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Sammanfattning 
 

Rådande marknadssituation för lokaluthyrning är tuff. I konkurrensutsatta 

branscher är nöjda kunder en klar målsättning och ett måste för att överleva. 

Fastighetsbranschen har tidigare haft andra mål med sin verksamhet än 

kundnöjdhet, byggandet har varit i fokus och förvaltningsfrågorna har varit 

lågprioriterade.  

 

Idag är många fastighetsföretag på vägen mot att bli mer kundorienterade, 

det vill säga sätta kunden i fokus istället för fastigheten. Den kunddrivna 

fastighetsförvaltningen innebär att maximera värdet för sina hyresgäster. 

Genom ökade resurser på förvaltningen kan man skapa bättre relation med 

sina hyresgäster vilket medför många fördelar och på sikt kanske även en 

högre värderad fastighetsportfölj. Dock uppkommer en del ovisshet kring hur 

stor påverkan kundnöjdhet kan ha på fastighetsvärdet, vilket denna studie 

undersöker närmre.  

 

Studien utreder vilka parametrar kundnöjdhet kan komma att påverka i en 

fastighetsvärdering, samt hur mycket, med hjälp av markandssimuleringar 

för vissa antaganden. Resultatet för best case scenario blev en ökning på 

ungefär 10 % för en fastighet med hög kundnöjdhet kontra en med låg 

kundnöjdhet. Att hög kundnöjdhet påverkar fastighetsföretagens siffror 

verkar branschkunniga personer eniga om, dock finns tvivel på om man kan 

värdesätta kundnöjdhet. Man anser att kundnöjdhet är ett diffust mått och för 

tillfälligt för att applicera på fastigheters värde. Men då kundnöjdhet i allra 

högsta grad styr uthyrningsmöjlighet och hyressättning bör kundnöjdhet 

ändå få mer uppmärksamhet än vad det har idag, vilket studien syftar till att 

ge förståelse för.   
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Abstract 
 

This bachelor thesis focuses on the economic advantages of a service minded 

property management. It describes why real estate companies should invest 

in being more service minded with focus on the tenants instead of the 

buildings. 

 

The report provides an overview of possible factors that influence the 

property valuation when putting more resources into the service 

management. The customer-driven property management is about to 

maximize the value for the tenants and to create a stronger relationship, so 

you get to know their needs and can fulfill them. In return the company will 

increase their profitability. 

 

By adapting a cash flow method it shows that a building with higher customer 

satisfaction can be around 10 % more worth than a building with more 

unsatisfied customers, with a best-case scenario. But there are a few question 

marks, customer satisfaction is a very abstract and diffuse measurement. 

Experts say it is to temporarily to apply on the property value and further on 

it depends on too many considerations. Although, customer satisfaction 

should get more attention as it affects both the rental opportunity and the 

rent level. 

The report aims to provide a closer insight in what it means to be more 

customer oriented for a real estate company and that it has become more 

important to have a high quality management since there is a lot of 

competition on the rental market.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Att ha nöjda kunder är nyckeln till framgång, oavsett bransch. Inom 

fastighetsbranschen har man dock haft mer fokus på fastigheterna än på 

sina kunder. Det vill säga, fastighetsförvaltningen har främst inneburit 

tekniska och ekonomiska mål snarare än mål för hög kundnöjdhet. Det var 

först efter krisen på 90-talet som man började inse att värdet på 

fastigheterna till stor del styrs av hur nöjda kunderna är, då det styr både 

betalningsviljan för hyran och förlängningen av hyreskontrakten, vilket är 

två mycket betydelsefulla parametrar. Denna upptäckt har lett till att de 

flesta fastighetsföretag idag försöker satsa på en mer 

kunddriven/kundanpassad fastighetsförvaltning, där kundens intresse är i 

fokus, istället för själva fastigheten. (Högberg, 2000) 

 

De flesta fastighetsföretag är intresserade av att veta vad deras kunder 

tycker och det finns många olika sätt att mäta kundnöjdheten på. Men syftet 

varför man gör det är detsamma för alla, man gör det för att bli bäst. 

Fastighetsägare vill veta hur de ska förädla sina fastigheter så att de blir 

ännu mer attraktiva och på så sätt ännu mer lönsamma. Frågan är bara om 

kundnöjdhet påverkar fastigheters värde avsevärt. Dock har man kommit 

fram till att man inte har råd att spekulera kring om det är lönsamt eller ej 

att satsa på att ha nöjda hyresgäster, utan man gör det ändå eftersom 

konkurrensen på lokalhyresmarknaden är hård.  

1.2 Syfte 

 

Det råder även osäkerhet kring hur nöjda hyresgäster kan påverka 

fastigheters värde. Parametrar som kundnöjdhet, kvalité och fastighetens 

skick har ett direkt inflytande på uthyrningsmöjlighet och hyressättning, 

vilket rimligtvis då även bör påverka fastighetens värde. Denna studie ska 

reda ut hur pass stor påverkan kundnöjdhet egentligen har på fastigheters 

värde och om det bör inkluderas vid en fastighetsvärdering. Uppsatsen 

beskriver även vikten av en kunddriven fastighetsförvaltning. 

Huvudfrågorna att söka svar på 

- På vilka sätt lönar det sig att ha nöjda kunder för ett fastighetsföretag  

- Hur påverkas fastigheternas värde av hög kundnöjdhet 
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- Hur risker och kostnader kan minskas/undvikas för en kunddriven 

förvaltning 

1.3 Disposition 

 
Uppsatsen inleds med en bakgrund till det valda ämnet så att man får en 

uppfattning om frågeställning och vad studien syftar till att utreda. Vidare 

kan man läsa om metodval för studien, där genomförandet beskrivs mer 

detaljerat. Nästa del innehåller fakta och beskriver förvaltning, kunddriven 

förvaltning, kundnöjdhet, värderingsmetoderna etc. för att skapa en bättre 

förståelse för resultaten i studien. Sedan kommer en del med en 

sammanfattning av intervjuerna som har genomförts, följt av en kalkyl med 

kassaflödesanalyser. Resultaten presenteras i kalkylavsnittet för att sedan 

analyseras i analysdelen. Slutligen hittas en avslutning med kort summering 

av uppsatsens viktigaste delar. 

1.4 Avgränsning 

 

Uppsatsen berör endast kommersiella fastigheter med uthyrning av 

kontorslokaler och studien är utformad efter situationen i 

Stockholmsområdet. I uppsatsen innebär en kunddriven 

fastighetsförvaltning hög kundnöjdhet och en fastighet med icke kunddriven 

förvaltning låg kundnöjdhet. I verkligheten finns det flera fall, till exempel 

kan fastighetsföretag som inte arbetar kunddrivet ändå ha nöjda 

hyresgäster och vice versa, men dessa situationer är alltså exkluderade. 

 

Dvs i studien finns enbart två fall; 

 

Kunddriven förvaltning   =  Hög kundnöjdhet 

 

Ej kunddriven förvaltning  = Låg kundnöjdhet 
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

 
Denna studie har genomförts med en kvalitativ metod. Det vill säga genom en 

fördjupad analys med stöd av datainsamling och intervjuer. Den kvalitativa 

metoden väljs ofta när ett område är relativt outforskat och man vill beskriva, 

förklara och tolka.  

 

I en kvalitativ undersökning utgår man från att verkligheten kan uppfattas på 

olika sätt och att det följaktligen inte finns någon helt objektiv sanning, till 

skillnad från en kvantitativ studie där man lättare kan dra verkliga slutsatser.  

 

Processen är induktiv, det vill säga på basis av iakttagelser och med hjälp av 

insamlad data kommer man fram till svaren på frågeställningen, där forskarens 

tolkning av datat är mycket viktigt. Vid en kvalitativ studie bör man använda 

flera olika data/metoder för att kunna se hur metoderna stödjer varandra, 

vilket ökar trovärdigheten för resultatet av studien. (Ledin, A, 2011) 

2.2 Datainsamling 

 
Initialt gjordes en litteraturgenomgång av rapporter, artiklar och annan 

litteratur som rör området förvaltning och kundnöjdhet. Studier som ligger 

ämnet nära har även kommit till användning då tillgången till litteratur har 

varit begränsad.  

 
Under projektets gång har semistrukturerade intervjuer gjorts. Det vill säga 

intervjuer där man utgår från frågeområden istället för raka, detaljerade 

frågor. Genom större frågeområden låter man intervjupersonen i viss mån själv 

styra frågorna. På så sätt kan man få ut mer av en intervju samt få en bättre syn 

på verkligheten.  

 

Urvalet av intervjupersoner har främst skett i samråd med företaget AktivBo, 

vilka har hjälpt till med kontakterna. Intervjumall med frågor finns i bilaga. 

 

Utifrån det material som kommit från ovanstående källor har ett antal 

marknadssimuleringar gjorts för att belysa hur en kunddriven förvaltning bör 

kunna påverka fastigheters värde.  
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3. Fastighetsförvaltning allmänt 

3.1 Nu och då 
 

I stora drag handlar fastighetsförvaltning idag om att utveckla, bevara och 

förädla fastigheter. Det är förvaltaren som ansvarar över att fastigheten följer 

den planerade värdeutvecklingen och att resultat nås. Vidare innebär 

förvaltning att man tar hand om sina hyresgäster, kontraktsskrivning med 

mera. 

 

Historiskt sett har förvaltningens definition, uppgift och innebörd breddats 

och blivit alltmer komplex. Mellan 1930-1960, innebar fastighetsförvaltning 

att erbjuda och underhålla en fastighet. Det var egentligen först 1980-1990 

som man inkluderade de ”mjuka delarna” i förvaltningen, så som service och 

kvalité. Senare, först på 2000-talet började man använda sig utav 

kundorienterad förvaltning där man erbjuder ett helt kunderbjudande, 

istället för en fysisk fastighet. Många förvaltningsorganisationer befinner sig 

dock någonstans på vägen mellan den traditionella organisationen, där man 

enbart sköter byggnaden, och den kunddrivna organisationen, där det 

handlar om att skapa maximalt värde för kunden och anpassa sitt 

kunderbjudande till dennes behov.  

 

Förvaltningsfrågor har tidigare varit lågprioriterade för att de har saknat 

legitimitet och status, samtidigt som det har varit investeringsprocessen som 

har haft allt fokus. Förändringen kom egentligen inte förrän det starka 

intresset för energi och miljö väcktes, vilket har lyft fram de långsiktiga drift – 

och underhållsfrågorna och lett till att förvaltningsskedet har fått så stor 

betydelse. När man sedan började satsa på förvaltningen fick man bevis på att 

det är bättre och billigare att underhålla och renovera än att riva och bygga 

nytt.  

 

Med långsiktig och välplanerad förvaltning kan man alltså förlänga en 

byggnads livslängd, vilket leder till både ekonomisk effektivitet samt att 

samhälleliga miljömål kan nås, så som till exempel energiförbrukning. En bra 

förvaltning påverkar även byggnadens innemiljö, vilket i sin tur får en rad 

andra positiva konsekvenser. För lokalhyresgäster kan en välförvaltad 

fastighet påverka både välbefinnande och produktivitet. Till detta bör man 

även tillägga att fastighetsförvaltning inte enbart handlar om byggnader utan 

det är minst lika viktigt att kunna samverka med sina kunder, anställda och 

entreprenörer. Kundrelationer och kontraktsfrågor ingår lika mycket som att 
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sköta den fysiska fastigheten i kunskapsområdet fastighetsförvaltning. 

(Lundström, S, Lind, H, 2013)  
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3.2 Fastighetsförvaltning och marknaden idag 

 
Fastighetsföretag som förvaltar lokaler står inför en hårt konkurrensutsatt 

marknad, vilket inte bara gäller i storstäderna, utan över hela landet. Det 

finns ett stort utbud tack vare det kraftfulla byggandet i slutet av 1980-talet 

och början på 1990-talet och ett ökat utbud på en redan mättad marknad 

ställer ännu högre krav på hyresvärdarna. Konkurrensen om hyresgästerna 

ledde till priskrig med pressade lokalhyresnivåer, tills byggandet stannade av 

och ekonomin återhämtade sig. (Högberg, 2000) 

 

Sedan byggandet minskade har skillnaden mellan utbud och efterfrågan 

likaså minskat och successivt har faktorer som läge, service och professionell 

förvaltning kommit att spela större roll.  Men trots detta, är det inte ovanligt 

att lokalförvaltare står med vakanser idag, till skillnad från bostadssidan där 

det är mer sällsynt. Att lokalhyresgäster dessutom kan ställa krav på hur de 

vill att lokalen ska anpassas just efter dem innebär att kostnaderna för 

vakanser har blivit betydande för fastighetsägare. Därav är incitamenten till 

att vilja behålla befintliga hyresgäster mycket starka. (www.aktivbo.se) 

3.3 Kunddriven förvaltning 

 
Kunddriven förvaltning innebär att skapa ett mervärde för kunden genom att 

hjälpa sina lokalhyresgäster att förbättra sin affär, sin verksamhet med 

utgångspunkt i lokalen. Alltså att man bidrar till kundernas värdeskapande 

processer genom att målmedvetet maximera värdet för sina kunder, 

vanligtvis genom att utveckla lokalerna och lokalanvändningen tillsammans 

med kund så att maximal nytta nås. För att lyckas med en kunddriven 

förvaltning krävs att man har god kännedom om sina kunder, att man vet vad 

de har för behov och önskemål, så att man kan tillfredsställa dessa. (Högberg, 

2000) 

 

Kommunikation är det centrala i en kunddriven fastighetsförvaltning, vilket 

inte kräver några större investeringar etc. utan kostar egentligen enbart tid 

och engagemang. I upprepade kvalitetsmätningar som företaget AktivBo har 

utfört kunde man konstatera att det går att göra alla nöjda och det inte 

behöver kosta. Men, man kom även fram till att i vissa fall har man inte råd att 

undvika att försöka göra kunderna nöjda. Dock möter man ofta en annan 

uppfattning hos fastighetsägare, ”det går att göra alla nöjda, men det kostar”. 

Frågan är bara om det är värt det. (Högberg, 2000) 
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Sista åtgärden för en hyresgäst som är missnöjd är uppsägning av sitt 

hyreskontrakt. Problemen som har orsakat den missnöjda kunden har 

förmodligen kunnat upptäckas och åtgärdats långt innan, men utan god 

kommunikation och ett välfungerande avhjälpningssystem, kommer dessa 

åsikter aldrig fram och kan därmed inte heller följas upp på rätt sätt. Genom 

att vara uppmärksam och ha en god dialog med sina hyresgäster minskar man 

riskerna för omflyttningar och vakanser. Det framgick även från årets 

fastighetsbarometer att det enskilt viktigaste för en kontorshyresgäst är just 

att felanmälan och service fungerar som det ska. 

Att bli tagen på allvar var en annan faktor som prioriteras högt upp på listan 

för hyresgäster. Att ta sina kunder på allvar utgör basen för den kunddrivna 

fastighetsförvaltningen och det är först då som det blir möjligt att få reda på 

hur service och produkt bör utvecklas för att skapa maximalt värde. (Högberg, 

2000) 

 

Fastighetsföretag som satsar på kunddriven förvaltning arbetar även mycket 

med kvalitetsbegreppet. Många har både interna och externa certifieringar 

som mål och den mest etablerade externa certifieringen heter ISO9004, vilken 

tillämpar sig för tjänsteföretag. USK – Utmärkelsen Svensk Kvalité, är en 

annan slags certifiering som kräver vissa kriterier för att uppnå en så kallad 

”kundorienterad verksamhetsutveckling”. USK definierar kvalité på följande 

sätt ”Företagets totala förmåga att i samverkan med andra företag 

tillfredsställa kundernas behov och kunna överträffa deras förväntningar”. 

Kvalitetsarbetet är mycket viktigt för förändringen av värderingarna mot att 

vara ett mer kundorienterat företag, med fokus på kundernas önskemål och 

behov. (www.siq.se.php)  
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4. Kundnöjdhet  

4.1 Att skapa mervärde 
 

En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde 

för kunderna och det är kundernas behov, krav, önskemål och förväntningar 

som skall vara vägledningen för organisationen. (www.siq.se) 

Lyckas man att skapa det mervärde som tillfredsställer kunderna har man 

oftast även lyckats göra kunderna lojala. Med kundlojalitet menas en positiv 

attityd till det aktuella objektet och att man har en intention med att fortsätta 

användandet. Det mest grundläggande antagandet bakom satsningar på 

kundlojalitet är just att det leder till lönsamhet (Söderlund 2001).  

Tack vare vårt moderna informationssamhälle har man möjligheten att 

utforska alternativa val, vilket återspeglas i den allt tuffare konkurrensen 

bland tjänsteföretagen. Kundlojalitet har blivit ett alltmer centralt begrepp 

sedan det har blivit mer homogena marknader, befolkningstillväxten minskat 

och konkurrensen ökat. (Söderlund 2001) 

Till skillnad från nöjda kunder som ökar lönsamheten för företag, minskar 

lönsamheten vid missnöjda kunder. För fastighetsföretag innebär en missnöjd 

kund ofta mycket stora kostnader. Det är omflyttningar som kostar och 

missnöjda kunder flyttar oftare. De kostnader som uppstår vid omflyttningar 

är uteblivna hyresintäkter, nya hyresgästanpassningar, eventuella 

renoveringar och marknadsföring, vilka blir betydande för alla 

fastighetsföretag. Vidare leder missnöjda hyresgäster till att företaget kan få 

en negativ image, vilket innebär att upprepade misstag från företagets sida 

får en betydligt större effekt, än om det hade haft en positiv image. Samtidigt 

som hyresgäster har lättare att förlåta misstag som företag de tror gott om 

råkat åstadkomma. (Grönroos, 2002).  

4.2 NKI – modeller 
 

Det finns många olika modeller för att mäta kundnöjdhet. NKI, Nöjd Kund 

Index, är ett index som man använder i de flesta branscher. Det är enkelt sett 

en modell som man fyller i frågor efter önskemål där svaren består av siffror 

på en nummerskala. 

Fastighetsbarometern är en undersökning som görs varje år av CFI Group och 

Fastighetsägarna Sverige på ett antal stora aktörer i fastighetsbranschen. I 
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undersökningen analyseras svenskarnas uppfattning om deras hyresvärd och 

ger svar på hur man upplever sin lokal samt servicen, hur nöjd man är totalt 

sett och hur lojal man är. Resultatet presenteras som NKI, på en hundragradig 

skala (www.fastighetsagarna.se). Bilden nedan visar mer detaljerat vilka 

parametrar som påverkar NKI.  

 

Bild 1: Modell av CFI Group  

4.3 AktivBo 

 
AktivBo är ett annat företag som arbetar med att göra 

kundnöjdhetsundersökningar. De hjälper bostads- och fastighetsföretag med 

underlag för deras verksamhetsstyrning i syfte att skapa ett bättre boende, en 

bättre arbetsplats och nöjdare ägare.  

 

AktivBo har utformat något som kallas CustomerScoreCard, istället för att 

använda de traditionella NKI-undersökningarna. För CustomerScoreCard 

sammanställs hyresgästernas synpunkter i olika index och tillsammans bildar 

de ett styrkort för kunddriven fastighetsförvaltning. Man mäter både 

produktindex samt serviceindex. Serviceindex fångar upp vad kunderna 
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upplever i mötet med företagets medarbetare, tjänster och produkter, vilket 

leder till fyra olika kategorier; 

 
1. Att bli tagna på allvar 

2. Tryggt och säkert 

3. Rent och snyggt  

4. Felavhjälpande service 

 

Produktindex avser egenskaperna för lokalen och fastigheten i övrigt, både 

inuti och på utsidan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Styrkort utformat av AktivBo 

 

I mätningarna har man satsat på att ha en hög svarsfrekvens samt att 

presentera resultatet i ett användarvänligt verktyg för att fastighetsägarna 

själva ska kunna göra de åtgärder som behövs, där de behövs. Stommen för 

styrkorten består av kryssfrågor, till skillnad från NKI som består av en 

sifferskala. I anslutning till frågorna finns även möjlighet till att skriva egna 

kommentarer, vilket utnyttjas av 80-90 % av hyresgästerna. 

(www.aktivbo.se) 

 

http://www.aktivbo.se/
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Ur styrkortet kan man sedan utläsa företagets profil, vilket är bedömningen 

av servicen och produkten, samtidigt som man tar hänsyn till om företaget 

har ett starkt varumärke eller ej, vilket kommer att höja/sänka 

förväntningarna. Man gör även en sammanvägning av prisvärdhet och 

attraktivitet, vilket är hyresgästernas egna bedömningar om bland annat läge, 

områdets rykte, om man får valuta för sin hyra och om kunderbjudandet är 

prisvärt. 

 
I slutet av 90-talet genomförde AktivBo flera hundra intervjuer för att ta reda 

på vad det är som hyresgäster förväntar sig från sin hyresvärd, samt vad som 

är viktigast för att man ska vara nöjd med sin lokal och sin service. Av svaren 

fick man en uppfattning om ”hyresgästernas önskehyresvärd” och det som 

var viktigast för hyresgästerna var att bli tagna på allvar. Mer i detalj framgick 

att man ville känna att hyresvärden/förvaltaren brydde sig, att löften hålls, att 

service skall finnas att tillgå och att lokalen ska fungera för ens behov. 

Önskehyresvärden skall också arbeta proaktivt istället för reaktivt, alltså 

förebygga fel istället för att ta hand om felen när de uppkommer. Till exempel 

genom att ständigt se till så att värmen/kylan och ventilationen fungerar 

enligt hyresgästens önskemål. (Högberg, 2000)  
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5. Värderingsmetoder 
 

De vanligast förekommande metoderna vid fastighetsvärdering brukar delas 

in i tre olika metodtyper, ortsprismetoder, inkomstbaserade metoder och 

kostnadsmetoder. Värderingsmodellerna anses vara lämpliga för alla olika 

typer av fastigheter vid bedömning av marknadsvärde, men i verkligheten är 

de vanligtvis mer eller mindre lämpliga beroende på värderingssituation. 

Vilken metod man väljer ska egentligen inte påverka resultatet, men det 

stämmer sällan i praktiken och man bör använda sig utav flera metoder vid 

bedömningen av marknadsvärdet, för att sedan göra en viktning av de olika 

värdena. Den sistnämnda, kostnadsbaserade metoder, används ytterst sällan i 

värderingssammanhang och därför tas den vidare inte upp. 

Marknadsvärdet definieras enligt följande, det pris som sannolikt skulle 

betalas vid en försäljning  å en fri och öppen marknad, utan partsrelationer och 

utan tvång, och med tillräcklig marknadsföringstid. (www.fastighetsstrategi.se) 

5.1 Ortsprismetoder 

 
Den direkta ortsprismetoden kan definieras som bedömning av en fastighets 

marknadsvärde genom en jämförelse med försäljningspriser på likartade 

fastigheter. Priser är mycket bra indikatorer på marknadsvärde och likartade 

fastigheter bör betinga likartade priser, dock kräver detta att man har mycket 

god kunskap och insikt i marknaden för just det området och att 

transaktionerna man använder är jämförbara med värderingsobjektet. Ju fler 

jämförelseobjekt desto bättre uppskattning av marknadsvärdet kan göras. 

Förutom att basera marknadsvärdet på redovisade jämförelseköp kan man 

även använda sig av väldokumenterade nyckeltal, vilket då kallas indirekt 

ortsprismetod.  

Ortsprismetoden går dock inte att använda för att studera fastighetsvärde i 

samband med kundnöjdhet för kommersiella byggnader då den typen av data 

saknas. För att värdera kommersiella fastigheter använder man istället 

inkomstbaserade metoder, vilket även kommer att användas senare i denna 

studie för att ta reda på kundnöjdhetens effekter. 

5.2 Inkomstbaserade metoder  

 
Direktavkastningsmetoden, även kallad diskonteringsmetoden, är en 

avkastningskalkylbaserad metod som baseras på framtida förväntade 

http://www.fastighetsstrategi.se/
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avkastningar, vilka diskonteras till värdetidpunkten. Man behöver 

information om driftnetto, avkastningskrav och inflation för att bedöma 

marknadsvärdet, dessa indatan bör alltså spegla marknadens förväntningar 

för att priset ska bli så sannolikt som möjligt. Driftnettot fås genom att dra av 

drift- och underhålls kostnader, fastighetsskatt och eventuell tomträttsavgäld 

från intäkterna. Avkastningskravet är normaliserat och hämtas utifrån 

marknadsinformation och jämförelser på orten.  

 

 

Driftnetto / Direktavkastningskrav = Bedömt marknadsvärde 

 

En annan inkomstbaserad metod är kassaflödesmetoden som till skillnad från 

direktavkastningsmetoden kräver en bestämd tidsperiod och ett restvärde. 

Normalt sätt brukar man räkna på en kalkylperiod för 5-10 år. (Institutet för 

värdering av fastigheter och SFF, 2008). Med hjälp av årliga driftnetton 

diskonterar man med ett bedömt avkastningskrav, adderat med ett 

diskonterat restvärde efter kalkylperiodens slut. Resultatet ger sedan, likt den 

andra metoden, ett bedömt marknadsvärde.  

För dessa typer av marknadsvärdesbedömningar görs många antaganden och 

framtida förväntningar på marknaden styr indatat. Ju längre kalkylperiod 

man har desto svårare blir det att göra bedömningar och det krävs goda 

kunskaper för fastighetsmarknaden likväl som för samhällsutvecklingen, 

inflationstakt och konjunkturutveckling. 

I teorin är kassaflödesmetoden den bästa värderingsmetoden för 

kommersiella fastigheter eftersom den tar hänsyn till många viktiga 

parametrar. Dock medför det en del svårigheter i och med att viss data om 

marknaden kan vara svår att få tag i. (föreläsningsanteckningar; 

www.fastighetsstrategi.se; Bonde M, m.fl. 2013) 

  

http://www.fastighetsstrategi.se/
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5.4 Kundnöjdhetsfaktorns påverkan i värdemetoderna 
 

I figuren visas hur en kunddriven förvaltning med hög kundnöjdhet kan 

integreras i de inkomstbaserade värdemetoderna 

 

 

Hyresintäkter 

 − 

Vakanser 

 − 

Drift & Underhåll 

 ÷ 

Direktavkastningskrav 

 = 

Marknadsvärde   

Kan ge bättre hyresutveckling på sikt 



Lägre vakansgrad  



Något högre kostnad  



Kan sänkas pga. mindre risk för vakanser 



Ökar  
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6. Intervjuer 
 

Resultatet från de personer som har intervjuats i samband med denna 

uppsats tas upp nedan. Frågorna har skilt sig något beroende på 

intervjuperson.  

 

6.1 Klart samband saknas mellan fastighetens värde och kundnöjdhet  
 
Finns det något samband mellan värdet på fastigheten och hur nöjda 

hyresgästerna är? 

 

Gemensamt från intervjuerna var att man inte har sett något klart samband 

mellan värde på fastighet och kundnöjdhet. Dels svarade man att man inte har 

gjort någon sådan undersökning samt att det inte finns tillräckligt med data 

för denna typ av undersökning på lokalmarknadssidan i Sverige, dock på 

bostadssidan bör det vara lättare att se om det finns ett samband. Som 

fastighetsägare tycker man att kundnöjdhet är för diffust att använda som ett 

eget mått, det är för abstrakt och kan bero på många olika variabler. 

Hyresgäster kan till exempel vara mycket nöjda för att hyran för lokalen är 

väldigt låg, vilket då inte ens har med förvaltningskvalitén att göra. Det är 

alltså svårt att urskilja vilka faktorer som gör att kunden är mer, eller mindre 

nöjd.  

6.2 Kundnöjdhet – ett tillfälligt mått 
 

Är det intressant att veta kundnöjdheten vid nyförvärv av en fastighet? 

 
På frågan om det vore intressant att veta kundnöjdheten för en viss fastighet 

vid nyförvärv svarade de flesta att det är ointressant. Men för en fastighet 

med missnöjda kunder finns det förmodligen goda möjligheter till att förädla 

fastigheten och göra en värdeökning på den. Dessutom kan det vara 

intressant om hyresgästerna har klagomål på något som hör till fastigheten, 

till exempel ventilationen, då kan det komma att krävas en mer omfattande 

renovering än man kanske har räknat med.   

 

Att mäta kundnöjdhet är endast intressant när det är ens egna kunder, inte 

när man ska göra ett nyförvärv, förklarar en annan av intervjupersonerna. 

Förvaltningen sköts på olika sätt och en missnöjd kund kan snabbt bli till en 

nöjd kund vid ny förvaltning. Kundnöjdhet är för tillfälligt för att användas 
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som mått vid en fastighetsvärdering, dock kan det med fördel användas som 

försäljningsargument och senare vid hyresförhandling. 

 

Förvaltningskvalité är likaså relativt och hör egentligen inte till 

fastighetsbegreppet, det som hör till fastigheten är intressant vid 

värderingen, såsom fast egendom. Kvalité och hyresgäster är bara tillfälliga 

faktorer och inget som behöver följa med fastigheten. Däremot finns det 

undantag, har man till exempel mycket långa avtal med riskfria hyresgäster, 

till exempel med stat, kommun eller landsting, så är det mycket intressant att 

inkludera det vid en värdering eftersom sådana avtal innebär en säker 

inkomst under en överenskommen tidsperiod där risker för vakanser och 

konkurs kan uteslutas helt. 

 

6.3 Kundnöjdhet – en indikation på att hyresnivån är bra 
 

Tar ni hänsyn till kundnöjdhet vid en fastighetsvärdering?  

 
Svaret blev att vid en besiktning kan kundnöjdhet vara en indikation på att 

man bör justera någon siffra, som t.ex. drift – och underhållskostnaderna eller 

hyran. Märker man till exempel att många hyresgäster verkar missnöjda bör 

man kanske öka drift – och underhållskostnaderna något, eller om 

hyresgästerna är mycket nöjda kan man kanske räkna med en bättre 

hyresutveckling i framtiden. Men det är inte alltid man gör en noggrann 

besiktning av fastigheten och då blir det svårare att känna av vad 

hyresgästerna tycker. Det kan dessutom vara svårt som värderare att få reda 

på kundnöjdheten för en fastighet. 

 

6.4 Kundnöjdhet och marknadsvärde hänger ihop 
 

Påverkar kundnöjdhet marknadsvärdet?   

 

På frågan om kundnöjdhet kan påverka marknadsvärdet, svarade man ja. 

Dock finns svårigheter med att få tillgång till hyresgästernas åsikter. Märker 

man att hyresgästerna är missnöjda gör man ett riskpåslag på vakansen, samt 

om fastigheten har mycket nöjda hyresgäster, med få omflyttningar, kan man 

minska risken för vakans, vilket påverkar marknadsvärdet. Att kundnöjdhet 

skulle ha någon påverkan på marknadsvärdet via hyresnivåer tror man dock 

inte. En av intervjupersonerna svarade med att det är en trygghet att veta att 

hyresgästerna är nöjda med sin hyresvärd, men man kan inte räkna med en 
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högre hyresutveckling på grund av det. Dock svarade en annan att hög 

förvaltningsservice bör man vara beredd att betala mer för som hyresgäst. 

 

6.5 Viktigast vid val av lokal - Läge, kostnad och funktion 
 

Verkar hyresgäster bry sig om förvaltningskvalité eller vad är vi ktigast 

när de väljer lokal? 

 
På frågan om vad lokalhyresgästerna tycker är viktigt vid val av lokal blev det 

blandade svar. Men alla var överens om att kundnöjdheten för en viss 

fastighet kommer ganska långt bak i listan. Man påpekade dock att en 

situation där man har två identiska fastigheter, men med olika 

kundnöjdhetsvärden inte existerar, utan det är andra faktorer som alltid 

kommer att avgöra valet innan. Det som verkar vara viktigast enligt de 

intervjuade personerna är läge, kostnad och funktion. Att lokalen går att 

anpassa, samt att fastighetsägaren är villig att göra anpassningar är också 

mycket viktigt.  

För kontorslokaler räknar man kostnad per arbetsplats istället för 

kvadratmeterpris, vilket innebär att med öppen planlösning kan man spara 

mycket yta. Dock har det lett till att fastighetsägare kan ta ett mycket högre 

kvadratmeterpris för lokaler med effektiva ytor. Man har även märkt att 

miljötänket har blivit en allt viktigare faktor bland företag. Man vill inte att 

sina anställda ska behöva resa med egen bil, utan kollektivtrafik har blivit 

viktigt att kunna tillgå. Alltså påverkar även kommunikation, närhet och 

service valet av lokal. 

6.6 Kundnöjdhet - indirekt påverkan på marknadsvärdet 
 
Påverkas era fastigheter av hur nöjda hyresgästerna är?  

 
Även om kundnöjdhet inte direkt påverkar fastighetens värde så kommer det 

att indirekt påverka på olika sätt. I intervjuerna tog flera personer upp image, 

att har man en god förvaltningskvalité har man nöjda kunder och ett gott 

rykte. Ett gott rykte påverkar ett företags uthyrningsmöjligheter positivt och 

en fastighet med goda uthyrningsmöjligheter har i regel lägre vakansgrad, 

vilket bör innebära ett högre marknadsvärde. Man behöver inte heller 

marknadsföra sig lika mycket om man har en bra image och gott rykte. 

Företag med hög kundnöjdhet har oftast något som kallas ”word-of-mouth”-

marketing, där kunderna själva sprider tjänsten/produkten vidare eftersom 
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de är mycket nöjda. 

Vid hyresförhandling är även hög kundnöjdhet en motivering till en 

hyreshöjning, mycket nöjda kunder är ofta villiga att betala lite mer, vilket 

slår igenom direkt på värdet då det innebär en ökning av intäkterna och 

därmed ett högre kvadratmeterpris. Dock hänger allt på marknaden i 

slutändan, finns det ett överskott av lokaler blir förvaltningskvalité mer 

avgörande än om det råder underskott på lokaler. 
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7. Kalkyl  

7.1 Simulering av ekonomiska effekter för en kunddriven 

fastighetsförvaltning 

 
Under detta kapitel visas med hjälp av scenarioanalyser hur mycket mer värd 

en fastighet kan vara med nöjda hyresgäster än en fastighet med missnöjda 

hyresgäster. Det vill säga värdet av att ha en kunddriven 

fastighetsförvaltning. Beräkningarna görs med två vanligt förekommande 

värderingsmetoder, dels en 12-årig kassaflödesmetod samt med 

direktavkastningsmetoden.  

Kalkylen baseras på två stycken verkliga fastigheter, tagna ur Datscha, liksom 

vissa viktiga nyckeltal som vakansgrad och hyra. Fastigheterna består av ca 1 

500 kvm uthyrbar kontorsarea vardera. Båda fastigheterna ligger i 

Stockholm, den ena, kallad fastighet A, ligger centralt inom CBD och den 

andra, fastighet B, ligger i utkanten i ett område som heter Ulvsunda. För båda 

lägena beräknas först värdet för en kunddriven förvaltning givet vissa 

grundantaganden, därefter beräknas värdet för en icke kunddriven 

förvaltning, genom att ändra vissa antaganden. Grundantagandena för den 

icke kunddrivna förvaltade fastigheten kommer alltid att vara sämre än 

motsvarande siffror för den kunddrivna fastigheten i och med att det 

beräknade värdet för en fastighet med mycket nöjda hyresgäster alltid 

kommer överstiga värdet av en fastighet med missnöjda hyresgäster.  

 

I tabell 1.1 nedan anges grundantaganden för den kunddrivna resp. den icke 

kunddrivna förvaltade fastigheten i CBD. Tabell 1.2 visar motsvarande 

information för en fastighet i en närförort till Stockholm. Det framgår av 

tabellerna att fastigheterna med hög kundnöjdhet alltid kommer att få ett 

högre värde än de med lägre kundnöjdhet, trots högre drift – och 

underhållskostnader för den med nöjda kunder. De fastigheter med högre 

kundnöjdhet har högre beräknade värden på grund av mer positiva 

antaganden om vakanser, intäktsbortfall och hyresutveckling.  

Vakansen antas vidare vara högre i fastighet B än A på grund av läget. 

Vakansen för fastighet A är 7 % och för fastighet B 14 % (Datscha). I båda 

fallen antas vakansgraden halveras när man arbetar kunddrivet med sin 

förvaltning, dvs. man slipper att hyresgäster flyttar på grund av missnöje/låg 

service. Antagandet baseras på intervjuade personers information kring 

vakanser. 
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CBD,	Stockholm 3-års	period

Variabel Kunddriven Icke	kunddriven Skillnad

Kassaflöden

Hyra	(3	år) 12	270	000								 12	270	000								 0

Vakans 3,5% 7% 5,0%

Drift	&	underhåll 1	783	782										 1	698	840										 50,0%

Driftnetto 10	056	768								 9	712	260										 3,55%  
 
Tabell 1.1 Grundantaganden för en kunddriven förvaltad fastighet resp. en icke-
kunddriven förvaltad fastighet i CBD, Stockholm 
 
 
Förort,	Ulvsunda 3-års	period

Variabel Kunddriven Icke	kunddriven Skillnad

Kassaflöden

Hyra	(3	år) 4	500	000																		 4	500	000										 0

Vakans 7% 14% 50,0%

Drift	&	underhåll 1	701	000																		 1	620	000										 5,0%

Driftnetto 2	484	000																		 2	250	000										 10,4%

 
Tabell 1.2 Grundantaganden för en kunddriven förvaltad fastighet resp. en icke-
kunddriven förvaltad fastighet i en närförort till Stockholm 
 
Nedan visas resultatet av kassaflödet för fastighet A, hela kalkylperioden, 
vilket är 12 år. För fastigheten med hög kundnöjdhet kan man anta en lite 
bättre hyresutveckling, därav räknas hyran upp med 2 % för halva ytan av 
lokalen efter första periodens slut. För den icke kunddrivna förvaltade 
fastigheten antas hyran vara samma under hela kalkylperioden. Kalkylräntan 
för alla fallen är uppskattad till 5 %. 
 
CBD

Kunddriven

12-års	period 2014-2016 2017-2019 2020-2022 2023-2025 Restvärde

Hyra 12	270	000								 12	392	700								 12	516	627								 12	641	793								
Vakans	3,5% 429	450													 429	450													 429	450													 429	450													

Nettointäkt 11	840	550								 11	963	250								 12	087	177								 12	212	343								

D&U	+	5% 1	783	782										 1	783	782										 1	783	782										 1	783	782										

Driftnetto 10	056	768								 10	179	468								 10	303	395								 10	428	561								

Kassaflöde	tot.	Kapital 10	056	768								 10	179	468								 10	303	395								 10	428	561								 10	984	429								

Nuvärde 8	687	414										 7	596	076										 6	641	660										 5	807	013										 22	835	839								
Summa	nuvärde 51	568	002								

 
Tabell 1.3 Kassaflöde för fastighet A med hyresutveckling och kunddriven 
fastighetsförvaltning  
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CBD 1573 kvm

Ej	kunddriven

12-års	per. 2014-2016 2017-2019 2020-2022 2023-2025 Restvärde

Hyra 12	270	000										 12	270	000										 12	270	000										 12	270	000										
Vakans	7% 858	900																 858	900																 858	900																 858	900																

Nettointäkt 11	411	100										 11	411	100										 11	411	100										 11	411	100										

D&U 1	698	840													 1	698	840													 1	698	840													 1	698	840													

Driftnetto 9	712	260													 9	712	260													 9	712	260													 9	712	260													

Kassaflöde	tot.	Kapital 9	712	260													 9	712	260													 9	712	260													 9	712	260													 9	712	269													

Nuvärde 8	389	815													 7	247	438													 6	260	609													 5	408	150													 20	191	091										
Summa	nuvärde 47	497	103										

 

Tabell 1.4 Kassaflöde för fastighet A med icke kunddriven förvaltning 

För den kunddrivna förvaltningen fick fastighet A i CBD 8,6 % högre värde än 
om man inte skulle ha kundfokus. Det är en värdeskillnad på drygt fyra 
miljoner kronor, motsvarande 2 500 kronor per kvadratmeter.  
 
Skulle man sedan anta att kostnaderna för den kunddrivna förvaltningen 

skulle vara något lägre, 2 % istället för 5 %, skulle den kunddrivna 

förvaltningen ge 9,1 % bättre värde än den icke-kunddrivna förvaltningen.   

Nedan görs en likadan uträkning men för fastighet B, i Ulvsunda 

ULVSUNDA

Kunddriven

12-års	per. 2014-2016 2017-2019 2020-2022 2023-2025 Restvärde

Hyra 4	500	000										 4	545	000								 4	590	450								 4	636	355								
Vakans	7% 315	000													 315	000											 315	000											 315	000											

Nettointäkt 4	185	000										 4	230	000								 4	275	450								 4	321	355								

D&U	+5% 1	701	000										 1	701	000								 1	701	000								 1	701	000								

Driftnetto 2	484	000										 2	529	000								 2	574	450								 2	620	355								

Kassaflöde	tot.	Kapital 2	484	000										 2	529	000								 2	574	450								 2	620	355								 2	423	718								

Nuvärde 2	145	773										 1	887	179								 1	659	513								 1	459	111								 3	776	074								
Summa	nuvärde 10	927	650								

 

Tabell 1.5 Kassaflöde för fastighet B med hyresutveckling och kunddriven 

fastighetsförvaltning 
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ULVSUNDA 1500 kvm

Ej	kunddriven

12-års	per. 2014-2016 2017-2019 2020-2022 2023-2025 Restvärde

Hyra 4	500	000													 4	500	000										 4	500	000										 4	500	000										
Vakans	14% 630	000																 630	000													 630	000													 630	000													

Nettointäkt 3	870	000													 3	870	000										 3	870	000										 3	870	000										

D&U 1	620	000													 1	620	000										 1	620	000										 1	620	000										

Driftnetto 2	250	000													 2	250	000										 2	250	000										 2	250	000										

Kassaflöde	tot.	Kapital 2	250	000													 2	250	000										 2	250	000										 2	250	000										 2	250	000										

Nuvärde 1	943	635													 1	678	985										 1	450	370										 1	252	884										 3	505	427										
Summa	nuvärde 9	831	300													

 

Tabell 1.6 Kassaflöde för fastighet B med icke kunddriven fastighetsförvaltning 

Motsvarande för fastighet B fick den kunddrivna förvaltningen 11,2 % högre 
värde än om man inte skulle ha kundfokuserad förvaltning. Det är en 
värdeskillnad på nästan 1,1 miljoner kronor, motsvarande 730 kronor per 
kvadratmeter.  
 
Skulle man sedan anta att kostnaderna för den kunddrivna förvaltningen 

även i detta fall skulle vara något lägre, 2 % istället för 5 %, skulle den 

kunddrivna förvaltningen ge 12,5 % högre värde än den icke kunddrivna 

förvaltningen.  

Ytterligare ett rimligt antagande skulle vara att investerare skulle kräva lägre 

riskpremie för en fastighet med lägre vakansgrad. I fallet med en kunddriven 

förvaltning kan man då sänka kalkylräntan någon procent, vilket kommer 

innebära en ännu större skillnad mellan förvaltningsformerna och ett ännu 

bättre utfall för den kunddrivna förvaltningen. 

7.2 Svårt att identifiera samband mellan specifika fastigheters värde 
 

I och med att kundnöjdhet är ett diffust mått och samvarierar med så många 

olika variabler blir det svårt att identifiera dess exakta effekt med 

konventionella statistiska modeller. Man kommer inte kunna belägga en 

fastighet med viss kundnöjdhet och bestämma att den är värd X antal kronor 

mer än en annan fastighet på grund av kundnöjdheten.  

 

Det är även viktigt att komma ihåg att prisbildning skapas av förhandlingar 

där det centrala är vad köparen bedömer att effekten är för en viss egenskap. 

Säljarens uppgift är sedan att lyckas övertyga köparen att det är rationellt att 

betala mer för fastigheten med dessa förutsättningar. Att kunna presentera de 

värdehöjande effekterna blir alltså lika viktigt som att med räkneexempel 

kunna redovisa hur stora effekterna blir då vissa antaganden görs. Men i 
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grunden handlar det egentligen mest om att kunna presentera en skicklig 

försäljningsstrategi.  (Bonde, M m.fl. 2013) 
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8. Analys 
 

Att ha en kunddriven förvaltning och fokus på sina kunder har visat sig kunna 

bidra till ökad lönsamhet för fastighetsägare, vilket både kalkylen och de 

intervjuade personerna även kunde bekräfta. Färre omflyttningar, färre 

klagomål, mun-till-mun marknadsföring är några av de positiva effekterna 

som bidrar till den ökade lönsamheten. Vidare resulterar en positiv 

företagsimage i hyresgäster som har mer överseende med smärre misstag. 

 

Att det kostar mer att ha nöjda hyresgäster är man väl medveten om. Men, i 

förhållande till de intäktsbortfall som förekommer på grund av omflyttningar 

visade sig kostnadsökningen för att ha nöjda kunder egentligen vara 

obetydlig. Kalkylen gav ett positivt resultat för den kunddrivna förvaltningen 

som antogs kosta några procent mer än den icke kunddrivna förvaltningen, 

där fokus är på fastigheten och inte på kunden. För fastighet A, i CBD kunde 

den kunddrivna förvaltningen kosta upptill nästan 50 % mer innan det inte 

längre skulle vara lönsamt, motsvarande 20 % för fastighet B, i förorten.   

 

Nöjda hyresgäster bör även vara lojala mot dess fastighetsägare, vilket 

innebär ökad sannolikhet för förlängning av befintliga hyreskontrakt. Nöjda 

hyresgäster är dessutom en indikation på att hyran är på en bra nivå, vilket 

bör ge ytterligare incitament till att man vill stanna kvar i lokalen. En kund är 

tillfredsställd när den får det den betalar för. Betalar man för att få hjälp inom 

fem timmar och får det inom tidsramen blir man nöjd, likaså om man betalar 

för att få hjälp inom 24 timmar och får det, blir man nöjd.  

 

Att mäta kundnöjdhet är dock svårt. Det är diffust och abstrakt. En nöjd kund 

beror oftast på flera olika anledningar. Man kanske är nöjd med servicen i 

lokalen för att den är toppmodern snarare än att förvaltningsföretaget är 

mycket kunddrivet. Eller om man betalar väldigt låg hyra kan man vara nöjd 

på grund av den anledningen, även om förvaltningen är dålig. Nöjda 

hyresgäster är dessutom något tillfälligt och bör därför inte kunna adderas 

direkt till en fastighets värde, även om det har visat sig påverka 

fastighetsportföljen positivt på längre sikt.  

 

Ett kunddrivet företag har ofta ett gott rykte och en bra image. Vilket ger 

framtida lokalhyresgäster en viss trygghet, men nödvändigtvis kommer de 

inte vara beredda att betala mer för det om man lyssnar på branschkunniga. 

Mycket ställs på sin spets när hyresgästen har flera val, när utbudet är större 

än efterfrågan. Då är det ännu viktigare att man är en duktig och 
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kundorienterad fastighetsförvaltare, med ett bättre rykte än sina 

konkurrenter. I en annan studie om kunddriven fastighetsförvaltning visade 

det sig att om förvaltningen var mycket bra, tyckte man att förvaltning var en 

mindre viktig parameter, men om förvaltningen istället var dålig, tyckte man 

att det var en väldigt viktig parameter (Berglöf  mfl nd.).  Vilket kan vara bra 

att ha i åtanke när man gör kundnöjdhetsundersökningar.  

 

Att man har mycket nöjda hyresgäster är även ett bra försäljningsargument, 

men förmodligen inte avgörande. Kontorshyresgäster är ofta ute efter ett 

visst läge och det brukar vara den avgörande faktorn, tillsammans med 

kostnaden för lokalen. En fastighetsägare, med fullt uthyrda fastigheter, har 

även få incitament till att öka sina kostnader genom ytterligare kundarbete, 

vilket då lätt kan leda till bristande service.  

 

Kalkylen blir även lite missvisande då fastigheten med lägre kundnöjdhet 

alltid antas ha sämre siffror och lägre kundnöjdhet. I realiteten skulle man 

förmodligen göra något åt saken, för att minska vakanserna och få bättre 

resultat.  
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9. Avslutning 
 

Kunddriven förvaltning handlar om att skapa mervärde för hyresgästerna och 

att ge dem så få incitament som möjligt till att flytta. Genom att vara 

uppmärksam och ha en bra relation med sina hyresgäster kan man fullfölja 

deras önskemål och maximera värdet utav lokalen, så att största möjliga 

tillfredsställelse och nytta nås. 

 

De positiva effekterna av en kunddriven förvaltning är många, för båda 

parterna som ingår avtalet. För fastighetsägaren, en högre värderad 

fastighetsportfölj och för hyresgästen, maximal nytta av lokalen. Antagandena i 

kalkylen ledde till att värdet för fastigheten med kundfokuserad förvaltning 

ökade relativt mycket, jämfört med om den hade vanlig fastighetsfokuserad 

förvaltning.  

 

Dock är det svårt ur försäljningssynpunkt att argumentera för att det är 

rationellt att betala mer för en fastighet med hög kundnöjdhet, då nöjda kunder 

är tillfälligt och ett abstrakt mått. Dessutom om man enkelt kan förbättra en 

fastighet så att kunderna blir nöjda bör kundnöjdhet spela en ännu mindre roll 

för fastighetsvärdet.  

 

Däremot i teorin har kundnöjdhet betydelse för fastighetsvärdet eftersom det 

påverkar både vakansrisk och driftnetto. Men samtidigt kan man fastställa att 

kundnöjdhet inte har någon påverkan på marknadsvärdet då köpare ej verkar 

vara villiga att ta hänsyn till kundnöjdhet vid ett nyförvärv. Vidare bör det inte 

finnas något behov av att ta med kundnöjdhet vid en fastighetsvärdering utan 

istället bör man använda kundnöjdheten som en indikation på hur fastigheten 

sköts. 
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Bilaga 
 

Intervjumall 
 

Frågorna skiljer sig något mellan intervjupersonerna. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka om kundnöjdhet är en faktor som borde 
synliggöras och inkluderas när man värderar en fastighet, vad tror du om det? 
 
1.a) I samband med ett förvärv av en kommersiell fastighet, är det intressant 
att veta om tidigare kunder har varit nöjda?  
 
b) Finns det samband mellan uthyrningsmöjlighet/hyressättning och 
förvaltningskvalité? 
 
2. Ser ni någon skillnad i lönsamhet beroende på kundnöjdhet för era 
fastigheter?  
  
3. Tror du att värderingen av en fastighet skulle bli mer rättvis/korrekt om 
man tog hänsyn till kundnöjdhet?  
 
4. På vilket/vilka sätt har det lönat sig med att ha nöjda kunder? Påverkas 
värdet av fastigheterna om man har nöjda kunder? 
 
5. Hur påverkas riskerna? Till exempel för vakanserna? 
 
6. När man talar om kontorsfastigheter säger man oftast att det bara handlar 
om läge. Tycker du att det stämmer eller verkar kunderna bry sig om annat 
också, till exempel förvaltning? 
 
7. Vad tror du om att certifiera förvaltningskvalitén för olika fastigheter, likt 
hotell med stjärnmärkning, för att få en säkrare värdering? 
 

 

 


