna arbeta marknadsorienterat 

medför det att kortsiktiga utgifter kan behöva accepteras för att kunna utföra strategiska 

investeringar eller för att utveckla de långsiktiga strategier som krävs (Sørensen, 2009). Det 

förklaras att ett sådant förfarande är en process som kontinuerligt uppstår hos företag, kortsiktiga 

lönsamhetsprestationer gynnar långsiktig lönsamhet i företag (Cauzo Bottala & Revilla Camacho, 

2013). 

Företag världen över strävar efter att ha starka positioner på marknaden (Dobni & Luffman, 2003). 

Att vara marknadsorienterad anses främja företagens position på den marknad där de är verksamma, 

förutsatt att strategin anpassas och tillämpas utifrån de omständigheter som företaget omges av 

(Kohli & Jaworski, 1990; Slater & Narver, 1998). Den externa miljön påverkar inte fördelarna av 

arbetet med marknadsorientering, men gör att företag behöver ha olika grunder att utgå ifrån 

(Harris, 1996). Day (1994) och Jaworski & Kohli (1993) hävdar att framgångsrika, 

marknadsorienterade företag är bättre rustade för att möta marknadens krav och för att kunna 

förutse förändrade villkor som uppstår. Det förklaras vara på grund av att det marknadsorienterade 

företaget arbetar efter att förstå, dra nytta av och reagera utifrån yttre faktorer som omger företaget 

och som är relaterade till deras kunder. Marknadsorientering är en primär strategi för överlevnad, 

uppnå kundtillfredsställelse och utveckling av hållbara konkurrensfördelar (Jaworski & Kohli, 

1993; Kumar et al., 2011; Lee et al., 2015; Narver & Slater 1990). 
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Marknadsorientering anses vara en källa till att skapa hållbara konkurrensfördelar (Jaworski & 

Kohli, 1993; Lee et al., 2015; McNaughton, Osborne & Imrie, 2002) och forskare är överens om att 

det är dessa som skapar överlägsna prestationer (Day, 1994; Foley & Fahy, 2009; Kohli & 

Jaworski, 1990; Narver & Slater, 1990). Att vara marknadsorienterad hjälper företag att utveckla 

marknadsbaserade tillgångar och investeringar. Det är de unika tillgångarna i ett företag som utgör 

konkurrensfördelar som i sin tur används för att kunna skapa värde till kunderna (McNaughton, 

Osborne & Imrie, 2002). Narver & Slater (1990) menar att konkurrensfördelar uppstår när värdet 

som företag förmedlar till kunderna upplevs bättre än värdet som konkurrenter bidrar till, vilket 

även Lee et al. (2015) kunnat se. 

Oavsett konkurrenssituation, oro på marknaden eller teknisk turbulens har det bevisats att det 

marknadsorienterade företaget kommer att förbättra företagets prestationer jämfört med företag som 

inte är marknadsorienterade (Harris, 1996; Liao et al., 2010; Zebal & Goodwin, 2012). Det sker 

genom att företag som är marknadsorienterade tjänar sin marknad och kunderna på ett 

sammanhängande och fullständigt sätt (Harris, 1996). 

Marknadsorientering och företagets lönsamhet är positivt relaterade (Foley & Fahy, 2009; Kumar et 

al., 2011; McNaughton, Osborne & Imrie, 2002; Narver & Slater, 1990; Slater & Narver, 2000; 

Zebal & Goodwin, 2012). Tillämpning av teorin visar att det finns en klar koppling mellan 

marknadsorientering i ett företag och deras prestationer i form av vinst (Pitt, Caruana & Berthon, 

1996). Kumar et al. (2011) bekräftar kopplingen och har funnit att strategin har större påverkan på 

vinsten än på försäljning men att det även finns ett positivt samband mellan dessa. Lee et al. (2015) 

har kunnat se att marknadsorientering ökar både finansiella och icke-finansiella affärsprestationer 

både direkt och indirekt. Liao et al. (2010) ser de förbättrade prestationerna som en 

multidimensionell konstruktion som innebär mer än bara de rent finansiella resultaten. 

Företagsprestationer som lönsamhet, försäljningstillväxt, kundnöjdhet och produktframgång är 

exempel som påverkas positivt av marknadsorientering, menar Slater & Narver (1998). Cauzo 

Bottala & Revilla Camacho (2013) bekräftar att den kopplingen finns och har funnit att 

marknadsorientering även har en positiv påverkan på bland annat företags varumärkesuppfattning 

och rykte. 

Affärsprestationer som påverkats positivt av marknadsorientering är således många (Van Raaij & 

Stoelhorst, 2008) men det finns litteratur som inte hittar ett samband mellan marknadsorientering 

och affärsprestationer (Ledwith & O’Dwyer, 2009) och det finns även litteratur som anser att det 

finns ett negativt samband mellan de båda variablerna (Sørensen, 2009). Enligt en studie utförd av 

Liao et al. (2010) som grundar sig på 7.4% av de totala antal artiklar inom forskningsområdet har 
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36 av 38 artiklar visat en positiv relation mellan marknadsorientering och affärsprestationer. Ett 

sådant utfall, menar Liao et al. (2010), ger övervägande bevis för att sambandet existerar. 

McNaughton et al. (2002) har i sin studie kommit fram till att vägen till positiva affärsresultat har 

att göra med hur företag arbetar med marknadsorientering, konkurrensfördelarna som uppstår av 

arbetet och det värdeskapande som arbetet bidrar till för kunderna. 

2.3. Kundorientering 
Företag är beroende av kunder, det är kunderna som gör att företag hålls levande och det är därmed 

utav yttersta vikt att företag arbetar för kunderna för att i sin tur kunna vara aktuella på marknaden 

(Rasila, 2010). Kundorientering uppfattas därmed vara den centrala delen av marknadsorientering 

och det har empiriskt bekräftats (Gountas, Gountas & Mavondo, 2014; Kohli & Jaworski, 1990; 

Jaworski & Kohli, 1993; Ong, Yeap & Ismail, 2015; Slater & Narver, 1998; Zebal & Goodwin, 

2012). Att tillfredsställa kundernas behov och önskemål är den grundläggande principen i 

marknadsorientering, förklarar Urde et al. (2011). Slater & Narver (1998) berättar att företag som 

framgångsrikt är marknadsorienterade arbetar med kundorientering och det resultat som uppstår av 

att vara kundorienterad är i många sammanhang lika som fördelarna av att vara marknadsorienterad. 

Vidare berättar forskarna att skillnaderna beror på i vilken utsträckning och omfattning arbetet 

sträcker sig i företag. 

Kundorientering innebär att lyssna på kunderna och förstå deras behov, leverera lösningar samt 

tjänster som uppfyller behoven (Gountas, Gountas & Mavondo, 2014) och att företag arbetar för att 

tillfredsställa kundernas nuvarande och framtida behov (Zebal & Goodwin, 2012). Zebal & 

Goodwin (2012) menar att kundorientering handlar om att kunna förstå och vara engagerade i 

kunderna, skapa överlägsna värden för dem och att uppmuntra kommentarer och åsikter från 

kunderna för att det hjälper företag att göra egna bedömningar av hur de verkar marknadsrelaterat i 

olika aktiviteter. Att vara kundorienterad innebär, enligt Narver & Slater (1990) och Slater & 

Narver (1998), att företag har den kunskap som krävs om den målmarknad de har för att kunna 

genomföra lämpliga åtgärder med mål att tillfredsställa kundernas uttryckta och latenta samt 

nuvarande och framtida behov. Pitt et al. (1996) menar att det krävs förståelse för de psykologiska 

och sociala faktorerna som ligger bakom kundernas behov. Företag som lyckas med att 

tillfredsställa kundernas behov vinner konkurrensfördelar och möjliggör framgång (Valenzuela, 

Mulki & Jaramillo, 2010). 

Slater & Narver (1998) menar att om företag förstår kundernas behov kan produkter och tjänster 

utvecklas för att tillfredsställa dem. Ong et al. (2015) hävdar att tjänsterna och produkterna som ett 
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tjänsteföretag erbjuder måste vara personliga och anpassade till både personen som kund och som 

individ och därmed är det av vikt för företag att verkligen förstå kundernas specifika krav. 

Enligt Grönroos (1998) finns det i många tjänstebranscher ett behov av att vara mer marknads- samt 

kundinriktad eftersom tjänsteföretag har vuxit och det har bidragit till att det blivit allt svårare att 

överblicka marknaden och alla dess delområden. En nyorganisering av tjänsteföretagen har därmed 

blivit nödvändig för att de skall kunna hänga med i utvecklingen och kunna nå framgång. 

Valenzuela et al. (2010) har sett samma trend och att detta har skett genom ökad kundorientering 

och kundfokus som har blivit ledord inom tjänstebranscher för att lyckas och nå framgång i en allt 

mer konkurrensutsatt marknad. Eftersom fastighetsföretag ingår i tjänstebranschen (Gountas, 

Gountas & Mavando, 2014), har det även i fastighetsbranschen uppstått ett behov av att arbeta mer 

kundorienterat, då de har fått ökad konkurrens om hyresgästerna (Gerdemark, 1997b). 

Palm (2011) berättar att det internationellt finns en diskussion om ökad kundorientering inom 

fastighetssektorn. Forskaren menar att fastighetsföretag tidigare var produktorienterade men har 

idag skiftat fokus till kundorientering, vilket Gerdemark (1997b) bekräftar. Ett sådant skift av 

fokus, menar Urde et al. (2011), är i högsta grad aktuellt. Lindholm & Nenonen (2006) anser att 

tidigare fokus generellt har varit på underhåll av fastigheterna istället för på underhåll av kunderna. 

Enligt Gountas et al. (2014) har tidigare forskning framhållit kundorientering som ett speciellt 

viktigt styrinstrument inom fastighetsbranschen, vilket bekräftas av Högberg & Högberg (2000) 

som säger att fastighetsbranschen är ett typexempel på där fastighetsföretagen måste anpassa sina 

erbjudanden utefter hyresgästerna. Wikström (1998) bekräftar detta genom att belysa att 

fastighetsföretag måste anpassa sig till hyresgästernas behov för att bli framgångsrika. Om företag 

inte arbetar med kundorientering kan det, enligt Rasila (2010), bidra till negativa konsekvenser, som 

exempelvis; höga kostnader genom att bryta en relation och bygga upp en ny. Rasila (2010) menar 

att det är viktigt att hyresvärden uppfyller hyresgästernas behov så att parterna kan fortsätta ha en 

god relation och samtidigt minska risken för att negativa konsekvenser uppstår. 

Rasila (2010) har kunnat se att konkurrensen om nya hyresgäster är hårdare än någonsin och 

därmed blir det alltmer viktigare att bygga varaktiga och tillfredsställande kundrelationer. Enligt 

Högberg & Högberg (2000) har fastighetsföretag och hyresgäster ofta långa relationer och därmed 

bör fastighetsföretagen arbeta med kundorientering för att uppnå en positiv relation, vilket är 

värdefullt för dem. Rasila (2010) menar att ett sätt att konkurrera är genom att stärka 

kundrelationerna och för att kunna konkurrera med kundrelationer är det nödvändigt att veta vad 

hyresgästerna värdesätter för att kunna tillfredsställa dem. Målet för ett framgångsrikt 
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fastighetsföretag är att skapa långsiktiga värden för hyresgästerna och således blir det av stor 

betydelse att ha kännedom om deras behov och önskemål (Bagozzi et al., 2012; Gountas, Gountas 

& Mavando, 2014; Högberg & Högberg, 2000). 

Enligt Gerdemark (1997b) innebär kundorientering att fastighetsföretag aktivt lyssnar på kundernas 

behov, önskemål och efterfrågan för att på så sätt kunna samla in betydelsefull och relevant 

information för företaget. Kohli & Jaworski (1990) har i sin studie fått bekräftat att chefer från olika 

företag anser att den traditionella synen på kundorientering har hög relevans i praktiken och att de 

poängterar vikten av att erhålla information om kundernas behov och preferenser. 

2.3.1. Kundtillfredsställelse 

Många forskare är överens om att kundtillfredsställelse är en viktig faktor som bidrar till att uppnå 

företags mål (Cauzo Bottala & Revilla Camacho, 2013). Keiningham et al. (2015) framhäver att det 

är vanligt idag att företag lägger stora kapital på att hantera kundtillfredsställelse. Flertalet forskare 

är eniga om att det finns ett samband mellan kundtillfredsställelse och hur det leder till ökad 

lönsamhet inom tjänsteföretag (Gountas, Gountas & Mavando, 2014; McNaughton, Osborne & 

Imrie, 2002; Storbacka, Strandvik & Grönroos, 1994; Valenzuela, Mulki & Jaramillo, 2010; 

Westlund et al., 2005). Hallowell (1996) bekräftar detta genom att belysa en koppling till att nöjda 

och tillfredsställda kunder är relaterat till lojala kunder, vilket i sin tur är relaterat till lönsamhet. 

Forskaren menar att eftersom delarna är relaterade till varandra, bör företag sträva efter att 

tillfredsställa alla kunder. 

Kundtillfredsställelse kan beskrivas som kundens reaktion på att kundens behov, förväntningar och 

önskemål uppfylls (Keiningham et al., 2015). För att kunna tillfredsställa kunderna krävs således 

förståelse för kundernas behov och det förutsätter att företagen för en ständig dialog med kunderna 

(Bagozzi et al., 2012; Gerdemark, 1997a). Bland det viktigaste för kunderna, enligt Högberg & 

Högberg (2000), är att bli tillfrågade, uppmärksammade och hörda. Forskarna anser att om en 

dialog utvecklas med kunderna, ökar det möjligheterna till att skapa bra lösningar och 

kunderbjudanden, vilket skapar värden för båda parter. I enlighet med Kohli & Jaworski (1990) 

grundsyn bekräftar Korhonen-Sande (2010) att informationshantering är en viktig faktor som 

företag behöver arbeta med för att visa lyhördhet till kundernas önskemål och behov för att kunna 

uppnå kundtillfredsställelse. 

Keiningham et al. (2015) berättar att kundtillfredsställelse kan uppnås genom att företag 

kontinuerligt arbetar med kundundersökningar. Vidare menas att, förutom att det ger företaget ett 

underlag att arbeta utifrån, ger det även kunderna insikt i att företag vill tillfredsställa kundernas 
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behov och önskemål, vilket leder till att kunderna således känner ett engagemang från företagets 

sida. Förståelse för kundernas behov erhålls genom marknadsforskningsfrågor i olika form, 

vanligtvis kundundersökningar, som ger företag insikt i kundernas önskemål och uppfattningar om 

företagets produkter eller tjänster (Rollins, Bellenger & Johnston, 2012a; Slater & Narver, 1998). 

På så sätt kan kärnbehov hos kunderna identifieras som i sin tur leder till tydliga direktiv för företag 

för ökad utveckling (Pitt, Caruana & Berthon, 1996). Enligt Slater & Narver (1998) kan det dock 

finnas svårigheter att utveckla ett giltigt mått för att mäta kundtillfredsställelse då 

kundundersökningar inte ger säkra indikatorer på kundernas behov. Ett annat problem är om 

insatserna för att mäta kundtillfredsställelsen tar över andra strategiska beslut, kan det leda till att 

företag endast uppnår kortsiktig hantering. 

2.4. Fastighetsmarknaden och vakanser  
Att ta hänsyn till kundernas individuella karaktär och egenskaper är något som Zebal & Goodwin 

(2012) anser är av yttersta vikt. Enligt Westlund et al. (2005), har kunder inom fastighetsbranschen 

traditionellt ansetts vara en vanlig kund snarare än en kund med individuella behov. Det har därmed 

endast varit ett fåtal fastighetsbolag inom fastighetsmarknaden som har prioriterat aktiviteter som 

syftar till att verka för att tillfredsställa hyresgästernas behov. Westlund et al. (2005) menar att det 

inte har varit vanligt att ha kundfokus och att konkurrera med att utveckla serviceerbjudanden i 

fastighetsbranschen på samma sätt som det är i andra branscher. Vidare förklaras att 

fastighetsföretag ofta använder entreprenörer för att utföra olika uppgifter, vilket gör att 

hyresgästerna träffar entreprenörerna istället för anställda som representerar fastighetsföretaget. Det 

visar, enligt forskarna, att fastighetsföretagen traditionellt inte prioriterat att tillfredsställa 

hyresgästernas behov för att utveckla långsiktiga relationer med hyresgästerna. 

Fastighetsbranschen är idag en del av en alltmer konkurrensutsatt sektor som står inför nya 

utmaningar (Palm, 2013; Tse, 1999). För att fastighetsföretag skall kunna överleva en ökad 

konkurrensutsatt marknad krävs det att de levererar bra service till kunderna, vilket är en avgörande 

faktor för att de skall kunna finnas kvar på marknaden, kunna möjliggöra framgång och minska 

vakansgraden (Palm, 2013). Westlund et al. (2005) bekräftar att det finns många signifikanta 

interaktioner mellan kundtillfredsställelse och lönsamhet, vilket gör att företag inom 

fastighetsmarknaden behöver arbeta marknadsorienterat. 

Vakanser är, enligt Wilhelmsson et al. (2011), ett betydande ekonomiskt problem för många 

fastighetsföretag i Sverige. Fastighetsföretags ekonomiska lönsamhet påverkas av att ha vakanser, 

vilket gör att företag strävar efter att ha låg vakansgrad. Tse (1999) menar att fastighetsföretag som 

har hög grad vakanser går miste om hyresintäkter, vilket sänker fastighetsföretagens ekonomiska 
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lönsamhet. Enligt Wilhelmsson et al. (2011) har kundorientering inom fastighetsmarknaden en 

positiv inverkan på företagens lönsamhet genom att det kan ge låg vakansgrad, då kundorienterade 

fastighetsföretag har större möjlighet att förstå kundernas behov. Forskarna menar att genom att 

fastighetsföretag har god förståelse för vad kunderna vill ha, kan de tillfredsställa deras behov och 

önskemål på sätt som minskar vakansgraden. 

Det finns olika faktorer som anses påverka fastighetsföretagens vakansgrad (Miceli & Sirmans 

2013; Palm, 2011; Thalmann, 2012; Wheaton, 1990; Wilhelmsson et al., 2011). Wilhelmsson et al. 

(2011) tar upp att utbud och efterfrågan på bostäder är en viktig faktor som måste tas i beaktande 

vid mätning av vakansgraden inom olika fastighetsföretag. Vidare förklaras att befolkningsstorlek 

och hur marknaden växer eller krymper är betydelsefulla faktorer som spelar en viktig roll och som 

påverkar vakansgraden för olika fastighetsföretag. Wilhelmsson et al. (2011) menar att 

marknadsorientering mot kund är ett centralt arbete för fastighetsföretag speciellt när de är 

etablerade i mindre regioner. Thalmann (2012) anser att dåliga bostadsförhållanden och höga hyror 

kan bidra till att vakanser uppstår. Miceli & Sirmans (2013) anser att vakanser kan uppstå på grund 

av brist på underhåll och därmed bör hyresvärdarna kontinuerligt investera i förbättringar av 

hyreslägenheterna för att minska vakansgraden. Vidare menas att hyresgästerna kan flytta från 

bostäder och omflyttningar ökar om hyresvärdar misslyckas med sitt fastighetsunderhåll. 

Palm (2011) anser att förutsättningarna till stor del grundar sig i hur pass liten eller stor en stad är. 

Vidare har forskaren kommit fram till att det ställer högre krav på fastighetsföretag att arbeta med 

marknadsorientering i relation till kunderna i mindre städer, eftersom utbudet ofta är högre än 

efterfrågan och därmed finns det större risk för vakanser. Wheaton (1990) bekräftar detta och 

framställer att vakansgrader på fastighetsmarknader skiljer sig åt beroende på vilken marknad och 

vilka områden fastighetsföretagens lägenheter befinner sig på. Vidare förklaras att vakansgradens 

skillnader relateras till aktuell marknadstillväxt samt aktiviteter på marknaden och rörelserna i 

vakansgraderna på olika marknader skapas av förändringar i utbud och efterfrågan. 
 

2.5. Utveckling av teoretisk modell  

Utifrån den teoretiska diskussionen ovan har vi i Figur 3 sammanställt hur de teoretiska delarna hör 

samman i en modell. I studien utgår vi från Kohli & Jaworskis (1990) perspektiv på 

marknadsorientering med fokus på hur företag arbetar med insamling, spridning och respons på 

information om vad kunderna efterfrågar och behöver. Den teoretiskt utvecklade modellen är 

således inspirerad av Kohli & Jaworskis (1990) traditionella marknadsorienteringsmodell och dess 

steg i arbetet med marknadsorientering. Till skillnad från tidigare modeller, visar vår teoretiskt 
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utvecklade modell att vi inriktar oss till ett kundperspektiv anpassat till fastighetsbranschen. Teorier 

om kundorientering som är en central del av marknadsorientering presenteras i modellen då 

kunderna är den marknad teorin fokuserar på och som går ut på att företag samlar information om 

kundernas önskemål för att kunna tillfredsställa deras behov. 

Modellen är utvecklad utifrån det teoretiska antagandet att om kunderna är tillfredsställda genom 

arbetet med marknadsorientering, så skall effekter av marknadsorienteringen påverka företagens 

resultat positivt. Då studiens teoretiska modell är anpassad till fastighetssektorn motsvarar 

vakansgraden i modellen företagens resultat av arbetet med marknadsorientering mot kund. 

Utifrån vår kännedom har inga modeller av marknadsorientering anpassad till fastighetsbranschen 

tidigare utvecklats och därmed har inte vakansgraden specifikt och enskilt studerats. Således kan 

den teoretiskt utvecklade modellen generera ny kunskap och ge större djup och förståelse för 

marknadsorienterings betydelse i fastighetsföretag. 

 

 

Figur 3: Modellen visar hur fastighetsföretag arbetar med marknadsorientering utifrån 

informationsperspektivet. Källa: Egen. 
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3. Metod  
I detta kapitel beskrivs genomförandet av denna studie. Inledningsvis presenteras vår 

forskningsansats som sedan följs av en beskrivning av samtliga specifika metodval och 

metodtekniker som tillämpats. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur vi gått tillväga för att 

analysera vårt empiriska material samt med en diskussion om kvalitetskriterier. 

3.1. Metodval 

Vi har valt att utföra en kvalitativ studie för att få ökad förståelse för hur privata fastighetsföretag 

arbetar med marknadsorientering i relation till kunderna och hur företagens arbete med 

marknadsorientering påverkar deras vakansgrad. Studien utgår från antagandet att om företagen vet 

vad kunderna vill ha, skapar det bättre förutsättningar för dem att ha låg vakansgrad av lägenheter. 

Vårt metodval bygger på Bryman & Bells (2013) antagande att kvalitativ forskning strävar efter att 

få förståelse av den sociala verkligheten och hur aktörerna i den valda miljön tolkar denna 

verklighet. Trost (2005) anser att ett metodval skall vara kopplad till de aktuella forskningsfrågor 

som finns i en studie, vilket är rekommendationer vi följt. Den kvalitativa metoden anses vara 

lämplig att använda om forskningsfrågorna är sådana att de gäller att nå förståelse och hitta 

mönster. Malterud (2001) menar att det kvalitativa tillvägagångssättet leder till att få en djupare 

förståelse för det som studeras. En kvalitativ forskningsmetod ger oss därmed en möjlighet att 

samla in en fylligare mängd data för analys och tolkning där fokus ligger på kvalité i det som 

studeras och som uttrycks i form av ord (Bryman & Bell, 2013). Med en kvalitativ metod anser vi 

att vi har bra möjlighet att besvara våra forskningsfrågor och bra förutsättningar för att nå en 

djupare förståelse för det vi skall undersöka. 

Bryman & Bell (2013) tar upp att ett huvudsakligt intresse i kvalitativ forskning är att se världen 

med respondenternas ögon. Individens reflektioner och tankar kan i en kvalitativ metod utvecklas i 

hög grad (Stukát, 2011). Genom att utföra studien med utgångspunkt från en kvalitativ ansats anser 

vi att vi når en djupare förståelse och analys genom att rikta frågor till sakkunniga personer inom 

fastighetsbranschen än om vi hade tillämpat en kvantitativ metod. En nackdel med kvalitativ 

forskning är att det är svårt att nå generaliserbara resultat. På grund av att vi genomför vår studie 

med ett mindre antal individer kan inte de deltagande respondenterna representera ett stickprov för 

en hel population. (Bryman & Bell, 2013) Vi har valt denna metod trots detta då vi anser att 

metoden bäst kan bidra till vårt syfte – att öka förståelsen för det studerade fenomenet. Målet är inte 

att nå representativa resultat som kan generaliseras. Det primära syftet är att samla in ny 

information som kan tolkas i förhållande till dess sammanhang och som kan anses bidra som ett 
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tillskott att addera till tidigare forskning (Harboe, 2013), vilket är syftet som vi strävar efter att 

uppnå. 

 

3.1.1. Induktiv ansats  

Vi har valt att utgå från en induktiv ansats i vår studie som vanligtvis förknippas med den 

kvalitativa metoden. Det induktiva tillvägagångssättet innebär att teorin i vår studie genereras på 

grundval av vår insamlade data. (Bryman & Bell, 2013) 

En induktiv ansats förutsätter att den som studerar går in i studien på ett mer öppet sätt, vilket dock 

innebär att studien även blir mer krävande (Eriksson & Hultman, 2014). Trots detta anser vi att en 

induktiv ansats passar bäst då vi vill utgå från hur respondenterna ser på sin situation, vilket även 

vanligtvis tillämpas i en kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2013). Bryman & Bell (2013) förklarar 

att det induktiva förhållningssättet syftar till att tolka verkligheten för att öka förståelsen för 

fenomenet som studeras. Att tolka verkligheten framställs av Malterud (2001) vara en integrerande 

del av kvalitativ forskning. Då meningen med studien är att erhålla en förståelse för området är 

detta ett val som främjar att vi kan utgå ifrån vad respondenterna anser och förklarar. Det medför att 

en analys av det som syftas till att studeras grundar sig på uppfattningar som är verklighetsbaserade 

och som därmed blir mer trovärdiga att förstå. Vi vill att respondenterna skall vara fria i sina 

uttalanden. Därför är det öppna förfarandet som en induktiv ansats förutsätter, något vi anser vara 

av vikt för studien. Ansatsen gör att möjligheten av att förutsättningslöst kunna analysera den 

empiriskt insamlade data utifrån respondenternas egna uppfattningar, främjas. 

3.1.2. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Bryman (2012) menar att forskning är när människan söker svar på frågor som ger fördjupad eller 

ny kunskap inom ett visst område. Det är den epistemologiska grundsynen hos forskare som avgör 

vad som anses vara kunskap. Kunskap betraktar vi som subjektivt skapad. I denna studie sätter vi 

oss in i vårt valda forskningsområde med avseende för att tolka och förstå det vi studerar. Att vi valt 

en förståelseinriktad studie innebär att vi förhåller oss till den hermeneutiska grundsynen. (Bryman 

& Bell, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2014) Hermeneutiken är ett tolkningsperspektiv där kunskap 

och insikt söks för att nå en helhetsförståelse för det som studeras (Andersson, 2014; Eriksson & 

Hultman, 2014), vilket vi syftar till att göra i vår studie. Det som finns i respondenternas 

medvetande är det som är avgörande för oss att få kunskap om och vi antar att den sociala helheten 

är summan av de inblandade parternas upplevelse av den (Eriksson & Hultman, 2014). 
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3.2. Datainsamling 
 
3.2.1. Primär- och sekundärdata  

I vår studie består datainsamlingen av både primär- samt sekundärdata vilket, enligt Halvorsen 

(1992), är vanligt förekommande i de flesta undersökningar. Primärdata är ny information som vi 

själva har samlat in och som inte har funnits tillgängligt tidigare samt som tillför något nytt genom 

att vi använder en eller flera datainsamlingsmetoder (Bryman & Bell, 2013). Vår sekundärdata är 

tillgänglig data som har insamlats av andra och som använts i syfte att sammanfatta bearbetat 

material för att integrera och angripa den utifrån ett eget perspektiv (Halvorsen, 1992). Vidare anser 

Halvorsen (1992) att det är viktigt att vara medveten om att den ursprungliga forskaren kan ha vägt 

in egna åsikter och personifierat data i sekundära källor. I vår forskningsstudie har primärdata 

samlats in genom intervjuer medan sekundärdata består av vetenskapliga artiklar och böcker som är 

relevanta inom vårt ämne och forskningsområde. Vid litteratursökning för insamling av artiklar till 

vår studie använde vi främst sökmotorn Discovery på Högskolebiblioteket i Gävle och databasen 

Google Scholar. För djupare sökningar användes även databaser såsom Emerald, Scopus och 

ScienceDirect. Vid sökandet efter relevanta artiklar använde vi nyckelord som “market orientation”, 

“customer orientation”, “private real estate companies” och “vacancy” för att samla in data från ett 

teoretiskt resonemang som är så nära kopplat till vårt forskningsområde som möjligt. Vi använde 

även databaser i olika bibliotek för att finna relevanta böcker att lägga till i studien. 

3.2.2. Population och Urval   

En population utgörs av alla de respondenter som kan anses vara relevanta för det som studeras och 

för att kunna välja ut respondenter behövde vi först definiera och avgränsa vilken population vi 

vänder oss till (Harboe, 2013). Bryman & Bell (2013) anser att avgränsningen görs för att 

sannolikheten är hög att det finns tid- och resursbrister som gör att det är nästintill omöjligt att 

studera hela populationen. Tiden vi har till vårt förfogande och resurserna har påverkat våra val och 

vår avgränsning, därmed har vi varit tvungna att göra ett urval som uppfyller dessa begränsningar. 

Populationen i vår undersökning består av privata fastighetsföretag som är aktörer på 

hyresrättsmarknaden och som främst är verksamma i Sverige. Hyreslägenheter är en av de 

vanligaste bostadsformerna i Sverige och därför finns ett flertal privata hyresverksamma 

fastighetsföretag på den svenska marknaden, stora som små, med olika bestånd av lägenheter (Min 

Hyresvärd, 2012). Vi har valt att avgränsa oss till större privata fastighetsföretag som har ett 

hyresbestånd på minst 3000 lägenheter. I denna studie har vi även tagit hänsyn till Bolagsverkets 

gränsvärde vad gäller skillnaden i storlek mellan stora och små företag. Enligt Bolagsverket avses 

små företag de som har högst 50 anställda medan stora företag är de som har 50 eller fler anställda 
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(Bolagsverket, 2012). Samtliga företag vi har valt att undersöka har mer än 50 anställda, vilket 

innebär att de benämns som stora företag. Avgränsningen har gjorts då vi tror att större 

fastighetsföretag lägger större vikt och arbete på att arbeta med marknadsorientering i relation till 

kunderna ur ett strategiskt perspektiv och de kan visa vilken inverkan det arbetet har på företagens 

vakansgrad. Vi anser att en sådan avgränsning bidrar till att vi kan få mer relevant, innehållsrik och 

detaljerad information som gynnar vår studie. 

I vårt urval av privata fastighetsföretag har vi tillämpat ett målstyrt urval. Ett målstyrt urval 

förklaras av Bryman & Bell (2013) vara en typ av ett icke-sannolikhetsurval som innebär att 

forskare väljer deltagare i ett strategiskt syfte och att de som deltar skall vara relevant kopplade till 

studiens forskningsområde och forskningsfrågor. Vi har tillämpat denna urvalsmetod genom att vi 

sökt privata fastighetsföretag genom internet som uppfyllde våra krav inom ramen för vår 

avgränsning. Vi har kontaktat företagen med avsikt att få minst två upp till tre intervjuer med 

personer inom samma företag, med minst en på ledningsnivå och en eller två på en mer operativ 

nivå. Grunden för vårt målstyrda urval är att vi vill få en helhetsbild av hur företaget arbetar med 

marknadsorientering i relation till kunderna i hela företaget och inte endast utgå ifrån vad en 

respondent anser och berättar, då arbetet kan skiljas åt mellan personer inom ett företag. Personerna 

som kontaktades arbetar inom ledningen i företagen eller inom avdelningarna marknad, information 

och kommunikation samt förvaltning. 

Den avgörande delen i vårt val av respondenter har varit att de skall vara delaktiga i arbetet med 

marknadsorientering i relation till kunderna eller ha god insikt, kunskap eller koppling till ett sådant 

arbete i företaget. Det målstyrda urvalet hjälper oss därmed att få respondenter med god kännedom 

inom området som kan representera företaget. Genom att intervjua personer med förförståelse inom 

ämnet anser vi bidrar till att betydelsefulla och väsentliga svar på våra frågor gynnas, vilket utgör 

att tilltron till studiens resultat ökar. Om vi intervjuat personer som inte har en förståelse för vad 

marknadsorientering innebär hade sannolikheten varit stor att deras svar skulle skilja sig från de 

respondenter som har förförståelse och insikt i ämnet. Kontakten med respondenterna inom 

företagen skedde via telefon och mail. Vi förklarade vad vår undersökning handlade om och frågade 

om de var intresserade av att delta i en intervju eller om de kunde rekommendera någon som de 

ansåg vara mer passande för att besvara frågor inom ämnet vi behandlar. 

Harboe (2013) anser att istället för att kontakta alla respondenter som kan anses vara relevanta är 

det bättre att använda sina resurser för att gå in på djupet i de enskilda svaren hos en mindre grupp. 

Vi har valt att lägga fokus på kvalitén i våra intervjuer och har därmed valt ett fåtal respondenter. 

Ett fåtal väl genomförda intervjuer överstiger värdet av fler utförda intervjuer med sämre kvalitet 
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(Trost, 2005). Vårt urval omfattar 10 respondenter från fyra olika privata fastighetsföretag som är 

större aktörer på hyresmarknaden. Valet av att samla flera respondenter från samma företag är för 

att få in fler perspektiv på hur företagen arbetar med marknadsorientering med avseende på 

informationshantering. Respondenterna har olika befattningar i företagen och arbetar på olika 

nivåer, vilket hjälper oss att få ökad svarsvariation som kan komplettera svaren från respondenterna 

inom samma företag för att få en helhetsförståelse för arbetet. 

Genom att använda ett målstyrt urval är det omöjligt att generalisera våra resultat (Bryman & Bell, 

2013). Trost (2005) menar emellertid att det inte alltid är intressant eller viktigt med representativa 

urval i kvalitativa studier. Då vi utgår från en hermeneutisk syn i uppsatsen vill vi genom vår studie 

få ökad förståelse för hur fastighetsföretag arbetar med marknadsorientering i relation till kunderna 

och hur företagen anser att deras vakansgrad påverkas av arbetet. Syftet är att nå förståelse genom 

att samla in relevant information i vår undersökning och nå ett djup i studien. Det är därmed inte 

vårt fokus och inte heller viktigt att göra ett representativt urval som kan generaliseras till en hel 

population. Även om svaren inte kan generaliseras kan vi ändå anta att fler företag arbetar på 

samma sätt eftersom företag, utifrån vår kännedom, ofta arbetar med samma eller liknande metoder. 

Tabell 1 nedan presenterar fastighetsföretagen vi valt att undersöka i studien. Tabellen visar hur 

många län i Sverige företagen är verksamma i samt hur länge företagen har funnits på 

fastighetsmarknaden. Tabellen visar även företagens storlek som utgår från företagens nuvarande 

hyresbestånd. De selekterade företagen är intressanta att studera då samtliga företag bidrar till 

studien på olika sätt. Samtliga har gedigen erfarenhet av marknaden men längden av erfarenhet 

skiljer sig åt. Företagen har även hyresbestånd i olika omfattningar samt är verksamma i olika 

utsträckning på den svenska marknaden. Eftersom företagen skiljer sig åt men är inom samma 

verksamhet, ger de en allmän bild av fastighetsmarknaden och därmed kan företagen på så sätt 

motsvara andra företag inom den privata hyressektorn på fastighetsmarknaden i Sverige.  

 
Tabell 1: Studiens val av företag. Källa: Egen. 
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3.2.3. Kvalitativa intervjuer 

Vi har valt att genomföra 10 kvalitativa intervjuer, där vi följer Trost (2010) rekommendationer att 

vår valda ansats går ut på att förstå hur respondenterna tänker och känner, få kunskap om vilka 

erfarenheter de har och hur deras föreställningsvärld ser ut. Trost (2010) menar att kvalitativa 

intervjuer handlar om att försöka förstå respondenterna och deras sätt att resonera samt reagera 

och/eller att urskilja eller särskilja varierande handlingsmönster. Vidare menar Trost (2010), att 

kvalitativa intervjuer utgår från att se verkligheten som respondenterna ser den för att sedan 

analysera den i relation till det teoretiska perspektivet och givet den specifika situationen. Vi anser 

att detta metodval är mest rimlig inom ramen för vår studie då det gör att vi kan gå in på djupet och 

på så sätt få ökad förståelse för hur privata fastighetsföretag arbetar med marknadsorientering och 

hur de anser att arbetet påverkar företagens vakansgrad. 

3.2.4. Semistrukturerade intervjuer 

Den intervjuform vi har valt att använda i vår forskningsstudie är semistrukturerade intervjuer, 

vilket innebär att vi har ställt samma intervjufrågor till alla respondenter (Bryman & Bell, 2013). 

Semistrukturerade intervjuer är, enligt DiCicco-Bloom & Crabtree (2006), den mest använda 

intervjuformen inom kvalitativ forskning. Forskarna menar att denna intervjuform i allmänhet är 

organiserad med en uppsättning av förutbestämda öppna frågor. Vi har valt denna intervjuform för 

att vi skall kunna nå förståelse och vi följer Bryman & Bell (2013) som menar att semistrukturerade 

intervjuer gör det möjligt för respondenterna att ha stor frihet att utforma svaren på sitt egna sätt. 

Därför anser vi att denna intervjuform är lämplig i förhållande till vårt metodval och studiens syfte. 

Enligt Bryman & Bell (2013) använder forskare ofta en intervjuguide när de skall genomföra 

semistrukturerade intervjuer för att kunna se över de specifika teman som intervjun skall behandla. 

Vi utformade en intervjuguide med de centrala forskningsfrågorna i studien som underlag. Eftersom 

det är de centrala forskningsfrågorna som skall besvaras av våra intervjuer för att uppfylla studiens 

syfte har varje forskningsfråga brutits ner till fler frågor som tillsammans bildade vår intervjuguide. 

Vi valde att utforma en intervjuguide med hög standardisering, vilket innebär att vi ställer samma 

frågor i samma ordning till alla respondenter som utgångspunkt (Patel & Davidsson, 2011). Vi 

valde att lämna så stort svarsutrymme som möjligt för respondenterna att svara inom, vilket medför 

att vi har en låg grad av strukturering på vår intervjuguide (Patel & Davidsson, 2011). 

Intervjuguiden har vi sedan använt som ett underlag vid intervjutillfällena för att ha en överblick 

över vad vi skall beröra. Guiden med frågor har underlättat för oss att samla in data då vi kunnat 

styra intervjuerna mer strukturerat och kunnat ställa följdfrågor samtidigt som respondenterna har 

fått stor frihet i att utforma och utveckla sina svar (Patel & Davidsson, 2011). 
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3.2.5. Besöksintervjuer och telefonintervjuer 

Vi har valt att genomföra både besöks- och telefonintervjuer som vår empiri grundar sig på. När vi 

bokade in intervjuerna valde vi att maila studiens syfte samt frågeformuläret med intervjufrågorna 

till respondenterna, för att de skulle kunna förbereda sig inför intervjun så att vi kan få så mycket 

information som möjligt. I samband med det valde vi även att skicka definitionen av 

marknadsorientering som vi utgår från till respondenterna för att skapa förförståelse för det som 

studeras, vilket är viktigt vid kvalitativa studier (Trost, 2010). Vi båda deltog vid genomförandet av 

intervjuerna på grund av att två intervjuare vanligen utför en bättre intervju och kan samla in större 

informationsmängd samt öka förståelsen för det som diskuteras mer än vad en intervjuare kan göra 

(Bryman & Bell, 2013). Det är även fördelaktigt att vi båda varit närvarande vid intervjuerna som 

utförts för att kunna säkerställa att ett visst minimum av jämförbarhet i den semistrukturerade 

intervjuprocessen uppnås (Bryman & Bell, 2013). 

Både besöks- och telefonintervjuer har fördelar samt nackdelar. Fördelarna med besöksintervjuer är, 

enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011), att det blir en kontrollerad intervjusituation och att det 

även blir lättare för oss att följa upp med följdfrågor. Författarna menar att besöksintervjuer kan 

bidra till att ett förtroende skapas mellan oss och respondenterna och att det är lättare att få en bild 

av vilka de är då det även ger oss möjlighet att tolka deras kroppsspråk och gester. Nackdelarna 

med besöksintervjuer är, enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011), att det medför höga 

kostnader i samband med resor samt att intervjueffekter kan förekomma då vi som intervjuar och 

respondenten kan påverka varandra. Fördelarna, enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011), med 

att genomföra en telefonintervju är att det går fort att utföra samt att det kan bidra till att vi får hög 

svarsfrekvens. Författarna menar att telefonintervjuer inte bidrar till höga kostnader då de inte 

kräver dyra resekostnader. Nackdelarna med telefonintervjuer är, enligt författarna, att det inte finns 

någon möjlighet för oss att tolka respondenternas kroppsspråk och att det är enklare för dem att 

avbryta intervjun än vid en besöksintervju. Vi är införstådda med nackdelarna med telefonintervjuer 

och vi är medvetna om att besöksintervjuer kan leda till bättre resultat då vi kan utnyttja 

respondenternas kroppsspråk för ytterligare nyanser i svaren (Trost, 2005). Vi anser dock att 

fördelarna med detta tillvägagångssätt överväger då det bidragit till att vi fått kontakt med relevanta 

och sakkunniga personer inom området. 

Vi har i största möjliga mån försökt att endast genomföra besöksintervjuer. Anledningen till att vi 

trots det har genomfört telefonintervjuer är att några av de inbokade besöksintervjuerna blev 

inställda på grund av att respondenterna fick förhinder och de har då själva föreslagit en 

telefonintervju. En annan anledning är att ett flertal företag som vi hade möjlighet att besöka, som 

uppfyllde våra krav inom ramen för vår avgränsning, nekade på grund av tidsbrist. Som tidigare 
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nämnt har vi försökt få intervjuer med relevanta personer som kan besvara frågor inom ämnet vi 

behandlar för att få bättre resultat. Det har lett till att vi har fått en geografisk spridning på vårt urval 

av företag. På grund av tidsbrist, avstånd och ekonomi har vi inte heller haft möjlighet att 

genomföra besöksintervjuer med alla företag och därmed har vi även genomfört telefonintervjuer, 

vilket Bryman & Bell (2013) förklarar vara ett alternativ. 

Plats för besöksintervjuerna är, enligt Trost (2010), viktigt att fundera över då miljön skall vara så 

ostörd som möjligt samt att respondenterna skall känna sig trygga i miljön. Vi har därför valt att 

utföra besöksintervjuerna på respondenternas arbetsplats, för att de skall känna sig bekväma och 

trygga i miljön och i respondenternas kontor eller i ett konferensrum för att minska risken för 

störningar. En risk med intervjuer är att respondenterna inte svarar sanningsenligt och ger svar som 

denne tror att intervjuarna vill höra eller förvränga sanningen i försök av att låta bättre (Bryman, 

2012). För att respondenterna skall känna sig bekväma och inte vara oroliga för eventuella 

konsekvenser som deras svar kan utge har vi utlovat respondenterna anonymitet i studien med 

förhoppning om att nå mer sanningsenliga svar. Vi har därmed kodat företagens namn och benämnt 

respondenterna utefter deras arbetstitel. Tabell 2 nedan visar vilka intervjuer som genomförts, 

kodning, datum och vilken intervjuform som använts.  

 
Tabell 2: Studiens intervjuer samt respondenter. Källa: Egen. 
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3.2.6. Transkribering 

Informationsmaterialet skall alltid, enligt Olsson & Sörensen (2011), transkriberas och 

transkribering innebär att översätta tal till skriftlig form. Vid intervjuerna använde vi en diktafon för 

att spela in dem för att så ordagrant som möjligt kunna transkribera och återge det som 

respondenterna sagt. Det gör att missuppfattningar kan elimineras (Olsson & Sörensen, 2011) samt 

minskar det risken för oss att missa viktig information (Bryman & Bell, 2013). Vi har, vilket 

Bryman & Bell (2013) rekommenderar, upprepande gånger gått igenom respondenternas svar för att 

läsa av nyanser. Inspelning och transkribering gör att vi förbättrar det vi minns av intervjuerna samt 

att det underlättar för oss att analysera den information vi fått av respondenterna (Bryman & Bell, 

2013). Vi valde att transkribera varje intervju samma dag eller dagen efter som intervjuerna ägt rum 

för att minimera risken för att glömma bort viktiga underliggande gester och attityder som uppstod 

under intervjuns gång. När vi hade transkriberat klart intervjuerna, lyssnade vi på intervjuerna en 

gång till samtidigt som vi läste igenom dem för att säkerställa noggrannhet av tolkningen (DiCicco-

Bloom & Crabtree, 2006). Vi skickade därefter transkriberingarna till respondenterna för att få 

bekräftelse att vi har uppfattat respondenterna på rätt sätt och har därefter fått deras godkännande av 

materialet (Harboe, 2013). Ett förfarande som Bryman & Bell (2013) benämner som 

respondentvalidering. 

3.3. Etiska aspekter  
Vid forskningsprocesser finns grundläggande etiska aspekter att ta hänsyn till för att skydda 

respondenters integritet i en studie (Stukát, 2011). Den grundläggande principen kallas 

individskyddskravet och kan delas in i fyra allmänna huvudkrav på forskningen, dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). 

Informationskravet anses vara uppfyllt genom att vi informerat de personer som ingår i studien vad 

studien syftar till och förklarat deras roll i den (Stukát, 2011). Kontakten med respondenterna 

inleddes med en presentation om vilka vi är och vart vi kommer ifrån, syftet med vår studie samt 

vårt tänkta tillvägagångssätt beskrevs. Vi har även varit noga med att framhålla att deras deltagande 

är frivilligt och att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan, vilket Vetenskapsrådet (2002) 

framställer att kravet innebär. 

Samtyckeskravet innebär att vi har respondenternas samtycke till att delta i vår studie och att 

deltagandet är på deras villkor (Stukát, 2011). Detta anser vi att vi har uppfyllt genom att samtliga 

respondenter haft möjlighet att tacka nej till att delta. Vi har inte försökt påverka eller ändra de 

kontaktade personernas svar om de nekat till att delta. Respondenterna har självständigt fått 
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bestämma hur länge och på vilka villkor de deltar, vilket följer riktlinjerna i samtyckeskravet 

(Stukát, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet innebär att hänsyn tas till de medverkandes krav på anonymitet. 

Utomstående skall inte kunna identifiera vilka de deltagande är och det skall inte framgå vem som 

sagt vad med namn (Stukát, 2011; Trost, 2005). Vi har genomgående i vår undersökning strävat 

efter att hålla deltagarna anonyma och har därför i arbetet använt pseudonymer som A, B, C och D 

för att beskriva företagen och benämnt respondenterna utifrån deras befattning och den pseudonym 

de tillhör. Vi har behandlat och arkiverat information och personuppgifter på sådant sätt att endast 

vi som genomfört studien har haft tillgång till materialet. Därmed anser vi att konfidentialitetskravet 

är uppfyllt i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) regler. 

Nyttjandekravet anses vara uppfyllt genom att den information som samlats in endast används för 

det forskningsändamål som beskrivits för de deltagande. Informationen har inte och kommer inte att 

användas, utlånas eller nyttjas för syften utanför den vetenskapliga ramen (Stukát, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2002).  

3.4. Analys av data 
En av svårigheterna med kvalitativa undersökningarna är att analysera det insamlade datamaterialet 

eftersom det normalt är omfattande (Bryman & Bell, 2013). Forskarna menar att det vid en 

kvalitativ analys av data kan vara svårt att tolka det omfattande datamaterialet samt att det är en 

tidskrävande uppgift. 

Utifrån de centrala forskningsfrågorna i studien samlades sekundärdata in som grund för studiens 

teoretiska referensram. Texten i den teoretiska referensramen är sedan strukturerad och bearbetad 

för att följa studiens forskningsfrågor och är indelad i stycken med författare som behandlar samma 

områden för att således skapa en röd tråd. Utifrån den teoretiska referensramen utvecklades en 

teoretisk modell där teoretiska nyckelområden kopplade till studiens forskningsfrågor presenteras. 

Genom teoretisk analys identifierades teoretiska nyckelord i arbetet med marknadsorientering som 

beskriver hur företag teoretiskt bör gå tillväga i stegen insamling, spridning och respons och som 

sedan presenterades i den teoretiska modellen (figur 3) för att underlätta studiens analys. 

Det empiriska materialet samlades in med frågor utformade utefter studiens centrala 

forskningsfrågor. För att underlätta vår analys av det empiriska datamaterialet har vi sedan valt att 

presentera vår empiri under rubriker som motsvarar huvudområdena i de centrala 

forskningsfrågorna i studien. Efter presentationerna av företagen och deras arbete med 

marknadsorientering har vi identifierat nyckelområden som vi sammanställt i en tabell för att 
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sammanfatta och få en översikt av empirin. Nyckelområdena är de som presenteras i tabell 3. På 

sådant sätt underlättar det för oss att jämföra företagens arbete med marknadsorientering utifrån 

teorin och hur företagen uppfattar sin situation. Således kan vi lättare analysera och jämföra vad den 

teoretiska referensramen framhåller och hur företagen relaterar sig till samma frågor och som 

samtidigt underlättar för läsaren att få överblick av det som studeras. 

Den teoretiska modellen och den empiriska sammanfattningen är kopplade till studiens centrala 

forskningsfrågor och tillsammans utgör de således grunden till studiens analys. Det innebär att 

analysen följer och behandlar samma struktur som den teoretiska modellen, studiens empiri och 

studiens centrala forskningsfrågor; Marknadsorientering mot kund, insamling, spridning, respons 

och vakanser. Vi har valt att koppla teori och empiri i analysen och har då kunnat gå tillbaka till de 

identifierade nyckelområdena och nyckelorden. Enligt Bryman & Bell (2013) är detta ett vanligt 

tillvägagångssätt vid en kvalitativ analys av data som utgår från induktiv forskningsstrategi.  

3.5. Kvalitetskriterier  

En kvalitetsdiskussion görs i syfte för att bedöma om det som avsågs att undersökas faktiskt har 

undersökts och om undersökningen har gjorts på ett tillförlitligt och konsekvent sätt (Harboe, 2013). 

Författare anser att kvalitativ forskning bör bedömas och värderas utifrån andra kriterier än 

reliabilitet och validitet som anses vara viktiga kriterier i kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 

2013; Malterud, 2001). Bryman & Bell (2013) menar att på grund av att kvalitativ och kvantitativ 

forskning skiljer sig åt i flera avseenden gör att validitet och reliabilitet kriterierna inte är helt lätta 

att överföra på kvalitativ forskning. Kvantitativ forskning avser att mäta det som studeras medan 

den kvalitativa forskningen förutsätter att tolka ett fenomen. En tolkning medför att det inte bara 

finns en absolut verklighetsbild som är sann (Bryman & Bell, 2013). Vi har därmed valt att 

utelämna de klassiska kvalitetskriterierna i vår studie och i stället valt att använda kriterierna som 

föreslagits vara mer passande för kvalitativa studier, det vill säga diskutera trovärdighet och äkthet. 

Bryman & Bell (2013) anser att de kvalitativa kriterierna består av olika delkriterier. Trovärdighet 

består av kriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering medan äkthet avser 

att ge en rättvis bild kopplat till ontologisk, pedagogisk, katalytisk och taktiskt autenticitet. 

Tillförlitlighet är en motsvarighet till att uppnå intern validitet (Shenton, 2004). Det innebär att 

forskningen som utförs skall vara i enlighet med de regler som finns (Bryman & Bell, 2013) och att 

studien är uppbyggd på en stark kunskapsbas (Shenton, 2004). Vi anser att tillförlitligheten i vår 

studie är god. Vi har genom hela arbetets gång tagit hänsyn till etiska aspekter och de regler som 

finns i forskningen utifrån vår kännedom. Vår teoretiska referensram behandlar i grund 

ämnesområdet marknadsorientering som är väl granskat och utforskat. De framtagna teorierna är 
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relevanta i förhållande till våra forskningsfrågor och består i stort av mångciterade teorier som är 

starkt erkända och framgångsrikt testade inom forskningsområdet. Med en tydlig presentation av 

den insamlade empirin utgör studien tydliga kopplingar mellan empiri och teori samt mellan 

forskningsfrågor och resultat. Det bidrar till att studien stärks och tillförlitligheten ökar, vilket också 

följer Bryman & Bells (2013) rekommendationer. 

För att se att det finns en god överensstämmelse mellan våra resultat och de uppfattningar som 

respondenterna har förmedlat under intervjuerna har vi utfört en respondentvalidering. Detta 

utfördes genom att vi skickat våra resultat och en sammanfattning av svaren till respondenterna för 

att de skall ha möjlighet att bekräfta att vi uppfattat deras svar och syn på deras verklighet på rätt 

sätt. Genom att de bekräftat att vi uppfattat svaren rätt anser vi att förfarandet bidrar till studiens 

tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2013). Vi tror att en negativ påverkan kan vara att två av 

respondenterna i vår studie ansåg att denna validering inte var nödvändig och avstod från 

möjligheten. Trots det anser vi att tillförlitligheten i studien är god och bidrar starkt till studiens 

trovärdighet på grund av att möjligheten har getts till respondenterna. 

Överförbarhet anses motsvara den externa validiteten (Shenton, 2004). Kriteriet innebär att en 

forskares redogörelser av verkligheten skall ge djupa och fylliga svar. Utomstående personer skall 

kunna bedöma hur pass överförbara resultaten är till det sammanhang och miljöer som finns utanför 

det som faktiskt studerats (Bryman & Bell, 2013). Kvalitativ forskning fokuserar på att förstå det 

unika sammanhanget och meningen och betydelsen av den verklighet som studeras (Bryman & 

Bell, 2013). Utifrån det faktum att vårt urval är både målstyrt och dessutom litet kan inte studiens 

resultat anses vara generaliserbart för andra miljöer och sammanhang. Vår studies överförbarhet 

kan därmed ses som bristande. Att generalisera studiens resultat har inte heller varit vår ambition. 

Vi har istället strävat efter att nå ett djup i vår studie som skall bidra till ökad förståelse för det som 

studeras. Malterud (2001) förklarar att ett kvalitativt tillvägagångssätt utförs med ändamålet att 

utveckla ny kunskap som kan delas med andra. Genom det skapar studien, trots brister i detta 

kriterium, ändå en viss överförbarhet på grund av att våra resultat utgör ett bidrag till 

forskningsområdet som studeras och som andra forskare kan ta del av. Överförbarheten stärks 

ytterligare genom att företagen som studerats kan anses motsvara andra företag inom samma 

verksamhet trots att de inte är representativa för hela populationen.  

 

Pålitlighet i kvalitativ forskning anses motsvara kraven på reliabilitet (Shenton, 2004). Vi har 

genomgående i vår studie arbetat för att läsaren skall få god insikt i vårt tillvägagångssätt genom att 

ha återgett detaljerade beskrivningar av processen. Vi har försökt att ge en djupgående redogörelse 
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om varför området studeras för att ge bakgrunden till studien, vilket enligt Bryman & Bell (2013), 

är en del av att stärka pålitligheten. Vi har även arbetat med att genomgående motivera och 

argumentera för hur vi tänker vid olika metodval som vidtagits och i vår analys. Shenton (2004) 

förklarar att ett sådant förfarande som vi vidtagit bidrar till att läsaren kan utveckla förståelse för de 

metoder som använts, hur pass effektivt vårt tillvägagångssätt är och bedöma i vilken utsträckning 

vi följt riktlinjerna som finns inom forskningen. Bedömningskriteriet innebär även, enligt Bryman 

& Bell (2013), att forskarna skall anta ett granskande synsätt för ge en fullständig redogörelse för 

hur alla faser i forskningsprocessen är skapade och tillgängliga. För att uppfylla detta har vi vid ett 

flertal tillfällen granskat arbetet samt låtit utomstående läsa studien för att få ytterligare perspektiv 

för bedömning av, och redogörelser för, hur kraven har tillmötesgåtts. Genom detta anser vi att 

pålitligheten i vår studie är god. 

 

Konfirmering är ett delkriterium som motsvarar objektivitet i de traditionella kriterierna (Malterud, 

2001; Shenton, 2004). Konfirmering innebär att forskaren agerar i god tro och att det är uppenbart 

att egna värderingar och fördomar inte låtits påverka undersökningen (Bryman & Bell, 2013; 

Shenton, 2004). Vi har genomfört studien med strävan att inte påverka arbetets gång eller det som 

skrivs med våra egna uppfattningar då syftet med studien är att utgå från hur respondenterna 

uppfattar och tolkar sitt arbete samt situation. Studien uppfyller kriteriet om objektivitet genom att 

pålitligheten till arbetet är god och att vi i möjligaste mån verkat för transparens. Vi har agerat i god 

tro genom att ha redogjort för alla delar och agerat med en vilja om att inte påverka studien i någon 

omfattning (Bryman & Bell, 2013), vilket stärker konfirmeringskriteriet. Shenton (2004) anser att 

då det är forskarnas tankar som sätter grunden till ett arbete och att det är forskarna som skapar 

intervjuunderlag och utför intervjuerna, är det oundvikligt att säga att en kvalitativ forskare helt 

uteslutit egna fördomar. Vi menar ändå att vi uppfyllt kriteriet till objektivitet då vi medvetet verkat 

för att studiens analys och resultat inte skall ha påverkats av våra egna tolkningar och att vi arbetat i 

god tro för att inte påverkat arbetet och dess resultat. 

 

Rättvis bild är en del av studiens äkthet som innebär att den skall ge en rättvis bild av de åsikter och 

uppfattningar som finns hos den studerande gruppen människor (Bryman & Bell, 2013). Som 

tidigare nämnts har vi valt att skicka intervjumaterialet till respondenterna för att de skall ha 

möjlighet att se över materialet för godkännande och i avsikt att studien skall ge en rättvis bild av 

respondenternas åsikter. Våra intervjuer har varit geografiskt spridda och det anser vi ger en rättvis 

syn på hur fastighetsbranschens arbetar. För att stärka bilden av den studerande gruppen mer 

generellt hade fler intervjuer med fler företag behövt genomföras. 
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Äkthet består av fyra autenticitetskriterier. Dessa kriterier överlappar i viss mån varandra och 

beskrivs därmed ihop. Ontologisk autenticitet är ett kriterium som säger att studien skall hjälpa de 

deltagande människorna att bättre förstå sin egna sociala situation och miljö som de lever i. Ett 

snarlikt kriterium är Pedagogisk autenticitet som innebär att undersökningen skall ge de 

medverkande en bättre bild och förståelse för hur andra människor i samma situation och miljö 

upplever och uppfattar saker. Katalytisk autenticitet går ut på att undersökningen skall ha angett att 

de medverkande kan förändra sin situation utifrån underlaget medan en taktisk autenticitet förklaras 

innebära att undersökningen skall bidra till att de deltagande även får bättre möjligheter för att vidta 

nödvändiga åtgärder som krävs. (Bryman & Bell, 2013) 

Vår studie kan bidra till att de medverkande får större insikt i sitt eget arbete. Genom att 

respondenterna tar del av studien har de möjlighet att få ett konkret underlag på hur vi tolkat deras 

arbete. Det kan ge dem bättre förståelse för hur de arbetar med marknadsorientering, hur företaget 

värderar kundernas tillfredsställelse och de kan se samband över vilka faktorer som kan förbättras 

eller inverka på företagets vakansgrader. Genom studien kan respondenterna även få en bättre bild 

av hur andra fastighetsföretag arbetar med marknadsorientering och nå ökad förståelse för hur andra 

företag i samma miljö resonerar och uppfattar olika situationer. Respondenterna har därmed 

möjlighet att jämföra sitt företag med andra företag och kan på så sätt se skillnader och likheter 

mellan arbetssätten och tankegångar. Det bidrar till att ge respondenterna ökad kunskap om hur vi 

ser den sociala situation och miljö de befinner sig i (Bryman & Bell, 2013). De medverkande får 

bättre insikt i hur andra företag ser på samma situation och inom samma bransch och kan på så sätt 

förändra och förbättra sin egen situation. Vi tror att genom att de medverkande tar del av studien 

och får en ökad förståelse för vilken inverkan marknadsorientering har på vakansgraden, kan de dra 

lärdomar av varandras arbetssätt och tankegångar. Vi anser att studien ger bättre möjligheter för 

företagen men det förutsätter att de läser studien och tar till sig underlaget för att kunna dra nytta av 

och ha användning för den, för att nödvändiga åtgärder skall kunna vidtas. 

3.6. Källkritisk analys 
Att genomföra en källkritisk analys innebär, enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011), att 

genomföra granskning av data och källor. Syftet med källkritisk analys är att bedöma om källorna är 

tillförlitliga och relevanta i förhållande till studiens forskningsfrågor. 

Vad gäller primärdata är vi medvetna om att respondenterna kan påverkas av intervjufrågorna då de 

antingen vill försköna sig själva eller undvika att ge svar på kritiska frågor. Vissa svar av 

respondenterna kan vara tvivelaktiga eller i vissa fall till och med felaktiga (Bryman, 2012). Vi har, 

emellertid, ingen anledning att tvivla på trovärdigheten i respondenternas svar. 
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Vad gäller sekundärdata har vårt fokus vid val av vetenskapliga artiklar varit att hitta aktuella och 

nyare teorier inom ämnet. Vi har trots detta även valt att använda äldre artiklar i studien eftersom vi 

insåg att dessa är högt citerade inom området och fortfarande utgör grunden i nyare forskning. Vi 

anser att både de äldre och de nyare artiklarna har hög grad av tillförlitlighet och är relevanta då de 

är ständigt återkommande i nyare forskning. 

Vi har valt att använda ”snöbollstekniken” för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. När vi hade 

hittat en relevant och pålitlig artikel, letade vi efter andra artiklar i artikelns referenslista. (Bryman 

& Bell, 2013) Ett sådant tillvägagångsätt har gjort att vi kunnat hitta fler relevanta artiklar inom 

området vi behandlar. 

När det gäller teorier inom fastighetsmarknaden har vi mestadels stött på äldre källor som behandlar 

marknadsorientering, vilket innebär att det finns brist på nyare forskning inom detta 

forskningsområde vilket också är ett gap inom forskningen. Det är en anledning till varför vi valt att 

undersöka detta ämne och då kopplat till fastighetsbranschen. De äldre källorna inom 

marknadsorientering är också relevanta för fastighetsmarknaden. 
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4. Empiri  
I detta kapitel presenteras empirisk data som är resultatet av studiens intervjuer med fyra 

hyresverksamma fastighetsföretag på den svenska marknaden. I kapitlet presenteras företagen var 

för sig varefter respondenternas svar per företag har sammanställts för att förmedla en helhetsbild 

av företagens arbete med marknadsorientering. De empiriska resultaten presenteras sedan i varsitt 

avsnitt under rubriker som är kopplade till studiens centrala forskningsfrågor. Företagen 

presenteras som företag A, B, C och D för att följa kraven för anonymitet.  

 

4.1. Företag A  
Fastighetsföretag A är en privat hyresvärd som har hyresfastigheter i hela Sverige. De är en av de 

största hyresvärdarna i Sverige med 30 regionala föreningar och 27 000 hyresrätter runt om i landet, 

vilket gör att de har stor erfarenhet av hyresmarknaden. I presentationen ingår data från vår intervju 

med företagets vice VD, en kommunikatör samt en fastighetsförvaltare som arbetar inom regionen 

södra Norrland.         

4.1.1. Marknadsorientering  
Enligt Vice VDn i fastighetsföretag A är det viktigt att arbeta med marknadsorientering ur ett 

kundperspektiv inom företaget, då det kan påverka företagets resultat positivt. Vice VDn berättar att 

“Arbetet är jätteviktigt men vi är inte så duktiga på det så det kan förbättras. Det finns strategiska 

beslut för vart och hur vi skall jobba”. Kommunikatören tycker även att det är viktigt att vara 

marknadsorienterad och framhåller att “Det är viktigt att ha en dialog med marknaden för att få bra 

underlag på vad människor vill ha för att kunna satsa på rätt saker, då det handlar om stora 

investeringar. Det handlar om att samla in så mycket information som möjligt om kunderna, allt 

ifrån hur befolkningstillväxten ser ut, till hur ekonomiförhållanden ser ut. Det gäller även att hålla 

koll på trender för att veta vad kunderna efterfrågar, för att kunna erbjuda moderna bostäder med 

rätt typ av utrustning utefter deras behov.” Enligt Fastighetsförvaltaren är det av vikt att arbeta med 

marknadsorientering för att få bekräftelse på var företaget står i relation till hyresgästerna och för att 

kunna tillfredsställa hyresgästernas behov. 

4.1.2. Insamling av information  
Enligt Vice VDn samlar företaget in information om hyresgästernas behov genom 

enkätundersökningar som är en standardrutin de utför vartannat år. Vice VDn berättar att företaget 

har ett samarbete med ett företag som utför kundundersökningar och detta företag sammanställer all 

data från enkätundersökningarna utifrån vad som är bra och dåliga synpunkter. Kommunikatören i 

företaget berättar att insamling av information även sker via kundnöjdhetsindex som tas fram med 
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hjälp av Riksförbundet. Kundnöjdhetsmätningarna hjälper företaget att se vilka styrkor de har samt 

vad som bör förbättras. Kommunikatören berättar att ”Det handlar även mycket om utbyte av 

information mellan aktörer som Riksförbundet till exempel”. 

Fastighetsförvaltaren säger att information även samlas in genom fastighetsförvaltarna i företaget 

som arbetar direkt med kunden. Fastighetsförvaltarna ser till att finnas ute på fastighetsområdena 

och träffa hyresgästerna för att få kännedom om vad de har för behov. I övrigt berättar 

Kommunikatören att de har en kundtjänstavdelning där hyresgästerna kan kontakta företaget med 

allt från önskemål och tankar till felanmälan. De främsta verktygen på kundservice är telefon, växel 

och mail.  

 

4.1.3. Spridning av information  

Kommunikatören och Fastighetsförvaltaren berättar att information som har samlats in via alla 

informationskanaler publiceras på ett Intranät som företaget arbetar med. Där kan alla i företaget ta 

del av informationen. Kommunikatören berättar att alla inom företaget uppmuntras till att 

kontinuerligt hålla sig informerade via Intranätet för att hålla sig uppdaterade. Enligt 

Fastighetsförvaltaren hålls det även möten för att sprida ut den insamlade informationen. De har 

kontinuerligt bokmöten där de går igenom insamlad information från hyresgästerna för att berörda 

ska kunna ta del av den. Fastighetsförvaltaren säger att det är mycket interna mail som skickas ut 

om informationen är sådan att den berör specifika individer eller grupper inom företaget. 

Enligt Vice VDn använder företaget även ett internt program som kallas Super Office. I 

programmet framförs alla synpunkter som kommer in via kundundersökningarna samt ärenden och 

på så sätt når informationen avdelningen som berörs. Vidare berättar Vice VDn att interna 

utbildningar förekommer på företaget och förvaltningskonferenser där kundinformationen är ett 

underlag.  

4.1.4. Företagets respons på informationen  
Vice VDn menar att de använder den insamlade informationen som ett beslutsunderlag för att kunna 

tillfredsställa hyresgästernas behov. Utefter informationen utformar företaget strategier samt 

planerar åtgärder som de ska. Varje avdelning arbetar med att åtgärda de beslut som har tagits och 

riktat mot det område de ansvarar för. I praktiken kan sådana strategier och åtgärder exempelvis 

vara underhåll av fastigheterna, företaget tar fram en underhållsplan som de arbetar efter för att 

sköta om hyresfastigheterna och som syftar till att hyresgästerna ska känna sig tillfredsställda samt 

trygga. Vidare säger Vice VDn att “Det är arbetet med marknadsorientering som styr utbudet vi 

ska ha helt enkelt”. 
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Fastighetsförvaltaren berättar att företaget implementerar information de får via direkt kontakt med 

hyresgästerna genom att samla styrgruppen för att ta fram en budget för varje månad och planera 

hur de ska arbeta utefter hyresgästernas behov och önskemål. De sätter upp mål om när arbeten ska 

vara åtgärdade och sedan utförs åtgärderna. Fastighetsförvaltaren menar att det är en bra strategi då 

de tar in information från hyresgästerna, som de sedan utgår från och på så sätt kan hyresgästerna 

vara med och påverka de beslut som tas. 

Kommunikatören i företaget berättar att de arbetar med att tillfredsställa hyresgästernas behov och 

öka trivseln genom att sköta om fastigheterna och se till att det är trevligt på områdena. Enligt 

Fastighetsförvaltaren ska företaget finnas tillgängliga och se till att det finns någon som tar hand om 

hyresgästerna om ett problem dyker upp. Företaget genomför kontroller och besiktningar av 

fastigheterna för att hålla säkerheten och tryggheten för hyresgästerna. Vice VDn berättar att 

företaget konstant arbetar med att underhålla fastigheterna för att se till att de är attraktiva. 

Företaget arbetar även med att få ner energiförbrukningen genom att ha ett miljöperspektiv, vilket 

enligt Vice VDn är något hyresgästerna efterfrågat.  

4.1.5. Vakanser  

Företaget har vakanser och enligt Vice VDn och Fastighetsförvaltaren finns vakanserna inom 

områden i mindre orter. Enligt Kommunikatören och Fastighetsförvaltaren kan vakanserna bero på 

hög arbetslöshet, hyressättningen samt vilka ekonomiska förutsättningar som generellt finns på 

orten. Vice VDn uppfattar att vakanserna även kan ha uppstått i bostadsområdena på grund av att de 

har ett sämre rykte. Vice VDn säger att “Ett område med hyfsade bra lägenheter där människor av 

historien har känt sig otrygga, medför att det uppkommer svårigheter att få folk att vilja bo där och 

därmed har våra vakanser uppstått.” Vice VDn berättar att det är viktigt för företaget att samla 

information om vad hyresgästerna vill ha för att på så sätt kunna minska vakansgraden i företaget. 

Det gäller att ta reda på vad hyresgästerna efterfrågar för att kunna rusta upp det utefter 

hyresgästernas behov och med rätt investeringar. Det krävs även att företaget arbetar med socialt 

engagemang inom området som har ett dåligt rykte för att minska vakansgraden. 

Fastighetsförvaltaren berättar att företaget försöker hålla en hög standard på fastigheterna och 

lägenheterna för att minska vakansgraden. Vice VDn berättar att vakanserna som företaget har 

påverkar företagets resultat oerhört mycket. Skulle företaget lyckas hyra ut lägenheterna som är 

vakanta, skulle det få en oerhört stor ekonomisk effekt då företagets resultat skulle öka med flera 

miljoner kronor per år.  
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4.2. Företag B   

Fastighetsföretag B är en privat hyresaktör på bostadsmarknaden som förvaltar ca 14 000 

hyresrätter i centrala lägen i tillväxtregioner runt om i Sverige. Företaget är en marknadsledande 

ägare, förvaltare och utvecklare av bostadsbolag. Vi har intervjuat en Investment Manager och en 

Regionchef som ansvarar för en region i Mellansverige. 

4.2.1. Marknadsorientering  

Marknadsorientering i relation till hyresgästerna, anser Investment Manager består av att arbeta 

med både hårda och mjuka värden. De hårda värdena förklaras vara de rent tekniska och fysiska 

aspekterna, hur huset ser ut och hur skicket i lägenheterna och i de gemensamma utrymmena är. De 

mjuka värdena består av att ge god service och bemötande, att arbeta med information och se till att 

hyresgästerna upplever trygghet i sitt boende. Regionchefen menar att det handlar om att lyssna på 

hyresgästerna och ge hög kundservice och därifrån arbeta med respekt och förståelse människor 

emellan för att skapa attraktiva produkter med kvalité för att tillfredsställa hyresgästerna. Företaget 

har stort kundfokus, menar Investment Manager, då marknadsorientering mot hyresgästen är en del 

av kärnverksamheten. Vidare framhålls att utan hyresgästerna finns det inget bolag. Företaget lever 

på att hyresgästerna vill bo i deras lägenheter och att de vill bo kvar under en längre tid. Det är med 

marknadsorientering som del av arbetet som företaget kan lyckas, menar Investment Manager. 

Vidare säger Investment Manager att marknadsorientering för företagets resultat anses vara mycket 

viktigt. Regionchefen säger att “Marknadsorientering påverkar absolut företagets positivt om man 

gör det på rätt sätt.” 

4.2.2. Insamling av information  

För att samla information om hyresgästernas behov, menar Investment Manager att företaget utför 

egna enkätundersökningar och har olika utskick. Företaget använder även SIFO-undersökningar, 

NKI-undersökningar (Nöjd kund index), externa undersökningar som finns inom bostadssektorn, 

egna observationer, felanmälanstatistik och utformade affärsplaner för informationsinsamling. 

Regionchefen berättar att de även arbetar med informationsinsamling på hyresrättsmöten med 

hyresgäster runt om i företagets bostadsområden några gånger per år. Intervjuer har förts om hur 

varumärket uppfattas av hyresgästerna och hyresgästsmöten har ibland vidtagits, berättar 

Regionchefen. 

En annan stor källa för insamlingen av information om hyresgästernas behov är genom 

hyresförhandlingar och möten med hyresgästföreningen, framhåller Investment Manager. 

Information kommer även in genom direkt kontakt med hyresgästerna genom det dagliga arbetet via 

fastighetsskötare, förvaltare och servicepersonal bland flera. Vid sådan kontakt är det vanligt att 
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informationen är i form av en felanmälan eller arbetsorder som i sin tur hamnar i 

felanmälanstatistiken. Kontaktkanalerna företaget har till hyresgästerna, berättar respondenterna, är 

företagets hemsida, en app, telefon, mail, support och växel. 

4.2.3. Spridning av information  

Företaget har olika system för informationshantering. Huvudsystemet för internt bruk är ett 

fastighetssystem som heter Vitec och i övrigt använder företaget systemet Capifast samt ett Intranät, 

säger Investment Manager. På Intranätet, beskriver Regionchefen, läggs allting ut som berör arbetet 

för anställda i företaget, det är en stark bas för informationsspridning internt där information från 

undersökningar främst sprids. Nyheter, dokument och samlad information läggs ut så att alla har 

tillgång till informationen i det dagliga arbetet och kan hålla sig uppdaterade. Månadsmöten är 

något företaget arbetar med där information som kommit in diskuteras, berättar Regionchefen. 

Mötena är upplagda efter en hierarkisk ordning. “Områdeschefer sitter i möten med deras chefer, 

informationen förs vidare till möten som jag sitter i med mina områdeschefer. Informationen och 

det som diskuteras sprids vidare av mig till de som tillhör mitt område”, säger Regionchefen. Det är 

ett av flera sätt som företaget arbetar med när det gäller informationsspridning inom företaget. 

Investment Manager framhåller att andra sätt är olika gemensamma träffar, arbetsgrupper, 

förvaltningsmöten, arbetsmiljökommittéer, delning av mötesprotokoll, internutbildning och 

utbildningsdagar. Avdelningarna i företaget är spridda runt om i landet, “Strategin är att så stor 

spridning av relevant information ska ske då tydlighet och användandet av varandras kunskaper 

inom företaget är av stor vikt”, säger Investment Manager. 

4.2.4. Företagets respons på informationen  

Investment Manager berättar att de arbetar utifrån resultaten från kundinformationsunderlaget och 

att det ligger till grund för beslut som tas i företaget. Regionchefen berättar att besluten som tas 

omfattar det mesta som utveckling, utformning av service och personal, strategival, planering av 

underhåll och andra åtgärder i både fastighet, områden och i lägenheterna. För att tillfredsställa 

hyresgästernas behov är materialet företaget samlat in om hyresgästerna av stor vikt, säger 

Investment Manager. Företaget utarbetar fortlöpande planer, investeringar och underhåll med fokus 

på att ge vardagskvalitet i hyresgästernas boende, säger Regionchefen. “Det är hela tiden ett 

samspel mellan hyresgästernas vilja och behov och förvaltarens budget, mål och investeringar”, 

menar Investment Manager. Investment Manager framhåller att kortsiktiga investeringar är 

nödvändigt för att på lång sikt nå ökad kundtillfredsställelse och förbättrad lönsamhet. 
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Företaget arbetar med att ha hög tillgänglighet för hyresgästerna, både via telefon och ute vid de 

olika fastigheterna. Det är viktigt att företaget visar engagemang i arbetet så det syns för 

hyresgästerna och inte bara uttalas, “De skall känna sig trygga och kunna lita på företaget som 

hyresvärd”, framhåller Investment Manager. Företaget arbetar med att tillfredsställa hyresgästerna 

genom att alltid ha bra och utbildad personal både på servicenivå och kundservicenivå i den dagliga 

verksamheten. Regionchefen säger att företaget kontinuerligt arbetar för att hålla allt rent, snyggt 

och välskött. Åtgärder grundas på hyresgästers indirekta och direkta behov samt önskemål och görs 

för att ge hög vardagskvalitet i boendet samtidigt som de gynnar företaget och fastigheterna, 

berättar Investment Manager. Företaget försöker stödja behov som kan uppstå hos hyresgästerna 

exempelvis genom att en familj växer eller minskar. “Vi ger hyresgästerna möjlighet att internt 

byta lägenheter för att uppfylla behov som kan ha uppstått. Vi har lägenheter för livets alla skeden, 

allt från studentbostäder till lägenheter och radhus”, berättar Regionchefen. Investment Manager 

säger att företaget arbetar med uppföljning av de åtgärder och projekt som har genomförts för att se 

vad de olika insatserna har gett för resultat. Det arbetet görs både för att se om det har ökat 

hyresgästernas tillfredsställelse och företagets lönsamhet samt för att identifiera vad mer som 

behöver göras. 

4.2.5. Vakanser  

Företaget har inga vakanser i dagsläget. De som finns är endast omflyttningsvakanser samt vakanser 

av lägenheter som medvetet ställts tomma för renovering i någon enstaka månad. Företaget har en 

uthyrningsgrad på 99.6 % där vakansprocenten på 0,4 % endast omfattar omflyttning och 

renoveringsbehov, säger Investment Manager. Investment Manager tror att anledningen till att 

företaget inte har några vakanser är på grund av företagets arbete med att försöka upprätthålla en 

god förvaltnings- och servicenivå utifrån hyresgästernas behov i kombination med det faktum att 

det är bostadsbrist i landet. “Utbudet är mindre än efterfrågan, vilket gör att vi har ett stort tryck på 

våra lägenheter”, säger Regionchefen. Investment Manager tillägger att “Vi behöver inte arbeta för 

att få in nya hyresgäster, hyresgästerna söker upp oss”. Men Investment Manager nämner dock att 

företagets arbete med marknadsorientering kan anses ha en delvis effekt till att företaget har en låg 

vakansgrad.  

Investment Manager framhåller att övriga faktorer som kan påverka vakansgraden i företag är 

konjunktur, ränta, bostadsbyggande och politiska beslut. Att arbeta med marknadsorientering 

inverkar positivt genom att företaget tillfredsställer hyresgästernas behov på ett korrekt sätt och med 

relevanta åtgärder, säger Investment Manager. Det är med marknadsorientering och ett fokus på 

hyresgästerna som företaget kan tillfredsställa hyresgästerna och det anses därmed vara viktigt. “Är 
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hyresgästerna nöjda bor de kvar och pratar gott om företaget”, säger Regionchefen. ”Ju nöjdare 

hyresgästerna är och får valuta för sina pengar så kommer de att stanna kvar i lägenheten och 

naturligtvis minskar det våra kostnader och våra omflyttningsvakanser”, menar Investment 

Manager. På grund av hur efterfrågan på marknaden ser ut idag, framhåller Investment Manager att 

de egentligen inte behöver marknadsorientera sig mot hyresgäster för att undvika vakanser. Det 

anses ändå vara ett prioriterat arbete i företaget för att upprätthålla kundnöjdhet och tillfredsställelse 

samtidigt som de kan minska företagets omflyttningsvakanser. “Det är ett långsiktigt engagemang 

att vara marknadsorienterad det är en del av företagets kärnverksamhet och i vårt mål av att 

ständigt förbättra driftnettot, allting hänger ihop”, menar Investment Manager.  

4.3. Företag C   

Fastighetsföretag C är ett privatägt fastighetsföretag som har cirka 3000 hyreslägenheter belägna i 

Stockholms län. Det är en familjedriven koncern som ständigt ökar sitt hyresbestånd genom att 

köpa, renovera gamla och bygga nya fastigheter. I fastighetsföretag C har vi intervjuat företagets 

VD, Fastighetschefen och en Fastighetsskötare. 

4.3.1. Marknadsorientering  

Marknadsorientering ur ett kundperspektiv handlar för företagets VD om att lyssna på kunderna, 

kommunicera och erbjuda en produkt som kunderna vill ha. VDn menar att “Om kunderna upplever 

oss positivt, trivs kunderna bättre, vilket i sin tur påverkar företagets lönsamhet då omflyttningar 

minskar.” VDn berättar att företaget är mitt i en övergång från produktfokus till att bli 

marknadsorienterade då företaget inte alltid har arbetat med att fokusera på kunderna och varit 

kunddrivna. Fastighetschefen och Fastighetsskötaren anser att marknadsorientering ur ett 

kundperspektiv innebär att lyssna på vad kunderna vill ha och att försöka anpassa företagets 

produkter efter vad kunderna efterfrågar. 

4.3.2. Insamling av information  

VDn berättar att företaget nyligen har genomfört en kundundersökning, vilket de tidigare inte har 

gjort. Innan har fokus varit på att ta hand om fastigheterna men tanken är att de ska arbeta mer 

marknadsorienterat mot hyresgästerna. Planen är att de ska genomföra en kundundersökning årligen 

eller vartannat år, säger VDn. VDn menar att företaget har tagit hänsyn till hyresgästernas behov 

innan, men att företaget i framtiden skall lägga ett större fokus på att arbeta med att samla 

information om hyresgästernas behov, då VDn anser att det är viktigt. Information om 

hyresgästernas behov kommer främst att samlas in genom kundersökningar. I kundundersökningen 

som nyligen genomfördes hade hyresgästerna möjlighet att med fritext skriva ner åsikter och 

synpunkter och på så sätt har företaget fått det mesta av informationen, menar VDn. 
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Fastighetsskötaren berättar att stora delar av information kommer in via samtal och via direkt 

kontakt med hyresgästerna, då fastighetsförvaltarna och fastighetsskötarna ofta kommunicerar med 

hyresgästerna ute på fastighetsområdena. Fastighetschefen berättar att företaget utför observationer 

för att se att allt fungerar på fastigheterna. Fastighetschefen berättar även att mycket av 

informationen kommer in via företagets administratörer på kundsidan där kontaktkanaler som 

hemsida, telefon, mail och växel används. 

4.3.3. Spridning av information  

Vid genomförande av kundundersökningen samarbetade fastighetsföretaget med AktivBo som är ett 

företag som arbetar med att utföra bland annat kundundersökningar inom fastighetsbranschen, 

berättar VDn. Via AktivBo har fastighetsföretaget tillgång till en databas där all data, statistik och 

förbättringsförslag ligger upplagt utifrån kundundersökningen. Fastighetsskötaren berättar att alla 

har tillgång till informationen genom att logga in på portalen. VDn menar att det är på så sätt som 

kundinformationen delas. 

När företaget fick resultatet från kundundersökningen, berättar VDn att alla anställda samlats till en 

workshop. Varje avdelning fick gå igenom resultatet som berör dem och tillsammans komma fram 

till en åtgärdslista för varje fastighet. Vissa åtgärdslistor är på kort sikt och andra på lång sikt. 

Fastighetschefen berättar att alla på företaget samlades under två heldagar för att gå igenom 

resultatet för kundundersökningen. Under workshopen var alla anställda på företaget med för att 

komma på idéer och lösningar på hur företaget ska möta resultatet de har fått in från 

kundundersökningen. 

4.3.4. Företagets respons på informationen  

Efter workshopen, säger VDn att det ligger hos varje avdelning att ta hand om sitt område och 

arbeta för att åtgärda sina punkter utifrån åtgärdslistan. VDn menar att “Det ligger exempelvis hos 

vår förvaltningsavdelning att åtgärda vissa punkter och hos fastighetsavdelningen att åtgärda 

andra”. På så sätt implementerar företaget den insamlade informationen om hyresgästernas behov i 

arbetet för att nå kundtillfredsställelse hos hyresgästerna, säger VDn. 

Fastighetschefen berättar att företaget implementerar kundinformationen i arbetet genom att 

åtgärdslistorna delas ut till de som är ansvariga inom varje område för att se till att de blir 

åtgärdade. Sådana åtgärder kan exempelvis vara renovering eller underhåll av fastigheterna samt 

områdena. Fastighetschefen menar att det informationen är ett beslutsunderlag som företaget arbetar 

med för att uppfylla hyresgästernas behov. Fastighetsskötaren berättar att företaget får 

rekommendationer av företaget Aktivbo som de arbetar vad gäller som bör åtgärdas nu och vad 
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företaget bör arbeta med långsiktigt för att tillfredsställa hyresgästerna. Fastighetsskötaren säger att 

de sedan planerar att följa upp arbetet, “Vi kommer att följa upp arbetet halvårsvis för att se hur 

långt vi har kommit och vad som återstår att göra och sen kommer nästa enkät och då får vi se 

resultatet av våra insatser.” 

VDn och Fastighetsskötaren berättar att företaget arbetar för att tillfredsställa hyresgästernas behov 

på kort sikt genom direkt kontakt och att förvaltarna är ute på fastighetsområdena minst en gång per 

vecka och ser till att allt fungerar som det ska. Fastighetschefen berättar att företaget även alltid ser 

till att vara tillgängliga för hyresgästerna. Fastighetsskötaren tillägger att företaget arbetar med att 

maila eller skicka sms till hyresgästerna när en felanmälan är åtgärdad för att få feedback om 

hyresgästerna är nöjda eller inte. Med det tillvägagångssättet får företaget kännedom om 

hyresgästerna är tillfredsställda eller om mer behöver göras. 

Fastighetsskötaren berättar att företaget arbetar med att erbjuda ett bra och fungerande boende för 

att tillfredsställa hyresgästernas behov på lång sikt. VDn säger att deras långsiktiga planering är att 

fokusera på kvalitén i lägenheterna. VDn menar att företaget investerar hellre mer pengar när de 

bygger och renoverar för att lägenheterna ska ha bra kvalité, så att hyresgästerna blir tillfredsställa. 

Fastighetschefen säger att “Allt ska fungera och hyresgästerna ska inte behöva ringa in och 

felanmäla. Vi ska ha så pass hög kvalité i lägenheterna att sakerna inte ska gå sönder, det är vårt 

långsiktiga mål.” 

4.3.5. Vakanser  

Företaget har inga vakanser i dagsläget. Enligt VDn och Fastighetsskötaren är det främst på grund 

av att det är obalans mellan utbud och efterfråga. De menar att de inom bostadsmarknaden är högre 

efterfrågan än utbud. Fastighetschefen anser att det även beror på att företaget har bostäder i 

attraktiva lägen och att företagets fastigheter och hyreslägenheter är i attraktivt skick som företaget 

inte har några vakanser. Andra faktorer som påverkar företagets vakansgrad positivt är att det är ett 

tryggt område med god kommunikation och att hyreslägenheterna har rimliga hyror, framhåller 

Fastighetschefen. 

VDn berättar att bostadsefterfrågan på marknaden är hög och att företaget inte behöver arbeta med 

marknadsorientering ur ett kundperspektiv, då de kan hyra ut hyreslägenheterna när som helst. VDn 

menar att det ändå är viktigt att arbeta med marknadsorientering då hyresgästerna är företagets 

framtid. Fastighetschefen säger att arbetet med marknadsorientering inte är viktigt i förhållande till 

en låg vakansgrad, på grund av att företaget inte har vakanser i dagsläget, men Fastighetschefen 

menar att företaget bör tänka långsiktigt. Fastighetschefen tillägger att det på lång sikt kan bidra till 
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bättre resultat genom att arbeta med marknadsorientering, då det kan leda till mindre omflyttning, 

vilket är en kostnad företaget vill undvika. Fastighetsskötaren säger att, “Omflyttningar minskar då 

hyresgästerna hellre bor kvar än att flytta för att de trivs med vår service och på lång sikt påverkas 

företaget positivt”. Fastighetsskötaren menar att det är viktigt att företaget har kundfokus och 

arbetar med marknadsorientering för att öka företagets lönsamhet. 

4.4. Företag D  

Fastighetsföretag D är ett privatägt bostadsbolag som är aktörer på den svenska 

hyresrättsmarknaden i två, snart tre, storstäder med ett bestånd idag på 7600 hyresrätter. Utöver 

hyresverksamheten arbetar företaget även med kommersiell uthyrning, förvaltning, utveckling och 

nyproduktion. I företag D har vi intervjuat en Gruppchef med förvaltningsansvar och en 

Informations- och marknadschef. I fortsättningen benämns de som Gruppchef och Marknadschef. 

4.4.1. Marknadsorientering  

Marknadsorientering för Marknadschefen innebär att sätta kunderna i främsta fokus utifrån deras 

behov och förväntningar så att företaget kan tillfredsställa dem. ”Det handlar hela tiden om att utgå 

från kundens behov och kundens perspektiv för att kunna implementera det i arbetet”, säger 

Marknadschefen. Gruppchefen menar att ”Det är att skaffa sig en uppfattning om vad kunden 

tycker om en specifik fråga, ett specifikt ämne eller om oss som bolag. Oberoende om uppfattningen 

är positiv eller negativ är det ett underlag för oss när vi arbetar med våra kundrelationer”. Enligt 

Marknadschefen är marknadsorientering en naturlig del av företagets verksamhet, ”Kunderna är 

vår näring”. Marknadschefen säger att arbetet med marknadsorientering är av vikt för företaget, 

“Tar man inte hand om kunderna så slår det tillbaka på företaget och varumärket och på de 

ekonomiska konsekvenserna. Är man inte nöjd kanske man vänder sig till en annan hyresvärd”. 

Marknadsorientering kan påverka företagets resultat i stor utsträckning, menar Marknadschefen. 

“Kunderna som gör företagets rykte, marknadsorienteringens påverkan är därför total. Har vi 

nöjda kunder får vi väldigt mycket goodwill tillbaka på det och är det missnöjda så märks det 

direkt”, berättar Gruppchefen.  

4.4.2. Insamling av information  

Gruppchefen berättar att företaget framförallt använder NKI-undersökningar för att samla 

information om hyresgästerna. Gruppchefen berättar att undersökningen görs på årlig basis, 

vartannat år omfattar undersökningen alla hyresgäster och vartannat år 10-15% av hyresgästerna. 

”NKI-undersökningen ger svar på vad våra kunder tycker på en skala från missnöjd till mycket nöjd 

och det finns även fria fält att fylla i. Vi får också information om vad hyresgästerna tycker om vår 

personal som är ute och jobbar vid fastigheterna, vad som saknas och vad som är bra”, förklarar 
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Gruppchefen. Marknadschefen berättar att de samlar information om hyresgästerna genom att 

kontinuerligt utföra en varumärkesundersökning, vilken omfattar hur hyresgästerna och människor 

som potentiella hyresgäster generellt uppfattar företaget. Vid nyproduktion samlas information in 

om hyresgästernas behov även genom externa undersökningar som exempelvis 

bostadsrättsförmedlingen och Aktiv Bo utför, säger Gruppchefen. Marknadschefen säger att det är 

det är den formella informationsinsamlingen företaget arbetar med.  

Den informella insamlingen av information kommer främst in via företagets kundservice, 

kontaktkanalerna är främst mail, telefon och växel, säger Gruppchefen. Marknadschefen berättar att 

de övriga kontaktkanaler företaget har till hyresgästerna är företagets webbplats och att de finns 

tillgängliga på sociala medier. Marknadschefen säger att information även kan samlas in av service- 

och annan personal ute på området som till vardags möter hyresgästerna i deras hem. Vid specifika 

frågeställningar, från företagets perspektiv, kan hyresrättsmöten eller bomöten anordnas med 

hyresgästerna för att få information om hyresgästernas åsikter och tankar. På så sätt kan en plan 

anpassad efter alla läggas upp, berättar Gruppchefen. 

4.4.3. Spridning av information  

Företaget använder ett flertal informationshanteringsprogram för att samla den information som 

kommer in, ”Det är allt ifrån affärsstödsystem till, förvaltningssystem till kundsystem till vårt 

Intranät där vi samlar mycket information. Vi har inget heltäckande system, utan vi har det 

heltäckande i tvärsnitt för verksamheten, systemen kompletterar varandra och kan förklaras vara 

som en sorteringsfunktion för informationen”, berättar Marknadschefen. All informationen som 

samlas in registreras i de olika systemen, berättar Gruppchefen. Företaget har en policy för intern 

kommunikation som de arbetar efter. Policyn innebär att de anställda ska arbeta med 

informationsspridning via Intranätet så att alla inom företaget har tillgång till all information. 

Marknadschefen menar att ”Det är viktigt att man har tillgång till den informationen som är 

relevant och som du är berörd av som medarbetare på företaget”. Utöver det innebär policyn även 

att kontorsmöten hålls där hela kontoret samlas på respektive marknad där företaget är etablerade, 

berättar Gruppchefen. Gruppchefen framhåller att frågor och information som kommer in via 

kundtjänst även alltid behandlas genom intern direkt kontakt på företaget och registreras på ett 

ärendehanteringssystem. Marknadschefen förklarar att företaget strävar efter att upprätthålla det 

fysiska mötet mellan de anställda på grund av att det är ett sätt som företaget arbetar med för god 

kunskapsöverföring. 

Gruppchefen berättar att NKI-undersökningen bryter ner informationsunderlaget per område och 

per fastighet och tilldelas respektive grupp som arbetar och har ansvaret för det området de gäller, 
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sedan diskuteras informationen och underlaget inom grupperna. Det finns en upparbetad rutin för 

spridning av informationen från NKI-undersökningen. “Först informeras den interna personalen 

genom bland annat möten, sen håller vi även partnerträffar. Vi har inte egen servicepersonal på 

plats, de är externt upphandlade samarbetspartners. De bjuds in på möten så och på så sätt ser vi 

till att de får förståelse för vår verksamhet och kan jobba med oss för att tillfredsställa 

hyresgästerna och våra mål”, säger Gruppchefen. 

4.4.4. Företagets respons på informationen  

Enligt Marknadschefen använder företaget informationen som samlats om hyresgästernas behov 

som ett beslutsunderlag, åtgärdsunderlag, budgetunderlag, underlag för utveckling och utformning 

av service och personal samt som ett underlag för återkoppling på både kort och lång sikt. 

Gruppchefen säger att “Vi mäter oss mot branschindex i kundundersökningen. De är ett företag som 

utför det åt oss och mäter våra resultat och jämför mot branschen. NKI-undersökningen är vårt 

främsta och största underlag för att veta vad våra kunder tycker, det stöder vårt arbete under hela 

året”. Informationen är till stor nytta, men används inte för att få in nya hyresgäster. Företagets 

lediga bostäder lämnas till största del till bostadsförmedlingens kö och på så sätt blir företaget 

tilldelade hyresgäster, säger Gruppchefen. 

För att tillfredsställa hyresgästernas behov är NKI-undersökningen en viktig parameter, menar 

Marknadschefen. ”Om önskemål finns om förändringar i sitt boende eller om man är missnöjd med 

något så ett behov inte uppfylls i en fastighet framkommer det tydligt. Det kan då identifieras och 

åtgärder samt strategier utarbetas utefter det”, berättar Gruppchefen. Marknadschefen berättar att 

vilka åtgärder som görs skiljer sig åt stort beroende på utvecklingsmöjligheter och önskemål men de 

åtgärder som företaget dagligen arbetar med är de som är mest nära och påverkar hyresgästen i det 

egna boendet. Att hyresgästerna känner trygghet och säkerhet samt att det hålls rent och snyggt är 

viktigt, framhåller Gruppchefen. 

På lång sikt anser Marknadschefen att de uppfyller hyresgästernas behov genom att de arbetar för 

den långsiktiga överlevnaden för fastigheternas och lägenheternas skick. Utveckling, miljöarbete 

och nyproduktion är några delar som ingår i det långsiktiga arbetet. ”Vi visar medvetenhet om det 

långsiktiga engagemanget genom extern information så att hyresgästerna vet att vi tar tag i det”, 

säger Gruppchefen. På kort sikt handlar det om akuta och direkta åtgärder som kan komma utifrån 

olika behov från hyresgästerna, berättar Marknadschefen. Marknadschefen menar att ”Det som görs 

på kort sikt idag ska även funka på lång sikt”. 
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Vid nyproduktion anser Gruppchefen att företaget i större omfattning kan arbeta utifrån det 

hyresgästerna vill ha, ”Där kan vi själva styra hur lägenheterna ska se ut så där tas stor hänsyn till 

kunders behov och önskemål”. ”Vi arbetar tajt med arkitekter och andra aktörer för att bygga 

något som är attraktivt för kunden. Både som produkt och utifrån andra parametrar som miljö 

bland annat. Information som samlats om hyresgästernas behov används för att avgöra vad som är 

attraktivt och vad som kan användas. Vi försöker hela tiden arbeta, bygga och utveckla lite över 

kraven som finns gällande både miljöfrågor, hyresgästernas förväntningar och stadgar”, anser 

Marknadschefen. När det gäller befintliga fastigheter är fokus på att modernisera och tänka i helhet 

och även med fokus på att hyresgästerna ska uppleva sitt boende som tryggt och säkert, menar 

Gruppchefen. Företaget försöker även hjälpa hyresgästerna med att tillfredsställa deras behov 

genom att erbjuda lägenheter som är under uppsägning eller nyproduktion och genom interna byten 

mellan hyresgästerna, berättar Gruppchefen. Marknadschefen berättar att de med kontinuitet mäter 

och följer upp företagets åtgärder och hyresgästernas behov för att få kännedom om företaget 

tillfredsställer hyresgästernas behov och för att se vart de kan krävas mer arbete, berättar 

Gruppchefen. 

4.4.5. Vakanser  

Marknadschefen berättar att företaget har ett fullt uthyrt hyresbestånd och att de inte har några 

vakanser eller problem med uthyrning av sina lägenheter. Marknadschefen menar att ”De vakanser 

som förekommer är endast vid omflyttning eller om någon lägenhet med avsikt ställs tom för 

renovering”. Gruppchefen anser att det enkla svaret till att de inte har några vakanser är att 

bostadsmarknaden är överhettad och fortsätter med att ”Jakten på ett förstahandskontrakt pågår 

ständigt och köerna växer”. Marknadschefen säger att “Det finns en anledning till att vi har 

bostäder koncentrerade till storstäderna i rätt lägen. Det är en medveten strategi att bygga och ha 

lägenheter där efterfrågan är stark”. Marknadschefen menar att ”Det är utbud och efterfrågan som 

är den främsta anledningen till att företaget inte har några vakanser”. 

Gruppchefen anser att faktorer utöver det som kan ha påverkan på vakansgraden är hyresnivån, 

människors betalningsbenägenhet, uppfattning om områden och rykten, räntenivån och ekonomin i 

samhället det vill säga möjligheten att ta lån för bostadsrätter. Gruppchefen anser att 

marknadsorientering ur ett kundperspektiv är en del som företaget inte arbetar med när det gäller 

hantering av vakanser på grund av att företaget blir tilldelade sina hyresgäster. “Vi lämnar våra 

hyreslägenheter till bostadsförmedlingens bostadskö och uthyrningen sköts således av dem. 

Hyresgästerna kommer per automatik via ett kösystem som inte vi påverkar”, berättar Gruppchefen. 

Den insamlade informationen skulle kunna vara till hjälp om företaget hade vakanser, menar 
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Marknadschefen men att det inte är aktuellt i deras fall. Marknadschefen berättar att den insamlade 

informationen är den faktor som hjälper företaget att tillfredsställa hyresgästerna men är inte 

kopplat till vakanser. 

Gruppchefen uppfattar att marknadsorientering kan påverka vakansgraden i större utsträckning när 

det gäller nyproduktion, Gruppchefen berättar att, “Vid uthyrning av nyproduktion hyr vi ut 50 % 

och bostadsförmedlingen 50 %, då kan information behöva samlas om nuvarande hyresgäster samt 

intressenter.” 

 

4.5. Sammanfattning av empiri  

För att få en översikt över företagens arbete med marknadsorientering samt för att lättare kunna 

urskilja skillnader och likheter mellan företagen har vi satt samman en tabell med hjälp av 

nyckelområden som sammanfattar den empiriska insamlingen i vår studie. Tabellen presenteras på 

nästkommande sida. 
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Observationer 

 
Direkt kontakt 

Hyresrättsmöten 
Bomöten 

 
Spridning 

 
Informations-

system 

 
Informations-

ärendehanteringsprogr
am 

Intranät 
 
 

 
Olika fastighetssystem 

Intranät 

 
Inloggning till portal 

hos extern 
undersökningsaktör 

 
Intranät  

Affärsstödsystem 
Ärende-

hanteringssystem 
Förvaltningssystem 

m.fl. 
 

 
Strategi för 

informations-
spridning 

 
Information 

publiceras på 
intranätet och de olika 

systemen så att alla 
har tillgång. 

 
Bokmöten 

Utbildningar 
Förvaltnings-
konferenser 

Interna mail till 
berörda personer och 

avdelningar 
 

 
Information publiceras 

på intranätet och de 
olika systemen så att 

alla har tillgång 
 

Månadsmöten 
Gemensamma träffar 

Arbetsgrupper 
Förvaltningsmöten 

Arbetsmiljö-
kommittéer 
 Delning av 

mötesprotokoll 
Internutbildning 
Utbildningsdagar 

 
Alla avdelningar har 

tillgång till 
informationen via 

portalen. 
 

Workshop 
 

Information delas 
upp och sprids till 
berörd avdelning. 

 
 

 
Information registreras 
på intranät och de olika 
systemen så att alla har 

tillgång. 
 

Policy för intern 
kommunikation, allt 
skall publiceras på 

intranätet. 
 

Information delas upp 
och sprids till ansvarig 

avdelning. 
 

Interna dialoger 
Möten 

Partnerträffar 
Fysiska mötet mellan 

anställda 
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Respons 

 
Implementering 
av information 

 
Används som ett 

beslutsunderlag för  
strategier, budget, 

planering och 
åtgärder. 

 

 
Används som ett 

beslutsunderlag för  
strategier, budget, 

planering och åtgärder. 

 
Används som ett 

beslutsunderlag för 
planering och 

åtgärder. 

 
Används som ett 

beslutsunderlag för  
strategier, budget, 

planering, åtgärder och 
återkoppling. 

 
Åtgärder som 
vidtas utefter 
informationen 

 
Underhåll och 
renovering av 

fastigheter, 
lägenheter och 

områden. 
Miljöarbete 

Trygghets- och 
säkerhetsåtgärder 

 
Underhåll och 
renovering av 

fastigheter, lägenheter 
och områden. 

Utveckling 
Utformning av service 

Investeringar 
Utbildning av personal 

Trygghetsåtgärder 
 

 
Underhåll och 
renovering av 

fastigheter, 
lägenheter och 

områden. 
 
 

 
Underhåll och 
renovering av 

fastigheter, lägenheter 
och områden. 
Miljöarbete 
Utveckling 

Nyproduktion 
Modernisera boendet 

Trygghet och 
säkerhetsåtgärder 

 
 

Förutsättning för 
att tillfredsställa 
kundernas behov 

 
Vara tillgängliga 

Kontroller 
Besiktning 
Marknads-
orientering 

 
Vara tillgängliga 

Visa engagemang i 
hyresgästerna, i arbetet 

och som hyresvärd. 
Uppföljning 

Fokus på kvalité 
Marknadsorientering 

Interna byten 
 

 
Vara tillgängliga 
Fokus på kvalité 

Uppföljning 
 

 
Visa medvetenhet och 

engagemang i 
hyresgästerna 

 
Uppföljning 
Interna byten 

 
Arbetet med 
marknads-

orientering i 
relation till kund-
tillfredsställelse 

 

 
Viktigt för att 
tillfredsställa 

kunderna 

 
Viktigt för att 

tillfredsställa kunderna 

 
Viktigt för att 
tillfredsställa 

kunderna 

 
Viktigt för att 

tillfredsställa kunderna 
 

 
Vakans 

 
Vakanser i 
dagsläget 

 

 
 

Ja 

 
Nej, endast 

omflyttnings och 
renoveringsvakans 

 

 
Nej, endast 

omflyttnings och 
renoveringsvakans 

 

 
Nej, endast 

omflyttnings och 
renoveringsvakans 

 
Faktorer med 
inverkan på 

vakansgraden 

 
Rykte 
Hyra 

Arbetslöshet 
Marknads-
orientering 

Socialt engagemang 
av företaget 

 Förutsättningar  
i orten 

 
 

 
Läge 

Kunskap 
Marknadsorientering  
Utbud och efterfrågan 

Konjunktur 
Ränta 

Bostadsbyggande  
Politiska beslut 

 God service- och 
förvaltningsnivå 

 

 
Hyra 

Utbud och 
efterfrågan 
Området 

Kommunikations-
möjligheter 

 

 
Hyra 
Läge 

Utbud och efterfrågan 
Attraktiv produkt 

Betalningsbenägenhet 
Uppfattning och rykte 

Räntenivån 
Ekonomin i samhället 

 

 
Arbetet med 
marknads-

orientering i 
relation till 
vakanser 

 
Viktigt för att kunna 

göra rätt 
investeringar utefter 

hyresgästernas 
behov för att minska 

vakanserna 

 
Viktigt ur ett 

långsiktigt perspektiv 
för att minska 

omflyttningsvakanser  
 

Delvis påverkan på 
positiv vakansgrad 

men inte viktigt för att 
förhindra vakanser 

 

 
Viktigt ur ett 
långsiktigt 

perspektiv för att 
minska 

omflyttnings-
vakanser. 

 
Inte viktigt för att 
förhindra vakanser 

 
Inte viktigt, företaget 

blir tilldelade sina 
hyresgäster via extern 

bostadskö 

 

Tabell 3: Nyckelområden empiri. Källa: Egen.  
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5. Analys  

I detta kapitel presenteras studiens analys med utgångspunkt från studiens resultat. Analysen 

fokuseras till att besvara studiens syfte genom att utgå från de centrala forskningsfrågorna. Den 

teoretiska referensramen ställs mot resultatet av den empiriska insamlingen för att kunna gå 

djupare in i materialet. Analysens olika delar presenteras under rubriker som är kopplade till 

studiens centrala forskningsfrågor. Det är genom analysen vi avser att nå ökad förståelse för hur 

företagen uppfattar sitt arbete med marknadsorientering, hur de tillfredsställer hyresgästernas 

behov och hur det är kopplat till vakanser. 

5.1. Marknadsorienteringens innebörd för fastighetsföretagen  
När respondenterna själva fått förklara vad marknadsorientering innebär för dem visar intervjuerna 

att alla företag är överens om att det handlar om att utgå från hyresgästernas behov. Företag B och 

företag D är eniga om att marknadsorientering handlar om att ha kunden i fokus. Det är i enlighet 

med vad Urde et al. (2011) diskuterar, det vill säga att kundernas behov och önskemål är grunden 

till arbetet med marknadsorientering och Rasilas (2010) teori om att det är av stor vikt att företagen 

fokuserar på kunderna då det är de som gör att ett företag hålls levande. På motsvarande sätt finns 

samma enhetliga mönster i respondenternas beskrivning av vad marknadsorientering innebär. I 

företag A innebär marknadsorientering mot kund att ha en bra dialog med hyresgästerna på deras 

marknader som de anser är en stor del av vad marknadsorientering innebär. Företag B och företag C 

svarar båda att det handlar om att lyssna på kunden medan företag C även nämner att det handlar 

om att ha en bra kommunikation med hyresgästerna så att de är delaktiga i arbetet, vilket är i 

enlighet med svaren från företag A. Utöver det nämner företag B att ett väl bemötande och god 

service är viktiga aspekter i arbetet. Det bekräftas av Palm (2013) som säger att bra service till 

kunderna är en avgörande faktor för att företag ska ha möjlighet till framgång och att bra service 

ingår som del i arbetet med marknadsorientering mot kund. 

Företagen framhåller att föra en dialog, kommunicera, lyssna och bemöta hyresgästerna är ett sätt 

att visa att de värdesätter hyresgästernas åsikter och behov genom att vara lyhörda för vad 

hyresgästerna tycker. Enligt Högberg & Högberg (2000) är det viktigaste för kunderna, att bli 

uppmärksammade och hörda. En dialog bör ständigt föras för att få kännedom om kundernas behov 

och önskemål och det gäller för fastighetsföretag att aktivt lyssna för att finna vad kunderna 

efterfrågar (Bagozzi et al., 2012; Gerdemark, 1997a; Gerdemark, 1997a). Av svaren framgår att det 

är något som samtliga företag i större eller mindre omfattning eftersträvar. 

Datainsamlingsmaterialet visar att företag C är mitt i en övergång från att vara produktfokuserade 

till att bli marknadsorienterade ur ett kundperspektiv. Företag C menar att fokus tidigare har varit på 
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underhåll av fastigheterna men att tanken är att de ska arbeta mer marknadsorienterat mot 

hyresgästerna, vilket Urde et al. (2011) framhåller är i högsta grad aktuellt. Denna övergång 

stämmer överens med Palm (2011) studie, som säger att fastighetsföretag tidigare var 

produktorienterade men att företagen idag har skiftat fokus till att vara med marknadsorienterade ur 

ett kundperspektiv.    
 

5.2. Insamling av information  
Att samla information är en förutsättning för att initiera arbetet med marknadsorientering (Lee et al., 

2015; Kumar et al., 2011; Zebal & Goodwin, 2012). Zebal & Goodwin (2012) menar att 

insamlingen innebär att företag uppmuntrar kommentarer och åsikter från kunderna för att företag 

skall kunna få förståelse för och engagera sig i kunderna. Det överensstämmer med respondenternas 

svar då samtliga företag arbetar med informationsinsamling och att företagen uppmuntrar 

hyresgästerna att uttrycka sina behov och önskemål. Det ger hyresgästerna kännedom om att 

företaget är engagerade i och har en vilja att tillfredsställa dem, vilket kan påverka deras upplevelse 

av företaget på ett positivt sätt (Keiningham et al., 2015). Företag A, B och D arbetar med 

undersökningar utifrån olika index och externa källor som omfattar information som de inte direkt 

får från hyresgästerna. Det visar att företagen visar en vilja att ta del av information och identifiera 

behov utöver de som deras egna hyresgäster direkt har uttalat. Det är i linje med vad tidigare 

forskning inom marknadsorientering tagit upp som framhåller vikten av att samla den kunskap som 

krävs för att kunna förstå och tillfredsställa kundernas behov, inte bara de uttalade och nuvarande 

utan även de latenta och framtida (Gountas, Gountas & Mavondo, 2014; Kohli & Jaworski, 1990; 

Slater & Narver, 1998; Urde, Baumgarth & Merrilees, 2011). 

 

Att samtliga företag arbetar med informationsinsamling är bekräftat och svaren visar att 

respondenternas avsikt med insamlingen är i enlighet med Lee et al. (2015) och Sørensen (2009) 

teori om att det görs för att kunna tillfredsställa företagets nuvarande och potentiella hyresgäster. 

Insamling av information kan ske genom både formella och informella sätt (Kohli & Jaworski, 

1990; Pitt, Caruana & Berthon, 1996; Rollins, Bellenger & Johnston, 2012a). 

Som formell insamling arbetar alla företag med kundundersökningar i olika form. Kohli & Jaworski 

(1990) säger att det är i den utsträckning företag arbetar med informationsinsamling som avgör hur 

framgångsrika företag är i sitt arbete med marknadsorientering. Svaren visar att Företag C endast 

arbetar med kundundersökningar medan företag A, B och D även arbetar med formell 

informationsinsamling genom att genomföra olika externa undersökningar. Företag D utmärker sig 

gentemot de andra företagen genom att de även genomför varumärkesundersökningar. Empirin 
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visar en klar koppling till att det är genom olika marknadsforskningsfrågor och olika 

undersökningar och rapporter (Kohli & Jaworski, 1990; Rollins, Bellenger & Johnston, 2012a) som 

den formella informationen kan erhållas så att hyresgästernas kärnbehov kan identifieras (Pitt, 

Caruana & Berthon, 1996). Slater & Narver (1998) framställer dock att kundundersökningar inte är 

helt säkra indikatorer på vilka kundernas behov är. Företag som samlar in information från fler 

källor än endast att genomföra kundundersökningar, som företag A, B och D, får säkrare kunskap 

om vilka de verkliga behoven är, då de olika informationsunderlagen kan komplettera varandra 

(Rollins, Bellenger & Johnston, 2012b; Sørensen, 2009). 

Den informella insamlingen av information förklaras av Rollins et al. (2012a) vara det som inte 

strategiskt samlas in eller det som kommer oförutsett till företagets kännedom. Samtliga företag har 

en kundserviceavdelning som framställs i första hand finnas för att företagen alltid ska vara nåbara 

vid de oförutsedda händelser och frågor som kan uppstå. Kontaktkanaler som gemensamt finns i 

svaren är företagens hemsida och administrativa verktyg som telefon, mail och växel. Företag B har 

dessutom en kundsupport och app och företag D finns även på sociala medier. Alla de fyra 

intervjuade företagen framställer att de har kontinuerlig kontakt med hyresgästerna genom att 

företagens fastighetsförvaltare och servicepersonal befinner sig ute på fastighetsområdena. Svaren 

visar att företagen värdesätter att möta hyresgästerna och det kan kopplas till Rasila (2010), som i 

sin studie berättar att ett sådant engagemang av företag kan bidra till att utveckla nära och starka 

relationer mellan hyresgäst och hyresvärd. Det finns skillnader i svaren och det är att företag A, B 

och C även arbetar kontinuerligt med observationer ute vid fastigheterna. Företag B och D samlar in 

information vid olika möten med hyresgästerna och företag B sticker ut i svarsfrekvensen genom att 

företaget även samlar in information genom hyresrättsförhandlingar, intervjuer och 

felanmälanstatistik. I svaren kan det utläsas att företagen generellt lägger stor vikt och tid på att 

samla information om hyresgästerna på flertalet olika kontaktytor. 

5.3. Spridning av information 

Enligt Kohli & Jaworski (1990) innebär arbetet med marknadsorientering att informationen som 

samlats måste spridas i företaget, vilket samtliga företag i studien arbetar med. Från de empiriska 

resultaten kan det säkerställas att alla de deltagande företagen arbetar med informationssystem där 

information som kommit till företagens kännedom genom olika kanaler registreras. Samtliga företag 

betonar att informationen som samlats ska vara tillgänglig för alla inom företaget. I företag A, B 

och D ska all information publiceras på företagens Intranät och de olika 

informationshanteringssystem som företagen använder sig av. I företag C framhålls det att alla på 

företaget har tillgång till kundinformationsunderlaget via en extern portal. Empirin är således i 
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enlighet med teorin som säger att information kan spridas genom olika datahanteringssystem inom 

företaget (Kohli & Jaworski, 1990; Rollins, Bellenger & Johnston, 2012a). Även är empirin 

överensstämmande med teorin om att alla kan ta del av och nyttja informationen, vilket bidrar det 

till att hela företaget tillsammans kan arbeta mot att tillfredsställa kunderna (Rollins, Bellenger & 

Johnston, 2012b; Sørensen, 2009). Svaren visar att även om alla företagen arbetar med att 

informationen ska finnas tillgänglig för alla anställda på företaget, så är fokus att sprida 

informationen till den avdelning informationen berör. Således visar svaren att informationen som 

sprids till berörd avdelning är ur ett strategiskt syfte för att informationen mest effektivt ska kunna 

utnyttjas och bearbetas vidare. Det kan kopplas till den teoretiska referensramen om att ett företags 

resurser och information som samlats måste spridas och utnyttjas effektivt för att ett samordnat 

arbetssätt kan uppnås (Narver & Slater, 1990). 

Kohli & Jaworskis (1990) teori säger att informationsspridning även sker genom möten av olika 

slag, informationsblad och även genom exempelvis samtal mellan individer. För att sprida 

information till berörda avdelningar visar svaren att företagen arbetar på ett flertal sätt och med 

olika strategier samt att arbetet etableras i olika utsträckning i enlighet med teorin. Företag C delar 

upp informationen efter workshopen till de avdelningar informationen främst berör. Företag A utför 

bokmöten, utbildningar, förvaltningskonferenser och arbetar i stor omfattning med interna mail. 

Företag B arbetar med hierarkiskt upplagda månadsmöten, gemensamma träffar, förvaltningsmöten, 

arbetsmiljökommittéer, delning av mötesprotokoll, internutbildning och andra utbildningsdagar. I 

svaren från företag D framhålls det att de arbetar med det fysiska mötet mellan de anställda, interna 

dialoger, möten och partnerträffar där företaget sprider information till externt anställda 

entreprenörer. 

Företagens arbete med spridning av information inom företaget kan utefter svaren tolkas vara i 

enlighet med teorin (Jaworski & Kohli, 1993; (Lee et al. 2015; Rollins, Bellenger & Johnston, 

2012a; Rollins, Bellenger & Johnston, 2012b). Samtliga företag arbetar effektivt med spridning av 

information inom företaget då alla avdelningar aktivt deltar i arbetet (Lee et al., 2015; Zebal & 

Goodwin, 2012). 

5.4. Företagets respons på informationen 
Resultatet visar att samtliga företag använder den insamlade informationen om hyresgästerna som 

ett beslutsunderlag. Företagen utarbetar strategier, planering och åtgärder utefter kundinformationen 

som de arbetar med för att tillfredsställa hyresgästernas behov. Det går i enlighet med teorin, då 

Rollins, Bellenger & Johnston (2012a) berättar att kundinformationen som företaget har samlat in 

samt spridit inom företaget inte har någon betydelse om inte företaget använder informationen som 
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ett beslutsunderlag. Forskarna menar att om inte företaget implementerar kundinformationen i 

arbetet, kommer företagets resultat och affärsprestationer inte att förbättras. Att samtliga företag 

implementerar informationen som ett beslutsunderlag till deras arbete påverkar således företagens 

resultat av marknadsorientering positivt och är därmed överensstämmande med Pitt et al. (1996) 

teori som menar att resultaten från kundundersökningar leder till tydliga direktiv för företag att 

arbeta utefter. 

Svaren visar att företagen vidtar åtgärder i olika utsträckning utefter kundinformationen. Företag B 

och företag D utmärker sig särskilt i svaren då de arbetar med beslutsunderlagen i större omfattning 

än de andra företagen. Det indikerar på att de tar större hänsyn till hyresgästernas behov och att 

hyresgästerna således får en större påverkan på företagets arbete. Genom att hyresgästerna kan 

påverka företagens arbete i större utsträckning, kan Keiningham et al. (2015) teori kopplas om att 

hyresgästernas reaktion på att deras behov samt önskemål bättre kan bli uppfyllda och det leder 

således till att de blir tillfredsställda i större omfattning. 

Samtliga företag utför åtgärder som renovering och underhåll av fastigheterna, lägenheterna och 

fastighetsområdena för att tillfredsställa hyresgästernas behov men företag A och företag D sticker 

ut genom att de har ett miljötänk i arbetet. Respondenternas svar visar att företag B använder 

informationen för att utbilda de anställda på servicenivå samt på kundservicenivå i det dagliga 

arbetet. Företag B använder även informationen för att planera framtida mål och investeringar för 

företaget. Företag D använder informationen vid nyproduktion, för att planera hur lägenheterna ska 

se ut och för att modernisera befintliga lägenheter som företaget besitter. Företaget D menar att 

informationen som har samlats in gällande hyresgästernas behov används bland annat för att bygga 

och utveckla lägenheterna efter hyresgästernas behov och önskemål. Företagens åtgärdsval går 

således att koppla till den teoretiska referensramen, där Jaworski & Kohli (1993) och Kohli & 

Jaworski (1990) berättar att reaktioner och åtgärder som utformas utifrån kundinformationen, kan 

vara hur företaget ska arbeta med service samt produkt- och utvecklingsval. Zebal & Goodwin 

(2012) berättar att åtgärderna även kan omfatta design- och förändringsval. 

Att tillfredsställa hyresgästernas behov framställs av svaren vara ett stort fokus som alltmer blir 

prioriterat för samtliga företag. Företagens fokus på kundtillfredsställelse framhålls vara på grund 

av att om hyresgästerna inte är nöjda med sitt boende, kan hyresgästerna inte lita på att hyresvärden 

heller arbetar mot att uppfylla hyresgästernas behov, vilket kan bidra till att negativa konsekvenser 

för företaget uppstår (Rasila, 2010). Företagens fokus på hyresgästerna går i enlighet med Hallowell 

(1996) konstaterande om att företag bör sträva efter att tillfredsställa alla kunder då 

kundtillfredsställelse, är relaterat till lojala kunder, vilket i sin tur påverkar företagets lönsamhet. 
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Cauzo Bottala & Revilla Camacho (2013) poängterar att det är kundtillfredsställelse som bidrar till 

att företagen kan uppnå sina mål. Av den anledningen visas det, utifrån den empiriska insamlingen, 

att företag B och företag D arbetar med att visa engagemang i hyresgästerna. Svaren visar att 

företag A, B och C dessutom prioriterar att alltid vara tillgängliga för hyresgästerna, vilket utifrån 

svaren framhävs vara viktigt för att hyresgästerna ska känna sig trygga och kunna lita på sin 

hyresvärd. Enligt teorin är ett sådant arbetssätt och engagemang gynnsamt för att utveckla goda 

relationer mellan hyresvärd och hyresgäst (Rasila, 2010). 

Zebal & Goodwin (2012) säger att företag bör ta hänsyn till kundernas individuella karaktärer och 

egenskaper. Företag behöver erbjuda produkter och tjänster som är anpassade till kunderna som 

individer (Ong, Yeap & Ismail, 2015). Samtliga företag arbetar för att uppfylla hyresgästernas 

behov men svaren visar inte att företagen ser hyresgästerna som individer med individuella behov, 

utan snarare att de ser alla hyresgäster som en grupp med generellt samma behov. Om företagen 

skulle ha möjlighet att se till de individuella behoven hos hyresgästerna skulle deras lägenheter och 

tjänster kunna utvecklas och således öka kundtillfredsställelsen (Slater & Narver, 1998). Enligt 

Westlund et al. (2005) är denna bristande syn på hyresgästerna vanlig inom fastighetsbranschen. 

Utifrån teorin kan det tolkas ge en indirekt negativ påverkan på kundtillfredsställelsen, då det kan 

tydas att fastighetsföretag fortfarande har delar kvar som de bör arbeta med för att öka 

kundtillfredsställelsen, att ta hänsyn till hyresgästerna som individer. Vilket går i enlighet med 

Högberg & Högberg (2000) som berättar att fastighetsbranschen egentligen är ett typexempel på där 

företagens erbjudanden måste anpassas utefter hyresgästerna. 

Resultatet visar att samtliga företag arbetar för att tillfredsställa hyresgästernas behov både på kort- 

och lång sikt, men i olika omfattning. Företag B och företag C framhåller att det är viktigt att 

fokusera på lägenheternas kvalité. Företag B och C menar att de investerar mycket pengar på att 

lägenheter ska ha hög kvalité, för att allt ska fungera för hyresgästerna, så att de känner sig trygga 

och nöjda. Företag B och C resonemang kan kopplas till Keiningham et al. (2015) som framhäver 

att det idag är vanligt att företag lägger stora kapital på investeringar för att öka 

kundtillfredsställelsen. Företag B framhåller att kortsiktiga investeringar är nödvändigt för att 

företag på långsikt ska få ökad kundtillfredsställelse och nå förbättrad lönsamhet. Det kan knytas 

samman till Sørensen (2009) teori om att företag kan behöva utföra kortsiktiga utgifter för att kunna 

utveckla långsiktiga strategier och få förbättrad lönsamhet. Cauzo Bottala & Revilla Camacho, 

(2013) framhåller att kortsiktiga lönsamhetsprestationer är viktigt då det gynnar långsiktig 

lönsamhet i företag, vilket är i enlighet med företag B resonemang. 
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Kohli & Jaworski (1990) och Kumar et al. (2011) berättar att kundtillfredsställelse uppstår när 

företag överträffar kundernas behov samt förväntningar och när de genererar överlägset värde. 

Resultatet visar att företag B och företag D anser att de generar överlägset värde genom att de 

arbetar med internt byte av lägenheter för att tillfredsställa hyresgästernas behov. Det visar att 

företag B och företag D arbetar steget längre för att öka kundtillfredsställelsen hos hyresgästerna, då 

de ger hyresgästerna möjlighet att flytta till en annan lägenhet som passar bättre utefter 

hyresgästernas behov. Ytterligare en handling som enligt företag B, C och D anses generera 

överlägset värde och överträffa hyresgästernas förväntningar är att de genomför uppföljningar av 

åtgärderna, för att se vad de olika genomförda åtgärderna har gett för resultat. Det underlättar för 

företagen att få kännedom om de tillfredsställer hyresgästernas behov eller om mer behöver göras 

samtidigt som det visar att företagen värdesätter och lyssnar på hyresgästernas önskemål och behov. 

Det går i enlighet med Kohli & Jaworski (1990) och Korhonen-Sande (2010) som konstaterar att 

företag behöver arbeta med att vara uppmärksamma och visa lyhördhet till kundernas behov och 

önskemål för att kunna uppnå kundtillfredsställelse. 

Företag D använder underentreprenörer för att utföra diverse arbetsuppgifter, vilket gör att 

hyresgästerna möter underentreprenörerna istället för de anställda som representerar 

fastighetsföretaget. Högberg & Högberg (2000) framhäver att arbetet med marknadsorientering ur 

ett kundperspektiv är viktigt då fastighetsföretag och hyresgäster ofta har långa relationer. Det visar, 

enligt Westlund (2005), att fastighetsföretagen inte prioriterar att tillfredsställa hyresgästernas 

behov då inga långsiktiga relationer med hyresgästerna kan utvecklas direkt till hyresvärden. 

Utifrån teorin kan det därmed utläsas att om företag D haft personal anställda direkt av företaget, så 

skulle det kunna bidra positivt till att företaget direkt kan utveckla långsiktiga relationer med 

hyresgästerna (Rasila, 2010). 

5.5. Vakanser   

Den empiriska insamlingen visar att företag A har vakanser i dagsläget och de anser att deras 

vakanser kan bero på hög arbetslöshet och ekonomiska förutsättningar som generellt finns på orten. 

Det kan kopplas till Wheaton (1990) som belyser att vakansgradernas skillnader relateras till 

aktiviteter som finns på marknaden d.v.s. externa faktorer. Att företag A har vakanser förklaras 

även vara på grund av att företaget har fastigheter i bostadsområden med dåligt rykte. Det går i linje 

med Thalmann (2012) teori om att vakanser kan uppstå om bostadsområden har dåliga 

bostadsförhållanden. Företaget menar att det medför att det uppkommer svårigheter att få folk att 

vilja bo i ett bostadsområde som inte är väl omtalat. Utifrån dessa resonemang framkommer det 

därmed att det finns boendealternativ för de potentiella hyresgästerna att välja mellan på marknaden 
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där företaget har sina lägenheter. Det framhålls av den empiriska insamlingen att ett sådant 

boendealternativ inte alltid finns där efterfrågan är större än utbudet, utan att hyresgäster egentligen 

ska ha tur om de får en lägenhet eftersom köerna alltmer växer. Det lyser således fram i svaren att 

marknaden där lägenheterna är vakanta kan ha marknadsförhållanden där utbudet är större än 

efterfrågan, vilket är i motsats till de andra studerade företagen som inte har vakanser. Det lyser 

även fram i svaren att läget, vilket i sin tur kan anses vara kopplat till marknader, på fastigheterna är 

en stark faktor som företagen anser kan ha stor påverkan på vakansgraden generellt.  

 

Företag B, C och D har endast omflyttnings- och renoveringsvakanser. De menar att vakanser 

enbart uppkommer vid omflyttning samt när lägenheter ställs tomma för renovering. Företag B, C 

och D anser att det är på grund av att det är obalans mellan utbud och efterfråga som företagen inte 

har vakanta lägenheter. De menar att bostadsefterfrågan på marknaden är högre än utbudet och 

därmed har företagen inga vakanser i dagsläget. Wilhelmsson et al. (2011) tar upp att utbud och 

efterfråga på bostäder är en viktig faktor som måste tas i hänsyn vid mätning av vakansgrad inom 

olika fastighetsföretag. Wilhelmsson et al. (2011) resonemang om att befolkningsstorlek och hur 

marknaden växer eller minskar är därmed betydelsefulla faktorer som påverkar vakansgraden för de 

studerade fastighetsföretagen. På grund av den höga bostadsefterfrågan på marknaden där de är 

etablerade betonar företag B, C och D att de egentligen inte behöver arbeta med 

marknadsorientering ur ett kundperspektiv för att förhindra vakanser. Företagen menar att nya 

hyresgäster ständigt söker upp dem och att de därmed kontinuerligt kan hyra ut sina hyreslägenheter 

utan problem. Företag D utmärker sig genom att de framhåller att företaget blir tilldelade sina 

hyresgäster när de får en vakant hyreslägenhet. Företag D menar att de lämnar sina hyreslägenheter 

till bostadsförmedlingens bostadskö och på så sätt blir de tilldelade nya hyresgäster per automatik 

via kösystemet. Harris (1996) teori om att marknadsorientering är relevant under alla 

omständigheter blir således delvis irrelevant. Företagens svar om att efterfrågan är hög där de är 

etablerade kan dock tyda på likheter med det som Wheaton (1990) tar upp i sin studie om att 

vakansgrader på fastighetsmarknader beror på vilken marknad samt vilka områden som 

fastighetsföretagets lägenheter befinner sig på. Palm (2013) och Wilhelmsson et al. (2011) har 

kommit fram till att marknadsorientering ur ett kundperspektiv är ett centralt arbete för 

fastighetsföretag, men att det är lägre krav på fastighetsföretag i storstäder att arbeta med 

marknadsorientering eftersom utbudet ofta är lägre än efterfrågan på marknaden och därmed är det 

mindre risk att vakanser uppstår. Teorin är således relevant och giltig i relation till företag B, C och 

D resonemang då de tre företagen är belägna i tillväxtregioner och storstäder i Sverige. Företag A 

med vakanser, som är etablerade i en mindre ort i södra Norrland, överensstämmer således även 
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med teorin då företag A säger att marknadsorientering är utav vikt på grund av olika förutsättningar 

på orten och Palm (2013) framhåller att marknadsorientering är utav större vikt i mindre städer. 
 

Företag B och C poängterar att det ändå kan vara viktigt att arbeta med marknadsorientering ur ett 

kundperspektiv fast att de inte behöver det. Företagen menar att arbetet med marknadsorientering på 

lång sikt kommer bidra till kundtillfredsställelse som i sin tur kan leda till lönsamhet för företaget 

genom att omflyttningar minskar. De menar att det är större sannolikhet att hyresgästerna bor kvar i 

lägenheten om de trivs och är tillfredsställda och på så sätt minskar omflyttningsvakanserna. Det 

kan relateras till Westlund et al. (2005) som belyser i sin studie att det finns många betydelsefulla 

interaktioner mellan kundtillfredsställelse och lönsamhet och därmed behöver företag inom 

fastighetsmarknaden arbeta med marknadsorientering ur ett kundperspektiv.  
 

Svarsfrekvensen visar att företag C och D till viss mån även företag B inte finner något samband 

mellan marknadsorientering och vakansgrad. De menar att marknadsorientering hjälper företaget att 

tillfredsställa hyresgästernas behov men att det inte är viktigt i förhållande till hanteringen av 

vakansgraden. Det går emot Wilhelmsson et al. (2011) teori om att arbetet med 

marknadsorientering inom fastighetsmarknaden ger en positiv inverkan på företagens lönsamhet 

genom att det kan förbättra företags vakansgrad. Samtliga företag menar dock att 

marknadsorientering är viktigt i förhållande till positiva affärsresultat och lönsamhet. Alla företag är 

således i denna mening i enlighet med teorin om att affärsprestationer påverkas positivt av arbetet 

med marknadsorientering (Foley & Fahy, 2009; Kumar et al., 2011; McNaughton, Osborne & 

Imrie, 2002; Narver & Slater, 1990; Slater & Narver, 2000; Van Raaij & Stoelhorst, 2008; Zebal & 

Goodwin, 2012).  
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser som vi kommit fram till i vår undersökning. 

Slutsatserna presenteras utifrån studiens centrala forskningsfrågor för att således fullfölja studiens 

syfte. Kapitlet avslutas med studiens begränsningar och bidrag samt förslag på vidare forskning. 
 

I studien är en slutsats att samtliga privata fastighetsföretag arbetar med marknadsorientering i 

relation till kunderna i enlighet med den teoretiska modellen; insamling, spridning och respons. 

Företagens arbete med marknadsorientering är i stort likartade, skillnaderna ligger i vilken 

omfattning de anammat de olika stegen i strategin samt i vilken utsträckning de arbetar med 

informationen i företaget. 
 

Slutsatser utifrån studien är att företag A arbetar medvetet och strategiskt med marknadsorientering 

men har trots det hög vakansgrad. Det finns faktorer som inverkar på uthyrningen av deras 

lägenheter, vilket styr att arbetet med marknadsorientering inte får full effekt. Företaget uppfattar 

dock att marknadsorientering kan påverka vakansgraden i ett längre perspektiv. 
 

Företag B har en tydlig och medveten strategi vid arbetet med marknadsorientering och har låg 

vakansgrad, vilket även har att göra med marknadens höga efterfråga. Företaget är ambivalenta 

huruvida marknadsorienteringen kan inverka på vakansgraden. Företaget anser att de inte behöver 

arbeta med marknadsorientering för att lägenheterna skall bli uthyrda på grund av den höga 

efterfrågan, men de menar att arbetet kan ha en inverkan på omflyttningsvakanser på lång sikt. 
 

Företag C har nyligen påbörjat sitt arbete med marknadsorientering och har således en mindre 

medveten strategi med arbetet. Företaget har låg vakansgrad men är ambivalenta i den mening om 

marknadsorienteringens inverkan på vakansgraden. De anser att de inte behöver arbeta med 

marknadsorientering för att få lägenheterna uthyrda på grund av hög efterfråga på 

bostadsmarknaden men anser att arbetet på lång sikt kan ha en inverkan genom att minska 

omflyttningsvakanser. 
 

Företag D arbetar strategiskt och medvetet med marknadsorientering och har låg vakansgrad. 

Företaget anser att arbetet med marknadsorientering inte har en inverkan på vakansgraden eftersom 

bostadsmarknaden är överhettad.  
 

Slutligen är en slutsats att fastighetsföretag arbetar med marknadsorientering oavsett om de har en 

hög eller låg vakansgrad. Trots att företag arbetar effektivt eller inte har det framkommit att 
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företagens arbete med marknadsorientering har en låg inverkan på vakansgrad och det framgår att 

det beror på hur marknaden och efterfrågan ser ut. Dock har marknadsorientering hög inverkan på 

kundtillfredsställelse. Fastighetsföretag arbetar med marknadsorientering främst för att bibehålla 

hyresgäster, för att det på lång sikt kan minska omflyttningsvakanser, mer än att få nya hyresgäster 

då det styrs av andra marknadskrafter.  

 

6.1. Studiens bidrag 
 

6.1.1. Studiens teoretiska bidrag  

Denna studie fokuserar på att undersöka fastighetsföretags arbete med marknadsorientering. Då 

fastighetsföretag ingår inom tjänstebranschen och det finns lite forskning riktat mot den så ger 

studien ett bidrag till forskning riktat mot ett nytt område.  

Studien har även bidragit till att ha utvecklat en teoretisk modell av arbetet med 

marknadsorientering anpassad till fastighetsbranschen. Studiens gap är att forskningen är bristfällig 

när det gäller relationen mellan marknadsorientering mot kund och fastighetsföretagens vakansgrad. 

Modellen har bidragit till att vi kunnat fylla det gapet genom att studera hur arbetet med 

marknadsorientering inverkar på vakansgraden som i vår studie motsvarar företagens 

affärsprestationer. Tidigare forskning har visat att det finns en positiv relation mellan 

marknadsorientering och affärsprestationer (se exempelvis Foley & Fahy, 2009; Kumar et al., 2011; 

Liao et al., 2010; Zebal & Goodwin, 2012) och denna studie har visat att den länken, när det gäller 

vakansgrad, är svag. 

Vi har genom att tillämpa den teoretiska modellen i analys kunnat påvisa att arbetet med 

marknadsorientering har en låg inverkan på företags affärsprestationer i form av vakansgrad och har 

låg inverkan på deras arbete med att få nya hyresgäster. Vi har kunnat se att efterfrågan på 

marknaden är det som har störst inverkan på huruvida ett företag har vakanser eller inte.  

Under studiens gång har det framkommit att marknadsorientering har en positiv inverkan på andra 

affärsprestationer såsom kundtillfredsställelse, företagets resultat och lönsamhet, vilket stärker den 

positiva relationen som tidigare forskning har bevisat (Foley & Fahy, 2009; Kohli & Jaworski, 

1990; Kumar et al., 2011; Liao et al., 2010; McNaughton, Osborne & Imrie, 2002; Narver & Slater, 

1990; Slater & Narver, 2000; Zebal & Goodwin, 2012). 

6.1.2. Studiens bidrag till praktiken 

För privata fastighetsföretag som avser att förbättra relationen med hyresgäster genom att öka 
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kundtillfredsställelse, som visat sig ha effekt på företagens resultat, ger denna studie större insikt i 

nyttan med marknadsorientering inom fastighetsbranschen.  

Vi har med studien påvisat att det finns övriga faktorer som har en betydelse för företagens 

vakansgrad och hur marknadsorienteringens effekt kan resultera.  

Studien bidrar till praktisk nytta genom att visa att vakanser mest påverkas av hur 

marknadsförhållanden ser ut, såsom utbud och efterfråga. Det stöds av att företag A, som trots att de 

arbetar effektivt med marknadsorientering, ändå har hög vakansgrad i vissa boendeområden. 

6.2. Studiens begränsningar   

Problem vi har stött på under studiens gång är att det har varit svårt att få privata fastighetsföretag 

att delta i studien. Vi har kontaktat ett flertal fastighetsföretag men möttes av relativt negativ 

respons. Således har det lett till att vi endast har undersökt fyra fastighetsföretag. Därmed är 

studiens resultat svåra att generalisera då det kan antas att ett sådant litet antal företag inte kan 

representera alla privata hyresverksamma fastighetsföretag på marknaden i Sverige. Studien hade 

behövt studera fler fastighetsföretag som arbetar med marknadsorientering för att kunna se om det 

finns olika arbetssätt och på så sätt kunna urskilja fler skillnader.  

6.3. Förslag till framtida forskning 
Studiens resultat visar att marknadsorientering har låg inverkan på fastighetsföretags vakansgrad. I 

framtida studier vore det intressant att jämföra olika marknader med olika förutsättningar för att se 

hur arbetet med marknadsorientering och dess inverkan skiljer sig åt. Vår studie indikerar på att 

marknadsorienteringens inverkan styrs av faktorer på marknaden som företaget själva inte kan 

påverka, som utbud och efterfråga. Således kan framtida forskning studera dessa närmare. 

Vår studie har gett intressanta indikationer på att de studerade fastighetsföretagen uppfattar att 

marknadsorientering har en positiv inverkan på företagens resultat och lönsamhet trots dess låga 

inverkan på vakansgrad. Framtida studier kan därmed studera marknadsorienteringens inverkan på 

andra resultat och affärsprestationer i ett fastighetsföretag genom att applicera någon annan 

affärsprestation än vakansgrad i vår teoretiska modell. 

Då studiens teoretiska modell är unikt anpassad för arbetet med marknadsorientering inom 

fastighetsbranschen och vi endast har studerat privata hyresverksamma fastighetsföretag, kan 

modellen tillämpas i fortsatt forskning genom att studera övriga företag verksamma på 

fastighetsbranschen som exempelvis bostadsförmedlande fastighetsföretag eller fastighetsägare. 

Studiens teoretiska modell kan även användas som utgångspunkt för framtida studier för att jämföra 
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skillnader i arbetet med marknadsorientering och dess inverkan mellan privata och kommunala 

fastighetsföretag. 

Studiens resultat utförd av fyra fastighetsföretag visade en låg inverkan på vakansgrad. Ytterligare 

förslag på fortsatt forskning är att bygga vidare på denna studie men att öka antalet studerade 

fastighetsföretag för att nå en fördjupad förståelse i ämnesområdet och för att se om resultaten 

gällande sambandet mellan marknadsorientering och vakansgrad skiljer sig åt. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
 
Inledande frågor 
Vad har du för befattning inom företaget? 
 
Hur arbetar du mot kunderna? 
 
Vad innebär marknadsorientering i relation till era kunder för dig?  
 
 
Hur marknadsorienterar sig privata fastighetsföretag i relation till kunderna? 

Vilka åtgärder vidtas för att samla in kundinformation och sprida den inom företaget? 
 
Vilka kontakter har ni med hyresgästerna? (Vilken form av kontaktkanaler exempelvis via internet, 
husvärdar etc.) 

Hur samlar ni in information om kundernas behov?  
- Hur samlas sådan information in? (Informellt exempelvis, enkätundersökningar om 
kundtillfredsställelse eller formellt via direkt kontakt med kunden, möten och utbildning) 
 
Använder ni något system för informationshantering internt? 
- Om ja, vilket och hur fungerar systemet? 

Har ni någon strategi för att dela informationen inom företaget? 
dvs. Hur arbetar ni för att alla ska få ta del av den informationen? 
 

Hur reagerar fastighetsföretag utefter kundinformationen och hur uppfattar de att de 
tillfredsställer kundernas behov? 
 
Hur vidtar ni åtgärder för att implementera den information ni har samlat in i ert arbete i företaget? 
(exempel vid utveckling och utformning av service, val av målmarknad, segmentering av kunder) 

Hur arbetar ni för att tillgodose hyresgästernas behov?  

Hur vet ni att ni tillfredsställer hyresgästernas behov? 

Vilka åtgärder vidtar ni som ni tror har stor betydelse för hyresgästerna? 

Hur anser ni att ni arbetar för att uppfylla kundernas behov på kort sikt och lång sikt?  

Hur arbetar ni för att göra hyreslägenheterna attraktiva utifrån kundernas behov? 
- Jobbar ni utifrån vad kunderna vill ha? 
 
 
Vilken inverkan har marknadsorientering i relation till kunderna på 
fastighetsföretags vakansgrad? 

Hur många hyreslägenheter har ni i dagsläget? 



 

 

 
Har ni några vakanser i dagsläget? 
 
Vad tror du det är som gör att ni har/inte har vakans?  
- Om vakans finns, hur arbetar ni för att få nya hyresgäster? 
 
Vilka faktorer tror du kan påverka vakansgraden främst? både positivt och negativt. 
 
Har företagets insamlade information om kunderna någon påverkan och betydelse på hanteringen av 
vakanser? Hur? 
 
Vidtas några specifika åtgärder från att ha kännedom om kundernas behov till att minska/motverka 
vakansgrad? 

Anser du att arbetet med marknadsorientering är utav vikt för vakanshantering? Utveckla. 
 

Avslutningsvis 
Anser du att arbetet med marknadsorientering i relation till era kunder är utav vikt för företaget? 
Utveckla. 

Hur tror du att arbetet med marknadsorientering i relation till era kunder kan påverka företagets 
resultat? Förklara. 
 
Har du något övrigt att tillägga innan intervjun avslutas? 

 


