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EXECUTIVE SUMMARY 

Title The future commercial real estate industry: PropTech and co-working’s 
impact on customer value in office spaces – The identification of the factors 
that enable customer value and its impact on the service offering 

Employing company Cybercom Group 

Authors Joel Ackerstierna 
Marcus Gullbrandson 

Problem definition Digital innovation affects the world's economies and markets, where business-
independent industry changes its way of working. The commercial real estate 
industry faces a change, where the two concepts of smart home and mobility 
change the appearance of the future market. On the market, there is an 
exponential increase in the number of companies utilizing the two concepts, 
companies collectively called PropTech companies, which act as catalysts for 
the transformation. Another trend is co-working, a new flexible office solution 
that utilizes the mobility change and disrupts the current value chain. These 
trends affect existing property managers, who should review their business 
model in view of the new technology to remain competitive. A major challenge 
with PropTech is the lack of understanding of the benefits it brings and what 
customer value it actually creates, making it difficult to create value offers that 
actually meet customer needs. The different types of PropTech and co-working 
provide a potential for new types of services that benefit the tenants in their 
business and can provide an easier work life balance. 

Purpose of the study The purpose of this master thesis is to identify the impact PropTech and co-
working has on commercial real estate tenants in Stockholm.    

Methodology The study is of an exploratory character and aimed to explore what contributes 
to customer value for commercial tenants in Stockholm today and the impact 
PropTech and co-working has on it. The performance of the study was a 
combination of a cross-sectional approach, a qualitative, deductive and partly 
an inductive approach. A total of 16 semi-structured interviews were conducted, 
consisting of 11 property managers with internal management and five tenants 
working in the consulting industry. By interviewing tenants simultaneously with 
the property manager, it was established that the property managers' insight 
into the tenants' needs were in line with reality. The collected empirical data 
was analyzed on the basis of the applied reference framework and its factors 
that drive the customer value of tenants in office premises in Stockholm. 

Conclusions The impact of digitization is of a complex nature and ranges from negative to 
positive aspects and everything in-between. The study identified four 
PropTech-services that can benefit company tenants in various ways and their 
impacts on customer value: property management, quantification & efficiency, 
office services and search platforms for working places. Co-working was also 
included as a service that affects customer value in office spaces.  

Identified factors creating customer value for company tenants were quality, 
adaptability, cost reduction and price. Each factor was further dissected to 
describe more accurately how it impacts tenants, these under factors consisted 
of tangibles, reliability, assurance, customer focus, co-creation, mass 
customization, flexibility, monetary costs, non-monetary costs, low cost and 
premium price.  

The study found that the most important aspect of property management, in 
order to have a positive impact on the tenants, is assurance. There also exists 
a potential positive impact for the service via non-monetary cost reductions. 
Furthermore, property management has a negative impact on customer focus 
and assurance.  



  

The most important aspects of quantification & efficiency, in order to have a 
positive impact on the tenants, are tangibles, non-monetary cost reductions and 
flexibility. There also exists both a potential positive impact as well as a 
negligible impact for the service via monetary cost reductions.  

The most important aspect of office services, in order to have a positive impact 
on the tenants, is low price. There also exists a negligible impact for the service 
via non-monetary cost reductions. 

The most important aspects of search platforms for working places, in order to 
have a positive impact on the tenants, are flexibility and monetary cost 
reductions. 

The most important aspects of co-working, in order to have a positive impact 
on the tenants, are mass customization, flexibility and monetary cost 
reductions. There also exists a negative impact for the service via tangibles.   

The authors of this study encourage for further quantitative research regarding 
the subject.  
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VOKABULÄR  
 

Begrepp   

Co-working Företag som hyr delar av kontor under mer flexibla former och därmed 
delar kontorslandskap med andra företag 

Digitalisering Den digitala omvandlingen: analog till digital representation av information  

IoT Förkortningen av Internet Of Things (Sakernas Internet) och utgörs av flera 
olika enheter med sensorer och datorer som är sammankopplade och via 
internet kan kommunicera med varandra och utbyta information 

PropTech En sammandragning av property technology och är ett samlingsnamn för 
teknologiska lösningar inom fastighetsbranschen  

Real Estate Tech Synonymt med PropTech 

Smarta fastigheter Fastigheter som använder IoT-lösningar för att sammankoppla en mängd 
olika delsystem som underlättar informationsdelning 

Start-ups Nya och snabbt växande mindre företag som tillgodoser det som 
marknaden efterfrågar med innovativa produkter, tjänster eller processer 
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1 INLEDNING 

Det inledande kapitlet ämnar upplysa läsaren om en bakgrund till de utmaningar och 

möjligheter som fastighetsbranschen har erfarit och kommer erfara. Avslutningsvis 

presenteras studiens initiala problem, vilket blir det underliggande motivet till studien. 

1.1 BAKGRUND – DIGITALISERING OCH DESS DISRUPTIVA PÅVERKAN 

Digital innovation påverkar världens ekonomier och marknader, där företag oberoende bransch 

ändrar sitt sätt att verka. Den nivå av teknologisk förändring som företag står inför idag är lik 

den som skedde under den industriella revolutionen i början av 1900-talet och påverkar företag 

och dess affärsmodeller i alla branscher. (Deloitte LLP, 2015) Digitaliseringen anses vara den 

fjärde industriella revolutionen, som kommer att påverka hur människor lever, arbetar och 

interagerar (KPMG LLP, 2017).  

 Den traditionella fastighetsbranschen 

Fastighetsbranschen har länge beskrivits som en långsiktig bransch där aktörer sällan behöver 

anpassa sig efter förändringar (Kairos Future, 2018). Gustafsson & Kytömäki (2018) beskriver 

den som traditionell och konservativ, som inte förändrats under en längre tid. De menar även 

att de traditionella aktörerna på den svenska marknaden generellt inte investerar i ny teknologi, 

men att de är medvetna om att en kommande digitalisering kan påverka hela marknaden. Den 

traditionella branschen kan, enligt Stalenhoef (2018) och (Gustafsson & Kytömäki, 2018), 

förenklat beskrivas med sex olika aktörer som tillsammans utgör hela marknaden. Stalenhoef 

(2018) använder namnet markägare för den första aktören, vilket Gustafsson & Kytömäki 

(2018) menar är samma affärsområde som byggherre/developer. Den förenklade modellen av 

marknaden med dess aktörer redovisas nedan i Figur 1. 

 

 

Figur 1 - Fastighetsbranschens värdekedja och dess aktörer 

Värdekedjan börjar med att markägaren ger byggbolag tillåtelse att bygga fastigheter på 

marken de äger, där markägaren oftast utgörs av kommuner eller landsting. Byggbolagen 

bygger sedan fastigheten på marken med hjälp av ett flertal underleverantörer, ofta ett hundratal 

per bygge. När fastigheten står klar tas ägandeskapet över av fastighetsägaren, som i sin tur hyr 

ut delar av fastigheten till hyresgäster. (Stalenhoef, 2018) I vissa fall outsourcar 

fastighetsägaren förvaltningen till externa fastighetsförvaltare. I dessa fall fungerar den externa 
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fastighetsförvaltningen som en mellanhand mellan fastighetsägaren och hyresgästen. 

(Gustafsson & Kytömäki, 2018) På marknaden är det vanligt att aktörer söker vertikala 

synergieffekter genom att agera som flera olika typer av aktörer. Exempelvis fungerar JM AB 

som både byggherre/developer och byggbolag, då de äger marken som de bygger fastigheter 

på i Liljeholmen, Stockholm (Stalenhoef, 2018; Gustafsson & Kytömäki, 2018). Skanska AB 

är ett annat exempel, då de sålde sitt huvudkontor till en annan fastighetsägare efter att ha byggt 

det själva och därmed fungerar som både byggbolag och hyresgäst. (Stalenhoef, 2018) 

Hyresgäster består huvudsakligen av två olika segment: bostäder och kommersiella lokaler. De 

kommersiella hyresgästerna kan i sin tur delas upp i företag som exempelvis hyr kontors-, 

industri-, butiks-, lager-, hotell-, skol- och sjukhuslokaler. (Gustafsson & Kytömäki, 2018) 

Segmentsuppdelningen tydliggörs i Tabell 1 nedan.  

 

 Tabell 1 - Skillnaden mellan hyresgästsegmenten bostäder och kommersiella lokaler 

Hyresgästsegment Definition  

Bostäder Privata personer som hyr en bostad. 

Kommersiella lokaler Företag som hyr kontors-, industri-, butik-, lager-, hotell-, skol- och 
sjukhuslokaler. Rapporten behandlar enbart de företag som hyr 
kontorslokaler och refereras hädanefter som hyresgäster 

 

Rapporten behandlar fortsättningsvis enbart uthyrning av kontorslokaler, de kommersiella 

hyresgästerna som hyr kontorslokaler och fastighetsägarna med intern förvaltning som hyr ut 

dessa kontor. Det som hädanefter nämns i rapporten som fastighetsförvaltare syftar alltså till 

fastighetsägare med intern förvaltning. 

 Initialt problem 

En viktig fråga som präglar fastighetsbranschen valdes ut som startpunkt för diskussion bakom 

studien och blev det första steget i problematiseringen. Det initiala problemet är avsiktligen av 

bred karaktär för att sedan bearbetas till ett mer specificerat syfte. 

 

Hur ser framtidens fastighetsbransch ut och vilka tekniker möjliggör förändringen? 
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2 PROBLEMATISERING 

Avsnittet har sin utgångspunkt i det initiala problemet och består av en förstudie som ämnade 

förklara framtidens fastighetsbransch, definiera problemet som ska besvaras och förklara 

motivet bakom studien. Förstudien genomfördes med hjälp av fördjupande intervjuer med 

branschkunniga inom fastighetsbranschen och dess digitalisering samt litteratur-

undersökningar. Förstudiens intervjuobjekt bestod bland annat av Gustafsson, professor och 

forskare inom bygg- och fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), och 

Kytömäki, doktorand vid KTHs institution fastigheter och byggande. Utöver intervjuobjekten 

användes ett flertal konsultrapporter som behandlar framtidens fastighetsbransch, samt 

tillämpad teori inom områdena kundvärde och värdeerbjudande. Problematiseringen avslutas 

genom att presentera ett embryo till analysmodellen och ett specificerat syfte. 

2.1 HUR DEN FRAMTIDA FASTIGHETSBRANSCHEN KOMMER ATT SE UT 

Samhället har blivit mer medveten gällande konsumtion, nya gemenskaper och delning av 

vardagsresurser vilket förespråkar digitaliserade delningslösningar i framtiden. Tillit kommer 

mer naturligt i den yngre generationen eftersom de har växt upp i ett uppkopplat samhälle där 

de tidigt vant sig vid att lita på folk över nätet gentemot personer uppväxta i en tid före internet. 

Megatrender som globalisering, digitalisering och ökad miljömedvetenhet ställer nya krav på 

fastighetsägare som vill fortsätta vara konkurrenskraftiga på den framtida moderniserade 

marknaden. (Kairos Future, 2018) 

Den framtida fastighetsbranschen kan i dagsläget sammanfattas av två nya koncept, den smarta 

fastigheten (Siemens AB, Building Technologies Division, 2017; Kairos Future, 2018) och 

mobilitet (Deloitte LLP, 2015; KPMG LLP, 2017; Kairos Future, 2018), som båda behandlar 

de tidigare nämnda förändringarna. Det första konceptet möjliggörs av den nya teknologin som 

Internet of Things medför och det andra konceptet syftar till personers ändrade vanor gällande 

arbetsplatsen till följd av digitaliseringen (Kairos Future, 2018). 

 Den smarta fastigheten skapar nya möjligheter för fastighetsförvaltarna 

Informationsteknologin har möjliggjort för smarta, uppkopplade och mer komplexa enheter 

som överskrider tidigare gränser. Enheter sammankopplas via internet i komplexa system där 

de kan kombinera hårdvara med sensorer, datalagring, mikroprocessorer, mjukvara, och 

anslutbarhet. Resultatet blir banbrytande och förändrar industristrukturer, omformar hur värde 

skapas, hur traditionella partnerskap och relationer omdefinieras samt hur den enorma mängd 

genererade data används och hanteras. Företag blir tvungna att se över sina affärsmodeller och 

tillämpa nya strategier för att anpassa sig därefter för att vara konkurrenskraftiga. 

Samlingsnamnet för dessa produkter och dess potentialer är Internet of Things eller Sakernas 

Internet, hädanefter IoT. (Porter & Heppelmann, 2014) Enligt Mark Hung på Gartner (2017) 

förväntas det år 2020 finnas cirka 20 miljarder internetanslutna enheter i världen och mer än 

65 % av alla företag kommer implementera IoT-lösningar.   

Med hjälp av IoT-lösningar kan fastigheter utvecklas till smarta fastigheter (Acheson, 2015), 

där IoT innebär att de använder informationsteknik för att sammankoppla en mängd olika 

delsystem som underlättar informationsdelning (Gartner Inc., 2017). Smarta fastigheter kan 

därefter erbjuda effektiva verktyg till fastighetsägarna och praktiska lösningar till 

hyresgästerna, exempelvis möjligheten att optimera driften de timmar som fastigheten faktiskt 

brukas (Johansson, 2013).  
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I rapporten Smarta lösningar för smarta fastigheter redogörs för att värdet i den smarta 

fastigheten kommer påverkas av fem olika faktorer. Tidsbesparing är den första faktorn, där 

hyresgästerna får mer tid att fokusera på sin kärnverksamhet. (Siemens AB, Building 

Technologies Division, 2017) Det bekräftas även i Svenskarna och internet 2016, en studie om 

svenska folkets internetvanor, där en stor majoritet angav att ”tjänster som frigör tid” är den 

typ av tjänst som kommer växa mest framöver (Alexanderson , Davidsson, & Findahl, 2016). 

Den andra faktorn är komfort, där fastighetens klimat och miljö optimeras och maximal 

energieffektivitet uppnås. Den tredje faktorn är riskminimering, där säkerheten ökar för både 

människor och tillgångar i fastigheten. Den fjärde faktorn är kostnadsbesparingar och den sista 

är flexibilitet. (Siemens AB, Building Technologies Division, 2017) 

 Co-working och andra flexibla kontorslösningar utnyttjar mobilitet, tar en del 

av värdet från värdekedjan och medför ett hot för fastighetsförvaltarna 

Ett mer digitaliserat samhälle medför en större mobilitet av arbetsplatsen, där anställda 

nödvändigtvis inte behöver vara fysiskt närvarande vid kontoret för att utföra sitt arbete. I en 

alltmer globaliserad marknad medför denna mobilitet att företag måste göra 

kostnadsbesparingar gällande dess fastigheter och kontor för att fortsätta vara 

konkurrenskraftiga, vilket ses i statistik där antalet kvadratmeter per anställd i kontor minskat 

drastiskt genom åren. (Deloitte LLP, 2015) Mobilitet medför således nya placeringar av 

framtidens kontor där de lägen som idag är attraktiva kan komma att förlora sin dragningskraft 

och nya områden kan växa fram istället.  

En ny trend som utnyttjar förändrade mobilitetsvanor inom kontorsuthyrning är co-working, 

där företag hyr delar av kontor under mer flexibla former och därmed delar kontorslandskap 

med andra företag (KPMG LLP, 2017). Co-working skiljer sig egentligen inte mycket mot 

kontorshotell, men kännetecknas mer av en delningskultur och ses som en start-up hub för 

techbolag (Pettersson, 2015). Spreitzer, Bacevice, & Garrett (2015) menar att konceptet co-

working har sitt ursprung bland frilansare, entreprenörer och teknikindustrin, men börjar bli 

alltmer relevant för ett bredare utbud av människor och organisationer. Faktum är att allt fler 

företag inkorporerar co-working i sina affärsstrategier. Användare består av personer från 

globala företag av storlek som sträcker sig till tusentals medarbetare som använder utrymmet, 

inte bara för att de utplacerade arbetarna ska få utföra produktivt arbete, men också att locka 

till sig anställda som kräver flexibel arbetsplats och arbetstid. Avsaknaden av konkurrens och 

intern politik möjliggör för individualism. Vidare genom att arbeta bland människor som 

arbetar med andra typer av uppdrag blir ens egen arbetsidentitet starkare samtidigt som ett 

naturligt nätverkande, flexibilitet, mobilitet och inspiration till nya idéer inträffar. (Spreitzer, 

Bacevice, & Garrett, 2015) 

För att exemplifiera skillnaden mellan co-working och kontorshotell är co-workinguthyraren 

Epicenters beskrivning av dem själva: 

Epicenter is Stockholm’s first Digital House of Innovation and is located in the heart 

of the city and Sweden’s digital landscape. At Epicenter, members are invited to 

innovate alongside the world’s fastest growing digital companies and creative 

corporate initiatives. Within Epicenter, Swedish and international entrepreneurs and 

companies meet to collaborate, learn and grow their businesses. (Epicenter, 2018) 

I beskrivningen ses ett tydligt fokus på innovation, digitalitet och samarbeten. SUP46, en annan 

co-workinguthyrare, har en liknande förklaring av de själva men med ett större fokus på att de 

är en ”startup community” (SUP46, 2018). Ett annat exempel är co-workinguthyraren 

WeWork, som har entreprenörsanda och gemenskap som värdeord (WeWork, 2018). 

Kontorshotell har ett annat fokus, exempelvis är 7As vision ”att skapa en personlig, proffsig 
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och hållbar miljö” (7A, 2018) och där både Bromma Kontorshotells (2018) och Kungsholmens 

Kontorshotells (2018) nyckelord är service och trivsel. Skillnaden mellan co-working och 

kontorshotells olika värdeerbjudanden sammanfattas nedan i Tabell 2. 

 

Tabell 2 - Skillnaden mellan co-working och kontorshotell 

Typ av uthyrning Värdeerbjudande 

Co-working Innovationshub eller -community, med fokus på start-ups, digitalitet och 
samarbeten 

Kontorshotell Bekväm arbetsplats med fokus på service och trivsel 

 

I dagsläget fungerar denna typ av co-workinguthyrning främst genom tredjeparter som 

exempelvis WeWork, som hyr hela kontor av fastighetsförvaltaren för att i sin tur hyra ut till 

olika hyresgäster. Co-working medför att fastighetsförvaltare behöver se över sin vanliga 

affärsmodell för att inte överlåta det nya skapade värdet till andra parter. Gustafsson & 

Kytömäki (2018) delar samma åsikt, där de menar att co-workinguthyrarna kan vara en 

konkurrent för de traditionella fastighetsförvaltarna och utgör därmed ett hot eftersom de tar 

en del av värdet från värdekedjan. Däremot poängterar de att co-workinguthyrarnas 

affärsmodeller fortfarande är oklara, men att det finns en stor potential för framtiden. De menar 

även att marknaden för traditionella kontor fortfarande kommer att vara stor inom den närmsta 

framtiden, vilket även Stalenhoef (2018) håller med om. Co-workinguthyrarnas del av 

fastighetsbranschens nya värdekedja kan ses nedan i Figur 2. 

 

 

Figur 2 - Co-workinguthyrare medför en potentiell förändring av värdekedjan 

 

Gudjonsson (2018) menar att det finns ett stort potentiellt kundvärde i smarta nätverk av 

fastigheter, där företag i framtiden kan dela upp sitt kontor med flexibla mötesrum på olika 

geografiska platser och därmed minimera personalens pendlingstid. Gustafsson & Kytömäki 

(2018) menar att diversifieringen av olika affärsmodeller ökar samtidigt som diversifieringen 

av olika företag ökar, vilket resulterar i ett ökat behov av diversifierade kontor och 

arbetsplatser.  
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 Tjänstebaserade affärsmodeller kommer öka, men antagligen inte för 

kommersiella fastigheter 

Digitaliseringen kommer även att påverka prissättningen där det tidigare betalt per 

kvadratmeter skiftar till en prismodell som tar betalt beroende på tilläggstjänster, alltså en 

tjänstebaserad affärsmodell. Detta kan innebära att hyresvärden tar betalt per tilläggstjänster 

såsom en optimal arbetsmiljö med rätt syremängd och temperatur som resulterar i ökad 

produktivitet och tjänster som underlättar hyresgästernas vardag. (Kairos Future, 2018) 

Stalenhoef (2018) delar åsikten om att prismodellen kan ändras, men tror inte att det sker en 

förändring på den kommersiella sidan av branschen inom en snar framtid utan i så fall på den 

privata. Även Gustafsson & Kytömäki (2018) anser att den kommersiella sidan av branschen 

inte kommer anpassa sig av tjänstebaserade prissättningar, utan att den privata sidan är mer 

aktuell för sådana affärsmodeller.  

2.2 PROPTECH ÄR SAMLINGSORDET FÖR DEN NYA TEKNOLOGIN INOM 

FASTIGHETSBRANSCHEN SOM MÖJLIGGÖR FÖRÄNDRINGEN PÅ MARKNADEN 

PropTech är en sammandragning av property technology och är ett samlingsnamn för 

teknologiska lösningar inom fastighetsbranschen (Fastighetsnytt, 2017). Namnet kan betraktas 

synonymt med begreppet Real Estate Tech. Baum (2017) menar att det finns tre olika 

delsektorer inom PropTech, där smarta fastigheter och delad ekonomi är två av dem. Delad 

ekonomi behandlar teknologiska plattformar som underlättar användandet av 

fastighetstillgångar som exempelvis kontor och på så sätt ger större förutsättningar för ökad 

mobilitet och co-working. Utöver de tre delsektorerna, som beskrivs som vertikala, finns även 

horisontella drivkrafter i form av information, transaktioner och styrning. I en analys utförd av 

CB Insights (2017) vilket behandlar de årliga investeringarna i Real Estate Tech-företag visas 

en exponentiell trend och därmed ett ökande intresse för de nya teknikerna, se Figur 3. 

 

Figur 3 - Global finansiering av Real Estate Tech (CB Insights, 2017), som visar det ökade intresset för teknikerna 

 

 Segmentering av PropTech-företag och deras olika tekniska lösningar 

I en kartläggning av 1200 Real Estate Tech-företag av Venture Scanner (2016) segmenterades 

företagen i tolv olika segment, där fyra av dessa berör interaktionen mellan 

fastighetsförvaltaren och hyresgästen.  
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Det första segmentet, Property Management, utgörs av företag som tillhandahåller teknologier 

som hjälper den operationella dagliga användningen av fastigheten. Mer konkret innefattar 

segmentet verktyg för hyresgästshantering, elektroniska betalningar av hyra och 

kommunikationsplattformar för hyresgästerna och fastighetsförvaltaren. Segmentet är främst 

riktat mot bostäder men berör även kommersiella lokaler där företaget AppFolio är ett exempel. 

AppFolio hjälper bland annat fastighetsförvaltare att automatisera betalningar, 

informationsutskick och manuella inspektioner så kunderna kan få snabbare och tydligare 

information om statusen av ärenden. Gustafsson & Mytömäki (2018) menar att en stor drivkraft 

för Property Managent är kostnadsreduceringar, samt komforten för hyresgästerna i 

fastigheten. Venture Scanner (2016) klassificerar segmentet Property Management som 

pionjärer, vilket innebär att de är nya på marknaden, har en låg mognadsgrad och befinner sig 

i ett tidigt finansieringsstadie. Segmentet nämns hädanefter som fastighetsförvaltning. 

Facility Management är det andra segmentet, som består av företag med tjänster inom 

kvantifiering och effektivisering av fastigheten. Exempel på företag är PlotWatt och C3IoT, 

som båda erbjuder mjukvara med algoritmer som mäter och optimerar energiförbrukningen för 

fastigheter. Ett ytterligare exempel är AwareManager, som erbjuder kostnadsreducerande 

tjänster kopplade till fastigheten. Venture Scanner (2016) klassificerar segmentet Facility 

Management som etablerade, vilket innebär att de har uppnått en relativt högre mognadsgrad 

och därmed erbjuds mindre finansiering. Det saknas däremot konsensus om vad facility 

management faktiskt innebär. Exempelvis framgår det på IFMAs hemsida att facility 

management istället är ett samlingsnamn för tjänster som tidigare särskildes såsom 

internservice, fastighetsservice, reception, växel, konferensservice, vaktmästeri med mera 

(International Facility Management Association Sweden, 2018). För att undvika förvirring 

kommer hädanefter segmentet som Venture Scanner kallar facility management nämnas som 

kvantifiering & effektivisering. 

Det tredje segmentet är Home Services och består av företag som assisterar hyresgästernas 

användning av kontoret. Segmentet är främst riktat mot bostäder men berör även kommersiella 

lokaler. Exempel på företag är bland annat FacilityApps som använder sensorteknologi för att 

optimera användandet av kontoret, exempelvis genom att placera en sensor på en soptunna. 

Detta innebär att hyresgästerna kan se vilka soptunnor som är fulla och därmed enbart byta ut 

dessa istället för att inspektera alla soptunnor. Ett liknande exempel är Intellibot Robotics, som 

erbjuder robotdammsugare för kommersiella fastigheter. Robotarna sänder realtidsinformation 

trådlöst, vilket innebär att användarna kan se när roboten startade, totala städtiden och om 

problem uppstod. Clutter är ett annat exempel, som erbjuder ett digitalt lager där Clutter hämtar 

och fotograferar objekten som ska lagras och visualiserar dessa i en applikation. Användaren 

kan sedan genom ett knapptryck i det visualiserade digitala lagret få de lagrade objekten 

levererade. Venture Scanner (2016) klassificerar segmentet Home Services tillsammans med 

Property Management som pionjärer. Segmentet nämns hädanefter som kontorstjänster. 

Det sista segmentet som berör relationen mellan fastighetsförvaltare och hyresgäst är 

Commercial Real Estate Search. Segmentet innehåller företag med sökplattformar för 

arbetsplatsuthyrning, exempelvis tidigare nämnda WeWork som tillhandahåller sina co-

workingytor genom en söktjänstplattform där arbetsplatserna hyrs månadsvis. Andra exempel 

är PivotDesk som erbjuder en sökplattform för arbetsplatser, både i öppna arbetsytor, privata 

kontor och co-workingutrymmen som även dessa hyrs månadsvis. PivotDesk skiljer sig mot 

WeWork, då de inte tillhandahåller lokalerna själva utan istället kopplar ihop företag som letar 

efter arbetsplatser med företag som är villiga att dela med sig av sin kontorsyta. Även 42Floors 

har en liknande plattform som PivotDesk, men enbart för privata kontor. Venture Scanner 

(2016) klassificerar segmentet Commercial Search som disruptör, vilket innebär att de är nyare 
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på marknaden, mindre mogna men med betydligt högre finansiering. Segmentet nämns 

hädanefter som sökplattformar för arbetsplatser. 

De fyra nämnda segmenten kan vidare kategoriseras enligt Baum (2017) som antingen smarta 

fastighetssektorn eller delad ekonomisektorn, där fastighetsförvaltning, kvantifiering & 

effektivisering och hemtjänster ingår i den första kategoriseringen och sökplattformar för 

arbetsplatser i den andra. De fyra segmenten sammanfattas i Tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3 – PropTech-segment som berör interaktionen mellan fastighetsförvaltaren och hyresgästen 

PropTech-segment  

Fastighetsförvaltning Segmentet innehåller teknologier som hjälper den 
operationella dagliga användningen av fastigheten. Mer 
konkret innefattar segmentet verktyg för hyresgästshantering, 
elektroniska betalningar av hyra och kommunikations-
plattformar för hyresgästerna och fastighetsförvaltaren 

Kvantifiering & 
effektivisering 

Segmentet innehåller teknologier som fokuserar på att 
effektivisera fastigheten och göra den långsiktigt hållbar. 
Exempel på teknologierna är verktyg som kvantifierar 
fastighetens data (energianvändning, vattenförbrukning) och 
verktyg som utnyttjar datan för att effektivisera fastigheten. 

Kontorstjänster Segmentet innehåller teknologier som assisterar hyresgästens 
användning av kontoret och inkluderar bland annat smart 
städassistans och smart lagerhantering 

Sökplattformar för 
arbetsplatser 

Segmentet innehåller sökplattformar som assisterar företag att 
hitta arbetsplatser i öppna arbetsytor, privata kontor och co-
workingutrymmen som oftast hyrs under kortare perioder. 
Antingen tillhandahåller sökplattformsleverantörerna lokalerna 
själva, eller så kopplar de ihop företag som letar efter 
arbetsplatser med företag som är villiga att dela med sig av sin 
kontorsyta. 

 PropTechs största utmaning för genomslag på marknaden är en oförståelse för 

vilket värde lösningarna skapar 

I en undersökning utförd av FTI Consulting (2017) framställdes att de största utmaningarna för 

olika PropTech-organisationers genomslag på den brittiska marknaden är en oförståelse för 

vilken nytta som de nya lösningarna medför, samt en ovilja från marknaden att ändra på sig. I 

Sverige har bland annat Fastighetsägarna Stockholm startat initiativet PropTech Stockholm, 

som syftar till att sammanföra företag i fastighetsbranschen med start-ups inom PropTech. 

Initiativet är taget för att skapa bättre förutsättningar för digitala tjänster till hyresgäster. 

(PropTech Stockholm, 2018) Det alla PropTech-företag har gemensamt är att de applicerar nya 

teknologier på existerande värdekedjor inom fastighetsbranschen (Hasenmalle & Rieder, 

2017), vilket medför möjligheter som enligt Johnson, Christensen, & Kagermann (2008) 

företag kan kapitalisera på med rätt typ av affärsmodell. Denna möjlighet beskrivs även som 

en strategisk omständighet som ofta kräver en förändring av de befintliga företagen på 

marknadens affärsmodeller.  
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2.3 KOMPLEXITETEN MED EN NY AFFÄRSMODELL OCH BETYDELSEN AV ETT KLART 

VÄRDEERBJUDANDE 

Teece  (2010) och Osterwalder & Pigneur (2010) definierar en affärsmodell som hur ett företag 

skapar och levererar kundvärde. Ett företags affärsmodell utgörs av nio komponenter som 

beskriver hur ett företag ämnar bli vinstgivande och med hjälp av Business Model Canvas, 

hädanefter BMC, kan företag utveckla nya samt analysera befintliga och äldre affärsmodeller. 

Ramverket erbjuder möjligheten att förstå interaktionen och samarbetet mellan de olika 

komponenterna, där komponenterna är av antingen av extern eller av intern karaktär det vill 

säga att de fokuserar på värdeskapande respektive effektivitet. (Osterwalder, 2004; 

Osterwalder & Pigneur, 2010) BMC visualiseras nedan i Figur 4, varav fem komponenter 

behandlas i denna studie och beskrivs därmed vidare. Casadesus-Masanell & Ricart (2010) 

anmärker dock att en affärsmodell inte är statisk, utan att de dimensionerna som ingår i 

affärsmodellen borde anpassas beroende på branschen. 

 

 

Figur 4 - Business Model Canvas och dess nio komponenter 

 

Ett företags värdeerbjudande är en viktig del av deras affärsmodell och utgår från hur kundens 

grundläggande problem bemöts (Osterwalder, 2004; Johnson, Christensen, & Kagermann, 

2008). Anderson, Narus, & Van Rossum (2006) menar att ett vanligt misstag som företag gör 

är att värdeerbjudandet inte överensstämmer med kundens behov. Genom att ha en förståelse 

för kundens behov, kan företag skapa värdeerbjudanden som är överlägsna gentemot 

konkurrenters (Anderson, Narus, & Van Rossum, 2006). Osterwalder & Pigneur (2010) har en 

liknande definition, där de menar att värdeerbjudandet skapar kundvärde genom en blandning 

av olika faktorer som matchar kundens behov. 

Kundrelationer beskriver vilken typ av relation du etablerar med din kund, vilket är viktigt att 

identifiera för att säkerställa företags överlevnad och framgång.  Det finns olika typer av 

kundrelationer där företags grad av engagemang varierar, exempelvis automatiserade tjänster, 

informationsdelningssamhällen och medskapande. (Osterwalder, 2004; Osterwalder & 

Pigneur, 2010) 

Kanaler beskriver vilka kontaktpunkter företag använder för att interagerar med och levererar 

värde till sina kunder. För att ett företag ska kunna leverera sitt värdeförslag snabbt, effektivt 

och konstadseffektivt till sin målgrupp sker det via olika kanaler. Olika kanaler utgörs av egna 

kanaler, partnerkanaler eller en kombination av båda, varvid egna kanaler och partnerkanaler 
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kan innebära butiker respektive stora distributörer. (Osterwalder, 2004; Osterwalder & 

Pigneur, 2010) 

Osterwalder (2004) påpekar vikten av att identifiera och dela upp de potentiella kunderna i 

kundsegment, så att affärsmodellen kan fokusera på de segment de faktiskt vill bemöta, deras 

primära målgrupp. Vidare fastslår Osterwalder (2004) att en effektiv segmentering gör det 

möjligt för ett företag att fördela deras finansiella resurser för sin primära målgrupp, det vill 

säga de kunder som kommer att vara mest attraherade av värdeerbjudandet. Det är därmed 

viktigt för företag att kunna svara på för vem de skapar värde för och varför de skapar värde 

för dessa segment. (Osterwalder, 2004; Osterwalder & Pigneur, 2010) 

Komponenten intäktstömmar, behandlar hur företag ska bli kompenserade inom varje 

kundsegment och vad kunderna är villiga att betala och hur. Ett företag kan ha flera olika 

intäktsströmmar, varav dessa kan ha samma eller olika prismodeller. Ett företag kan generera 

inkomster genom att sälja, låna ut eller licensiera en produkt eller tjänst, ta en transaktionsandel 

eller förlita sig på olika reklamkällor. (Osterwalder, 2004; Osterwalder & Pigneur, 2010) 

2.4 DEFINITION AV KUNDVÄRDE 

Kundvärde kan definieras som förhållandet mellan de uppfattade förmåner som kunden erhåller 

i förhållande till de uppoffringar som uppkommer vid förvärv av produkten i egenskap av 

exempelvis pris, kostnader och uppoffringar (Monroe, 1990; Gale, 1994; Woodruff, 1997; 

Geraerdts, 2012). Woodruff (1997) och Anderson & Narus (1998) anser att kundens upplevda 

värde utgörs av differensen av kundens upplevda nytta och dess upplevda uppoffringar som 

uppstår i samband med varan eller tjänsten.  

Slywotzky  (1996) menar att en organisations värde kan ökas genom att skapa och leverera 

överlägset kundvärde till nyckelkunder. Enligt Khalifa (2004) är kundvärde en 

huvudkomponent av konkurrenskraftighet, vilket bekräftas av Woodruff (1997) och Slater 

(1997) som poängterar att för ett företag ska lyckas överleva länge och vara framgångsrikt 

behöver de skapa högt kundvärde. Ett annat perspektiv av definitionen beskrivs av Butz Jr & 

Goodstein (1996) som den emotionella länk som uppstår efter användningen av en produkt 

eller tjänst mellan kund och producent.  

 Vilka faktorer som skapar kundvärde 

Pris och kvalitet har traditionellt setts som determinanterna av kundvärde genom alla branscher 

(Zeithaml, 1988; Patterson & Spreng, 1997; Sivakumar & Raj, 1997; Kumar & Grisaffe, 2004), 

där kundens uppfattning av kostnaden relaterat till priset har en negativ påverkan på det 

upplevda kundvärdet (Xia, Monroe, & Cox, 2004; Brodie, Whittome, & Brush, 2009). Däremot 

saknas en koncensus i dagsläget angående konceptualisering och ramverk av kundvärde (Smith 

& Colgate, 2007) och kunder är inte längre imponerade av enbart den bästa produkten eller det 

lägsta priset (Mazumdar, 1993). 

Utöver pris och kvalitetsfaktorerna nämns andra värdeskapande faktorer i litteraturen. Ett 

exempel är anpassningsbarhet (Lapierre, 2000; Woodall, 2003; Osterwalder & Pigneur, 2010), 

som under benämningen kundfokusering har den största påverkan på kundvärdet efter pris och 

kvalitet enligt Kumar & Grisaffe (2004). Även kostnadsreduceringar som eventuellt 

tillkommer i samband med erbjudandet (Lindholm & Leväinen, 2006; Osterwalder & Pigneur, 

2010) eller relationen (Ulaga W. , 2003) nämns som en värdeskapande faktor, samt innovation 

(Kumar & Grisaffe, 2004; Sawhney, Wolcott, & Arroniz, 2006) även kallat newness av 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). 
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2.5 SYNTES AV PROBLEMATISERINGEN 

Fastighetsbranschen står inför en förändring, där de två koncepten det smarta hemmet och 

mobilitet förändrar den framtida marknadens utseende. På marknaden ses en exponentiell 

ökning av antalet företag som utnyttjar de två koncepten, företag som fått samlingsnamnet 

PropTech-företag och som fungerar som katalysator för förändringen. En annan trend är co-

working, en ny flexibel kontorslösning som utnyttjar förändrad mobilitet och utmanar den 

befintliga värdekedjan. Trenderna påverkar de befintliga fastighetsförvaltarna, som bör se över 

sin affärsmodell med hänsyn till den nya tekniken för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. 

Genom att identifiera kundernas behov av den nya tekniken och utnyttja det nya skapade 

kundvärdet, kan fastighetsförvaltarna skapa nya värdeerbjudanden och tilläggstjänster som i 

sin tur kan erbjuda ett större kundvärde. Den största utmaningen med de nya teknikerna finns 

däremot i oförståelsen för vilken nytta de medför och vilket kundvärde de faktiskt skapar, vilket 

gör det svårt att skapa värdeerbjudanden som faktiskt möter kundernas behov. 

 De olika typerna av PropTech medför potential för nya typer av tjänster 

I interaktionen mellan fastighetsförvaltare och hyresgäster finns det idag fyra olika segment av 

PropTech-företag. Inom konceptet det smarta hemmet finns segmenten fastighetsförvaltning, 

kvantifiering & effektivisering och kontorstjänster, och inom konceptet mobilitet existerar 

segmentet sökplattformar för arbetsplatser. De fyra typen av segment samt co-working kan ses 

som underlag för nya typer av tjänster som fastighetsförvaltaren kan erbjuda: 

Fastighetsförvaltning innehåller teknologi som hjälper den operationella dagliga användningen 

av fastigheten. Dessa teknologier kan kopplas till det smarta hemmets drivkraft komfort, 

kostnadsbesparingar och riskminimering.  

Kvantifiering & effektivisering innehåller teknologier som fokuserar på att effektivisera 

fastigheten och göra den långsiktigt hållbar. Dessa tjänster kan kopplas till det smarta hemmets 

drivkrafter tidsbesparing, kostnadsbesparing, ökad hållbarhet och riskminimering.  

Kontorstjänster behandlar tjänster som assisterar hyresgästens användning av kontoret och 

inkluderar bland annat smart städassistans och smart lagerhantering. Detta kan kopplas till det 

smarta hemmets drivkrafter komfort och tidsbesparing. 

Sökplattformar för fastigheter kan kopplas till konceptet mobilitet. Sökplattformarna assisterar 

företag att hitta arbetsplatser i öppna arbetsytor, privata kontor och co-workingutrymmen som 

oftast hyrs under kortare perioder. Antingen tillhandahåller sökplattformsleverantörerna 

lokalerna själva, eller så kopplar de ihop företag som letar efter arbetsplatser med företag som 

är villiga att dela med sig av sin kontorsyta. Drivkrafterna bakom de nya plattformarna för 

uthyrning är flexibilitet och tidsbesparing.  

Co-working är den sista typen av tjänst, som utnyttjar förändrade mobilitetsvanor inom 

kontorsuthyrning, där företag hyr delar av kontor under mer flexibla former och därmed delar 

kontorslandskap med andra företag. Co-working kännetecknas av en delningskultur och ses 

som en innovationshub eller -community för techbolag. Drivkrafterna bakom co-working är 

flexibilitet, informationsdelning, innovation och kontorens geografiska placering. 

Tjänsterna och dess bakomliggande drivkrafter sammanfattas nedan i Tabell 4. 
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Tabell 4 – De nya typerna av tjänster, samt dess drivkrafter 

Typ av tjänst Drivkrafter 

Fastighetsförvaltning Komfort 
Kostnadsbesparing 
Riskminimering 

Kvantifiering & effektivisering Tidsbesparing 
Kostnadsbesparing 
Hållbarhet 
Riskminimering 

Kontorstjänster Komfort 
Tidsbesparing 

Sökplattformar för arbetsplatser Flexibilitet 
Tidsbesparing 

Co-working 

 

Flexibilitet 
Informationsdelning 
Innovation 
Plats 

 Embryo till analysmodell för värdeskapande faktorer av en tjänst 

I avsnitt 2.4.1 beskrevs vilka faktorer som skapar kundvärde. Dessa faktorer visualiseras i Figur 

5 nedan som ett embryo till analysmodell. Embryot kommer att vidareutvecklas till en 

analysmodell med ett teoretisk djup efter den tillämpade referensramen i avsnitt 3.  

 

 

Figur 5 - Embryo till analysmodell 
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 Problematiseringens trianguleringsmatris  

Tabell 5 nedan redogör för samtliga huvudområden, exklusive de faktorer som skapar 

kundvärde, i problematiseringen och de författare som har använts för att beskriva dem. 

 

Tabell 5 - Problematiseringens trianguleringsmatris 

Område Författare  År   

Den traditionella 
fastighetsbranschen 

Kairos Future 
Gustafsson & Kytömäki 

2018 
2018 

Stalenhoef 2018 

Framtidens 
fastighetsbransch 

Kairos Future 2018   

- Smarta fastigheter Porter & Heppelmann 
Acheson 
Alexanderson, Davidsson, 
& Findahl 

2014 
2015 
2016 

Siemens AB, Building 
Technologies Division 
Gartner Inc. 

2017 
 
2017 
 

- Flexibla  

kontorslösningar 

Deloitte LLP 
KPMG LLP 
Gustafsson & Kytömäki 

2015 
2017 
2018 

Stalenhoef 
Gudjonsson 

2018 
2018 

- Tjänstebaserade 

affärsmodeller 

Kairos Future 
Stalenhoef 

2018 
2018 

Gustafsson & Kytömäki 2018 

PropTech Johnson, Christensen, & 
Kagermann  
Venture Scanner 
Fastighetsnytt 
Baum 

2008 
 
2016 
2017 
2017 

CB Insights 
Hasenmalle & Rieder 
FTI Consulting 
Gustafsson & Mytömäki 
PropTech Stockholm 

2017 
2017 
2017 
2018 
2018 

Affärsmodell & 
Värdeerbjudande 

Osterwalder & Pigneur  
Anderson, Narus, & Van 
Rossum 
 

2004 
2006 

Johnson, Christensen,  
& Kagermann 
Teece  
Osterwalder & Pigneur   

2008 
 
2010 
2010 

Kundvärde Monroe 
Gale 
Slywotzky 
Butz Jr & Goodstein 

1990 
1994 
1996 
1996 

Woodruff 
Slater 
Khalifa 
Geraerdts 

1997 
1997 
2004 
2012 

- Pris & Kvalitet Zeithaml 
Mazumdar 
Sivakumar & Raj 
Patterson & Spreng 

1988 
1993 
1997 
1997 

Kumar & Grisaffe 
Xia, Monroe, & Cox 
Smith & Colgate 
Brodie, Whittome, & Brush 

2004 
2004 
2007 
2009 

- Anpassningsbarhet Lapierre 
Woodall 

2000 
2003 

Kumar & Grisaffe 
Osterwalder & Pigneur 

2004 
2010 

- Kostnadsreducering Ulaga 
Lindholm & Leväinen 

2003 
2006 

Osterwalder & Pigneur 2010 

- Innovation Kumar & Grisaffe 
Swahney, Wolcott, & 
Arroniz 

2004 
2006 

Osterwalder & Pigneur 2010 
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2.6 SYFTE 

Studien syftar till att identifiera PropTech och co-workings påverkan på kontorshyresgästers 

upplevda kundvärde i Stockholmsområdet. Syftet ska uppnås genom en kundvärdesanalys av 

kontorslokaler, vilket sedan används som underlag till vilka faktorer av kundvärde som 

PropTech och co-working påverkar.  

2.7 AVGRÄNSNINGAR 

Studien behandlar endast relationen mellan fastighetsförvaltare och kommersiella hyresgäster 

som hyr kontorslokaler. Avgränsningen visualiseras nedan i Figur 6. 

 

Figur 6 - Undersökt område av fastighetsbranschen i studien 
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3  TILLÄMPAD REFERENSRAM  

I problematiseringen tydliggjordes det att den största utmaningen med de nya teknikerna inom 

PropTech är kunskapsbristen av vilken nytta de medför och vilket kundvärde de faktiskt skapar, 

vilket gör det svårt att skapa värdeerbjudanden som faktiskt möter kundernas behov. Eftersom 

det saknades tillräckligt med relevant teori är studien av explorativ karaktär. Följande kapitel 

inleds med en förenklad version av embryot, som sedan kompletteras med de stycken som avsåg 

ge en djupare beskrivning av de värdeskapande faktorerna samt en teoretisk förankring till den 

framtagna analysmodellen. Därefter följer en syntetisering av den tillämpade referensramen, 

tillsammans med en trianguleringsmatris.  

  
 

Kvalitet 3.1 
 

  
 

Anpassningsbarhet 3.2 
 

Kundvärde 
  

Kostnadsreducering 3.3 
  

  
 

Innovation 3.4 
 

  
 

Pris 3.5 
 

 

3.1 KVALITET 

Precis som produktens pris har kvalitet setts som en faktor av värde som genomsyrat alla 

branscher (Sivakumar & Raj, 1997; Patterson & Spreng, 1997; Kumar & Grisaffe, 2004). Ett 

traditionellt sett att skapa kundvärde har varit att förbättra prestandan hos produkten eller 

tjänsten, varav ett exempel är PC-marknaden som historiskt har förlitat sig på lanseringen av 

mer kraftfulla maskiner (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Kvalitet från tjänster är svårare att mäta, då det existerar färre materiella bevis för kunden att 

avgöra kvaliteten (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985; Carman, 1990).  SERVQUAL är ett 

skalverktyg utvecklad av Parasuraman, Zeithaml, & Berry  (1988) för att mäta kvaliteten hos 

en tjänst. Verktyget består av 22 delar, indelade i fem olika faktorer som påverkar kvaliteten: 

påtaglighet [tangibles], pålitlighet [reliability], mottaglighet [responsiveness], försäkran 

[assurance], empati [empathy]. Det finns dock kritiken som betraktar SERVQUAL som 

bristfälligt, de anser att de 22 delarna som förklarar värdet gör det väl men indelningen till de 

fem faktorerna inte gör det (Carman, 1990; Cronin & Taylor, 1992). I ett svar på denna kritik, 

försvarar Parasuraman et. al. (1994) faktorerna med att de har en viss korrelation med varandra 

vilket måste tas till hänsyn vid statistiska beräkningar. Trots sin kritik, fungerar SERVQUAL 

som ett användbart instrument för att mäta kvaliteten hos tjänster och använts framgångsrikt i 

olika branscher (Butler, Oswald, & Turner, 1996; Ladhari, 2009). Därför kommer instrumentet 

användas i denna studie för att mäta kvaliteten hos de nya PropTech-tjänsterna och co-working 

och hur samtliga faktorer kan tolkas anges nedan. 
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 Påtaglighet 

Till skillnad från fysiska produkter som har många påtagliga egenskaper, har tjänster betydligt 

färre (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985). Påtagligheten av tjänster är oftast begränsade 

till företags fysiska fastigheter, verktyg och personal (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985; 

1988). Faktorn är tillsammans med ett företags kredibilitet de enda faktorerna som kunden kan 

veta om innan första köpet (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985).  

 Pålitlighet  

Pålitlighet kan definieras som förmågan att utföra tjänsten tillförlitligt och exakt. (Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry, 1988). Lapierre (2000) exemplifierar definitionen genom företags förmåga 

att hålla löften, fakturors noggrannhet och klarhet, samt transaktioners noggrannhet. Faktorn 

anses vara den viktigaste och mest kritiska faktorn för att förklara tjänsters kvalitet  

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985; 1988), då ett misslyckande av utförandet av tjänsten 

kan påverka hela kundens verksamhet (Gordon, Calantone, & Anthony di Benetto, 1993).  

 Mottaglighet  

Mottaglighet kan definieras som företags villighet att hjälpa kunder och erbjuda snabb service 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985; 1988). Lapierre (2000) menar att ett företags 

mottaglighet mäts i företaget svarsfrekvens med kunder, förmåga att lösa kundernas problem, 

hur lyhörda de är mot kund samt och om de besöker kundens lokaler för att skapa sig en bättre 

förståelse för dem. I en studie utförd av (Gordon, Calantone, & Anthony di Benetto, 1993) var 

mottagligheten till kunders krav en av de två mest signifikanta faktorerna av kunders 

utvärdering av tjänster.  

Kumar & Grisaffe (2004) påvisar att mottaglighet kan ses som en underfaktor till 

kundfokusering och anpassningsbarhet, vilket redogörs vidare i avsnitt 3.3.1.  

 Försäkran 

Försäkran kan definieras som kunskapen och kompetensen hos personalen och deras förmåga 

att inspirera och förmedla trovärdighet (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988). Ett exempel 

är om genomförandet av tjänsten misslyckas, enligt en studie av Bitner (1990), blir kunder då 

mer nöjda över tjänsten om de tror att misslyckandet var ett resultat av en extern påverkan än 

om misslyckandet berodde på företaget eller en anställd.  

Faktorn är från början en sammanslagning av de fem originella kvalitetspåverkande faktorerna 

kommunikation, kredibilitet, säkerhet, kompetens och artighet som Parasuraman et. al. (1985) 

presenterade innan SERVQUAL myntades (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988). Med 

kommunikation menas att informera kunder på ett sätt de förstår och därmed anpassar sig 

därefter. Kredibilitet behandlar trovärdighet, där företagens namn och varumärke har en 

påverkan. Säkerhet är avsaknaden av risk, fara eller tvivel och involverar fysisk- och finansiell 

säkerhet samt konfidentialitet. Kompetens betyder att företaget och personalen besitter den 

kunskap och förmågor som behövs. Artighet behandlar den respekt och hänsyn företagets 

kontaktpersonal visar. Flera författare instämmer att företagets kredibilitet och image (Gordon, 

Calantone, & Anthony di Benetto, 1993; Lapierre, 2000; Brodie, Whittome, & Brush, 2009) 

samt kompetens (Gordon, Calantone, & Anthony di Benetto, 1993; Lapierre, 2000) är 

kvalitetspåverkande faktorer för tjänster. 

 Empati  

Empati kan definieras som den individuella uppmärksamhet företag ger sina kunder och hur de 

värnar om kunden (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988). Faktorn är en sammanslagning av 

två av de originella kvalitetspåverkande faktorerna kundförståelse och tillgång (Parasuraman, 
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Zeithaml, & Berry, 1988), introducerade av Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985). 

Kundförståelse handlar om att skapa en förståelse för kundens behov och specifika krav, men 

också att ge kunden en individuell behandling. Denna faktor kan liknas kundfokusering, som 

beskrivs vidare i avsnitt 3.3.1. Tillgång handlar om att kunden ska lätt kunna ta kontakt med 

företaget och att få en enkel access till tjänsten, vilket även Osterwalder & Pigneurs (2010) 

nämner skapar kundvärde då en enklare tillgång kan medföra att kunder som inte tidigare kunde 

använda produkten eller tjänsten nu kan använda den.  

 Sammanfattning av kvalitet 

I denna studie mäts kvaliteten av en tjänst enligt SERVQUALs fem olika faktorer. En 

sammanfattning av vilka författare som bidragit till den använda teorin kan ses i Tabell 6 nedan. 

Påtaglighet hos tjänster kan definieras som företags fysiska fastigheter, verktyg och personal. 

Faktorn är den enda av de fem faktorerna som i sin helhet kan ses av kunden innan första köpet 

av tjänsten. 

Pålitlighet kan definieras som förmågan att utföra tjänsten tillförlitligt och exakt. Faktorn anses 

vara den mest kritiska för kvaliteten av en tjänst och en av de två signifikant viktigaste. 

Mottaglighet kan definieras som företags villighet att hjälpa kunder och ge snabb service. 

Faktorn anses vara en av de två signifikant viktigaste faktorerna för tjänster och liknar 

begreppet kundfokusering som behandlas nedan i avsnitt 3.3.1. 

Försäkran kan definieras som kunskapen och kompetensen hos personalen och deras förmåga 

att inspirera och förmedla trovärdighet. Faktorn är en sammanslagning av underfaktorerna 

kommunikation, kredibilitet, säkerhet, kompetens och artighet. 

Empati kan definieras som den individuella uppmärksamhet företag ger sina kunder och hur de 

värnar om kunden. Faktorn är en sammanslagning av underfaktorerna kundförståelse och 

tillgång, där kundförståelse också liknar begreppet kundfokusering som behandlas nedan i 

avsnitt 3.3.1. 

Tabell 6 - Trianguleringsmatris av kvalitet 

Område Författare  År   

Påtaglighet Parasuraman, Zeithaml, 
& Berry 

1985; 1988 Gordon, Calantone, & 
Anthony di Benetto 

1993 

Pålitlighet Parasuraman, Zeithaml, 
& Berry 

1985; 1988 
 

Gordon, Calantone, & 
Anthony di Benetto 
Lapierre 

1993 
 
2000 

Mottaglighet Parasuraman, Zeithaml, 
& Berry 
Gordon, Calantone, & 
Anthony di Benetto 

1985; 1988 
 
1993 

Lapierre  
Kumar & Grisaffe 

2000 
2004 

Försäkran Parasuraman, Zeithaml, 
& Berry 
Bitner 
Lapierre 

1985; 1988 
 
1990 
2000 

Gordon, Calantone, & 
Anthony di Benetto 
Brodie, Whittome, & Brush 

1993 
 
2009 

Empati Parasuraman, Zeithaml, 
& Berry 

1985; 1988 
 

Osterwaldeer & Pigneur 2010 
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3.2 ANPASSNINGSBARHET 

Möjligheten att skräddarsy produkter och tjänster till antingen individuella kunder eller 

kundsegment skapar kundvärde genom att bemöta kundernas specifika behov (Kumar & 

Grisaffe, 2004; Ulaga & Eggert, 2006; Osterwalder & Pigneur, 2010). Zhang & Yang (2016) 

beskriver begreppet som customer orientation, vilket utgörs av tre dimensioner – kundfokus, 

kundinvolvering samt kommunikation med kund. Samtliga dimensionerna har en positiv 

inverkan, både finansiellt och icke-finansiellt, på utvecklingen av nya produkter.  

Denna studie definierar anpassningsbarhet enligt fyra koncept: Det första konceptet är 

kundfokusering, vilket behandlar hur företag koncentrerar sig på individuella kunders behov 

för att skapa ett större kundvärde (Kumar & Grisaffe, 2004). Det andra konceptet är 

medskapande, ett koncept som förutsätter Zhang & Yangs (2016) dimensioner 

kundinvolvering och kommunikation med kund och som enligt Osterwalder & Pigneur (2010) 

har blivit ett alltmer viktigare koncept de senaste åren. Det tredje konceptet är massanpassning, 

vilket Hart (1995) förklarar som anpassade erbjudanden med en standardiserad 

tillverkningsprocess. Det sista konceptet är flexibilitet, som har blivit alltmer aktuell inom 

fastighetsbranschen (Lindholm & Leväinen, 2006; Lindholm, Gibler, & Leväinen, 2006). 

 Kundfokusering  

Kundfokusering avser, enligt Kumar & Grisaffe (2004), i vilken utsträckning ett företag 

koncentrerar på sina kunders behov, där behovet inte enbart berör produkt- och tjänsteutbud 

utan även innefattar mottaglighet och hur lätt det är att göra affärer med företaget. Ulaga & 

Eggert (2006) använder benämningen sourcing process, för att beskriva kundfokusering i B2B-

relationer, och menar att det är en av tre faktorer som huvudsakligen driver värdeskapandet. 

Ytterligare betydande faktorer i sourcing process inkluderar bland annat värdeadderande 

service, personliga relationer, en leverantörs förmåga att förstå och anpassa sig efter kunden 

samt aktiv kommunikation mellan leverantör och kund.  

Gulati & Oldroyd (2005) menar att kundfokuserade företag har gått igenom fyra steg innan de 

blivit innan de faktiskt blivit kundfokuserade. Det första steget företagen går igenom är att 

skapa ett centraliserat förvar av kundinformation. Informationen måste först standardiseras och 

sedan organiseras efter varje kund, alltså inte efter produkt eller lokalisering. Det andra steget 

handlar om att analysera och dra slutsatser från den samlade datan, alltså av tidigare event. 

Efter dessa slutsatser har gjort, kan företaget gå in i det tredje steget där företaget försöker 

förstå framtida beteenden och scenarion. Efter en förståelse för både tidigare och framtida event 

har gjort, kan företaget börja svara på kunders behov i realtid och därmed vara i det sista steget. 

Gulati & Oldroyds synsätt på kundfokuserade företag styrks av en explorativ utförd av 

Berghman, Matthyssens, & Vandenbempt (2006) 

 Medskapande 

Zhang & Yang (2016) menar att kundinvolvering och kommunikation med kund har en positiv 

inverkan på utvecklingen av nya produkter. Det finns dock de som anmärker att för mycket 

samarbete och partnerskap har en neutral eller negativ effekt på utvecklingen av nya produkter 

(Datar, Jordan, Kekre, Rajiv, & Srinivasan, 1996). Campbell & Cooper (1999) påpekar dock 

att samarbete och partnerskap kan appliceras med andra mål i sikte såsom ett långsiktigt 

strategiskt perspektiv att få tillgång till kunder eller ett mer långsiktigt lärandeperspektiv. Ett 

företags förmåga att lära sig av marknaden kan ses som utgångspunkten till innovation och kan 

bidra till produktdifferentiering och därigenom konkurrensfördelar (Weerawardena, 2003; Kim 

& Atuahene-Gima, 2010). Detta synsätt förstärks av Storbacka & Nenonen (2015) som även 

påpekar betydelsen att lära sig ”med marknaden” istället för ”om marknaden” för att kunna 

vara med och påverka det framtida marknadsbehovet. Zhang & Yangs (2016) dimension 
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kundinvolvering och det som Datar et al. (1996) och Campbell & Coopers (1999) kallar 

samarbete och partnerskap påminner om Osterwalder & Pigneurs (2010) medskapande. 

I utvecklingen av tjänster och lösningar till kunder bör företag initiera gemensam innovation 

tillsammans med utvalda kunder. Genom att inkludera kunder redan i planeringsfasen av 

utvecklingen, kan företag därmed identifiera och kvantifiera hur kundvärdet skapas. Efter 

företaget har identifierat hur kundvärdet skapas, kan de tillsammans med samarbetsvilliga 

ledande kunder som representerar marknaden ha gemensamma utvecklingsprojekt. (Storbacka 

K. , 2011) 

Förväntan och uppfattningen av värde tolkas olika beroende om du frågar ett företag eller en 

kund. Mellan det båda synsätten finns ett utrymme, medskapande, som kan hjälpa att svara på 

hur företag kan bättre förstå konsumenternas syn på värde och arbeta produktivt med dem för 

att skapa mer tillfredsställande värde för båda sidor. Genom att samarbete med kunden kan 

företagen bättre balansera målen för värdeskapande, hantera kostnader och investeringar samt 

tillväxt och intäkter, det vill säga erbjuda en konkurrenskraftig imperativ. (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004)  

 Massanpassning  

Det är omöjligt för leverantörer att förutspå hur varje konsument kommer att uppfatta och 

reagera på specifika attribut och/eller helhetserbjudande, men de måste ändå fastställa ett 

generiskt förslag som förmodligen representerar bästa möjliga värde inom sin valda marknad 

(Woodall, 2003).  

Massanpassning är ett komplext koncept och är svårt att applicera som organisationsstrategi 

men kan beskrivas med hjälp av två definitioner på ett spektrum. En sida av spektrumet är 

extremt och mindre realistiskt utförbar, går ut på att erbjuda sin kund vad de än efterfrågar, när, 

var och hur som helst men med vinstmarginal. Den andra sidan av spektrumet, den mer 

realistiska och praktiska förklaringen, utgörs av användningen av flexibla processer och 

organisationsstrukturer för att producera varierad och ofta individuellt anpassade erbjudande 

till den låga kostnaden från ett standardiserat massproduktionssystem. (Hart, 1995) Pine II, 

Victor, & Boynton (1993) menar att företag kan uppnå detta komplexa koncept genom 

kontinuerliga förbättringar och massanpassningsmodeller och därmed uppnå en blandning av 

en organisk och mekanisk organisation, vilket ansetts vara motsatta organisationstyper tidigare. 

Pine II, Victor, & Boynton (1993) menar däremot att alla marknader inte är lämpade för 

massanpassning. Ett exempel som används är att vissa marknader kan vara reglerade för 

differentiering av produkter eller tjänster, eller så skapar nya varianter helt enkelt inte nytt 

kundvärde. Marknader vars kundbehov ändras frekvent, som kännetecknas av nya teknologiska 

innovationer och minskande produktlivscykler anses vara de som är bäst lämpade för en 

massanpassningsstrategi. 

Giovani, Borenstein, & Fogliatto (2001) menar att majoriteten av litteraturen om 

massanpassning behandlar produkter och inte tjänster. Författarna påpekar att tjänster skiljer 

sig bland annat genom att kunden är mer involverad, mer känslig för kvalitetsfel och har kortare 

leveranstid, vilket i sin tur kan medföra ytterligare utmaningar för implementeringen av 

massanpassningssystem. 

 Flexibilitet 

Genom att införa värdeadderande fastighetsstrategier går det att påverka ett företags 

kärnverksamhet, varav en fastighetsstrategi kan vara att öka flexibiliteten. En ökad flexibilitet 

kan behandla både den fysiska arbetsplatsen likväl som finansieringen av den och kan resultera 

i att ett företag blir mer lönsamt. Strategin kan användas för att fastställa mål och vägleda 
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fastighetsbeslut angående optimering av kontorsyta, leasing som ett alternativ istället för att 

köpa ett kontor, längd av leasingvillkor och användningen av virtuella och flexibla arbetsytor. 

(Lindholm & Leväinen, 2006; Lindholm, Gibler, & Leväinen, 2006) 

Fastighets flexibilitet utgörs av tre aspekter: de fysiska, funktionella och finansiella (Gibson, 

2001; Blakstad, 2001), varvid Gibson (2001) och (Kajander, Junnila, & Vimpari, 2014) anser 

att den förstnämnda kan avse fastighetens byggdesign och dess användbara yta samt förmågan 

att ändra och justera dess kontorsyta. Den andra aspekten, funktionell flexibilitet, behandlar 

enligt Becker & Steel (1995) och Blakstad (2001) ett företags ytanvändning och ytans 

funktionella möjligheter exempelvis om lokalen är multifunktionell och anpassningsbart. 

Gibson (2001) likväl Blakstad (2001) anser att den sistnämnda aspekten, finansiella aspekten, 

relaterar till den ekonomiska situationen och uppdelningen mellan fastighetsägare och dess 

hyresgäster samt fastighetsmarknaden i allmänhet exempelvis hyresvillkor.  

Flexibilitet kan även avse geografisk placering: Spinuzzi (2012) menar att en av drivkrafterna 

bakom co-working är kontorens placering, där personer på co-workingkontoren värdesätter att 

kontoret är nära hemmet, kunder eller andra bekvämligheter. Däremot skiljer sig åsikterna om 

vad personerna anser vara bekvämligheter de vill ha nära kontoret (Spinuzzi, 2012). 

 Sammanfattning av anpassningsbarhet 

I denna studie förklaras anpassningsbarheten av en tjänst enligt koncepten kundfokusering, 

medskapande, massanpassning och flexibilitet. En sammanfattning av vilka författare som 

bidragit till den använda teorin kan ses i Tabell 7 nedan. 

Kundfokusering avser i vilken utsträckning ett företag koncentrerar på sina kunders behov. 

Andra aspekter som utgör kundfokuserade företag är värdeadderande service, leverantörens 

förmåga att förstå och anpassa sig efter kunden samt en aktiv kommunikation. 

Medskapande handlar om att involvera kunden i utvecklingsprocessen. Genom att innovera 

och utveckla tillsammans med kunden, kan identifiering och kvantifiering av hur kundvärdet 

skapas göras tidigare och enklare. Dessa samarbeten och partnerskap kan också långsiktigt 

medföra tillgång till nya kunder och mer lärdomar. 

Massanpassning är ett paradoxalt koncept som handlar om att utnyttja massproduktionssystem 

till en låg kostnad och samtidigt vara kundfokuserade och erbjuda varierade och individuellt 

anpassade erbjudanden. Alla marknader är däremot inte lämpade för massanpassning, som 

fungerar bäst på marknaderna som kännetecknas av nya teknologiska innovationer, minskande 

produktlivscykler och frekventa ändringar av kundbehov. Även ytterligare utmaningar 

medföljer vid implementation av massanpassningssystem för tjänster. 

Flexibilitet avser den fysiska arbetsplatsen, dess funktionella funktioner och finansiering, där 

en ökad flexibilitet kan medföra en ökad lönsamhet. Olika strategier för ökad flexibilitet är 

bland annat optimering av arbetsyta, leasing, längd av leasingvillkor och användningen av 

virtuella och flexibla arbetsytor. Flexibilitet kan även avse kontorets geografiska placering, där 

olika personer har olika preferenser vad de anser är den optimala placeringen av kontor. 

 

Tabell 7 - Trianguleringsmatris för anpassningsbarhet 
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Område Författare  År   

Kundfokusering Kumar & Grisaffe 
Gulati & Oldroyd 

2004 
2005 

Ulaga 
Berghman, Matthyssens, 
 & Vandenbempt 

2006 
2006 

Medskapande Datar, Jordan, Kekre, 
Rajiv, & Srinivisan 
Campbell & Cooper 
Prahalad & Ramaswamy 
Kim & Atuahene-Gima 

1996 
 
1999 
2004 
2010 

Storbacka 
Weerawardena 
Storbacka & Nenonen 
Zhang & Yang 

2011 
2013 
2015 
2016 

Massanpassning Pine II, Victor & Boynton 
Hart  

1993 
1995 

Giovani, Borenstein, & 
Fogliatto 
Woodall 

2001 
 
2003 

Flexibilitet Becker & Steele 
Blakstad 
Gibson 
Lindholm & Leväinen 

1995 
2001 
2001 
2006 
 

Lindholm, Gibler, & 
Leväinen 
Spinuzzi 
Kajander, Junnila, & 
Vimpari 

2006 
 
2012 
2014 

 

3.3 KOSTNADSREDUCERING 

Att hjälpa kunden att reducera kostnader är ett viktigt sett att skapa kundvärde (Osterwalder & 

Pigneur, 2010). Det är inte enbart monetära kostnader som utgör ett underlag till kundernas 

värdeuppfattning avseende en produkt eller tjänst. Även icke-monetära kostnader, även 

benämnt som beteendemässigt pris, inkluderas i kundernas uppfattning avseende värdet och 

kan bestå av den tid som tillbringas utöver fysiska och psykiska ansträngningar för att söka och 

uppnå tjänsten. (Zeithaml, 1988; Petrick, 2002) 

 Monetära kostnader 

I en undersökning av (Lindholm & Leväinen, 2006) gällande hur fastigheter kan addera värde 

till företag, nämns kostnadsreduceringar som en strategi. Dessa kostnadsreduceringar kan ske 

genom att exempelvis minimera anskaffningskostnader, minimera operationella kostnader och 

utnyttja arbetsplatsen mer effektivt (Lindholm, Gibler, & Leväinen, 2006). Lindholm & 

Leväinen (2006) nämner även ett antal olika potentiella mätinstrument för dessa 

kostnadsreduceringar, bland annat beläggningskostnad per kvadratmeter, anställd eller 

affärsenhet. Även procentuell del av kontoret nämns som ett potentiellt mätinstrument. 

Ulaga (2003) menar att kostnadsreducering i leverantör-kundrelationer kan delas in i olika 

kostnadskategorier. Även om studien behandlar tillverkande företag, menar (Jensen, o.a., 2012) 

att värdet av fastighetsförvaltning är synonymt med relationsvärde, där det upplevda värdet 

endast kan existera och produceras i specifika leverantör-kundrelationer eller i nätverk av dem.  

Den första kostnadskategorin som Ulaga (2003) nämner är transportkostnader, där 

reduceringen för kunden sker i billigare transporter eller genom att leverantörer betalar frakten. 

Den andra möjligheten för kostnadsreducering finns i lagerkostnader, där leverantören kan 

hantera kundens lager och leverera varorna direkt på beställning. Orderhanteringskostnader är 

den tredje, där kunden kan spendera mindre resurser på att hantera ordrar genom att ha en god 

relation till sin leverantör och låta leverantörer sköta dem. Den fjärde kategorin är 

inspektionskostnader, där kunder kan förlita sig på kvalitén på de inkommande produkterna 

som en följd av ett längre samarbete med leverantören. Den sista är operationella kostnader, 

men som enligt studien ansågs svår att särskilja mot de andra kostnadskategorierna och därmed 

inte medförde ett större upplevt kundvärde. 
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 Icke-monetära kostnader 

Icke-monetära kostnader, till exempel tid och ansträngning, måste uppmärksammas av företag 

då många konsumenter anser att tiden är en viktig handelsvara. Det som kan inkorporeras i 

produkter i avsikt att minska tid, ansträngning och sökkostnad kan reducera uppfattade 

uppoffringar och därigenom öka det uppfattade värdet. En uppoffring kan exempelvis inträffa 

då en konsument inte kan hitta produkter i affären eller om de måste åka någonstans för att 

införskaffa dem. (Zeithaml, 1988) Liknande menar Osterwalder (2004) att värde kan skapas 

vid reducering av risker, som exempelvis en bilförsäkring, eller vid reducering av 

ansträngningar som exempelvis hemleverans av varor. Vid ett beslut att genomföra ett köp av 

en produkt eller tjänst kommer en konsument att försöka identifiera bästa alternativet att 

införskaffa, vilket namngetts sökkostnad (Lovelock, 2011).  

Zeithaml & Bitner (1996) påstår att de psykologiska kostnader som kunder erfar när de köper 

och använder tjänster är ofta de mest smärtsamma icke-monetära kostnaderna. Dessa icke-

monetära kostnader kan exempelvis vara rädsla för att inte förstå en försäkring, rädsla för 

avslag av ett banklån eller rädsla för osäkerhet. 

 Sammanfattning av konstadsreducering 

I denna studie mäts kostnadsreducering genom reduceringen av monetära och icke-monetära 

kostnader. En sammanfattning av vilka författare som bidragit till den använda teorin kan ses 

i Tabell 8 nedan. 

Monetära kostnader behandlar kostnadsreduceringar som kan ske genom exempelvis genom 

att minimera anskaffningskostnader och operationella kostnader, samt att utnyttja arbetsplatsen 

mer effektivt. Företag kan mäta dessa reduceringar i sin fastighet genom mätetal som 

beläggningsgrad per kvadratmeter, anställd eller affärsenhet. Andra mer generella 

kostnadsposter som kan reduceras är transportkostnader, lagerkostnader, 

orderhanteringskostnader och inspektionskostnader. 

Icke-monetära kostnader behandlar kostnader som exempelvis tid, ansträngning, sökkostnader 

och risker. Vad det beträffar tjänster är det oftast de psykologiska kostnaderna som rädsla och 

osäkerhet de mest smärtsamma kostnaderna. 

 

Tabell 8 - Trianguleringsmatris av kostnadsbesparingar 

Område Författare  År   

Monetära kostnader Ulaga 
Lindholm & Leväinen 

2003 
2006 

Lindholm, Gibler, & 
Leväinen 

2006 

Icke-monetära  
kostnader 

Zeithaml 
Zeithaml & Bitner 

1988 
1996 

Lovelock 2001 

 

3.4 INNOVATION 

Vissa värdeerbjudanden tillfredsställer helt nya behov hos kunden som de tidigare inte 

upplevde var viktiga då det inte fanns liknande erbjudanden på marknaden (Osterwalder & 

Pigneur, 2010). Ett företags innovationsgrad beror på hur kreativt och radikalt annorlunda deras 

erbjudande är gentemot deras konkurrenter (Kumar & Grisaffe, 2004) och anses av Gordon, 

Calantone, & Anthony di Benetto (1993) vara vad som utgör ett företags erbjudande som unikt. 

Det kan vara avgörande för företag att förändras för att anses som relevanta av kunderna och 

inte riskera att bli utkonkurrerade av företag med bredare innovationsperspektiv. Detta är 
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speciellt vitalt avseende marknader med snabba tekniska förändringar och då många företag 

inom samma verksamhetsområde har en tendens att använda liknande innovationsprocesser. 

(Sawhney, Wolcott, & Arroniz, 2006; Day & Schoemaker, 2016) 

Rogers (2003) beskriver begreppet innovation som en idé, ett tillvägagångssätt eller ett projekt 

som upplevs som ny av en individ eller en grupp. Innovationen i fråga kan ha uppfunnits för 

länge sedan men kan betraktas som en innovation då den upplevs som ny för individen eller 

gruppen (Sahin, 2006). Rogers (2003) menar att innovation kan beskrivas enligt fem attribut: 

relativ fördel, kompabilitet, komplexitet, beprövningsgrad och observationsgrad, där samtliga 

kan förutse adoptionsgraden hos innovationen. Adoptionsgraden kan definieras som den 

relativa hastigheten en innovation börjar accepteras av medlemmar i olika grupperingar. 

Signifikansen av de fem attributen har även bekräftats av andra författare (Tornatzky & Klein, 

1982; Moore & Benbasat, 1991) och har tillämpats som en modell för produkt- och 

tjänsteinnovation inom olika branscher, exempelvis inom sjukvård (Denis, Hebert, Langley, 

Lozeau, & Trottier, 2002; Greenhalgh, Robert, Macfarland, Bate, & Kyriakidou, 2004), 

utbildning (Dooley, 1999; Sahin, 2006) och informationssystem (Carter & Bélanger, 2005). 

 Relativ fördel 

Den relativa fördelen handlar om till vilken grad innovationen upplevs bättre än föregångaren 

(Rogers, 2003). Greenhalgh et. al. (2004) menar att innovationer som har en klar och entydig 

fördel i antingen effektivisering eller konstadsreduceringar enklare blir adopterade och 

implementerade.  

Attributet kan liknas med faktorn perceived usefulness som Davis (1989) beskriver i sin 

Technology Acceptance Model (TAM), där faktorn beskrivs som graden en individ tror att 

användandet av ett specifikt system skulle förbättra individens arbetsprestation. 

 Kompabilitet 

Kompabilitet handlar om hur innovationen upplevs vara konsistent med existerande värden, 

erfarenheter och behov hos potentiella användare. Attributet är positivt för adoptionsgraden av 

en innovation (Rogers, 2003). 

 Komplexitet 

Komplexitet handlar om hur en innovation anses vara relativt svårare att förstå eller använda 

sig av, varvid komplexiteten hos en innovation är ett negativt attribut för adoptionsgraden 

(Rogers, 2003). Greenhalgh et. al. (2004) menar att om innovationen kan brytas ner i fler 

hanterbara komponenter och inkrementellt implementeras och därigenom adopteras enklare. 

Attributet kan liknas med faktorn perceived ease of use som Davis (1989) beskriver i sin 

Technology Acceptance Model (TAM), där faktorn beskrivs som graden en individ tror att 

användandet av ett specifikt system skulle minska fysiska och mentala ansträngningar. 

 Beprövningsgrad 

Beprövningsgraden handlar om hur användare får experimentera med innovationen under en 

bestämd tid. Attributet är positivt för adoptionsgraden av en innovation (Rogers, 2003).  

Tornatzky & Klein (1982) menar att delbarheten hos en innovation, alltså till omfattningen en 

innovation kan testas till en liten skala innan adoption, är nära relaterat till observationsgraden.  

 Observationsgrad 

Observationsgraden handlar om hur innovationen resulterar i fysiska bevis och är positivt för 

adoptionsgraden av en innovation (Rogers, 2003). Greenhalgh et. al. (2004) menar att initiativ 

för att visualisera nyttan hos innovationen ökar chanserna för användande. 
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Tornatzky & Klein (1982) menar att kommunikationsgraden hos en innovation, alltså till vilken 

grad aspekter av innovationen blir förmedlade till andra, är nära relaterat till 

observationsgraden.  

 Sammanfattning av innovation 

I denna studie mäts innovation genom adoptionsgraden av en tjänst, som kan förutses genom 

fem attribut. En sammanfattning av vilka författare som bidragit till den använda teorin kan ses 

i Tabell 9 nedan. 

Den relativa fördelen handlar om till vilken grad innovationen upplevs bättre än föregångaren 

och är positivt för adoptionsgraden av innovation. 

Kompabilitet handlar om hur innovationen upplevs vara konsistent med existerande värden, 

erfarenheter och behov hos potentiella brukare. Attributet är positivt för adoptionsgraden av en 

innovation. 

Komplexitet handlar om hur en innovation anses vara relativt svårare att förstå eller använda 

sig av. Komplexiteten hos en innovation är ett negativt attribut för adoptionsgraden av en 

innovation, vilket innebär att det motarbetar adoptionsgraden.  

Beprövningsgraden handlar om hur användare får experimentera med innovationen under en 

bestämd tid. Attributet är positivt för adoptionsgraden av en innovation. 

Observationsgraden handlar om hur innovationen resulterar i fysiska bevis och är positivt för 

adoptionsgraden av en innovation. 

 

Tabell 9 - Trianguleringsmatris för innovation 

Område Författare  År   

Relativ fördel Davis 
Rogers 

1989 
2003 

Greenhalgh et. al. 2004 

Kompabilitet Rogers 2003   

Komplexitet Davis 
Rogers 

1989 
2003 

Greenhalgh 2004 

Beprövningsgrad Tornatzky & Klein 1982 Rogers 2003 

Observationsgrad Tornatzky & Klein 
Rogers 

1982 
2003 

Greenhalgh et. al. 2004 

3.5 PRIS  

Pris har traditionellt setts som en av två faktorer av värde som genomsyrat alla branscher 

(Sivakumar & Raj, 1997; Patterson & Spreng, 1997; Kumar & Grisaffe, 2004), där kundens 

uppfattning av kostnaden relaterat till priset har en negativ påverkan på det upplevda 

kundvärdet (Xia, Monroe, & Cox, 2004; Brodie, Whittome, & Brush, 2009). Varki & Colgate 

(2001) menar att genom aktivt hantera kundernas uppfattning av priset, kan företag öka det 

upplevda kundvärdet. 

Osterwalder (2004) delar in pris i fyra olika strategiska kategorier i värdeerbjudandet. 

Kategorierna förklaras i en skala, som följer ordningen: gratis [free], lågpris [economy], 

marknadspris [market] och premiumpris [high-end], varav kategorin gratis kan liknas det som 

Kumar (2014) benämner som freemium. 
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 Gratiserbjudande  

Vissa företag erbjuder sina kunder värdeerbjudanden utan finansiell kompensation, vilket 

möjliggörs då deras affärsmodeller är baserade på andra inkomstkällor som exempelvis reklam. 

(Osterwalder, 2004) Affärsmodellstypen, även kallad freemium, har blivit den dominanta 

affärsmodellen hos internetstart-ups och apptillverkare och fungerar även i B2B-sammanhang 

(Kumar V. , 2014). Utöver reklamintäkter, menar Kumar (2014) att en vanlig inkomstkälla är 

genom erbjudandet av en förenklarad och gratis version av tjänsten med möjligheten att betala 

för att låsa upp alla funktioner. 

Företag som applicera denna affärsmodell över internet öppnar upp flera olika möjligheter för 

leverantören. Ett gratiserbjudande agerar som en katalysator till en community av kunder, vilket 

i sin tur attraherar andra företag att marknadsföra sina produkter eller tjänster och därmed betala 

för reklam. Den stora kundbasen kan även resultera i gratis feedback från kunder och 

produktförbättringar. (Mahadevan, 2000) 

 Lågpris  

Lågpris handlar om att företag erbjuder ett pris som är lägre och mer attraktivt än majoriteten 

av konkurrenterna. För att lyckas med att erbjuda attraktiva priser under en längre tid behöver 

företag effektivisera andra delar i affärsmodellen, som exempelvis vinst från komplementära 

produkter. (Osterwalder, 2004) 

Företag i olika industrier har utnyttjat pris som värdefaktor och designat hela affärsmodeller 

för att kunna erbjuda sina produkter till ett lägre pris och därmed ett större kundvärde för 

priskänsliga kunder (Osterwalder & Pigneur, 2010). Ulaga (2003) menar att en strategi vissa 

kunder har när de ska utvärdera leverantörer är att välja leverantören med det lägsta priset. 

 Marknadspris  

Marknadspris handlar om att priset har en låg avvikelse från majoriteten av konkurrenterna på 

marknaden, dock kan erbjudandet fortfarande vara attraktivt genom andra typer av 

värdeskapande faktorer (Osterwalder, 2004). Ulaga (2003) menar att vissa kunder söker sig till 

leverantörer som erbjuder ett marknadspris. Detta kan förklaras av Patterson & Spreng (1997), 

som menar att kunder kan komma att avstå från att köpa en produkt för första gången ifall priset 

signalerar att kvaliteten är för låg, men även om priset är för högt. Författarna menar därmed 

att priset direkt reflekterar erbjudandets kvalitet och tas i beaktning av kunderna därefter.    

 Premiumpris 

Premiumpriset representerar den dyraste delen av skalan. Premiumpriser hittas oftast i samband 

med lyxvaror, men även vid nya och innovativa värdeerbjudanden.  (Osterwalder, 2004) 

Vigneron & Johnson (1999) menar att köpare av dessa varor är mindre drivna av pris än av 

kvalitet, prestanda och andra produktegenskaper.  

I Ulagas (2003) studie om B2B-relationer, var det däremot endast ett fåtal av respondenterna 

som kunde tänka sig en högre kostnad än marknadsvärdet av produkter i utbyte mot en högre 

nytta och värde. 

 Sammanfattning av pris 

I denna studie delas pris in i fyra kategorier, där de olika kategorierna genererar värde till olika 

kundsegment. En sammanfattning av vilka författare som bidragit till den använda teorin kan 

ses i Tabell 10 nedan. 

Gratiserbjudande handlar om värdeerbjudanden utan finansiell kompensation. Dessa typer av 

affärsmodeller kallas även freemium. Inkomstkällorna genereras istället från reklamintäkter 

eller premiumtjänster. 
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Lågpris handlar om att företag erbjuder ett pris som är lägre och mer attraktivt än majoriteten 

av konkurrenterna. För att lyckas med att erbjuda attraktiva priser under en längre tid behöver 

företag effektivisera andra delar i affärsmodellen, som exempelvis vinst från komplementära 

produkter. 

Marknadspris handlar om att priset har en låg avvikelse från majoriteten av konkurrenterna på 

marknaden, dock kan erbjudandet fortfarande vara attraktivt genom andra typer av 

värdeskapande faktorer 

Premiumpris representerar den dyraste priskategorin, som oftast hittas i samband med lyxvaror 

eller med nya innovativa värdeerbjudanden.  Köpare av dessa varor är mindre drivna av pris 

än av kvalitet, prestanda och andra produktegenskaper. 

 

Tabell 10 - Trianguleringsmatris av pris 

Område Författare  År   

Gratiserbjudande Mahadevan 
Osterwalder 

2000 
2004 

Kumar 2014 

Lågpris Ulaga 
Osterwalder 

2003 
2004 

Osterwalder & Pigneur 2010 

Marknadspris Patterson & Spreng 
Ulaga 

1997 
2003 

Osterwalder 
 

2004 

Premiumpris Vigneron & Johnson 
Ulaga 

1999 
2003 

Osterwalder 2004 

3.6 SYNTETISERING AV DEN TILLÄMPADE REFERENSRAMEN 

De värdeskapande faktorerna från embryot till analysmodell har under den tillämpade 

referensramen förklarats ytterligare med underliggande faktorer, där vissa av de underliggande 

faktorerna överlappar varandra. Detta stycke avser att diskutera vilka underliggande faktorer 

som liknar varandra och hur de värdeskapande faktorerna bör definieras inför den slutgiltiga 

analysmodellen. 

Kvaliteten hos tjänsterna mäts enligt SERVQUALs fem olika faktorer. Faktorn påtaglighet kan 

liknas med observationsgraden under innovation, där de tillsammans poängterar vikten av att 

nya tjänster behöver fysiska bevis för utförandet och resultatet för att visa användaren 

kvaliteten och därmed öka adoptionsgraden. Pålitlighet kan definieras som förmågan att utföra 

tjänsten tillförlitligt och exakt, och anses vara den mest kritiska för kvaliteten av en tjänst. 

Mottagligheten och empati hos en tjänst liknar begreppet kundfokusering, och kommer därför 

vidare att behandlas under den värdeskapande faktorn anpassningsbarhet. Försäkran kan 

definieras som kunskapen och kompetensen hos personalen och deras förmåga att inspirera och 

förmedla trovärdighet. Hela den värdeskapande kvalitet kan även slås samman med relativ 

fördel under innovation, där de tillsammans beskriver att kvaliteten hos tjänsten behöver vara 

bättre än av det tidigare alternativet för att öka adoptionsgraden och därmed skapa ett större 

kundvärde. 

Anpassningsbarheten delas in efter fyra olika begrepp: kundfokusering, medskapande, 

massanpassning och flexibilitet. Även om begreppens definitioner skiljer sig, finns liknande 

underliggande element och kan därför inte utesluta varandra. Kundfokusering, som tidigare 

nämnt, inkluderar kvalitetens faktorer mottaglighet och empati, men även kompabilitet, 

komplexitet och beprövningsgrad under innovation. Tillsammans förklarar de vikten av att 
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bemöta kundens behov, samtidigt som att tjänsten måste vara lätt att använda och passa in i 

kundens värdeord. 

Kostnadsreducering delas upp i reduceringen av monetära och icke-monetära kostnader. Både 

indelningarna kan liknas med relativ fördel under innovation, där de tillsammans beskriver att 

de kostnadsreduceringar som tjänsten medför måste vara högre än av det tidigare alternativet 

för att öka adoptionsgraden och skapa ett ökat kundvärde. 

Innovations mäts i denna studie av tjänstens adoptionsgrad, som i sin tur kan förutses av fem 

olika attribut. Alla dessa attribut har ovan liknats med andra faktorer, men ger ett ytterligare 

djup till dessa genom att beskriva dem ur ett perspektiv från nya tjänster. 

I denna studie delas pris in i fyra kategorier, där de olika kategorierna genererar värde till olika 

kundsegment. De fyra olika priskategorierna är gratiserbjudande, lågpris, marknadspris och 

premiumpris. 

Syntetiseringen av den tillämpade referensramen och de reviderade faktorerna beskrivs nedan 

i Tabell 11, där nyckelelementen redogör för aktiviteter och beskrivningar.  

 

Tabell 11 - Syntetisering av den tillämpade referensramen 
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Värdeskapande faktor Underliggande faktor Nyckelelement 

Kvalitet Påtaglighet Fysiska bevis för utförandet och resultatet 

 Pålitlighet Utförandet sker precist och exakt 
Tjänsten misslyckas inte 
Tjänsten utförs mer pålitligt än tidigare 
alternativ 

 Försäkran Trovärdighet från personal och tjänst 
Säkerhet 
Kredibilitet 
Varumärke 
Tjänsten har större försäkran än tidigare 
alternativ 

Anpassningsbarhet Kundfokusering 
 

Hur företaget fokuserar på kundens behov 
Förmågan att lösa kundernas problem 
Tillgång till tjänsten 

 Medskapande 
 

Involvering av kunden i 
utvecklingsprocessen 
Partnerskap och nära relationer 

 Massanpassning Standardiserade tjänster som går att 
anpassa individuellt 

 Flexibilitet Optimering av arbetsyta 
Leasing 
Virtuella ytor 
Flexibla arbetsytor 
Geografisk placering 

Kostnadsreducering Monetära kostnader Tjänsten medför större monetära 
kostnadsreduceringar än tidigare alternativ 

 Icke-monetära 
kostnader 

Tidsminimering 
Riskminimering 
Tjänsten medför större icke-monetära 
kostnadsreduceringar än tidigare alternativ 

Pris Gratiserbjudande Priskänsliga kunder 
Inkomstkällor från reklam 
Inkomstkällor från upplåsning av hel tjänst 

 Lågpris Priskänsliga kunder 

 Marknadspris Kunder värdesätter pris och kvalitet 
Kunder vill inte betala ett högre pris än 
marknaden för ytterligare kvalitet 

 Premiumpris 
 

Kunder värdesätter andra faktorer än pris 
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4 FRÅN DEN TILLÄMPADE REFERENSRAMEN TILL 

ANALYSMODELLEN 

Detta avsnitt avser visualisera den analysmodellen som togs fram utifrån embryot, med hjälp 

av den tillämpade referensramen samt förklara analysmodellens likheter med datan från 

förstudien. 

4.1 DEN TILLÄMPADE REFERENSRAMEN MYNNAR UT I EN ANALYSMODELL 

I syntetiseringen reviderades definitionen av de värdeskapande faktorerna, där överlappande 

underliggande faktorer slogs samman. Embryots värdeskapande faktor innovation och dess 

underliggande faktorer integrerades med de värdeskapande faktorerna kvalitet, 

anpassningsbarhet och kostnadsreduceringar, som ger ett ytterligare djup ur ett perspektiv från 

en ny tjänst. Analysmodellen visualiserar i Figur 7 nedan, och nyckelelementen som vidare 

beskriver de underliggande faktorerna ovan i Tabell 11. 

 

 

Figur 7 – Analysmodell 

 

4.2 ANALYSMODELLENS LIKHETER MED PROBLEMATISERINGENS INSAMLADE DATA 

I problematiseringen nämndes de fem olika nya typerna av tjänster som driver förändringen på 

fastighetsmarknaden: Fastighetsförvaltning, kvantifiering & effektivisering, kontorstjänster, 

sökplattformar för arbetsplatser samt co-working. De olika tjänsterna har olika drivkrafter för 

förändringen, grundade i konceptet det smarta hemmet och mobilitet. Genom att jämföra dessa 

drivkrafter med nyckelelementen från de underliggande faktorerna, ges en antydan på att 

analysmodellen inte saknar signifikanta värdeskapande faktorer. Jämförelsen kan ses i Tabell 

12 nedan. 

 

Tabell 12 - Jämförelse mellan tjänsternas drivkrafter och värdeskapande faktorer 



30 
Från den tillämpade referensramen till 
analysmodellen 

 

 

Typ av tjänst Drivkrafter Värdeskapande faktorer 

Fastighetsförvaltning Komfort 
Kostnadsbesparing 
Riskminimering 

Kvalitet 
Kostnadsreducering 
Kostnadsreducering 

Kvantifiering & Effektivisering Tidsbesparing 
Kostnadsbesparing 
Hållbarhet 
Riskminimering 

Kostnadsreducering 
Kostnadsreducering 
Kvalitet 
Kostnadsreducering 

Kontorstjänster Komfort 
Tidsbesparing 

Kvalitet 
Kostnadsreducering 

Sökplattformar för  
arbetsplatser 

 

Flexibilitet 
Tidsbesparing 

Anpassningsbarhet 
Kostnadsreducering 

Co-working 

 

Flexibilitet 
Informationsdelning 
Innovation 
Plats 

Anpassningsbarhet 
Anpassningsbarhet 
Kvalitet 
Anpassningsbarhet 

 

Anmärkningsvärt är att pris inte nämnts som en drivkraft för någon av tjänsterna, samt 

avsaknaden av kvalitetsfaktorn från uthyrningsplattformarna. Båda värdeskapande faktorerna 

kommer däremot att analyseras tillsammans med de resterande värdeskapande faktorerna 

genom den insamlade empirin. Analysmodellen kommer hädanefter vara mätinstrumentet för 

att både bekräfta de redan nämnda drivkrafternas påverkan på kundvärdet, samt för att 

eventuellt identifiera andra värdeskapande faktorer för respektive tjänst.  
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5 PRECISERAD UPPGIFT  

Avsnittet avser de preciserade frågeställningarna som utvecklades utifrån analysmodellen. De 

inledande frågorna är avsiktligen av bred karaktär men bröts ned i mer specifika frågor för att 

generera en heltäckande frågeplattform. Dessa utgör tillsammans grunden till intervjuguiden, 

som kan påträffas i Bilaga 1 och Bilaga 2. 

5.1 KVALITET 

Vilka underfaktorer av kvalitet påverkar kundvärde och hur viktigt är det i kontexten?  

 

 Hur påverkar och skapar påtaglighet kundvärde?  

 Hur påverkar och skapar pålitlighet kundvärde? 

 Hur påverkar och skapar försäkran kundvärde? 

5.2 ANPASSNINGSBARHET 

Vilka underfaktorer av anpassningsbarhet påverkar kundvärde och hur viktigt är det i kontexten? 

 

 Hur påverkar och skapar kundfokusering kundvärde? 

 Hur påverkar och skapar medskapande kundvärde? 

 Hur påverkar och skapar massanpassning kundvärde? 

 Hur påverkar och skapar flexibilitet kundvärde? 

5.3 KOSTNADSREDUCERING 

Vilka underfaktorer av kostnadsreducering påverkar kundvärde och hur viktigt är det i kontexten? 

 

 Hur påverkar och skapar monetära kostnadsreduceringar kundvärde? 

 Hur påverkar och skapar icke-monetära kostnadsreduceringar kundvärde? 

5.4 PRIS 

Vilka underfaktorer av pris påverkar kundvärde och hur viktigt är det i kontexten? 

 Hur påverkar och skapar gratiserbjudande kundvärde? 

 Hur påverkar och skapar lågpris kundvärde? 

 Hur påverkar och skapar marknadspris kundvärde? 

 Hur påverkar och skapar premiumpris kundvärde? 
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6 ANSATS OCH METOD 

Detta avsnitt avser beskriva rapportens tillvägagångssätt. De intervjuer som genomfördes i 

empirin är grundade i den tillämpade referensramen och ämnade besvara de preciserade 

frågeställningarna.  

6.1 VÅR VETENSKAPLIGA SYN 

Denna studie har ett systemperspektiv då det teoretiska underlaget från den tillämpade 

referensramen sammankopplades på ett kausalt vis för att skapa analysmodellen som sedan 

bekräftades, reviderades eller kompletterades ytterligare genom tolkning av olika 

respondenters svar utifrån kvalitativa intervjuer.  

Kunskapssyns innebörd utgörs av olika definitioner men berör huvudsakligen hur en individ 

agerar, värderar och väljer utifrån deras kunskapssyn. Inom marknadsundersökningsområdet 

existerar det huvudsakligen två synsätt: positivism och hermeneutik (Sjöström, 2016).  

Det första perspektivet utgörs av det kvantitativa tänkandet även kallat positivism, mer 

specifikt logisk positivism eller logisk empirism, ett objektivt synsätt som är oberoende av 

undersökaren och där all kunskap baseras på fakta. Synsättet kan därför ses som ett kunskaps-

/vetenskapligt perspektiv genomförs genom hypotesprövningar som sedan kan verifieras eller 

förkastas, varvid slutsatser inte baseras på tolkningar. (Bryman & Bell, 2015; Sjöström, 2016) 

Det andra perspektivet, hermeneutiksynsättet, kan ses som motsatsen till positivismen då det 

är ett tolkande synsätt och förekommer ofta inom psykiatri, psykologi och sociologi, 

exempelvis så kan en direktöversättning på ett ord saknas vilket resulterar i att översättaren 

måste tolka innebörden. Hermeneutik inom marknadsundersökningsområdet behandlar dock 

förståelsen av vad författare eller individer egentligen anser. (Sjöström, 2016) 

Skalan mellan positivism- och heuristiksynsätten utgörs av systemperspektivet (Arbnor & 

Bjerke, 1994), även kallat interpretivism perspektivet (Bryman & Bell, 2015). Var på skalan 

som detta synsätt befinner sig i en undersökning beror på problemet som ska lösas, karaktär 

och intresse hos undersökaren (Sjöström, 2016). Risker med systemsynsättet inkluderar att 

verkligheten förenklas, fel- och övertolkningar och bristande slutsatser. Genom att utföra så 

många intervjuer som möjligt går det att motverka och minimera riskerna. (Arbnor & Bjerke, 

1994; 2009; Sjöström, 2016) 

6.2 STUDIENS INRIKTNING 

Studiens inriktning är av explorativ karaktär för att skapa grundläggande förståelse för 

problemområdet eftersom kunskapen beträffande studieområdet var begränsat. Explorativa 

studier utgörs ofta av fallstudier vilket möjliggör för en djupare förståelse och därmed bli 

systembeskrivande (Lekvall & Wahlbin, 2001; Kvale & Brinkmann, 2014; Sjöström, 2016). 

Studien avsåg exponera nya infallsvinklar, vilket innebär att studien uppmuntrar till vidare 

forskning inom området för att säkerställa resultatet eller ifrågasätta det.  

6.3 ANSATS 

Kunskapsmålet med studien var att undersöka hur fastighetsförvaltare med intern förvaltning 

strategiskt och tekniskt kan arbeta för att uppnå ökat kundvärde med hjälp av PropTech och 

co-working i kontorsfastigheter och deras påverkan på värdeerbjudande, samt med befintlig 

teori skapa en förståelse för hur detta uppnås. 
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Genomförandet i problematiseringen ämnade klargöra utvecklingen av PropTech och co-

working samt skapa en tidsbild av hur utvecklingen för marknaden kan komma att se ut. 

Datainsamlingen skedde med hjälp av en kvalitativ intervjuserie tillsammans med primärdata 

avseende ämnet. Personer som intervjuades ansågs besitta relevant kunskap och expertis inom 

fastighetsbranschen eller vara personer kunniga inom PropTech. 

Med utgångspunkt i den analysmodell som skapades med hjälp av förstudien och teorin 

analyserades sedan situationen för att förstå vad hyresgästernas behov och värdeskapande 

attribut var av de nya tjänsterna. 

 Typ av ansats 

Denna studie bestod av en deduktiv ansats med inslag av en induktiv ansats för att vara så 

heltäckande som möjligt. Studiens ansats bestod av tre steg och illustreras i Figur 8.  

 

Figur 8 - Studiens tre ansatssteg 

Inledningsvis användes en deduktiv ansats då intervjuguiden, som ligger till grund för den 

framtagna empirin, var framtagen och strukturerad utifrån den tillämpade referensramen och 

dess presenterade analysmodell. Intervjuguiden gav därmed den teoretiska kontexten för 

studien då analysmodellens parametrar och underparametrar identifierades utifrån vetenskaplig 

teori. Därnäst följde en induktiv ansats som utgick ifrån studiens empiriavsnitt där den öppna 

kodningen presenteras i Bilaga 3. Den framtagna empirin granskades individuellt av studiens 

författare som identifierade återkommande begrepp som sedan beskrevs med relevanta citat. 

Tredje steget var den axiala och selektiva kodningen som var en kombination av deduktiva och 

induktiva ansatser. Detta steg utgör den teoretiska förankringen av analysen där de framtagna 

begrepp, egenskaper och citat kategoriserades och matchades mot analysmodellen. 

Studiens ansats behandlar hur studiens författare tekniskt gick tillväga för att kunna teckna 

explorativa slutsatser. Det innebär att studien undersökte och analyserade svar utifrån ett flertal 

undersökningsobjekt för att sedan jämföra dem sinsemellan, vilket liknar det som Sjöström 

(2016) nämner som tvärsnittsansats. Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) och Bryman & Bell 

(2015) anses en tvärsnittsansats passande när generella slutsatser, mönster utifrån samband och 

relationer, ska identifieras som berör större grupper eller branscher, dock används ansatsen 

huvudsakligen vid kvantitativa analyser. Således tillämpades en tvärsnittsansats eftersom 

studien avsåg att undersöka underliggande kundvärdesgenererande faktorer i 

fastighetsbranschen.  

Vidare samlades primärdata in avseende kundvärde i kontorslokaler i empiriskt ändamål 

genom kvalitativa intervjuer där intervjuseriens objekt utgjordes av fastighetsförvaltare med 

intern förvaltning och kontorshyresgäster. Pratt (2009) anser att kvalitativ forskning är utmärkt 

för att behandla frågor utformade som "hur" för att förstå världen utifrån intervjuobjekten och 

för att undersöka och artikulera processer. Författaren påpekar även att kvalitativa 

undersökningar kan vara antingen deduktiva, induktiva eller en kombination av dessa. De två 

olika metoderna fungerar som motpoler till varandra, där den senare berör en ansenligt mindre 

omfattning och ämnar framställa nya teorier utifrån insamlad data medan den första avser 

Deduktiv  
& 

Induktiv
InduktivDeduktiv
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slutföra cykeln genom att använda den insamlade datan för att testa teorin. (Eisenhardt & 

Graebner, 2007; Bryman & Bell, 2015)  

6.4 RAPPORTSTRUKTUR 

Rapportens struktur har sin utgångspunkt i den modell som Lekvall och Wahlbin introducerade 

2001 men som justerats av Sjöström (2016) i kursen Industriell marknadsanalys vid Linköpings 

universitet. Arbetsmetodiken som illustreras med en pil utformat som ett ”U” visualiseras 

nedan i Figur 9.  

 

 

Figur 9 - Arbetsmodell 

Arbetsmodellen, även refererat till som U:et, har sitt initialläge i det övre vänstra hörnet, som 

utgörs av problematiseringen, och avslutas i pilens spets: rekommendationer. U:et innehåller 

flera pilar som i sin tur beskriver relationen och det logiska sambandet mellan de olika delarna 

i rapporten, exempelvis innebär det att rapportens slutsatser ska svara på rapportens syfte.    

6.5 ANALYSENHET 

Analysenheten avser helheten som en undersökning ska analysera, det vill säga ”vad” eller 

”vem” som ska analyseras (Sjöström, 2016). Genom att definiera en analysenhet och dess 

avgränsningar förenklas insamlandet av relevant empirisk data (Yin, 2009). 

 Vem 

Analysenheten som berör ”vem” för denna studie bestod av fastighetsförvaltare med intern 

förvaltning och kontorshyresgäster, detta för att kunna erhålla förståelse från båda och kunna 

jämföra dem därefter.  

 Vad 

Analysenheten som berör ”vad” för denna studie bestod av PropTech och dess påverkan på 

kundvärdet i fastighetsbyggnader.  

6.6 URVAL 

Urvalet är en avsevärd aspekt i en undersökning då fel företag eller person kommer ge felaktig 

information som inte berör studien, varvid studiens mål styr urvalet (Sjöström, 2016). 
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 Förstudiens urval 

Förstudiens urval utgjordes av personer som ansågs vara branschkunniga gällande 

digitaliseringen av fastighetsbranschen för att skapa en bättre förståelse av branschen, dess 

svårigheter och utmaningar. Vidare kunde dessa respondenter även rekommendera och 

informera om ytterligare potentiella intervjuobjekt, uppfattningar och trender studiens 

författare förbisåg.  

 Empirins urval 

Ett bedömningsurval applicerades för att hitta så kallade ”bäst i klassen exempel” eftersom de 

empiriska data som samlades in via intervjuserien var av kvalitativ och begränsad karaktär. 

Bedömningsurvalet applicerades också för att säkerställa en så täckande empiri som möjligt. 

Sjöström (2016) likväl Eisenhardt & Graebner (2007) anmärker att urvalet är särskilt betydande 

vid genomförandet av en kvalitativ analys och bör väljas med omtanke då varje intervjuobjekt 

kommer få stort utslag på resultatet. Kvalitativa analyser bör enligt Lekvall & Wahlbin (2001) 

bestå av färre än 20 urval samt av semistrukturerade intervjuer, vilket tillämpades i denna 

studie. Detta förstärks även av Sjöström (2016) som anmärker att 15–20 stycken tvåtimmars 

intervjuer per analysenhet är tillräckligt för att ”förstå” analysenheten, Tabell 13 redogör för 

antalet intervjuer och det effekt på undersökningen. Vidare påpekar även Sjöström (2016) att 

intervjuerna bör genomföras på ett semistrukturerat sätt och med hjälp av en strukturerad 

intervjuguide.  

 

Tabell 13 - Antalet intervjuer och dess inflytande på undersökningen (Sjöström, 2016) 

Antal intervjuer  Inflytande 

Efter cirka 5 Det går att ana mönster 

Efter cirka 10 Ett eller flera mönster är återkommande 

Efter 15 Få eller inga nya svar förekommer 

Sista 5 Validerar tolkningarna 

 

De intervjuobjekt som utgjorde empirins urval var elva representanter från fastighetsförvaltare 

med intern förvaltning och fem från kontorshyresgäster. Hyresgästerna som intervjuades 

bestod av konsultfirmor, då deras behov ansågs utgöra en homogen grupp. Anmärkningsvärt 

är att enbart fem konsultfirmor intervjuades, vilket enligt Tabell 13 anses som för få. Motivet 

till att fastighetsförvaltare och hyresgäster efterfrågades var för att de besitter kunskap som 

berör de delar av fastighetsbranschen som studien avsåg att undersöka, det vill säga kundvärde 

utifrån de tjänsterna som erbjuds i kontorsfastigheter.  Vidare ansågs fastighetsförvaltarna ha 

bäst kontakt med hyresgästerna och därmed besitta viss kunskap kring vad hyresgästerna 

önskar i fastigheten de innehaver kontor i. Genom att intervjua hyresgäster parallellt med 

förvaltare kunde det konstateras om förvaltarnas insikt av hyresgästernas behov överensstämde 

med verkligheten.  

6.7 ANALYSTAKTIK  

Analystaktiken utgör underlaget för mätteknik och datainsamling samt behandlar hur de 

preciserade frågorna ska besvaras genom att tolka den insamlade empirin. Genom att bearbeta 

hur analysen ska gå till och de instrument och metoder som ska tillämpas går det att säkerställa 

ett bättre och originellt resultat (Sjöström, 2016). Således utformades intervjuguiden genom 
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testintervjuer och utvärdering av frågorna som användes. Den information som utvinns utifrån 

de kvalitativa intervjuerna sammanfattades efter olika kategoriseringar, vilket enligt Yin 

(2009) och Sjöström (2016) gynnar analysstadiet då materialet blir förenklat och därmed lättare 

att tolka. Sjöström (2016) påpekar även att i kvalitativa analyser handlar det om att bestämma 

om en kategorisering och kodning ska utföras antingen före eller efter intervjuerna.  

 Mätinstrument 

Studiens mätinstrument utgjordes av två intervjuguider eftersom studiens urval utgjordes av 

två olika aktörer, se avsnitt 6.6, där frågorna behövde anpassas efter respektive urval. 

Intervjuguiderna är dock snarlika då de berör samma områden och har samma frågeuppdelning. 

Bryman & Bell (2015) likväl Lekvall & Wahlbin (2001) påvisar att en intervjuguide är ett 

frågeformulär som ger intervjuarna möjligheten att samla in data från respondenterna inom 

breda områden, varvid varje frågeområde bröts ner i underfrågor. Följaktligen skapades 

intervjuguiderna med hjälp av de preciserade frågeställningarna, där varje preciserad fråga låg 

till grund för flera frågor kring ämnet de berörde. Intervjuguiderna finns tillgängliga i Bilaga 1 

och Bilaga 2. 

Intervjuguiderna utgjordes inledningsvis av öppna, icke ledande frågor som sedan 

specificerades. Vidare är intervjuguiderna strukturerade efter de huvudområden studien 

ämnade analysera, vilket Bryman & Bell (2015) och Sjöström (2016) påpekar minimerar 

feltolkningar och vilseledande av intervjuobjektet.  

Utöver intervjuguiderna utformades även ett informationsdokument som skickades till varje 

intervjuobjekt innan deras intervju. Informationsdokumentet innefattades av en 

sammanfattning om tjänsterna som intervjun berörde. Efter varje intervju fick intervjuobjektet 

en sammanställning av intervjun som de fick godkänna, vilket förklaras mer utförligt i avsnitt 

6.9.2 nedan.  

 Analysprocess – kodning, analys och tolkning 

Analysen tillämpade en kvalitativ innehållsanalys, där intervjusammanställningarna från 

empirin bröts ner till mindre delar för att sedan kategoriseras och matchas med analysmodellen. 

Enligt Sjöström (2016) fokuserar den kvalitativa innehållsanalysen på att förstå och tolka 

texter, men kodningen har fortfarande tydliga kvantitativa drag. Bryman & Bell (2017) menar 

att kodning är processen varvid data bryts ned i komponenter och karakteriseras utifrån 

tillämpningsbar teori eller praktisk betydelse för intervjuobjekten. Författarna anmärker även 

att processen inleds parallellt med datainsamlingen och utgörs av olika kodningsnivåer, där 

intervjuarna sätter namn eller etiketter på delar av betydelse. Kodning omvärderas och 

förbättras kontinuerligt och utgör ett viktigt första steg vid teori generering för kvalitativa 

tillvägagångssätt. (Corbin & Strauss, 1990; Bryman & Bell, 2017) 

Begrepp, kategorier, egenskaper och hypoteser har en stor betydelse i kodningsprocessen då 

de tillsammans tydliggör samverkan och relationen till varandra (Bryman & Bell, 2017).  

Följaktligen redogörs uttryckens skillnader och samspel som studien tillämpade sig av i Tabell 

14 nedan.  

 

Tabell 14 – Studiens kodningsutryck och deras betydelse 
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Uttryck  Betydelse 

Begrepp Etiketter som sätts på konkreta och urskiljbara händelser varvid 
etikettens betydelse är baserad utifrån antalet tillfällen det nyttjas 

Egenskaper  Ett begrepps attribut eller aspekter 

Kategorier Kan utgöras av två eller fler begrepp och är därmed på en högre 
abstraktionsnivå än begreppen 

 

Tre typer av kodning som utgör olika kodningsnivåer och behandlar de ovannämnda uttrycken 

är öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning. Öppen kodning är processen varvid data 

bryts ned, analyseras, konceptualiseras och kategoriseras utifrån grupperingar av olika begrepp 

som motsvarar innehållet. Nästa steg är axial kodning, identifikationen av nyckelkategorier 

genom koppling av koder till kontexter, konsekvenser, samband och orsaker. Vid selektiv 

kodning hamnar de utvalda nyckelkategorierna i fokus, de andra kategorierna sätts i relation 

till nyckelkategorin och nya koncept formuleras. (Corbin & Strauss, 1990; Bryman & Bell, 

2017) 

Studiens kodning hade sin utgångspunkt i analysmodellen och de faktorerna som ämnade 

beskriva kundvärde för hyresgäster i kontorslokaler. Faktorerna bröts vidare ned i mindre 

underfaktorer för att skapa en bred plattform för kundvärde. De preciserade frågorna var 

anpassade efter faktorerna och intervjuunderlaget behandlade sedan underfaktorerna med mer 

specifika frågor. Kodningens tillvägagångssätt bestod av de tre kodningsnivåer som Bryman 

& Bell (2017) likväl som Corbin & Strauss (1990) behandlar.  

Kodningen skedde i olika steg, varvid den första fasen var att behandla varje intervju för sig. 

En person antog rollen som protokollförare under intervjun, det vill säga den som 

dokumenterade, noterade begrepp, eventuella kategorier, egenskaper och hypoteser. Efter varje 

intervju lyssnade studiens författare individuellt igenom inspelningen och antecknade begrepp 

och eventuella kategorier, egenskaper och hypoteser. Dessa tre noteringar jämfördes sedan vid 

diskussion och tillsammans enades om en första fas i kodningen. Detta utgjorde bland annat 

sammanfattningen som sedan skickades till intervjuobjektet som fick revidera eller komplettera 

underlaget.  

Det sammanställdes även ett kodningsdokument där samtliga intervjuobjekts begrepp, 

eventuella kategorier, egenskaper och hypoteser tydliggjordes. Dokumentet korrigerades efter 

ett godkännande av intervjuobjektet, så inga misstolkningar eller felanteckningar förekom. 

Även vissa citat som förstärkte de ingående begrepp, kategorier och egenskaper 

dokumenterades i dokumentet. Detta dokument var sedan centralt i nästa fas av kodningen.  

Nästa steg i kodningen behandlade alla intervjuobjektens begrepp, kategorier, egenskaper och 

hypoteser. Med det underlaget kunde axial och selektiv kodning genomföras, vilket blev 

slutfasen av kodningen.  

Nästa steg var analysen och tolkningen, det vill säga om det går att identifiera om relativa 

skillnader framkommer eller inte. Tolkning handlar om att förstå hur de identifierade faktorerna 

i den tillämpade referensramen påverkar problemet. Det är relativa skillnader som möjliggör 

grupperingar av olika företag eller individer i segment med likheter och differentierar grupper 

utifrån deras differenser. (Sjöström, 2016) Kodningens egenskaper, begrepp och utvalda citat 

matchades mot studiens analysmodell och grupperades enligt den.  
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6.8 ETIK OCH MORAL 

Alla respondenter tillfrågades om de ville delta och blev informerade om studiens syfte i god 

tid innan en planerad intervju. Det tydliggjordes även att studien var en masteruppsats med en 

uppdragsgivare i Stockholm. Den dokumentation som utgör empirin i studien godkändes för 

publicering av samtliga intervjuobjekt, vilket även gäller för de inspelningar som genomfördes. 

Respondenterna fick se deras respektive sammanställningar och erbjöds möjligheten att 

revidera innehållet tills de uppfyllde deras krav. Mer om intervjuernas praktiska genomförande 

framkommer i avsnitt 6.9 nedan. Sjöström (2016) påpekar att det är viktigt att undersökaren är 

väl förberedd inom området som frågorna i intervjuguiden berör för att kunna föra en naturlig 

dialog med följdfrågor och genomföra en professionell, ärlig och objektiv intervju. 

Undersökaren ska bland annat uppfylla sina etiska, professionella och juridiskt ansvar 

gentemot de respondenterna vars uppgifter som används i undersökning och organisationer de 

arbetar hos. Vidare ska det inte lämnas information som kan identifiera vem uppdragsgivaren 

är till respondenterna vid intervjuerna om inte ett skriftligt godkännande existerar, dock ska det 

framgå vid intervjuerna att det finns en uppdragsgivare till studien. Anledningen till varför 

denna information behöver framgå är för studiens författare inte försöker lura till sig 

information. (Sjöström, 2016) 

Innan en intervju genomförs är det viktigt att tydliggöra intervjuns syfte och hur informationen 

kommer att använda, delvis för att intervjuobjektet ska få överväga sitt deltagande och delvis 

för att vara så transparent som möjligt med studien (Lekvall & Wahlbin, 2001). Respondentens 

deltagande ska därmed vara helt frivilligt och möjlighet att avbryta intervjun när det önskas 

ges. Innan intervjun avslutas är det viktigt att avrunda med att fråga om intervjuobjektet vill 

tillägga något (Sjöström, 2016). 

Vidare är sekretess en betydande aspekt av intervjun, det vill säga respondentens ska erbjudas 

möjligheten att vara anonym och måste godkänna om en intervju får spelas in samt om det som 

dokumenteras får publiceras. (Sjöström, 2016) Tillåtelsen är viktigt så att respondenten är 

bekväm med resultatet och känner att de kan tala fritt utan restriktion (Kvale & Brinkmann , 

2009). 

Studiens författare fokuserade på de etniska regler som Sjöström (2016) benämner som viktiga 

och granskade ICC/ESOMAR International Code för att säkerställa att det uppnåddes och att 

studiens genomförande skedde korrekt och rättvist. ICC och ESOMARS etiska regler är ett 

ramverk som används för självreglering till de som arbetar med marknads- och 

åsiktsundersökningar och dataanalyser. ICC står för the International Chamber of Commerce 

och ESOMAR står för European Society for Opinion and Market Research, där de tillsammans 

hjälper vägleda intervjuaren eftersom det är upp till undersökaren att själva finna dessa lagar 

och regler. (Sjöström, 2016) Kvale & Brinkmann (2009) anser att det är huvudsakligen när 

undersökaren har en högre maktposition än intervjuobjektet som etiska problemen 

uppkommer. 

6.9 KREDIBILITET  

Med avsikt att säkerställa kredibilitet i studien, behandlades koncepten validitet och reliabilitet. 

Sjöström (2016) anmärker att reliabilitet inte garanterar hög validitet, däremot förutsätter hög 

validitet hög reliabilitet.  

 Validitet 

Validitet avser behandla giltigheten bakom studien, huruvida mätmetoden verkligen mäter den 

egenskap som studien avser att mäta, det vill säga om studiens slutsatser överensstämmer med 

realiteten och därmed om rekommendationer är av någon betydelse (Lekvall & Wahlbin, 2001; 
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Sjöström, 2016). Validitet kan bland annat delas upp i tre typer: begreppsvaliditet, extern 

validitet och intern validitet. (Lekvall & Wahlbin, 2001; Yin, 2009; Sjöström, 2016) 

För att säkerställa en hög grad av validitet i studien förankrades analysmodellen och 

intervjuguiden i teori gällande respektive område med hjälp av flera källor. Detta säkerställer 

begreppsvaliditet som avser försäkra att studien verkligen undersöker det som ämnas, vilket 

beskriver hur väl teorin överensstämmer med mätresultatet. Genom triangulering, användning 

av flera källor som stödjer begreppet eller konceptet i fråga, och en tydlig beviskedja genom 

studien motverkas låg begreppsvaliditet. (Lekvall & Wahlbin, 2001; Yin, 2009; Sjöström, 

2016) 

Först genomfördes en förstudie som lede till att ett embryo till analysmodellen föddes. Därefter 

genomfördes en teoretisk fördjupning som undersökte embryots identifierade faktorer i den 

tillämpade referensramen, som i sin tur resulterade i en analysmodell och utifrån den skapades 

intervjuguiden. Trots att studiens författare saknade stor erfarenhet inom studiens område, 

kunde en hög nivå av validitet därmed säkerställas. Vidare bestod studien av 17 personer från 

15 olika företag vilket utgör en grund för en generaliserbarhet. Detta säkerställer extern 

validitet som avser behandla graden av generaliserbarhet på studien och graden förstärks med 

varje studie som påvisar samma resultat mot en viss teori. Detta innebär att ju fler studier som 

stärker studiens resultat desto högre extern validitet. När en studies status anses vara 

generaliserbar kan samma antagande avseende liknande studier appliceras på den 

nästkommande. (Lekvall & Wahlbin, 2001; Yin, 2009; Sjöström, 2016) 

Intern validitet är enligt Yin (2009) inte passande vid explorativa studier och innefattas enligt 

Sjöström (2016) som empiriska mönster som stödjer det förväntade mönstret. Internvaliditet 

säkerställs också med hjälp av triangulering (Sjöström, 2016) men behandlas inte vidare 

eftersom det inte anses som relevant då studien är av explorativ karaktär.  

 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar enligt Lekvall & Wahlbin (2001) och Sjöström (2016) om studiens 

tillförlitlighet, närmare bestämt att studien mäter på ett tillförlitligt sätt. För att säkerställa en 

hög reliabilitet har studiens författare valt ut intervjuobjekt med hög kompetens inom området, 

vilket också tillförsäkrar att studiens kvalitativa karaktär lättare blir replikerbar utefter 

förutsättningarna. Om studien är möjligt att replikera och de svar som erhålls är av liknande 

karaktär så anser både Yin (2009) och Sjöström (2016) att studien är av hög reliabilitet.  

Vid genomförandet av intervjuer medverkade båda studieförfattarna, varav en person 

ansvarade för att ställa frågorna och de andra ansvarade för dokumentationen. Denna 

intervjuteknik klargjorde intervjustrukturen för intervjuobjektet samtidigt som det var en logisk 

frågeföljd. Vidare genomfördes intervjuerna på ett semistrukturerat vis då frågorna även var 

kategoriserade efter faktorer i analysmodellen, vilket minimerade risken för skillnader i 

tolkningar av de erhållna svaren. Vid varje intervjutillfälle försöktes en dialog uppnås kring 

frågorna så att intervjun upplevdes som mer avslappnad med utrymme för improviserade frågor 

samtidigt som det erbjöd respondenten att tala fritt, vilket Sjöström (2016) menar är 

eftersträvansvärt.  Intervjuerna spelades även in, om det beviljades av intervjuobjektet, så att 

studiens författare kunde säkerställa de hörde rätt. 

Det finns en stor risk att frågor och svar blir aningen spekulativa eftersom studiens 

problematisering är delvis av prognos- eller framtidsscenariokaraktär, men det kan motverkas 

till hög grad med en väl genomarbetad intervjuguide. Intervjuguiden utnyttjas även som 

verktyg för att säkerhetsställa att frågorna är formulerade korrekt. Frågorna är avsiktligen 

utformade som öppna och resonerande karaktär för att minimera risken till ledande 

frågeformuleringar, tolkningsfel eller missförstånd hos intervjuobjekten. (Sjöström, 2016) 
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Det skedde ingen transkribering av de inspelade intervjuerna då det enligt Bryman & Bell 

(2015) likväl Lekvall & Wahlbin (2001) anses som tidskrävande, dock dokumenterades 

anteckningar parallellt med intervjun. Efter varje intervju sammanställdes dokumentationen 

och skickades till varje respondent, som fick revidera eller godkänna innehållet innan det 

publicerades i studien. Anteckningarna utgjorde sedan tillsammans med 

intervjusammanfattningen grunden till tolkningen och analysen, vilket är ett sätt att registrera 

intervjusvaren (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

6.10 AVGRÄNSNINGAR 

Informationsinsamlingen är begränsat till en kvalitativ intervjuserie. Det vore därmed 

intressant att genomföra en kvantitativ studie inom en relevant urvalsgrupp för att skapa en 

omfattande bild av framtiden för utvecklingen av PropTech och co-working inom 

fastighetsbranschen men det lämnas vidare till framtida studier på grund av begränsade resurser 

inom den aktuella studien. 

Studien behandlar endast den kommersiella fastighetsbranschen i Stockholm, Sverige och var 

tidsbegränsat till 20 veckor då examensarbetet inte sträckte sig över en längre tidshorisont.  

Vidare tar studien inte i beaktning regler eller lagstiftningar avseende fastighetsbranschen och 

det kan komma att påverka resultatet. Gustafsson & Kytömäki (2018) anser lagstiftningar och 

regler vara av betydelse i den framtida fastighetsbranschen. Detta avser speciellt Europa då det 

är väldigt fragmenterat, det vill säga utgörs av flera länder, har olika regler och olika gränser 

gentemot exempelvis USA. Författarna uppmuntrar därmed till vidare studier som tar regler 

och lagstiftningar i beaktning.  

6.11 METODKRITIK  

Detta avsnitt ämnar tydliggöra förbättringsområden i studien, då de följande aspekterna av 

utförandet kan ha påverkat det identifierade resultatet då det kan anses vara bristfällande.  

Explorativa analyser kan i princip analyseras oändligt många gånger, vilket längre 

forskningsinriktade projekt många gånger får erfara. Vid de typerna av projekt hinner 

undersökarna genomföra intervjuer i flera omgångar och således testa validitet och reliabilitet 

åtskilliga gånger. (Sjöström, 2016) Därmed är en bristfallande aspekt av studiens metod 

tidsaspekten. Studien hade en tidsbegränsning, vilket innebär att studiens författare var tvungna 

att avgränsa projektet. Detta kan ha resulterat i att studien inte är tillräckligt djupgående och de 

olika faktorerna inte utforskats tillräckligt.  

En annan bristfällande aspekt var studiens analystaktik, mer specifikt mätinstrument. Det 

handlar huvudsakligen om hur respondenterna uppfattade intervjuguidens frågor, deras 

formulering, språket som användes, frågornas ordningsföljd och om de var ledande. Vidare, 

speciellt avseende ett tidsbegränsat projekt, riskerar studiens författare ha gjort olika tolkningar 

av samma information utan en tydlig analysmodell, analystaktik och strukturerad mätteknik.  

Respondenterna är också en viktig aspekt att benämna som metodkritiken då varje individ 

fungerar och tänker annorlunda. De personer som intervjuats kan själva ha tagit bort eller ändrat 

på detaljer som inte passar in i helhetsbilden när de svarat på intervjufrågorna, vilket påverkar 

deras sammanställning som i sin tur påverkar slutresultatet. Det kan alltså innebära att 

personliga värderingar kan ha framställt som betydande istället för företagets uppfattning som 

de egentligen ämnar representera. Samtliga intervjuobjekt som valts ut hade en koppling till 

fastighetsbranschen, antingen som fastighetsägare med intern förvaltning eller som hyresgäst i 

Stockholm, men eventuellt var de inte representativa nog för att generalisera en målpopulation. 
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Vidare kan de ha existerat intervjuobjekt som varit mer kunniga, välinsatta och förberedda vid 

deras intervju och därmed kunnat styra intervjun efter deras behag.  
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7 EMPIRI 

Detta avsnitt innehåller studiens empiriska data och utgörs av två delar: fastighetsägarna och 

fastighetshyresgästerna. Först ges en kort beskrivning av de olika fastighetsägarna för att 

skapa en förståelse varför de valdes ut. Därefter presenteras elva personer som intervjuades 

från fastighetsägareföretagen och deras respektive roll. Efteråt följer fem hyresgäster som 

representerade fyra olika företag. 

7.1 INTERVJUSAMMANSTÄLLNINGAR MED FASTIGHETSÄGARE 

Tabell 15 nedan redogör för de fastighetsägare som intervjuats och ger en överblick över deras 

fastighetsbestånd, företagsstorlek och verksamhet. 

 

Tabell 15 - Beskrivning av intervjuade fastighetsägare med intern förvaltning 

Skandia 
Fastigheter 

Fastighetsbolag som förvaltar direktägda fastigheter för cirka 50 miljarder kronor i 
Sverige och utgör ett dotterbolag i Skandia koncernen. Bolaget erbjuder centrala 
kontor i Stockholm innerstad och kontorsytor i gränskommunerna. Skandia 
Fastigheter har cirka 150 anställda och har 141 fastigheter inom segmenten bostäder, 
köpcentrum/handel, samhällsfastigheter och kontor, varav 44 fastigheter är inom 
kontorssegmentet. 

Vasakronan Sveriges största fastighetsbolag med cirka 350 anställda och ägs av Första, Andra, 
Tredje och Fjärde AP-fonden. Företaget äger, utvecklar och förvaltar kommersiella 
fastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Vasakronans 
fastighetsbestånd omfattar 179 fastigheter med ett marknadsvärde som uppgår 
till 127 miljarder kronor, varav merparten av beståndet ligger i Stockholm. 

Hufvudstaden Grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag 
med cirka 130 anställda. I slutet av 2016 bestod beståndet av 29 fastigheter värderat 
till 36,5 miljarder kr. Nuvarande kärnverksamhet är att långsiktigt äga fastigheter i de 
attraktiva lägena i Stockholm och Göteborg. I Stockholm har bolaget fastigheter i 
Gamla Stan och Norrmalm.  

Atrium 
Ljungberg 

Atrium Ljungberg är ett svenskt fastighetsbolag och har i dagsläget cirka 280 
anställda. Företaget bildades 2006 genom en fusion av tidigare Ljungberggruppen 
och KF-ägda Atrium Fastigheter. Bolaget äger, utvecklar och förvaltar fastigheter i 
Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Atrium Ljungberg fokuserar på att 
utveckla attraktiva stadsmiljöer med ett blandat innehåll såsom kontor, handel, 
boende, service, kultur och utbildning. Fastighetsbeståndet bestod i slutet av juni 
2016 av 50 fastigheter till ett marknadsvärde för 32,7 miljarder kronor. 

Kungsleden Fastighetsbolag baserat i Stockholm, som inledningsvis konverterade logistiklokaler 
till kontorslokaler. Har idag cirka 109 anställda och har 222 fastigheter inom 
segmenten kontor, industri/lager och handel som de också förvaltar. Deras 
fastighetsbestånd är värderat till cirka 31 miljarder kronor och deras fastigheter finns 
bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. 

Axfast Fastighetskoncern inom Axel Johnson Gruppen med 12 anställda och ett 
fastighetsbestånd värderat till cirka 12 miljarder, där de ägde 23 fastigheter i slutet av 
2016. Fokuserar på byggnader belägna i långsiktigt bra lägen och att deras 
fastigheter oftast har ett gammalt yttre med en moderniserad insida. Bolagets 
fastighetsbestånd är inom segmenten kontor, handel, hotell, logistik och bostäder 
men på senare tid har satsningen på kontorslokaler i Stockholm växt.  
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AMF 
Fastigheter 

Fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar kontor- och handelsplatser, varav 
kontorsplatser utgör nästan 80 % av utbudet. Bolaget fastighetsbestånd utgörs i 
dagsläget av 39 kommersiella fastigheter till ett marknadsvärde om cirka 60 miljarder 
kronor i Stockholm, Marievik och Sundbyberg. AMF Fastigheter består idag av cirka 
100 medarbetare och är ett helägt dotterbolag till pensionsbolaget AMF, där deras 
övergripande uppdrag är att bidra till en stabil avkastning för AMF:s sparare.  

Fabege Fabege är ett fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot fastighetsutveckling och 
förvaltning av egenägda lokaler inom fem kilometers radie från Stockholms city. 
Företagets fastighetsbestånd utgörs av 90 fastigheter och består främst av 
kommersiella fastigheter med framför allt kontorslokaler, men även lokaler för butik, 
lager och andra verksamheter. Fabeges fastighetsvärde uppgår 2018 till cirka 61 
Mdkr och företaget har i dagsläget 167 anställda.  

Humlegården Humlegården har cirka 85 anställda och verkar enbart på Stockholmsmarknaden. 
Deras fastighetsbestånd utgjordes i slutet av juni 2017 av 52 fastigheter med ett 
marknadsvärde på 19,1 miljarder kronor. Utbudet består till största del av 
kontorslokaler och är placerade i områdena Stockholms innerstad, Solna strand och 
Sundbyberg. Många av innerstadsfastigheterna är av äldre karaktär och 
Humlegården arbetar för att bevara denna arkitektur. 

Klövern  Klövern är ett fastighetsbolag med 244 anställda som erbjuder över 400 lokaler i 
Stockholm, Göteborg och Malmö, mindre regionstäder och Köpenhamn. Bolaget 
fokuserar främst på kontorslokaler men erbjuder även lokaler för företag och 
organisationer verksamma inom vård, utbildning och detaljhandel såväl som inom 
lager och logistik. Fastigheternas värde uppgick till 43,0 miljarder kronor den 31 
december 2017. Bolagets vision är att skapa miljöer för framtidens företagande, vilket 
verkställs genom ett aktivt byggande av stadsdelar, områden och olika 
näringslivskluster.  

 Skandia Fastigheter 

Helena Lundborg, Hållbarhets- och verksamhetsutvecklingchef 

Kvalitet 

Kvalitet handlar om att huset ska fungera, en besvärsfri vardag. Ingen ska behöva tänka på om 

fastigheten har hållbart materialval, det ska inte vara drifttekniker som kommer och går 

konstant och inneklimatet ska vara behagligt. Det som är värdeadderande för hyresgäster är 

väldigt individuellt men ett bra inneklimat har stor betydelse för de anställda, exempelvis att 

temperaturen är behaglig.  

Att ha nöjda kunder är en förutsättning för en framstående organisation men det är inte alltid 

säkert att alla kunder är nöjda. Missnöjda kunder däremot är väldigt farligt, då är det existerar 

något som är fel och som behövs åtgärdas. Det går inte att tro att ett problem fixar sig och 

kunderna kommer bli nöjda utan att göra något åt saken, de krävs ett aktivt arbete för att 

identifiera vad som är fel. Att vidhålla nöjda kunder är ett kontinuerligt arbete, vilket vid 

felanmälningar sker med återkopplingar till hyresgästen för att tydliggöra att ett fel åtgärdats. 

Anpassningsbarhet 

Skandia Fastigheter anser att det är viktigt att bygga flexibelt, det vill säga med material som 

inte behöver bytas ut när nya hyresgäster flyttar in. Det inkluderar även tekniker som 

hyresgästerna kan dra nytta av, där nybyggda och ombyggda kontoren har mycket teknik 

inbyggt. En stor del av att bygga flexibelt har med kontorets utformning att göra, det ska vara 

enkelt att ändra planlösningen exempelvis ta bort väggar. Ombyggnationerna styr hur 

uppdaterade lokalerna är och ombyggnationerna sker då lokalerna inte är ändamålsenliga enligt 

marknadens behov. Erbjudandet och graden av anpassningen kan dock särskiljas beroende på 



44 Empiri 

 

 

hur lokalen ska vara utformad utifrån myndighetskrav, olika hållbarhetsklassificeringar (ofta 

utifrån fastighetens ålder) och teknisk standard (när senaste tekniska-anpassning ägde rum). 

Lundborg menar att utformningen av flera kontor har närmat sig varandra mellan olika 

branscher på grund av liknande anpassningar.  

Hyresgästerna har alltid önskemål, vilka av dessa som realiseras förhandlas fram och en 

diskussion sker kring vad som är möjligt att genomföra. Den bestämda anpassningen kommer 

sedan att debiteras på hyresgästens hyra, anpassningar kan dock genomföras av Skandia 

Fastigheter på egen hand då de vill investera i en fastighets framtidsvision. Det som väger mest 

för kunden är vad det kostar i slutändan och det beror mycket på varumärket.  

En hyreskontraktsutformning sker genom förhandling varvid tre till femårs kontrakt är 

vanligast, det går dock att förhandla både kortare och längre kontrakt. Hyresgäster vill delta i 

anpassning av kontoret men det som faktiskt avgör hur stora anpassningar ska vara är hur 

mycket hyresgästerna är villiga att betala. Avvägningen mellan vad hyresgästerna vill ha 

gentemot vad Skandia Fastigheter kan erbjuda är huvudsakligen utifrån avkastning, eftersom 

företaget ansvarar för att generera avkastning för försäkringstagarna. Företaget är 

avkastningsdrivna men avvägningen sker även utifrån vilket bolag de vill vara, risker och 

hygienfaktorer som etik och moral.  

Anpassningsbarheten handlar mycket idag om att kontoret ska vara flexibelt så hyresgäster kan 

minska och växa. Kontorsytor kommer även bli en bristvara då det blir för dyrt och att det inte 

är hållbart att inte utnyttja ytan maximalt. Teknologi kommer att möjliggöra för VR-kontor, 

det vill säga att olika företag kan befinna sig bredvid varandra men arbeta i egna uppkopplade 

miljöer. Lundborg tror vidare att anställa fortfarande kommer vilja träffa människor i framtiden 

och därmed kommer kontor fortfarande vara aktuellt.  

Skandia Fastigheter driver i dagsläget inga co-workingkontor i egen regi men hyr ut till 

kommersiella hyresgäster som i sin tur driver co-workingspaces. Detta beror delvis på 

hyreslagstiftningen men Lundborg tror att fastighetsbranschen kommer att ändras i framtiden. 

Vidare menar Lundborg att det är svårt att förespå framtiden, men fastighetsbranschen kommer 

röra sig mer mot företag som delar kontorsytor. Företag kommer ha en högre transparens där 

företag delar med sig av sin kunskap och det kommer finnas ett större värde i utbytet av 

information.  

Fastighetens belägenhet är idag viktigt beroende på profilen ett företag vill ha men även 

kommunikationsmöjligheter. Även klustret med företag i närheten är viktigt för varumärket 

och samarbetena. Lundborg tror att hyresgästerna anser att det är en viss pondus att ha ett 

kontor beläget i Central Business District i centrala Stockholm. Vissa kunder kan däremot anse 

att det är varumärkesbyggande att ha kontor i exempelvis Sundbyberg. Det är flera 

konsultbolag och advokatbyråer i city. Däremot har många banker valt att flytta ut från city, 

men senare valt att flytta tillbaka delar av bolaget till city igen. Lundborg misstänker att detta 

beror på prestige, attraktionskraft för anställda och vara nära kunder. Prestigefastigheter kan 

bero på vilka andra företag som är belägna i fastigheten men även på fastigheten i sig.  

Kostnadsreducering 

Lundborg påpekar digitaliseringens roll i fastighetsbranschen, de förändringar och möjligheter 

den erbjuder. Tekniken kommer i framtiden genom AI erbjuda företag möjligheten att dra nytta 

av all information de samlar in, hur lokaler ska utnyttjas på bästa sätt slutligen kunna förutspå 

framtida händelser. 

En framtidsversion enligt Lundborg av kontor beträffar hur företag kan komma att utnyttja 

lokaler 24 timmar om dygnet, med detta är idag en juridisk fråga i botten. Ett flexibelt kontrakt 
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varvid en lokal kan på dagen vara kontor och studentlägenhet/studierum/”nattklubb” på 

kvällen.  

Arbetet med kostnadsreduceringar gällande kontoren för Skandia Fastigheters hyresgäster 

avser bland annat förbrukning av energi men hyresgästerna betalar elen själva. Vid 

investeringar för att minska energiförbrukningar bör hyresgästerna vara med och investera, där 

det finns upplägg när en sådan investeringskostnad delas mellan förvaltare och hyresgäst. 

Utmaningen är att investeringsvinsten ofta i högre grad tillfaller fastighetsägaren, då 

kontraktstiden är kortare än livscykeln av investeringen. Hyresgästen är inte benägen att 

investera i något de själva inte får del av.  

En värdeadderande aspekt gällande kontoret är hållbarhet, en miljövänligt bra fastighet är 

viktigt för hyresgästens anställda, kunder och möjligheten att kunna profilera sitt arbete. 

Hyresgästerna, enligt Lundborg, anser att kvalitet berör hållbarhetsaspekten, såsom om det är 

sunt att vistas i lokalerna och kontorens utformning. Hållbarheten har blivit ett hygienkrav idag.  

Skandia Fastigheter är ett varumärke som är betydelsefullt och som gör företaget står ut 

gentemot sina konkurrenter. Skandia Fastigheter skriver gröna hyresavtal med sina hyresgäster, 

som behandlar energiaspekten av en byggnad såsom temperatur, detta för att uppmärksamma 

hållbarhetstänket hos hyresgästerna redan vid kontraktsskrivning. De diskuterar även 

hållbarheten i den årliga uppföljningen med hyresgästen.  

Pris 

Skandia Fastigheter har ett grunderbjudande, en grundleverans, som kan sammanfattas som 

att leverera en lokal som hyresgästen vill hyra för ett överenskommet pris. Generellt så är 

regeln att desto mer en hyresgäst betalar desto mer kräver de ska ingå i kontraktet, det finns 

alltså en korrelation mellan pris och förväntan.  

I vissa fastigheter finns det displayer i entrén som redogör för elförbrukningen men det är inte 

speciellt efterfrågat i dagsläget. Många företag vill kunna skylta med att de har kontor i hållbara 

hus men är inte alltid beredda att betala mer för en högre nivå av hållbarhet. 

Skandia Fastigheter erbjuder inte tilläggstjänster då det inte efterfrågas tillräckligt mycket. 

Lundborg anser dock att hyresgäster i framtiden eventuellt kommer vara villiga att betala för 

tilläggstjänster kopplade till kontoret såsom samordnade transporter och digitala nycklar.   

 Vasakronan 

Jonny Olsson, Fastighetsutvecklare Teknik 

Kvalitet 

Hyresgästerna anser att inomhusklimatet är viktigast, vilket är det svåraste att få perfekt: alla 

personer i en lokal har olika uppfattningar kring vilken temperatur som är behaglig för dem.  

Hyresgäster hör av sig väldigt snabbt vid missnöje och det är därför viktigt att saker fungerar 

som förväntat på arbetsplatsen. Detta ställer högre krav på att Vasakronan faktiskt är där och 

åtgärdar det. Teknikerna behöver ibland bara visa sig för att kunden ska bli nöjd, utan att 

faktiskt åtgärda något. Vasakronan erbjuder via deras hemsida samt, sedan cirka fem år 

tillbaka, via en hyresgästapplikation relevant fastighetsinformation. Både på hemsidan och i 

applikationen kan hyresgäster söka efter en specifik adress och finna betydelsefull information 

gällande fastigheten på adressen.  

I dagsläget har Vasakronan en strategisk arbetspartner, Core, som erbjuder de FM-tjänsterna 

(facility management) som hyresgäster kan tänkas efterfråga såsom fönsterputs, receptionist 

och drifttekniker. Vasakronans hyresgäster vill gärna ha tillgång till dessa typer av tjänster och 
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genom Core kan det erbjudas för en extra kostnad. Vasakronan anser att de inte är del av deras 

kärnverksamhet men inser samtidigt att behovet behöver bemötas, därmed används detta 

upplägg. De hyresgäster som inte efterfrågar dessa typer av tjänster är, enligt Olsson, oftast 

större företag som har egna städfirmor med mera. Olsson anser dock att framtidens hyresgäster 

kommer vilja ha hemtjänster och liknande direkt av Vasakronan i ett helhetskoncept. 

Många gånger vet inte hyresgästerna vad de vill ha innan fastighetsförvaltaren inför någonting. 

Exempelvis har Vasakronan infört en sopphanteringspilot där en avfallsentreprenör hämtar 

soporna uppe i kontoret istället för ett soprum. Detta har lett till att det är bekvämare för 

hyresgästerna trots samma pris som innan och har uppskattats av hyresgästerna. 

Anpassningsbarhet 

Vasakronan arbetar proaktivt med deras lokalanpassningar, vilket innebär att ett 

anpassningsarbete genomförts innan en lokal hyrts ut. Detta proaktiva arbetssätt minskar tiden 

då kontoret står outhyrd och om justeringar ändå sker leder detta oftast till mindre justeringar 

då Vasakronan besitter bättre kunskap om fastigheten än kunden. Vasakronan kan därmed 

identifiera den bästa utformningen för lokalen som kräver minst förändringsarbete, vilket 

medför en billigare lokalanpassningskostnad och snabbare inflyttningsmöjligheter. Enligt 

Olsson är kvalitet för Vasakronan att de erbjuder miljövänliga materialval som fungerar 

långsiktigt och samtidigt innebär det en minskad energiförbrukning och ett resurssnålt kontor 

genom återanvändning av tidigare material.  

Anpassningsbarhet är alltid en förhandlingsfråga där nästan allt är möjligt, det handlar främst 

om hyresgästens betalningskraft och kontraktets hyreslängd. Olsson anmärker dock att 

Vasakronan föredrar hyresgäster som kan tänka sig flytta in i lokaler med samma koncept som 

tidigare, det vill säga ingen anpassning, trots om de då skulle kräva ett lägre pris.   

Vasakronans erbjuder ytterligare anpassningsbarhet då de försöker aktivt hitta en ny lokal för 

befintliga hyresgäster som växt ur sitt befintliga kontor. Vasakronan behöver vara lyhörda för 

kundens förändrade behov, speciellt eftersom vid sju av tio träffar med hyresgästen har de 

förändrade behov. Åtgärderna kan då vara att bygga om lokalen eller hitta en ny.  

Enligt Olsson är hyresgäster mer låsta i avtal hos mindre fastighetsägare, där hyresgäster oftast 

köper sig ur avtalen, vilket kan göra det är svårt att komma ur ett hyresavtal. Vasakronan kan 

däremot göra denna process enklare då de har fler lokaler. 

Sedan cirka fem år tillbaka erbjuder Vasakronan ett alternativ till det traditionella 

fastighetsavtalet som kallas Smart & klart. Det traditionella kontorsavtalet är ofta tre till fem 

års avtal och Vasakronan insåg behovet av kortare hyresperioder och färdiga kontor. Detta var 

ett segment mellan kontorshotell och tre-årskontrakten, således uppkom konceptet Smart & 

klart. Smart & klart är flexiblare avtal med månadsvis löpande avtal, 1 månads uppsägningstid 

och med nyckelfärdiga koncept i kontoret. Konceptet innebär att Vasakronan erbjuder deras 

hyresgäster direkt inflyttning utan att behöva fokusera på det praktiska som en flytt innefattar. 

Priset är billigare än kontorshotellen men dyrare än 3-årsavtalen, varvid Vasakronan tar betalt 

för tjänsterna som bakas in i hyran samt ett flexibilitetstillägg. Enligt Olsson tillhandahåller 

Vasakronan idag flera Smart & klart kontor i olika storlekar på flera olika platser. Olsson 

påpekar också att det finns ett ytterligare och nyare alternativ till Smart & klart, där en som 

befintlig hyresgäst får möjlighet att hyra in sig för en dag. Hyresgästen i fråga får då en kod i 

mobilen som används för att öppna dörrarna och får tillgång till en färdig utformad lokal.  

Vasakronan har själva anammat ett fullständigt aktivitetsbaserat kontor med olika typer av 

zoner, där ingen har en egen arbetsplats. Olsson menar att detta är mer yteffektivt eftersom de 

flesta kontor är besatta till 40–60%. Vasakronan har inga datorer längre utan all information 

finns i molnet, detta då de insett att dockningsstationer blir utdaterade redan efter tre år. Istället 
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har Vasakronan tunna klienter som möjliggör enkel uppkoppling med egen enhet i hela 

kontoret. Kontoret existerar huvudsakligen i marknadsföringssyfte för att sälja in konceptet hos 

kund. Olsson vet inte hur många kunder exakt som har anammat konceptet men menar att några 

har, därav Försäkringskassans huvudkontor på Telefonplan. Vasakronan vill inte att kunderna 

ska fokusera på kvadratmeterkostnaden på kontoret utan istället borde de fokusera på vad de 

kostar per anställd. Detta har lett till högre krav på fastigheterna, framförallt gällande luften då 

det blir fler personer per kvadratmeter.  

Vasakronan erbjuder dock inte co-workingarbetsplatser men hyr ut till parter som i sin tur gör 

det.  

I nuläget finns det i princip inga lediga lokaler i centrala Stockholm, vilket enligt Olsson 

påvisar betydelsen av den geografiska placeringen. Hyresgäster är beroende av att befinna sig 

nära kommunikationer för att kunna ta sig lätt in till och ut från jobbet. Vidare menar Olsson 

att stadsdelen som ett kontor är beläget i har en enorm betydelse på ett företags attraktionsgrad 

för nyanställda. Exempelvis är det många IT-baserade bolag baserade i Solna med 

rekryteringsproblem då det är enklare att attrahera personal när bolagen har kontor i 

innerstaden. Vidare anser Olsson att vissa prestigebolag vill att deras kontor ska befinna sig 

centralt på grund av sitt varumärke.  

Kostnadsreduceringar 

En framtidsmöjlighet som redan realiserats på Ericsson i Kista med hjälp av Vasakronan är 

information kring anläggningens belastning. Ericsson önskade få reda beläggningen i sina 

konferensrum och Vasakronan insåg informationen redan fanns tillgänglig. Informationen 

presenteras i dagsläget på en stor LCD-skärm vid ingången och tydliggör vilka lokaler som är 

lediga och inte, varvid informationen möjliggörs av Vasakronan och köps av Ericsson. I 

framtiden tror Olsson att Vasakronan kommer behöva erbjuda liknande tjänster och det 

kommer vara inkluderade i ett grunderbjudande men att Vasakronans hyresgäster kommer vara 

bereda på att betala mer för detta grundpaket. 

Vasakronan har idag ett energiuppföljningssystem (alla värme-, kyl- och elmätare är 

uppkopplade) som kan avläsas centralt, vilket gör att de slipper skicka ut drifttekniker en gång 

i månaden. Det finns i dagsläget inte möjlighet för hyresgästerna att läsa av deras 

energiförbrukning men Vasakronan har ambitioner att tillhandahålla plattformar som 

möjliggör det i framtiden.  

Hyresgästerna kan antingen köpa el av Vasakronan eller av en extern part, och vid det 

sistnämnda ansvarar hyresgästen för deras egen förbrukning. Vasakronan kan dock utan extra 

kostnad erbjuda energinyckeltal utifrån byggnadens genomsnittliga energiförbrukning om 

hyresgästen efterfrågar det.  

Vasakronan ska även börja undersöka, tillsammans med ett 80-tal hyresgäster, hur deras 

anställda åker till jobbet för att kartlägga deras miljöutsläpp och sedan kunna minska dessa. 

Miljöfrågan var främst viktigt för fyra år sedan men har blivit nästintill hygienkrav eller en 

självklarhet varpå företagen inte är lika intresserade av detta längre. Dock är det många kunder 

som vänder sig just till Vasakronan då deras varumärke associeras med gröna fastigheter, grön 

el och hållbarhetstänket.  

Vasakronan har som målsättning att miljöcertifiera alla deras fastigheter då de tror att 

framtidens kunder kommer kräva detta och har i dagsläget lyckats miljöcertifiera 90 % av deras 

fastigheter. Flera av Vasakronans fastigheter är certifierade enligt LEED, ett 

miljöledningsprogram med flera olika nivåer utifrån flertalet parametrar såsom energisnål, 

mångfald vad det gäller växter, återvinning och hur de anställda tar sig till arbetsplatsen. Olsson 
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säger även att de fastigheter de förvaltar som uppnått en LEED klassificering tydliggör detta 

på hemsidan och i varje huvudentré. Olsson påpekar också att många kunder efterfrågar en 

LEED klassificering, speciellt nationella kunder, och därmedelst används en internationell 

standard istället för en nationell motsvarighet. Vasakronan satte år 2008 ett mål som sa att 

energiförbrukningen i deras byggnader skulle vara under 50 % av branschsnittet.  

Pris 

Olsson nämner att de hyresgästerna som är belägna i innerstaden har helt andra krav än de som 

är utanför, hyresgästerna i innerstaden förväntar sig snabbare återkoppling vid åtgärdande 

gällande fastigheten på grund av att de betalar en högre hyra.  

Olsson påpekar dock att kostnaden per arbetsplats blir liknande inne i innerstan och utanför då 

kontoren i innerstan är mer anpassade för aktivitetsbaserade och flexibla arbetsytor. Lokaler 

erbjuder då ett effektivt nyttjande av lokalen, vilket gör att Vasakronan kan ta högre hyror 

samtidigt som företagen kan få in fler anställda i kontoren.  

Pris är alltid en avgörande faktor vid beslut om var ett kontor ska ligga, däremot menar Olsson 

att i förhållande till konkurrenter har Vasakronan ett pris högre än snittet. Vasakronans 

hyresgäster kan tänka sig betala lite mer på grund av Vasakronans rykte utifrån deras 

miljömedvetenhet, miljöcertifieringar och energibesparingar.  

Hyresgästerna vill generellt inte vara med och påverka olika tjänster avseende förvaltning, 

effektivisering eller kontor, utan de förväntar sig att Vasakronan sköter dessa tjänster. 

Hyresgästerna har dock möjligheten att vara med och påverka om de vill.  

 Vasakronan 

Philip Lagelius, Fastighetschef 

Kvalitet 

För Vasakronans är det viktigt att ha nöjda hyresgäster, där hyresgästernas vanligaste behov är 

att hygienfaktorer som lokalen, klimatet och allt innanför vägarna ska fungera. Enligt 

Vasakronans hyresgästsundersökningar är det inomhusklimatet som hyresgästerna värderar 

högst, vilket har blivit en viktig hygienfaktor. Anmärkningsvärt är att under Lagelius fyra år 

som anställd på Vasakronan har hyresgästernas krav förändrats, tidigare betalade hyresgästerna 

sin hyra och var nöjda men i dagsläget ställer hyresgästerna helt andra krav.  

Kvalitet kan finnas på olika sätt, som hyresgäst hos Vasakronan ges det tillgång till mycket 

kompetens på grund av Vasakronans storlek: de har mycket intern kompetens såsom arkitekter, 

inredare och uthyrare.  

För hyresgästerna är det viktigaste att lokalen faktiskt fungerar för deras ändamål, vid tillfälle 

om det inte fungerar som det ska ställer det högre krav på att Vasakronan anländer och åtgärdar 

felet.  Det finns fall när hyresgästen gjort en felanmälan, tekniker anländer men åtgärdar 

ingenting. Trots att ingen åtgärd har genomförts hör hyresgästen av sig en timme senare och 

säger att det som felanmäldes nu fungerar bra, det är därmed en psykologisk aspekt som spelar 

roll. Felanmälan har i dessa fall vanligtvis handlat om något som inte var fel från början, 

exempelvis att det är för varmt eller att det är dålig luft i lokalen. Lagelius påpekar att om det 

finns ett fel i lokalen åtgärdar självklart Vasakronan detta. Vasakronan vill inte ersätta 

kontakten med hyresgästerna med en dator, men att detta antagligen kommer ske i framtiden.  

Vidare påvisar Lagelius att Vasakronan identifierat att service och tjänster efterfrågas mer än 

tidigare.  Det avser speciellt de aktiviteter/tjänster som hyresgäster vanligtvis genomförs på 

egen hand, såsom städning och lagerskötsel. Mindre hyresgästerna skulle gärna se att 

Vasakronan kan agera som en totalentreprenad (Exempel: Smart & klart, se nedan). Stora 
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organisationer har däremot ofta genomarbetade facility management team, så från deras håll är 

det inte lika stort behov.  

Lagelius menar att hyresgästerna inte vill vara med så mycket och påverka saker i form av 

tjänster, utan de förväntar sig dessa och förutsätter att lokalen ska fungera. Lagelius tillägger 

att detta handlar nog mest om att hyresgästerna inte riktigt vet vad de faktiskt vill ha. Många 

gånger vet inte hyresgästerna vad de vill ha innan Vasakronan inför något nytt, exempelvis 

som nu när Vasakronan lanserade ett pågående pilotprojekt inom avfallshantering. Vanligtvis 

har hyresgästerna ett soprum i fastigheten där de slänger soporna och i alla undersökningar 

ansåg hyresgästerna att det fungerade bra. Sophanteringspiloten består av att en 

avfallsentreprenör hämtar soporna uppe på hyresgästens kontorsplan istället, för samma 

kostnad som den tidigare hanteringen. Vasakronan kan med hjälp av piloten bland annat frigöra 

yta och Lagelius påpekar att Vasakronan har lagt märke till att hyresgästerna hittills är mycket 

positiva till piloten. Anmärkningsvärt är att hyresgästerna, främst de mindre företagen som 

vanligtvis hanterar soporna själva, undrat varför det inte införts tidigare. Hyresgästerna kan 

också beställa speciella sophanteringshanteringar, exempelvis då material anses som sekretess 

och inte får visas för allmänheten. 

Vasakronan jobbar även med nyckelhantering, hyresgästerna ska inte behöva fysiska nycklar 

eller brickor utan dessa ersätts med telefonen för att ta emot en digital nyckel. Vasakronan 

erbjuder även digital fakturering, där signering sker via BankID eller motsvarande. Detta är 

uppskattat hos bolag som befinner sig på annan ort eller har långa restider till Stockholm, vilket 

innebär att de slipper befinna sig i Stockholm för en signering.   

Anpassningsbarhet 

Vasakronan jobbar mycket med förtida anpassningar, vilket deras konkurrenter också börjat 

göra. När Vasakronan tar emot en uppsägning av en hyresgäst, börjar arbetet med uthyrningen 

trots att det kan vara upp till nio månader kvar innan befintliga hyresgästens utflytt. Direkt när 

hyresgästen flyttar ut kan Vasakronan anpassa lokalen enligt deras kunskap till generella 

lösningar, vilket medför att de framtida hyresgästerna inte behöver anpassa lokalen lika 

mycket. Om den nya hyresgästen vill anpassa något i det nya kontoret står oftast Vasakronan 

för kostnaden för anpassandet, men detta leder till en högre hyra för hyresgästen. 

Lagelius menar också att det finns potential för VR-teknik i samband med visningar, där 

kunderna kan se hur lokalen skulle kunna se ut virtuellt. Kunderna kommer antagligen vilja få 

en känsla om området, hur det funkar att ta sig dit och hela upplevelsen, alltså bör VR-teknik 

ske i samband med visningen. VR-teknik skulle kunna spara pengar via smidigare anpassningar 

av kontoret och vid nyproduktionerna kan kunderna få se hur kontoret kommer att se ut. 

Många kunder har nya behov, framförallt där antalet anställda minskar och ökar. Vasakronan 

försöker aktivt söka upp nya lokaler vid dessa fall, då detta innebär en större avkastning för 

Vasakronan samt en lösning för hyresgästens förändrade behov. I första hand undersöks 

däremot möjligheten att bygga om den nuvarande lokalen för de nya behoven, och i andra hand 

om de går att hitta en ny lokal. I innerstaden finns det en hög efterfrågan till de tomma 

lokalerna, vilket gör att Vasakronan kan ta ut en högre hyra ifall en hyresgäst vill byta lokal.  

Vasakronan arbetar med pilotprojekt, där de testar olika koncept på olika områden. De projekt 

som blir framgångsrika testas sedan på hela beståndet. Koncepten innefattar bland annat Smart 

& klart som utnyttjar hyresavtalsglappet mellan kontorshotellsegmentet som hyr ut en plats per 

timme och de traditionella tre- till femårs avtal. Många start-ups och småbolag växer och 

minskar snabbt, vilket innebär att de tre-åriga avtalen är för långa avtal. Vasakronan 

identifierade behovet av flexiblare kontrakt än vad som fanns tillgängligt, det var många 

hyresgäster som ville komma ur sina befintliga avtal på grund av förändrade behov. Därmed 
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ville Vasakronan erbjuda ett flexiblare avtal mot detta mellansegment. Smart & klart är 

nyckelfärdiga avtal där allt finns klart, exempelvis finns en kaffemaskin, städtjänster och 

serviceavtal innan hyresgästen hyr in sig. Minsta hyresperioden på dessa kontor är sex 

månader, där hyresgästen betalar en månadskostnad för hela paketet. Detta skiljer sig genom 

att hyresgästen oftast inte behöver teckna egna städ- och elavtal, då de istället betalar ett fast 

belopp per månad som ska täcka samtliga kostnader. Konceptet har en billigare månadskostnad 

i jämförelse med kontorshotellen, men en dyrare månadskostnad än de vanliga tre-

årskontrakten då ett flexibilitetstillägg läggs på hyran.  

Vasakronan har i ett pilotprojekt ett samarbete med Palaver, som är en mobil arbetsplats inne i 

city. Där kan kunder från Alvik, Solna och Kista ha möten och arbetsmöjligheter i anslutning 

till mötet. Exempelvis har Swedbank sitt kontor i Sundbyberg, men även en hub inne i city. 

Hubbarna är öppna aktivitetsbaserade kontor med två-tre mötesrum som går att hyra. Hub-

initiativet började med att restauranger, där lokalerna stod tomma mellan 14:00–18:00, började 

erbjuda arbetsplatser. 

För vissa bolag är det viktigt att ha kontor i innerstaden för att stärka deras varumärke och visa 

prestige. 

Kostnadsreduceringar 

Vasakronan tittar även på möjligheten följt av att kontor och handels inte alltid jobbar på 

samma tider: i vissa fastigheter använder de idag samma aggregat, vilket innebär att aggregatet 

behöver vara på dygnet runt för att hålla värmen i fastigheten. Om de istället kan ha separata 

aggregat behöver aggregaten inte köras dygnet runt och därmed kan energiförbrukningen 

regleras ytterligare, vilket kommer resultera i energireduceringar. Vasakronan vill kunna 

anpassa specifika lokaler och vad som förbrukas efter hyresgästens behov.  

Vasakronan undersöker möjligheten att sätta upp sensorer i lokalerna för att temperaturer i 

olika rum ska kunna visas och i förhoppning att de ska kunna styra denna data. Ett sådant 

projekt skulle innebära att ändra alla installationer i fastigheterna men möjliggöra så att det går 

att justera temperaturen på distans och bespara drifttekniker tiden som annars hade krävts för 

att åtgärda det på plats.  

Miljömål, hållbarhet och minskade kostnader är centrala drivkrafter för många av 

pilotprojekten, vilket har mynnat ut i Vasakronans teknikutveckling samt servicetjänster till 

hyresgäster. Vasakronan håller därmed på att förändra organisationen för att hänga med de nya 

förändringarna som sker på marknaden, exempelvis görs reducering av energiförbrukningen 

med hjälp av smarta tekniska lösningar. Vasastaden undersöker även möjligheten att införa en 

plattform för att koppla ihop alla fastigheter och utnyttja IoT. 

En annan aspekt av kvalitet för hyresgästerna är att de kan dra fördel av Vasakronans 

varumärke eftersom det förknippas så starkt med hållbarhet. Miljöcertifierade fastigheter, 

gröna avtal, grön el och andra miljöaspekter är bra för företagens hållbarhetsrapporteringar 

men diskuterades och efterfrågades tidigare i högre grad än vad det görs idag. Anledningen till 

att miljöfrågan blivit mindre omdiskuterad beror på Vasakronans stora miljösatsning, vilket 

har resulterat i miljöfrågan istället blivit hygienkrav. Diskussionerna har även minskat från 

hyresgästerna sida, då de insett att Vasakronan erbjuder en bra bas att stå på, även fast ämnet 

fortfarande är relevant.  

Pris 

Hyrorna är all-time-high räknat på kronor per kvadratmeter, vilket ställer högre krav på 

lokalerna i sig. Vasakronan har därmed börjat använda nyckeltalet kostnad per arbetsplats 

istället för kostnad per kvadratmeter, där de försöker yteffektivisera lokalerna. 
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Yteffektiviseringen hänger ofta på hur luften är, där bra installationer krävs för att få in fler 

personer på mindre yta. Många företag har en beläggningsgrad på 40%, vilket innebär att de 

borde kunna effektivt nyttja lokalen bättre. Även digital mötesteknik hjälper för att minska 

ytan. Vasakronan kan ta högre hyra för arbetsplatserna de effektiviserar, samtidigt som 

företagen kan få in fler personer där kostnaden per arbetsplats blir lika stor. 

Lagelius påpekar att Vasakronans fastigheter med bäst teknik och bäst yteffektivitet oftast 

finns i innerstaden. Kostnaden per arbetsplats skiljer sig inte därför mycket mellan 

innerstaden och yttre stan, vilket Lagelius tror kan vara en anledning till varför vissa 

hyresgäster väljer att betala en högre hyra i innerstaden 

 Hufvudstaden 

Peter Lövgren, Chef för Transaktion, analys och värdering 

Kvalitet 

Hufvudstaden arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla sin service, som exempelvis 

felanmälan. Felanmälan sker nu via mejl eller telefon, där många hyresgäster fortfarande ringer 

in felanmälningar då de gillar den personliga kontakten de utvecklat med Hufvudstaden efter 

flera år som hyresgäster.  

För Hufvudstaden innebär kvalitet långsiktighet, Lövgren anmärker att Hufvudstaden har 

funnits i över 100 år och har målsättningen att finnas i 100 år till. I alla fastigheter bolaget 

köper och utvecklar tar de alla beslut ur ett långsiktigt perspektiv och använder sig inte av ett 

köp-och-sälj arbetssätt. Lövgren tror att en anledning till att dagens hyresgäster valde 

Hufvudstaden var just långsiktigheten. Lövgren menar att hos vissa andra fastighetsbolag som 

säljer sina fastigheter, får hyresgästen nya fastighetsförvaltare än vad de själva skrev kontrakt 

med. I dessa situationer är hyresgästerna fast i långa kontrakt, hos en fastighetsförvaltare de 

själva inte valt. Denna risk har inte hyresgästerna hos Hufvudstaden, där de tillsammans istället 

bygger en långsiktig relation. Lövgren anmärker däremot att även konkurrenterna i innerstaden 

arbetar långsiktigt med sina fastigheter och att denna situation inte är vanlig på 

innerstadsmarknaden. 

För att kunna säkerställa kvaliteten kring lokalerna, jobbar Hufvudstaden mycket med 

återkoppling till kund. Återkopplingen fungerar som en kvalitetskontroll för Hufvudstaden, då 

hyresgästerna inte alltid anser att ett serviceärende är tillräckligt bra åtgärdat. I dessa fall har 

Hufvudstaden ansett att de åtgärdat problemet, medan kunden upplever att problemet finns 

kvar i fastigheten. Därför är det viktigt med dialogen som uppstår vid den personliga 

återkopplingen, så att Hufvudstaden snabbt kan åtgärda problemet tills hyresgästen är nöjd. 

Lövgren menar att saker kring fastigheten alltid riskerar att sluta fungera men för kunderna är 

det viktigt om hur Hufvudstaden åtgärdar ärendet. Det är vanligt att de kunderna som är mest 

nöjda är de som faktiskt felanmäler och klagar, för att de sedan får en snabb och personlig 

återkoppling. Det är hur felen och ärenden hanteras som är avgörande för kundens upplevda 

kvalitet.   

I dagsläget erbjuder inte Hufvudstaden tilläggstjänster som exempelvis reception, men 

hyresgästerna kan få rekommendationer av Hufvudstaden angående hantverkare eller liknande. 

Hyresgästerna uppskattar att Hufvudstaden kan föreslå hantverkare till lokalen, då det blir 

smidigare för kunden då de slipper leta upp nya namn. Dessa hantverkare är inte en 

samarbetspartner till Hufvudstaden, men de har erfarenheter av varandra. Lövgren menar att 

bedömningen hittills är att hyresgästerna inte vill vara med att påverka utvecklingen av nya 

tjänster, då hyresgäster förutsätter att lokalen ska fungera. 
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Anpassningsbarhet 

Innan inflyttning brukar Hufvudstaden stå för en marknadsanpassning av lokalerna, där sedan 

hyresgästerna oftast har mindre anpassningar de vill göra och som de själva för att betala för. 

Lövgren menar att ett flexibelt kontor är ett kontor som passar för flera företag över tid, utan 

större anpassningar.  

För hyresgästerna är det en förutsättning att de kan anpassa sin lokal innan inflyttning, 

ändamålsenligt anpassat efter deras behov. Framförallt i innerstaden då hyresgästerna betalar 

så pass höga hyror, vilket medför att Hufvudstaden är väldigt anpassningsbara. Däremot om 

den blivande hyresgästen har orimliga behov, exempelvis om de vill riva en bra planlösning, 

så är det kanske bättre att hitta en kund som gillar lokalen från början. 

Hyresgästen står generellt för kostnaderna för nya anpassningar under kontraktstiden, om det 

inte är överenskommet sedan innan.  

Lövgren menar att det börjar komma nya kundbehov på marknaden, exempelvis har efterfrågan 

av en större flexibilitet ökat kraftigt och även intresset för co-working. Hufvudstaden har 

därmed börjat erbjuda ett nytt koncept kallat Redo, vilket är nyckelfärdiga lokaler där möbler, 

internet och allt i lokalen är klart vid inflyttning. Erbjudandet består av en högre månadskostnad 

för hyresgästen, men innebär ett mer flexibelt kontrakt utifrån att det gäller sex månader. 

Intresset för konceptet Redo har varit stort, men intresset för längre hyreskontrakt är fortfarande 

väldigt stort då Hufvudstaden har en väldigt låg vakansnivå. Marknadens utseende har lett till 

att Hufvudstaden fortfarande hellre hyr ut de mer stabila långtidskontrakten och därmed finns 

endast ett fåtal Redo-lokaler i dagsläget. Lövgren tror att erbjudandet kommer ändras i 

framtiden och ersättas till viss del av ännu fler flexibla lokaler. Hufvudstaden kanske till och 

med kommer erbjuda egna co-workingplatser, antingen själva eller via en samarbetspartner.  

 

Ur ett kundperspektiv ses ett flexibelt kontor som en möjlighet att kunna öka antalet arbetare i 

lokalen, där aktivitetsbaserade lösningar är ett bra sätt. Generellt har branschens 

omflyttningshastighet ökat, då många företag växer mer nu än tidigare. Detta har lett till ett 

större efterfrågan av flexibilitet. Däremot har fastighetsägarna inte behövt anpassa sig efter 

detta förändrade behov på dagens marknad, då efterfrågan på kontorslokaler har varit så pass 

stor. Den växande efterfrågan av flexibilitet har däremot varit en anledning till att 

kontorshotellen och co-workingaktörerna har kunnat växa. Hittills är det mindre företag som 

valt att nyttja co-workinglokalerna och den generella bilden på marknaden är att det fortfarande 

är de mindre företagen som nyttjar dem. Lövgren tror att det kommer bli fler och fler större 

företag som väljer att nyttja sådana lösningar, men att ingen av deras hyresgäster har bytt till 

en sådan lösning ännu. Lövgren menar också att co-working är den nya trenden som kortsiktigt 

har haft mest genomslagskraft på marknaden. 

Lövgren menar att läget är väldigt viktigt för kunden, då lokalens placering är en del av 

företagets varumärke. Generellt vill den yngre generationen arbeta centralt, vilket leder till att 

om företagen vill kunna rekrytera rätt kompetens behöver de befinna sig centralt för att öka 

attraktionskraften. Detta ses främst på det stora antalet bolag som flyttat in till innerstaden de 

senaste åren, där exempelvis Swedbank flyttade tillbaka med vissa delar av företaget efter en 

utflytt från innerstaden. Lövgren anser att ett ökat värde för kunden gällande lokalen är 

rekryteringskraften den frambringar. Allt som fastighetsbolagen kan hjälpa till med för att 

hjälpa hyresgästen att rekrytera personal kommer innebära ett ökat kundvärde gällande lokalen. 

Kostnadsreduceringar 

Det är viktigt för vissa kunder att ha möjligheten att kunna nyttja lokalen dygnet runt, vilket 

gör att värmen, fläktar och liknande basfunktioner i dessa fall måste kunna utnyttjats även 
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utanför kontorstider. Hufvudstaden har löst detta problem genom att hyresgästerna själva kan 

reglera ifall basfunktionerna ska vara igång under helger eller efter klockan 18:00 på vardagar.  

Hyresgästerna ser hållbarhets- och miljöfrågor som en hygienfaktor, där de förutsätter att 

förvaltaren ska erbjuda gröna hyresavtal och effektiviseringar av energiförbrukningen. 

Lövgren menar att en del hyresgäster vill säga att hållbarhets- och miljöaspekten har en 

påverkan på deras beslut runt lokaler, men att det generellt inte kommer så högt upp på 

kravlistan. Det som är avgörande är att det är rätt lokal för företagets verksamhet och att lokalen 

fungerar funktionsmässigt. De flesta större fastighetsägarna är redan rätt bra ur en 

miljösynpunkt, vilket också medför att aspekten har blivit nedprioriterat. 

Pris 

Lokalerna är starkt förknippat med företagens image, vilket gör att Hufvudstadens hyresgäster  

generellt är beredda att investera en del pengar i lokalen och villiga att betala det högre priset 

för att ha ett kontor beläget i innerstaden. Lövgren anmärker däremot att Hufvudstadens lokaler 

inte är dyrare än konkurrenternas innerstadspriser då Hufvudstaden strävar efter att följa 

marknadens prissättning. Hufvudstaden vill däremot inte konkurrera med ett lägre pris än 

marknaden, vilket inte de heller behöver på grund av den starka efterfrågan på kontorslokaler 

i innerstan.   

Tjänster som ersätter en typ av kostnad som hyresgästen redan har skulle hyresgäster vara 

villiga att betala för, men inte till en högre kostnad än i dagsläget. Lövgren nämner att 

Hufvudstaden däremot sannolikt aldrig kommer att ha egna städare, men att de erbjuder 

samarbetspartners kring detta. Om Hufvudstaden kan erbjuda en tjänst som ersätter en tjänst 

som hyresgästen har ett behov av, finns det en betalningsförmåga. 

Lövgren menar att hyresgästens betalningsvilja för tilläggstjänster är svår att avgöra. 

Gymerbjudanden i fastigheten nämns som en tilläggstjänst som hyresgäster skulle vara villiga 

att betala för, då detta skulle kunna öka attraktionskraften för företaget.  

 Atrium Ljungberg 

Mattias Celinder, Affärsområdeschef 

Kvalitet 

Enligt Celinder är det den upplevda kvaliteten som har störst betydelse för kunderna, vilket 

Atrium Ljungberg uppnår genom att överleverera till kund och prestera bättre än förväntat. Det 

är därmed viktigt att vara pålitliga och hålla vad som lovas samt prestera som förväntat.  

I bolagets grunderbjudande ingår även driftspersonal, städ och bevakning av allmänna ytor. De 

senare är dock inhyrda från en extern part. Atrium Ljungberg uppfattar att hyresgästerna tycker 

att det är bra att bolaget sköter driften och genom att erbjuda egen driftspersonal anser Celinder 

att de skapa långsiktiga relationer med hyresgästerna.  

Atrium Ljungberg lyfter gärna fram nöjda hyresgäster och låter dem förmedla deras varumärke. 

Bolaget ligger i topp på kundnöjdhet men Celinder påpekar vikten av att alltid jobba vidare 

med nöjdheten. 

Kommunikation sker idag på många olika plan, daglig kommunikation via driftpersonal, 

marknadspersonal som skickar ut viktig information via bland annat applikationer, digitala 

skyltar, mejl och anslag. De digitala skyltarna möjliggör för snabbare informationsutskick då 

det går att byta hela beståendet direkt, säkerställa kvaliteten på skyltarna (samma typsnitt och 

storlek med mera) vilket gör visualiseringen tilltalande.  
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Atrium Ljungberg vill erbjuda deras hyresgäster att själva kunna välja kommunikationsväg, då 

de vill bemöta allas favorit kontaktsätt. Atrium har ett centralt system där de kan skriva in sin 

information och sedan fördela den via alla de olika kanalerna de har. Vid felhantering av större 

hyresgäster har de ofta en ansvarig som Atrium Ljungberg har kontakt med då det inte går att 

återkoppla till samtliga anställda på kontoret. Ifall hyresgästerna behöver något åtgärdat kan de 

vända sig till Atrium Ljungbergs servicecenter där hyresgästen kan välja 

kommunikationskanal. Det går att sköta kommunikation via mobilanpassat webformulär, mejl, 

telefon, fax, sociala medier och en områdesspecifik applikation. Den vanligaste kontaktvägen 

från kontorshyresgästerna är mejl medan från handelssidan är applikationen vanligare. Atrium 

Ljungberg tror att denna fördelning beror på att kontorshyresgästerna alltid har datorn framför 

sig medan handelshyresgäster är konstant på fot och då har mobilen mer lättillgängligt. Antalet 

telefonsamtal till servicecentret har drastiskt avtagit och Celinder tror att det beror 

huvudsakligen på vana och en större frihet att kunna göra en felanmälan via mejl när som helst 

och slippa telefonköer. Vidare anser Celinder att det sker en bättre uppföljning efter 

digitalkontakt (mejl, applikation och webformulär med mera) då hyresgästerna kan följa flödet 

av ärendet exempelvis via mejl eller push-notiser på mobilen.  

Celinder tror det är negativt att söka upp hyresgästen för frekvent med mindre problem för att 

tala om att ett problem blivit åtgärdat eller om det kommer att ske en försening, då det stör i 

deras vardag. Celinder anmärker att då lokalen inte tillhör kundernas kärnverksamhet vill 

hyresgästerna att den bara fungera. Anmärkningsvärt är att det är viktigt att påvisa att något 

faktiskt sker, att vara transparenta i arbetsprocessen av en feljustering. Celinder påpekar att det 

är viktigt att komma med ett besked, exempelvis ”vi kommer inte kunna åtgärda detta nu men 

har beställt reservdelar och under tiden kommer vi att hantera det så här…”, att hela tiden 

återkoppla till hyresgästen. Så fort en hyresgäst inte vet något, så skapas en osäkerhet. 

Anpassningsbarhet 

Celinder anser att det är viktigt att vara lyhörda med deras hyresgäster, kunna anpassa lokalerna 

efter hyresgästernas behov gällande storlek, yta och klimat och att de finns möjlighet att växa 

tillsammans.  

Ett flexibelt kontor, enligt Celinder, handlar om att erbjuda en grundkvalitet som kan bemöta 

så många parametrar som möjligt. Det ska exempelvis gå att justera kontoret efter nya behov 

och inte behöva göra några överväldiga ingrepp.  

Atrium Ljungberg arbetar initialt med att förstå hyresgästens behov och önskemål genom att 

lyssna på dem och ha en dialog kring olika lokaler. Vidare bidrar Atrium Ljungberg gärna med 

den kunskapen som de besitter och kopplar gärna ihop hyresgästerna med en arkitekt om de 

önskas. Ingen kund är den andra lik, vissa kunder vill göra allt själva i lokalen och hyra 

stomrent medan andra vill köpa nyckelfärdiga kontor. Anpassningskostnaderna är en 

förhandlingsfråga, ibland står Atrium Ljungberg för dem och ibland inte men det existerar även 

mellanting. Är det väldigt kundspecifika anpassningar är de oftast hyresgästen som står för 

kostnaderna. Anmärkningsvärt att är att om Atrium Ljungberg har en bra och lång relation med 

kunden eller Atrium Ljungberg tror på ett visst företag/individ/idé kan undantag göras. Vid 

dessa tillfällen är det dock beroende på ytan och beloppet det berör, det är annars huvudsakligen 

kundens betalningsförmåga som avgör.  

Det är även viktigt att förstå att behov kan ändras och det beror på olika faktorer, Celinder 

exemplifierar det med en hyresgäst, ett spelföretag, som växte från 20 till 190 anställda på en 

månad. Det går inte att säga till en sådan kund att deras hyresavtal är standardiserat och gäller 

i tre år, då kommer inte hyresgästen vara speciellt glada. De handlar därmed att kunna anpassa 

sig efter hyresgästens behov och deras utveckling. Det är dock svårt att bemöta dessa typer av 
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behov då Atrium Ljungberg inte har många vakanser, de hyr i dagsläget ut 95% av deras 

fastigheter. Celinder påpekar att det inte går att hyra ut mer än så då det skulle ta bort deras 

förhandlingsutrymme och företaget skulle bli helt bakbundet.  

Celinder anser att hyresgäster antingen väljer att hyra in sig i co-workingkontor eller egna 

kontor, de senare för att kunna bygga sitt varumärke. Större företag väljer ibland att hyra in sig 

i co-workinglokaler eller kontorshotell för att koppla ifrån vissa divisioner av företaget och 

jobba mer med innovation. Det är dock vanligare för mindre företag och start-ups att hyra in 

sig i denna typ av kontor. Atrium Ljungberg bedriver i dagsläget dels egna co-workingkontor 

för start-ups och dels i andrahand via externa företag.  

Det som är viktigast i bolagets erbjudande, enligt Celinder, är att deras fastigheter passar den 

verksamheten deras kunders bedriver samtidigt som de är belägna i ett läge som attrahera rätt 

medarbetare. Det är kommunikationssätten som spelar störst roll i det hela, det ska gå snabbt 

och smidigt att ta sig till och från kontoret.  

Företag belägna i mindre attraktiva lägen har börjat erbjuda hub-kontor för att behålla 

attraktionskraften. Generella lägena idag är exempelvis Kista som är ett teknikkluster, 

innerstaden för bank och finans och mer tillverkande företag söder om staden. Däremot sker 

en viss branschglidning. Anledningar till de olika attraktionskrafterna är vanor, kultur, prestige 

och tillgänglighet, varvid flera moderna företag undrar ”Vad finns det för utbud runt 

omkring?”. Vidare kan det vara en attraktionskraft att ha sitt kontor beläget i samma omgivning 

som ett större företag, speciellt de som har en direkt koppling till de större företagen såsom 

underleverantör eller konsulter. 

Kostnadsreduceringar 

Kostnadsreduceringar förknippar Celinder först med rabatter ifall Atrium Ljungberg gjort 

något fel och benämner sedan energianvändningen. Det avser ett långsiktigt tänk avseende 

energi, bränsle, värme, avfall: Atrium Ljungberg ser det som en tilläggskostnad medan 

hyresgästerna tror det är något som ingår i hyran. Celinder menar att det är viktigt att vara 

transparent i hållbarhetsfrågor då det kan bli en konsumentmakt i slutändan.  

Största problemet i fastighetsbranschen avseende hållbarhet är att alla fastigheter värmer och 

kyler luften. Atrium Ljungberg hjälper gärna sina hyresgäster med energisnåla lösningar om 

de efterfrågar det men det varierar kraftigt hur stort intresset är. Hyresgästerna står oftast för 

sin egen el med en elmätare specifik för varje lokal men har ingen tjänst för att visa för 

hyresgästen om sin förbrukning i dagsläget. Atrium Ljungberg håller dock på att utveckla en 

digital plattform som kommer erbjuda hyresgästerna möjligheten att följa sin energi- och 

värmeförbrukning med en dygnsförskjutning. Celinder påpekar att noterade bolag har en 

skyldighet att rapportera sin energi- och värmeförbrukning och ett verktyg som förenklar det 

är därmed efterfrågat samt att Atrium Ljungberg tror det är bra kundservice att erbjuda en sådan 

tjänst.  

Atrium Ljungberg certifierar alla sina nybyggnadsprojekt enligt BREEAM och jobbar för att 

göra detsamma på samtliga fastigheter. Energibesparingar efterfrågas främst av mer seriösa, 

medvetna och hållbara, ofta större bolag.  

Pris  

Celinder anmärker att väldigt få personer på företaget vet om priset för hyreslokalen och att 

det därför inte påverkar kundvärdet. Celinder påpekar att han hoppas pris inte hade en stor 

påverkan när hyresgästerna valde Atrium Ljungbergs kontorslokaler, men anmärker även att 

Atrium Ljungberg inte är billigaste på marknaden.  
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Kvalitet på byggnaderna, området, lättillgängligheten, utbudet runt omkring och möjligheten 

att kunna attrahera rätt arbetskraft är viktigare än pris. I vissa fall är även hyresgäster beredda 

att betala mer för hållbara fastigheter på grund av deras varumärke.  

Celinder tror att hyresgäster är beredda att betala mer för tilläggstjänster kring fastigheten 

såsom hanverksuppdrag. Han påpekar även att fastighetsföretag gör det i dagsläget på förfrågan 

men att det borde paketeras bättre i ett tydligt erbjudande. 

 Kungsleden 

Christina Lindblom, Marknadsområdeschef 

Kvalitet 

För hyresgästerna handlar kvalitet mycket om det personliga mötet. Lokalerna behöver inte 

nödvändigtvis vara perfekta så länge hyresgästen känner av fastighetsförvaltarens närvaro. 

Vissa hyresgäster har en förståelse att allt inte fungerar, men då är det viktigt för hyresgästen 

att förvaltaren har en vilja att åtgärda problemet. Pålitlighet är väldigt viktigt, hyresgästerna 

vill känna ett förtroende i alla sammanhang. När en kund är missnöjd beror det på en bristfällig 

återkoppling från fastighetsförvaltaren till hyresgästen, vilket tydliggörs i de årliga NKI-

mätningarna. Lindblom nämner att återkopplingen är väldigt viktig, vilket visas i årliga 

kundnöjdhetsundersökningar. Kungsleden undersöker även möjligheten att erbjuda en 

applikation med samma funktioner. Lindblom nämner att snabb kontakt med hyresgästerna är 

viktig, vilket är en drivkraft bakom applikationen. Den snabba kontakten kan även ske via 

displayer i entréerna i fastigheterna, där information om fastigheten står. 

Lindblom menar att alla vill veta att det pågår och händer saker ständigt, som förbättrar och 

förenklar ens vardag på ett eller annat sätt. Så om hyresgästen får ett mejl att nu har vi sett över 

städning då tänker de ”va bra” oavsett om hyresgästen sett det eller inte så får de en bekräftelse 

på att saker har hänt.  

Kungsleden erbjuder ett digitalt felanmälningsverktyg utöver servicen över telefon, där 

hyresgästen fyller i ett formulär på Kungsledens hemsida och får återkoppling via mejl eller en 

personlig kontakt. Lindblom anser att felanmälan sker smidigast när en hyresgäst digitalt 

felanmäler sitt problem, där informationen sedan centraliseras och återkoppling till hyresgästen 

sker via e-mail och personlig direktkontakt. Lindblom menar att hyresgästerna värdesätter 

personliga möten med fastighetsförvaltaren och att digitala verktyg som ersätter personliga 

möten kan ha en negativ påverkan på det upplevda kundvärdet. 

Lindblom nämner att när kontorsklustret i Kista byggdes var det viktigt att erbjuda 

tilläggstjänsterna i dess omgivning för att attrahera hyresgäster. Detta föra att hyresgästerna 

inte skulle behöva åka ifrån Kista för att få tillgång till exempelvis restauranger, kemtvätt och 

frisörer. 

Lindblom nämner att det är vanligt bland andra fastighetsförvaltare att teckna ramavtal med 

externa aktörer för att erbjuda hyresgästerna en paljett av tilläggstjänster. Det är vanligt att de 

internationella hyresgästerna i Kista efterfrågar tjänster som reception i fastigheten och 

konferensmöjligheter.  

Anpassningsbarhet 

Kungsleden får ibland totalrenovera kontor efter ett kontrakt har gått ut för att lokalen ska 

uppnå en marknadsstandard.  Lindblom nämner även det potentiella kundvärdet som kan 

skapas av VR-glasögon vid utformningen och visningen av kontor, där potentiella hyresgäster 

kan få se hur lokalen skulle se med möbler och eventuella anpassningar innan inflyttning. 
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Om de nya hyresgästerna vill anpassa kontoret ytterligare får de själva stå för kostnaden. Ofta 

sker en förhandling vid inflyttningen där de båda parterna kommer överens om vilka 

anpassningar som ska göras och till vilken kostnad. Kungsleden försöker vara flexibel med 

sina hyresgäster, då de flesta kunderna bygger sitt varumärke på hur deras lokaler ser ut. 

Lindblom nämner att en styrka Kungsleden har är att de är mer villiga att anpassa lokalerna 

efter kundens behov, vilket är något som kunden generellt värdesätter när de väljer lokaler. 

Hyresgäster får ofta förändrade behov, främst när de krymper eller växer vilket resulterar i att 

de behöver en ny lokal. Kungsleden hjälper gärna kunden att hitta nya lokaler även under 

kontraktstid och om en smidig övergång inte kan ske får hyresgästen köpa ur sig kontraktet.  

Något som ofta efterfrågas av hyresgästerna är lokalens yteffektivitet. Yteffektivitet handlar 

om hur många personer som kan arbeta i lokalen, där personer per kvadratmeter ofta används 

som nyckeltal. Ventilation och kyla är faktorerna som bestämmer vilken yteffektivitet som 

lokalen kan erbjuda.  

Lindblom nämner att ett flexibelt kontor är ett kontor som hyresgästerna under sin hyrestid kan 

förändra efter deras behov. Detta kan däremot vara svårt då lokalen dimensioneras efter hur 

många personer som ska arbeta i lokalen när hyresgästen börjar hyra. Lindblom tror att denna 

svårighet kan vara en orsak till att co-working kan bli populärare. Kungsleden har i dagsläget 

ett projekt i Västerås där de undersöker om en fastighet kan bli ett co-workingspace. 

Kungsleden uppfattar detta som ett behov från hyresgästerna. Lindblom menar att enligt 

nuvarande trender kommer inte storhetsföretagen finnas kvar på samma sätt i framtiden, istället 

skalas dessa av till fler mindre bolag. Detta ställer krav på nya fastigheter anpassade efter dessa 

företag. 

Kungsleden vill växa klustervis, för att kunna dra storleksfördelar i hur de förhandlar upp 

städning, markskötsel och liknande tjänster som kunden ser. Kungsleden ser fördelar med detta 

dels kostnadsmässigt och dels genom att kunderna får tillgång till denna service i sin 

omgivning. Företaget har i dagsläget kommit långt med arbetet i Kista och i Danderyd, samt 

påbörjat arbetet på Gärdet och Västra Kungsholmen.  

Kostnadsreduceringar 

Kungsleden mäter inte värme och kyla per hyresgäst, istället mäts totala förbrukningen för hela 

fastigheten som sedan fördelas på antal kvadratmeter. Den tekniska förvaltaren kan se i ett 

system hur förbrukningen påverkas, vilket fungerar som ett underlag för Kungsleden avseende 

vilka energibesparande åtgärdar som kan göras. Kungsleden har som mål att sänka 

energiförbrukningen med 3% per år fram till 2020. Hyresgästerna har olika typer av upplägg 

med betalningen av energiförbrukningen, en del har en fast elkostnad och andra får betala en 

andel av hela fastighets förbrukning. Generellt gäller det att om fastighetsägarna gör 

energibesparingsinvesteringar behöver de få betalt för den investeringen. Hyresgästerna 

ifrågasätter inte kostnaden för värmen och kylan på samma sätt som kallhyran (grundhyran) 

och inte de rörliga kostnaderna utöver det. Däremot är intresset större hos de stora 

hyresgästerna som hyr en hel fastighet att ta del av energiförbrukningen. Oftast är det 

Kungsleden som startar ett initiativ för att reducera energiförbrukningen. 

Lindblom menar att kundvärdet hos effektiviseringstjänster uppstår då hyresgästen påtagligt 

märker att dessa effektiviseringar medför lägre kostnader för kunden, samt om 

effektiviseringen medför att kunden kan fokusera mer på sin kärnverksamhet än innan. 

Idag vill många hyresgäster arbeta hos en seriös fastighetsägare, vilket medför att det är bra för 

fastighetsägarna att ha ett bra rykte. Hyresgästerna letar ofta efter fastighetsägare med en 

miljöprofil och storlek, där storleken hjälper om företag vill expandera sin verksamhet. 

Miljöprofilen är viktig varumärkesmässigt framförallt för de större hyresgästerna. Det finns 
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dock även hyresgäster som inte efterfrågar gröna hyresavtal och då får Kungsleden istället 

informera om dessa. De större hyresgästerna har ofta tenant representation, som i sin 

kravspecificering om fastigheten har miljöcertifiering som ett krav. 

Pris 

Lindblom anser att pris alltid är en viktig fråga för hyresgästerna. Däremot är den geografiska 

placeringen av kontoret viktigare till en viss nivå. Lindblom menar att placeringen oftast är en 

utgångspunkt för företag för sin attraktionskraft att rekrytera rätt personer när de väljer kontor. 

Detta gäller speciellt i dagsläget då marknaden är mättad i innerstan vilket har lett till höga 

hyror och att fler företag därmed väljer att hyra kontor utanför innerstaden. Bra 

kommunikationer och förbindelser är dock fortfarande viktigt trots det inte är innerstaden. 

Lindblom påpekar också att när företag väl hyrt kontor i västra Kungsholmen eller Gärdet har 

de blivit så pass nöjda att de väljer att stanna i stadsdelen efter kontraktstiden. 

Storleksfördelar i klustren innebär att Kungsleden kan förhandla billigare ramavtal som kunden 

kan dra nytta av. Kan Kungsleden även vara med och erbjuda tilläggstjänster genom att pressa 

priserna åt hyresgästen skapar detta även kundvärde. Ett exempel på detta är sophanteringen i 

fastigheterna, desto fler hyresgäster som använder sig av Kungsledens sophanteringspartner 

desto bättre blir kvalitet tjänsten för varje hyresgäst.  

 Axfast 

Tomas Henningson, Fastighetschef 

Kvalitet 

Axfast erbjudande utgörs av kontorslokaler, en bra adress och en bra känsla som bygger 

hyresgästernas varumärke. Hyresgästens varumärke byggs upp av lokalens adress, hur huset 

faktiskt ser ut, hur lokalen är disponerad och hur möblerna ser ut. Axfast ska leverera det kontor 

som de säger att de säljer. Utöver en normal kontorslösning investerar Axfast lite mer än 

konkurrenter i material, flexibilitet, luftflöden och klimat. Främst är det materialsidan Axfast 

prioriterar högre än konkurrenterna, exempelvis lägger de in stavparkett som kan slipas 50 

gånger och med fiskben om det passar in i lokalen istället för ett klickgolv. Henningson 

betraktar det som svårt att generalisera vad kvalitet är för deras hyresgäster men att 

hyresgästerna uppskattar de små detaljerna som Axfast levererar i lokalerna. Hyresgästerna 

värdesätter denna detaljnivå, annars hade de inte flyttat in i lokalen. Henningson anser därför 

att Axfast investerar med lång sikt där materialsidan är en viktig parameter för dem.  

Henningson menar att hyresgästerna förväntar att kontoret bland annat ska erbjuda ett bra 

klimat, belysningslösningar och att möjligheten till hiss.  

Första intrycket till fastigheten är viktigt från Axfasts sida gentemot sina kunder, det innefattar 

allt som Axfast som fastighetsägare kan påverka.  

Tidigare hade Axfast en anställd som jobbat direkt med kundservice, varvid mycket av arbetet 

innebar att svara och prata i telefon. I dagsläget erbjuder Axfast en hemsida där hyresgästen 

har en egen användare och informeras om fastigheten samt ges möjligheten att serviceanmälan. 

Hemsidan är mobilanpassad men erbjuds inte som en applikation. Hemsidan har avlastat den 

kundserviceanställde drastiskt, numera ringer kundservicen upp istället för att ställa följdfrågor 

efter ärendet har skett digitalt. Hyresgästerna önskar dock ett smidigare sätt att felanmäla, 

främst genom möjligheten att ta bilder på det som behöver åtgärdas. 

Henningson anmärker att många av de större konkurrenterna tappar värdebyggandet då de 

oftare byter personal, har för långa ledtider och allmänt är för stelbenta. Det är väldigt ofta då 

Axfast vinner över konkurrenternas missnöjda kunder men sedan finns alltid, även för Axfasts 
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del, hyresgäster som inte är helt nöjda. Henningson anser att hyresgästerna gärna vill ha en 

återkoppling på att saker har åtgärdats, om en hyresgäst haft en åsikt vill de gärna veta när det 

har fixats. Ibland kan det nästan vara bättre att berätta vad som inte har gjorts och dess 

anledning, än att faktiskt åtgärda problemen. Anledningen till detta är om serviceteknikern 

åtgärdar problemet utan återkoppling så har inte hyresgästen en aning om det faktiskt har 

åtgärdats eller inte. Därmed är det oerhört viktigt att återkoppla till kund, viktigare än att bara 

justera/åtgärda något. 

Axfast erbjuder inte några facility management-tjänster till sina hyresgäster men 

rekommenderar gärna hyresgästerna, vid efterfrågan, olika samarbetsparters. Detta är däremot 

inget strukturerat arbete utan det genomförs för att Axfast vill vara behjälpliga. Henningson 

påpekar även att facility management-tjänster främst var aktuella för fem–tio år sedan men det 

saknade lönsamhet. Vidare efterfrågar inte hyresgästerna detta i dagsläget i någon stor 

utsträckning, de större hyresgästerna har oftast egna strukturer för det. Henningson anmärker 

dock att co-workingaktörerna är duktiga på att erbjuda kringtjänster men att det främst gäller 

mindre bolag.  

Anpassningsbarhet 

Fastighetens ålder en stor påverkan på vad som faktiskt kan ändras och erbjudas, men Axfast 

försöker alltid uppdatera sina köpta fastigheter till en viss standard. Axfast försöker bygga 

lokaler på lång sikt, generella men bra lösningar som ska kunna leva med olika hyresgäster. 

För Axfast, enligt Henningson, innebär flexibla kontor att hyresgästen kan använda lokalen i 

öppna lösningar, i säljkontorslösningar, specifika rum/delar som kontors- eller konferensrum 

utan allt för stora ombyggnader. Det som kostar vid ombyggnationer är att fixa ett bra klimat i 

lokalen därför är det viktigt att det görs rätt första gången. Målsättningen med alla rum och 

kontor är att det ska kunna användas på flera olika sätt.  

Generellt gör Axfast en bra långsiktig lösning, men i vissa fall vill hyresgäster ha en anpassning 

vilket leder till att de får betala extra. Henningson påpekar också att om Axfast genomfört en 

tillräckligt bra modernisering, ett kontor som passar de flesta men med rätt charm och känsla, 

kommer inte hyresgästen att önska några speciella anpassningar. 

I framtiden tror Henningson att co-working och flexibla sittningar kommer bli allt vanligare, 

Axfast har exempelvis i dagsläget hyresgäster som säger att de inte kommer behöva en 

kontorslokal om fem år. Däremot ändrar dessa hyresgäster denna åsikt efter en diskussion kring 

deras image och hur ett kundmottagande kommer att ske ifall de saknar ett eget kontor.  

Axfast fokuserar mycket på adresser vid uppköp av nya fastigheter och Henningson förklarar 

att adresser särskiljer sig mycket: trots om två byggnader i innerstaden är belägna på samma 

gata bara ett stenkast ifrån varandra kan priset vara det dubbla. I fastighetsbranschen handlar 

det mycket om läge, den geografiska placeringen, då det är en stor skillnad i 

varumärkesbyggandet var en lokal är belägen. Henningson exemplifierar resonemanget genom 

att förklara att två exakt likadana hus, ett i Linköping och ett i Stockholm, kommer att profileras 

olika vilket resulterar direkt på varumärkesbygget.  

Henningson anmärker att de företag som är belägna i Stockholms innerstad är det för att 

attrahera den bästa arbetskraften och potentialen, närheten till kunder, skapa rätt profil för 

kunder som i sin tur genererar fler kunder samt närheten till branschkollegor. 

Kostnadsreduceringar 

Henningson menar att kostnadsreduceringar för hyresgästerna avser lägre hyra och lägre 

energiförbrukning. Hyresgästerna har oftast ett eget abonnemang för el men betalar tillägg för 

värme och kyla. Henningson påvisar att kostnadsreduceringar som aspekt i val av lokal, 
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avseende energiförbrukning, inte har någon större påverkan. De kostnadsbesparingar, i form 

av kyla, värme och el, är marginella i jämförelse med det faktiska priset. 

Det existerar olika systemlösningar för olika hus, ibland är det mer digitalt ibland är det mindre 

men temperaturer, flöden och oxidanter ska vara detsamma. Det är varje projekt, vilka 

konsulter som anställts och vilka som projekteras som särskiljer vilken digitaliseringsgrad som 

kommer implementeras. Sedan går utvecklingen framåt också vad gäller styrsystem med mera, 

det som finns idag fanns inte tidigare. I vissa av Axfasts fastigheter har styrsystem satts in som 

överstyrsystem för att upprätthålla en modern standard.  

Hur Axfast arbetar med hållbarhet anges i tidigt skede i alla avtal då en ombyggnad är ett för 

omfattande arbete när hyresgästen väl är på plats. Hyresgäster tar in specialister som kan tyda 

de tekniska bilagorna som berör energiförbrukning för att kunna återge det till allmänheten om 

det krävs.   

Det finns olika klimatstandarder och de flesta hyresgäster har krav på olika arbetsmiljö-

nyckeltal vilket har till och med blivit en branschstandard. Henningson påpekar också att 

inledningsvis när hyresgäster letar lokaler har de högst ställda krav avseende miljö och klimat 

men i slutskedet av kontraktsskrivningen/förhandlingen är det helt andra parametrar som styr. 

Det är väldigt sällan en hyresgäst väljer bort en lokal på grund av att den saknar en 

miljöstämpel, utan faktorer som rätt adress, läge, profil, effektivitet inne, arbetsklimatet och 

lokalens upplevelse är mer avgörande. Anledningen till varför miljö spelar en så stor part 

inledningsvis kan vara policy och miljömål men det förtynar när det gäller. Henningson anser 

vidare inte att det har hänt något större förändring med krav kring miljö sedan 90-talet, utan 

det är snarare fastighetsägare som blivit bättre på att energioptimera. Henningson använder 

H&M som ett konkret exempel, då de har tydliga miljöanvisningar och interna dokument som 

anspelar på klimatpåverkan men i slutändan spelar faktorn ingen roll vid valet av lokaler.  

Pris 

Marknadshyrorna för kontor i Stockholms innerstad har de senaste åren ökat kraftigt. 

Henningson tror dock inte på någon kraftig fortsatt ökning av hyresnivåerna. Däremot kommer 

ökningen som redan varit att påverka befintliga kontorshyresgäster i Stockholms innerstad flera 

år framöver, eftersom hyresgästerna i normalfallet har tre till femåriga hyresavtal. I takt med 

att dessa avtal går ut för omförhandling blir det därför kraftiga hyreshöjningar mot bakgrund 

av att hyran ökat sedan hyresgästen tecknade avtalet. Å andra sidan har dessa hyresgäster haft 

en relativt ”billig” hyra i jämförelse med marknadshyran de senaste åren. 

I Stockholm krävs det att fastighetsförvaltare bygger modernt och gör det proaktivt på grund 

av att det finns ett stort spann av betalaningsvilliga. Betalningsviljan hos hyresgäster består av 

olika parametrar allt ifrån om det är varumärkesbyggande, attraktivt för kunder och 

medarbetare samt deras egen intjäningsförmåga. Henningson påpekar att alla branscher inte 

har råd att hyra in sig i vilken lokal som helst.  

 AMF Fastigheter  

Patrik Skoogh, Projektledare IT-avdelningen 

Kvalitet 

Skoogh påpekar att AMF Fastigheters tillhandahåller de bästa kontoren på de bästa adresserna 

och därmed uppfyller många hyresgästers största behov.  

Skoogh anmärker att AMF Fastigheter jobbar aktivt med digitalisering för att realisera en tätare 

kunddialog, exempelvis används det applikationer för handelsplatser. Skoogh anmärker dock 

att det är en kundansvarig som sköter en analog kommunikation med kontorshyresgäster men 
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att en del kommunikation även sker via mejl. En anledning till att det skiljer sig, enligt Skoogh, 

kan vara att AMF Fastigheter arbetar tillsammans med sina handelskunder för en gemensam 

marknadsföring.  

I dagsläget erbjuds felhanteringar via AMF Fastigheters hemsida, där det finns en 

grundläggande möjlighet för hyresgästen att se över sina ärenden. Skoogh menar att 

möjligheten att se över sina ärenden kan förbättras, exempelvis genom att införa en personlig 

inloggning där tidigare historik finns tillgänglig. AMF Fastigheter har eget anställda tekniker 

placerade lokalt i varje fastighet, vilket skapar en personlig relation med deras hyresgäster. 

Hyresgästerna värdesätter den personliga relationen och det är något som framkommer i de 

löpande NKI-undersökningarna. Denna personliga kontakt är något AMF Fastigheter strävar 

att efterlikna i digitalform, därmed en personlig inloggning.    

Det är viktigt att kunna påvisa synliga resultat och återkoppla till hyresgästen kring ett ärende, 

dock kan det vara svårt att uppfylla olika personers önskemål gällande samma lokal. 

Exempelvis kan en lokalansvarig vara nöjd då priset är fördelaktigt medan en anställd upplever 

att det är för kallt i lokalen. Då är medarbetarundersökningar viktiga som kan tydliggöra för 

lokalansvarig medarbetarnas åsikter, vilket AMF Fastigheter sedan kan åtgärda smidigt genom 

deras styrsystem. När AMF Fastigheter genomförde ett arbete med deras hissar var de väldigt 

transparenta kring arbetet för hyresgästerna i fastigheten. De jobbade då proaktivt med hjälp 

av extra informationsskärmar som även uppdaterades löpande samt tydliggjorde vem som 

kunde kontaktas vid frågor eller störningar. Detta proaktiva arbetssätt var inget som gjorde 

hyresgästerna mer nöjda eller missnöjda. 

AMF Fastigheter kommer att lansera en applikation enbart för hyresgästerna i den nya 

fastighetssatsningen Urban Escape. Detta kommer att tillgängliggöra kontakt mellan 

kontorshyresgäster och handelshyresgäster i fastigheten, exempelvis kommer det gå att erbjuda 

tjänster som hjälper kvarteret såsom speciella rabatter för de som är stationerade i fastigheten. 

I applikationen kommer det även finnas en betalningstjänst där användarna kan betala via de 

vanligaste betalningsmetoderna samt möjligheten att sätta in pengar på ett personligt konto. 

AMF Fastigheter har arbetat proaktivt för att ta fram denna kommunikationslösning då det vill 

leverera en top notch byggnad och visa många nya hyresgäster att AMF Fastigheter ligger i 

framkant av digitaliseringstrenden, exempelvis att kunna få saker levererat direkt till 

arbetsplatsen. En ytterligare anledning till de proaktiva arbetssätten är att AMF Fastigheter vill 

hjälpa sina hyresgäster med deras vardagsproblem och lansera något utmärkande på 

marknaden. Vidare tror AMF Fastigheter att det kan finnas en efterfråga i liknande tjänster i 

framtiden men Skoogh tror att det kommer framkomma tydligare efter lanseringen av 

kommunikationslösningen. 

Anpassningsbarhet 

Skoogh menar att AMF Fastigheter är ganska flexibla vad de gäller anpassningsbarhet. AMF 

Fastigheter kan exempelvis stå för en investeringskostnad, det vill säga vad det kostar att betala 

hantverkare som ska genomföra en anpassning, och sedan erbjuda de en återbetalningsplan på 

flera månader för hyresgästen. Hyresgästerna uppskattar denna typ av medgörlighet men anser 

att det kan vara för dyrt då de själva måste betala för anpassningarna i slutändan. AMF 

Fastigheters kontor har dock en väldigt bra grundnivå och oftast behövs inga övergripande 

anpassningar. 

I dagsläget undersöker AMF Fastigheter kortare kontrakt för kontorshyresgäster men erbjuder 

det hittills på testnivå inom ramen av konceptet the lobby för handelshyresgäster. AMF 

Fastigheter har insett genom sitt befintliga nätverk att det finns en efterfråga kring 

korttidskontrakt och ser erbjudanden som efterliknar co-working som en lösning. Detta är 
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främst relevant för mindre företag och AMF Fastigheter vill kunna erbjuda ett delat kontor för 

olika mindre aktörer. Det är idag brist på arbetskraft och en del i att vara en attraktiv 

arbetsgivare är att erbjuda centrala lokaler för sin anställda. Mindre hyresgäster har svårt att 

erbjuda sina anställda centrala lokaler då dessa i dagsläget är dyra, därmed blir co-

workingkonceptet mer attraktivt.  

AMF Fastigheter har som affärsidé att konvertera B-lägen till A-lägen, det vill säga mindre 

attraktiva geografiska platser till attraktiva och efterfrågade lägen. Detta görs bland annat med 

hjälp av renoveringar och samarbeten med Stockholms stad. En anledning till affärsidén är att 

det går att ta ett högre pris för A-lägen än B-lägen.  

Skoogh menar att AMF Fastigheters grunduppdrag är att förvalta investeringarna i 

fastigheterna och öka värdet på dem för att erhålla en så bra avkastning som möjligt för deras 

sparare. Detta uppnås bland annat genom att driva utvecklingsprojekt på rätt geografiska platser 

och hålla bra standarder. Skoogh påpekar att fastighetsvärdet, väldigt förenklat, stiger genom 

att ha lägsta omkostnader, högsta upplevda service och index pekar uppåt. Skoogh påpekar att 

en arbetsplats är ansedd som attraktiv om kontoret är i innerstaden, det finns nära 

kommunikationer och butiker i dess omgivning. Skoogh tror att kommunikationer är av större 

betydelse än status vid kontorsval och det är på grund av att Stockholm växer så mycket.   

Kostnadsbesparingar 

AMF Fastigheter kan göra besparingar genom energieffektiv fastighetsteknik i exempelvis 

speciella zoner eller rum. Konkreta exempel är luft- och fläktsystem som styrs med hjälp av 

IoT, men om dessa lösningar ska implementeras så behöver hyresgästerna stå för kostnaden. 

Skoogh menar att om AMF Fastigheter kan göra en fastighet mer energieffektiv kommer AMF 

Fastigheter inte kunna höja hyran trots kostnaden de tog att genomföra en sådan 

implementation, vilket naturligtvis gynnar hyresgästerna. 

Kvalitet förknippas enligt Skoogh av hållbarhetsnivån deras fastigheter kan erbjuda och 

påpekar att det finns olika typer av klassificeringar. De finns de kunder som efterfrågar en viss 

klassificering och om den inte uppfylls riskerar AMF Fastigheter att förlora affären till en 

konkurrent vars byggnad uppfyller den.  

AMF Fastigheter jobbar mycket med gröna hyresavtal och att miljö-certifiera sina fastigheter, 

vilket enligt Skoogh ökar värdet på fastigheten. Det gör även deras hyresgäster mer medvetna 

om miljö och hållbarhet, vilket kan ses som en typ av kostnadsneutralitet. Vidare hjälper AMF 

Fastigheter sina kunder att uppnå sina hållbarhetsmål, en trend de senaste tio till femton åren, 

varvid en digitalisering skulle kunna förenkla detta ytterligare. Detta gäller speciellt de bolag 

som är börsnoterade eller måste offentliggöra sina förbrukningsdata.  

Pris 

Skoogh påvisar att priserna i dagsläget beror på varje individuellt avtal, men om AMF 

Fastigheter kan få sänkta omkostnader kan de erbjuda sina hyresgäster en hyresreducering. 

Kunderna förstår att ett centralt beläget kontor kostar mer och vissa kunder är därmed beredda 

på att acceptera en mindre lokal desto närmare innerstan kontoret är.  

Angående de blivande hyresgästerna i Urban Escape menar Skoogh att dessa är beredda att 

betala ett högre pris för lokalerna då de erbjuds ett mervärde i form av en världsklassig 

infrastruktur samt nätverket som uppstår i fastigheten.  

Skoogh menar att det går att behålla hyresgäster genom att bland annat erbjuda mervärden med 

hjälp av digitalisering, exempelvis om AMF Fastigheter kan agera mellanhand och koppla ihop 

två parter som gynnas av varandra. Det ökar inte nödvändigtvis värdet i fastigheten för AMF 

Fastigheter, men det kan utgöra en alternativ intäktsström via mikrotransaktioner.  
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 Fabege 

Charlotta Liljefors Rosell, Förvaltningschef 

Kvalitet 

Liljefors Rosell menar att det finns flera delar i den upplevda kvaliteten gällande 

kontorslokaler. Den första delen är att lokalen är den produkt som hyresgästen faktiskt vill ha, 

gällande funktion och utformning. Den andra delen är att det inte uppstår störningar i 

basfunktionerna kopplade till kontoret och fastigheten, såsom att hissen och ventilationen slutar 

fungera. Liljefors Rosell poängterar att pålitligheten, att det inte uppkommer störningar i de 

funktioner kring kontoret som hyresgästen förväntar sig fungera, är den viktigaste delen av den 

upplevda kvaliteten. Användandet av lokalen ska rentav vara så enkelt som möjligt för 

hyresgästen. 

Ett exempel på hur Fabege arbetar proaktivt med att öka pålitligheten är med städningen i 

innerstan. I dag städar de flesta hyresgästerna sina egna kontor men Fabege städar de allmänna 

utrymmena. I innerstaden har däremot Fabege infört en extra städning i de allmänna 

utrymmena, då dessa har fler personer i omlopp. Kunderna har inte sagt att de vill ha den extra 

städningen, men om Fabege inte hade erbjudit det hade kunderna blivit missnöjda och förväntat 

sig lägre hyra. 

Ett konkret exempel gällande hur Fabege har ökat hyresgästernas upplevda kvalitet är vid 

processen kring felanmälan, där hyresgästerna med hjälp av digitaliseringen nu kan följa 

ärendet och se statistik kring det. Detta har ökat spårbarheten och hyresgästen kan nu få konkret 

återkoppling gällande ärendets status. Liljefors Rosell menar att denna förändring har ökat 

kundernas upplevda kundvärde av tjänsten.  

Digitaliseringen har även inneburit en möjlighet av utvecklad service till kunden, där Fabege i 

dagsläget bland annat erbjuder en elektronisk betalning av hyra. Däremot har intresset för den 

elektroniska betalningen hittills varit relativt liten, då de flesta hyresgästerna föredrar att få en 

faktura mejlad till sig i PDF-form. En annan digital tjänst som Fabege erbjuder är en egen 

Fabege-applikation, innehållande en service- och anmälanfunktion, information om pågående 

arbeten i fastigheten och viss information av fastigheten (FAQ). Service- och 

anmälanfunktionen uppskattas av kunderna, som upplever att felanmälanprocessen blivit 

smidigare. Liljefors Rosell menar också att kommunikationen med de större hyresgästerna blir 

enklare genom en etablerad kommunikationskanal och –process, det vill säga en etablerad 

kontaktperson, så att missförstånd och felkommunikationer kan undvikas. 

Nya typer av tjänster som underlättar vardagen är i framtiden värdeskapande för kunden. 

Exempelvis kan Fabege med sin storlek tillhandahålla billigare och större volymer av tjänster 

till sina hyresgäster inom bevakning, godsmottagning och bortforsling av gods.  

Anpassningsbarhet 

Vid utformningen av nya kontor försöker Fabege hitta generella flexibla lösningar som utan 

större ombyggnader kan erbjuda olika funktioner på en och samma yta.  

Därefter anpassas erbjudandet utefter varje kund och deras behov och önskemål. Ett 

grunderbjudande finns men beroende på kunders önskemål kan erbjudandet utökas. 

Hyresgäster värdesätter att Fabege jobbar kundnära och tillsammans med hyresgästen. 

Liljefors Rosell menar att innan hyresgästen flyttar in i en lokal sker det oftast någon form av 

anpassning efter hyresgästens önskemål. Hyresgästerna förutsätter att fastighetsägaren kan 

anpassa lokalen när de väljer kontor och Fabege hjälper gärna till vid utformandet av kontoret. 

Oftast sker en förhandling där båda parterna vill diskutera fram den bästa lösningen, vilket 

Liljefors Rosell poängterar är bra sett från ett hållbarhetsperspektiv. Liljefors Rosell menar att 
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det viktigaste i erbjudandet är att vara en samarbetspartner till hyresgästen, där de tillsammans 

med hyresgästerna kan skapa bättre förutsättningar och förenkla vardagen både i fastigheten 

och i stadsdelen. Ett viktigt kundbehov Fabege bemöter i dagsläget är att hyresgästerna får 

möjligheten att själva få bestämma hur deras kontor ser ut, där Fabege gärna hjälper till med 

utformningen.  

Det är också vanligt att hyresgäster även anpassar sina lokaler under kontraktstiden och 

Liljefors Rosell menar att det är då bra om Fabege är med och hjälper hyresgästen. Anledningen 

till detta är att Fabege besitter en bättre kunskap om kontoret än vad en extern hantverkare gör. 

Hyresgästen börjar förstå mer och mer innebörden av att ta hjälp av Fabeges kompetens vid 

dessa typer av anpassningar. 

Kunder kan uppleva att dagens kontrakt är oflexibla då kontrakt skrivs på tre, fem eller tio år. 

Liljefors Rosell menar att hyresgästerna i många fall skulle vara villigare att en högre 

månadshyra för ett flexiblare kortare kontrakt.  

Liljefors Rosell menar att hyresgästerna idag är mer mobila och vill gärna variera sin arbetsyta. 

För några år sen hade kontoren generellt en låg beläggningsgrad, där energinivån på kontoret 

var lägre än i dagsläget. Energigraden har blivit bättre med den högre beläggningsgraden, vilket 

har varit en av fördelarna med aktivitetsbaserade och flexibla kontor.  

Angående co-working menar Liljefors Rosell att konceptet är intressant för företag med en till 

fem anställda. De större bolagen värdesätter förvisso caféer, loungeytor och andra 

gemensamma ytor i fastigheten men vill däremot ha sin egen yta för det praktiska arbetet på 

grund av affärshemligheter. Liljefors Rosell nämner att de större hyresgästerna gärna vill ha 

olika grader av transparens i fastigheten: en transparent yta för att få ny inspiration och en ny 

miljö, en halv-transparent med samarbetspartners och en stängd miljö tillägnat det egna 

företaget.  

Liljefors Rosell menar att olika sökplattformar för lokaler har funnits länge på marknaden och 

att hyresgästerna oftast istället tar extern hjälp när de letar efter lokaler. Detta är en anledning 

till att de flesta kunder inte är beredda att betala extra för användandet av en sådan typ av tjänst. 

Gällande den geografiska placeringen av kontoret menar Liljefors Rosell att det viktigaste för 

hyresgästerna i Stockholm är bra kommunikationer, helst spårbundna. Hyresgästerna 

undersöker även ofta vart medarbetarna och ledningen bor för att minska restiden.  

Fabege strävar efter att bygga upp hållbara stadsdelar och skapa en bättre framtid för alla 

aktörer verksamma i dem. Framtidsperspektivet är stadsdelar där stadsdelarnas aktörer kan 

arbeta tillsammans, kommunicera enklare och hjälpa varandra genom digitaliseringens 

uppkopplade möjligheter.  

Kostnadsreducering  

Fabege kan i dagsläget ge hyresgästerna data på hur hyresgästerna i utnyttjar sina lokaler (i alla 

fall de nybyggda), som vilka entréer de använder, koldioxidhalt, populära mötesrum, vilka ytor 

som är överbelastade och vilka som inte används alls. Trots tillgången till denna information, 

finns det ingen efterfrågan från hyresgästerna med undantag från ett fåtal. Hyresgästerna förstår 

ofta inte vad de ska använda informationen till, då tekniken har precis kommit och är ännu inte 

helt utvecklad.  

Förutom räntor är energin i fastigheterna den största kostnaden för fastighetsägare, där ny 

teknik har lett till att investeringar som minskar energikostnader oftast har korta pay off-tider. 

Liljefors Rosell menar att media i hus är i sig den största energikostnaden, en kostnadspost som 

Fabege gärna vill optimera för att öka hållbarheten kring fastigheterna. Fabege vill tillsammans 

med hyresgästerna hitta gemensamma lösningar kring ökad hållbarhet och minskad 
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energiförbrukning, men hyresgästerna visar oftast intresse först efter dem har fått förklarat för 

sig hur de faktiskt kan vara med och påverka. Liljefors Rosell poängterar däremot är det är en 

stor skillnad från hyresgäst till hyresgäst, men att den generella bilden som finns är att 

hyresgästerna inte är intresserade av att påverka fastighetens drift.  

För många kunder har en miljö-certifierad fastighet blivit ett hygienkrav, där de enbart söker 

certifierade fastigheter. Generellt är hyresgästerna däremot inte beredd att betala en högre hyra 

för att öka hållbarheten över certifieringsgraden.  

Pris 

Priset på lokalen är viktigt för kunden, men inte den enda parametern som styr valet av 

kontorslokaler. Läget, kvaliteten och hur anpassat kontoret är för kunden är minst lika viktigt. 

Ett exempel där en hyresgäst valde ett kontor från Fabege över en konkurrent var på grund av 

att kommunikationsläget var bättre och att Fabege kunde anpassa kontoret mer. Om Fabege 

däremot slipper bygga om lokalen mycket blir hyran lägre. Hyran styrs av hur mycket som 

måste anpassas i lokalen, men även marknaden styr priset. 

Angående miljöcertifieringen var hyresgästerna generellt villiga att betala extra för att hyra en 

lokal i en certifierad fastighet för fem till åtta år sedan, men dessa certifieringar har i dagsläget 

blivit ett hygienkrav som de förutsätter inte ska vara dyrare. 

 Humlegården 

Johan Larsson, Marknadsområdeschef 

Kvalitet 

För Humlegården handlar kvalitet om att de ska leverera vad som lovats enligt avtal och att 

hyresgästen verksamhet ska fungera smärtfritt i lokalen. Larsson nämner att hyresgästen helst 

inte ska behöva fundera på lokalen utan att de ska istället ska få möjligheten att fokusera på sin 

egen verksamhet. För att uppnå detta är det viktigt att leverera rätt klimat och se till att allt i 

lokalen faktiskt fungerar. Att få rätt klimat kan ibland vara problematiskt, då uppfattningen om 

temperatur kan variera mellan olika individer.  

Humlegården strävar efter att skapa långa och hållbara relationer med sina kunder, där 

hyresgästerna uppskattar ett professionellt bemötande både innan och under hyrestiden. 

Larsson nämner att det är viktigt att skapa en gemensam förståelse redan från början om vad 

hyresgästen förväntar sig kring lokalen och vad Humlegården förväntar sig. Det är även viktigt 

att åtgärda fel korrekt vid felanmälningar.  

Humlegårdens synlighet mot kunden är viktig för hyresgästens upplevda kvalitet och att det 

finns ett värde i den mänskliga kontakten. Humlegården behöver inte nödvändigtvis vara inne 

i hyresgästens specifika lokaler, men de behöver iallafall visa ett närvarande i fastigheten.  

Humlegården har även kontakt med hyresgästerna via felanmälningar kopplade till fastigheten, 

där hyresgästerna kan kontakta Humlegården via telefon, mejl, Humlegårdens hemsida eller 

applikation. Hyresgästerna är måna med att få återkoppling när ett ärende är åtgärdat, där 

återkopplingen oftast sker via mejl eller telefon. Felhanteringssystem gör att hyresgästen får 

återkoppling när ärendet är åtgärdat, där de sedan kan klicka i om de är nöjda med åtgärden 

eller skriva fritt och förklara varför de inte är det. Humlegården får en intern rapport veckovis, 

som visar vilka kunder som är missnöjda. Detta gör att Humlegården snabbt kan åtgärda när 

kunderna är missnöjda. Larsson menar att Humlegården ofta får bra betyg för sin kundservice 

för att de är snabba på att åtgärda fel och lätta att komma i kontakt med. Larsson lägger även 

till att han tror att de flesta kunderna ringer eller mejlar in ärendena. Däremot om Humlegården 

åtgärdar mindre problem proaktivt, alltså åtgärdar problem innan kunden felanmält, sker ingen 
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återkoppling. Larsson menar att hyresgästens upplevda kvalitet skulle kunna få en negativ 

påverkan ifall Humlegården skulle informera om varje mindre proaktiv åtgärd i fastigheten. 

Humlegården erbjuder via sin hemsida en snickartjänst, där hyresgästen direkt kan komma i 

kontakt med en extern entreprenör för mindre åtgärder i kontoret, exempelvis att flytta en 

whiteboardtavla. Larsson menar att det är svårt att avgöra intresset för detta då det är helt nytt, 

men att hyresgästerna verkar uppskattar servicen. Servicen är smidig för att hyresgästerna 

slipper leta upp en hantverkare på egen hand och på grund av kvalitetsstämpeln följt av 

Humlegårdens rekommendation.  

Anpassningsbarhet 

Humlegården genomför ibland ett grundkoncept med nya materialval och installationer innan 

intressenter till en lokal tittar på lokalen, så att när kunden kommer börjar sin hyresperiod sker 

den en kortare process till inflyttning.  

Varje enskild hyresgäst har olika typer av behov och önskemål, vilket leder till att varje specifik 

situation innebär en förhandlingsfråga. Generellt gäller det att ha en dialog med kunderna och 

hjälpa dem att inse hur smarta hållbara lokalval kan införas. Vid nya kontrakt kan Humlegården 

stå för kostnaderna som uppstår vid anpassningar av lokalen, men då får hyresgästen betala en 

högre hyra. Under kontraktstiden gäller det generellt att kunden får betala omkostnaderna vid 

nya anpassningar.  

Larsson menar att ett flexibelt kontor är ett kontor som kan utvecklas efter hyresgästens 

verksamhet, att hyresgästen kan bedriva sin verksamhet på ett bra sätt trots förändringar sker 

runt verksamheten. Angående delade kontorslandskap skiljer det sig mellan företag och företag 

om de vill arbeta på detta vis.  

De flesta hyresgästerna går direkt till Larsson för att fråga om Humlegården kan erbjuda nya 

lokaler och inte via deras sökplattform på hemsidan.  

Enligt Larsson är den geografiska placeringen av kontoren väldigt viktig, framförallt på grund 

av kommunikationerna till och från kontoret. Även närhet till service och handel är något som 

hyresgästerna värderar högt. Larsson nämner att vissa typer av företag som exempelvis 

advokatbyråer själva anser att de måste befinna sig i innerstaden, antagligen för att locka rätt 

talang med rätt läge och en lokal som utstrålar bolagets värderingar. Larsson tillägger också att 

andra företag kan tänka sig kontor utanför innerstaden med en lägre hyra om 

kommunikationerna är acceptabla.  

Kostnadsreduceringar 

Humlegården erbjuder i dagsläget tjänsten Green Fingerprint, där hyresgästerna kan följa sin 

energiförbrukning i realtid på en särskild hemsida. De kan exempelvis se när under dygnet de 

utnyttjar elen och även jämföra nyckeltal mot andra i Humlegårdens fastigheter eller mot 

Humlegården själva. Hyresgästerna har hittills uppskattat tjänsten, som erbjuds gratis för de 

kunder som har de installationer som krävs för att kunna erbjuda tjänsten i lokalen.  De 

hyresgästerna som inte har dessa installationer för att betala en installationskostnad själva, för 

att sedan kunna ta del av Green Fingerprint. Larsson menar att det är många av de större 

hyresgästerna som efterfrågat tjänsten. Många större hyresgäster har en 

rapporteringsskyldighet avseende energiförbrukning, information som enkelt kan exporteras 

från Green Fingerprint. 

Pris 

Humlegården vill vara marknadsmässiga med sina hyror och inte konkurrera med ett lägre pris 

än sina konkurrenter. Larsson menar att hyresgästerna förväntar sig en snabbare och bättre 
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service när de betalar en högre hyra och generellt har de en högre förväntan kring att allt i 

lokalen ska fungera. Larsson menar att det är en geografisk skillnad, då innerstadspriser är 

högre än utanför innerstaden. 

Larsson nämner kringtjänster som gemensam städning som ett exempel på en 

kostnadsreducering som vissa hyresgästerna skulle kunna vara intresserade av. 

Kostnadsreduceringen skulle komma från att dessa kringtjänster skulle bli billigare via 

storleksfördelar om många hyresgäster använder sig av samma leverantör. Detta erbjuds 

däremot inte i dagsläget varken från Humlegården eller via extern part.  

 Klövern 

Sigella Möller, Enhetschef Stockholm Södra 

Mattias Jacobsson, Junior förvaltare: kontorshotell Stockholm Norra 

Kvalitet  

Möller anser att Klövern uppfyller huvudsakligen två typer av behov hos deras hyresgäster, 

dels att det finns en arbetsplats tillgänglig för kund och dels att Klövern tillsammans med kund 

skapar en arbetsplats som stödjer kundens arbetssätt.  

Kvalitet utgörs av att Klövern levererar lokaler som inte inskrider på hyresgästernas 

kärnverksamhet samt att inga störningar i den vardagliga driften inträffar. 

Det har framkommit från olika NKI-undersökningar att Klöverns hyresgäster generellt inte är 

lika nöjda som konkurrenternas, vilket beror på en bristande kommunikation. Den bristande 

kommunikationen sker främst i felanmälningsprocessen, som börjar med att Klöverns 

nuvarande felhanteringssystem dirigerar anmälda fel till lämplig tekniker och personen som 

anmält felet får sedan ett bekräftelsemejl om att felet registrerats. Efter felet är åtgärdat kan 

teknikerna enbart klicka i svarsalternativen ”kontakt tagen” eller ”problemet löst” vilket förs 

vidare till hyresgästens förvaltare som ansvarar för att informera hyresgästen. Detta innebär att 

ingen direkt dialog kring ärendet sker med kunden och därmed en bristande återkoppling, vilket 

leder till att kunden i vissa fall har anmält samma problem ett flertal gånger. Möller påvisar att 

återkopplingen kring en felanmälan ökar den upplevda kvaliteten mer än att faktiskt utföra 

åtgärden. Om det tar en längre tid att åtgärda ett problem än preliminärt påstått kommer 

hyresgästerna ha överseende så länge de blivit informerade om det, det är därmed viktigt med 

att ha en dialog med hyresgästerna. Sker det ingen återkoppling att ett problem har åtgärdats 

och hyresgästen inte märkt av Klöverns närvaro resulterar det i en sämre upplevd kvalitet. 

Jacobsson påpekar att negativ information är bättre än ingen information alls. Vidare menar 

Möller att om en hyresgäst har en dålig bild av en förvaltare så sjunker hyresgästernas 

toleransnivå medan om de har en bra bild så kan de ha mer överseende och tolerans kring 

missöden.  

Klövern arbetar alltid proaktivt med deras informationsdelning till hyresgästerna, exempelvis 

granskar Klöverns anställda varje vecka om det finns ny information som måste offentliggöras 

för deras hyresgäster. Fastighetsförvaltaren hör därefter av sig till hyresgästens kontaktperson 

som i sin tur ansvarar för att förmedla informationen vidare till de andra anställda, vilket inte 

alltid sker. Möller påvisar att Klövern behöver identifiera alternativa sätt att kommunicera med 

deras hyresgäster, då det sätt de tillhandahåller idag inte upprätthåller den standarden det borde. 

Vidare menar Möller att personlig kontakt med hyresgästerna är väldigt viktig men det är inte 

rimligt att anställa tillräckligt mycket personal för att säkerställa fullständig 

informationsdistribution. Istället tror Möller att Klövern behöver undersöka tekniska lösningar 

som kan säkerställa detta, där den kommande lanseringen av en applikation är ett första steg. 
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Jacobsson påpekar att det är alltid bra att etablera första och andra kontakten i person men att 

tredje gången kan genomföras digitalt.  

För de hyresgästerna som tillhör Klövern norra är det viktigt, enligt Jacobsson, att förvaltarna 

och teknikerna har en fysisk närvaro hos kund och engagerar sig i kunden och fastigheten. Det 

kan dock vara svårt att uppnå en fysisk närvaro hos alla hyresgäster då det finns många bestånd. 

En fysisk närvaro kan innebära en lättare dialog eller en fika hos kund och behöver inte vara 

mer uppseendeväckande.  

Möller anser att en hub av förmåner är en stor del av kundvärdet då kringtjänsterna är en 

förenkling av livet, exempelvis kan inte alla bolag ha egna sporthallar eller massage på jobbet. 

Varje enskild hyresgäst kan inte erbjuda en förmånshub men då Klövern köper upp kluster har 

de förutsättningarna för att skapa en förmånshub. Klövern utvecklar i dagsläget en pilot som 

heter Klövern helping, en tjänst som ämnar hjälpa hyresgäster med deras problem. För 

hyresgästerna kommer det framstå som att det är Klövern som bistår dem trots att Klövern 

kommer köpa tjänster av en extern part, men Möller menar att det är avsiktligt.  

Möller påpekar även fördelen och potentialen som digitala plattformar skulle medföra vad de 

gäller mertjänster som tillhandahålls i ett servicecenter. Hyresgäster skulle via dessa 

kommunicera direkt med servicecentret istället för att fysiskt infinna sig för att ställa frågan 

om en vis typ av tjänst tillhandahålls eller inte.  

Anpassningsbarhet 

Jacobsson påpekar att hyresgäster oftast vill genomföra någon typ av anpassning innan 

inflyttning, Klövern utvärderar därmed tidigt hur de ska kunna leverera det bästa kontoret för 

varje hyresgäst.  

Möller påvisar att Klövern i framtiden kommer behöva erbjuda mer flexibla kontraktslängder 

och tror att framtidens kontor kommer anpassas efter olika avdelningar eller funktioner hos 

hyresgästerna. I dagsläget är kontraktslängder tre år eller längre varvid Klövern ska ha en pay 

off på 80 % av den tiden. Framtidens företagare kommer inte acceptera statiska kontrakt. Hon 

tror även att det kommer förekomma att flera företag delar gemensamma ytor såsom pentry 

och mötesrum. Möller tror därmed att kombinationserbjudanden kommer bli mer aktuella i 

framtiden, exempelvis erbjuda en viss storlek på ett kontor samt några platser på Klöverns 

kontorshotell, First Office. Vidare liknar Jacobsson First Office högsta nivå, premium, med co-

working och menar att Klövern troligtvis kommer att erbjuda co-workingkontor i framtiden då 

det är väldigt efterfrågat i Stockholms innerstad.  

Även en annan typ av flexibilitet gällande lokalutformning innan kontraktsperioden kommer 

behöva erbjudas, exempelvis ett modulverktyg som möjliggör för enkel justering av 

kontorsutformning. Om en anpassning ska ske under kontraktiden i dagsläget är det 

hyresgästerna som bekostar det. Detta gör att många hyresgäster inte genomför några 

anpassningar och därefter accepterar ett kontor som inte stödjer deras typ av verksamhet. Det 

är dock väldigt viktigt att det finns ett ekonomiskt hållbart sätt att göra förändringar under 

kontraktsperioden, speciellt då många bolags behov förändras med tiden. 

Möller menar att omgivningen kan innebära en upplevd kvalitet, exempelvis har Klöverns 

fastighetsbestånd vid Globen citys omnejd en viss puls. Pulsen skapas av närheten till Globen 

Shopping och de evenemang som sker i närheten. Vidare påpekar Möller att många av 

medarbetarna hos hyresgästerna belägna området uppskattar området på grund av närheten till 

affärer och kommunikationer. Belägenheten förenklar livet då all basservice finns nära och att 

det är lätt att ta sig dit kommunalt, med cykel, med bil och det finns många parkeringsplatser. 

Hyresgäster kan alltså enkelt få tillgång till all basservice under arbetstid, vilket Möller 

anmärker är områdesspecifikt och inte byggnadsspecifikt.  Det är viktigt att Klövern kan skapa 
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en miljö där hyresgästernas arbetstagare vill befinna sig i och som underlättar hyresgästernas 

rekrytering.  

Jacobsson menar att ett kontors geografiska placering spelar en stor roll vid hyresgästens val 

av kontor. Han påpekar även att hyresgäster vars kontor är belägna i industriområden har en 

lägre förväntan av kringtjänster än kontor belägna i innerstaden.  

Möller påvisar att kringtjänster och mjuka värden kommer vara viktiga i framtiden, där 

kringtjänster kommer att tillföra ett ökat värde för kunderna. Möller anmärker att kunders 

förväntan kring servicenivå är baserat på vilket område deras kontor är beläget. Vidare påvisar 

Möller att området kontoret befinner sig i återspeglar vilken hyresnivå hyresgästen betalar. 

Kostnadsbesparingar 

Långsiktigt tror Möller att Klövern kommer bli mer flexibla med drifttider speciellt då fler 

företag jobbar mot internationella marknader med andra arbetstider på grund av tidsskillnader. 

I dagsläget är ventilationer aktiva under vardagar mellan klockan 6–18, då det inte annars 

behövs och därmed skulle utgöra en onödig kostnad. Möller påpekar att Klöverns fastigheter 

idag inte kan särskilja hyresgästers eller våningars förbrukning i samma fastighet utan de 

grupperas ihop, vilket bra tekniska lösningar skulle kunna ändra på.  

Möller påvisar att de flesta hyresgäster betalar media enligt schablon. De hyresgäster som 

betalar för faktiskt förbrukning driver en intensivare effektiveringssatsning än de som betalar 

en schablon. De hyresgäster som framförallt efterfrågar kostnadsbesparingar är de som är mer 

betalningskänsliga och då är nästan alltid om att minska yta eller att få rabatter. Jacobsson 

anmärker att för mindre företag har energieffektiviseringar och hållbarhet nästan ingen 

betydelse, utan det är främst lönsamheten som är viktigast. Möller anmärker att det är främst 

de hyresgäster med hållbarhetsmål som en del av sin kärnverksamhet eller de stora hyresgäster 

som är intresserade av energieffektiviseringar.  

Pris  

När en potentiell hyresgäst söker lokal för deras verksamhet har de en fastslagen budget som 

de inte vill överskrida, det är alltså enbart lokaler inom deras budget som är aktuella. Därmed 

är det första bemötandet med hyresgästernas viktigt för fastighetsägare/förvaltare då pris 

väldigt sällan är den avgörande faktorn. Detta innebär att bemötandet behöver vara utmärkande 

och professionellt. Pris kan däremot utgöra en avgörande faktor till varför vissa hyresgäster 

väljer att ha kontor lite utanför innerstaden. 

Jacobsson anser att hyresgäster vill vara med och påverka utvecklingen av nya tjänster då 

förändringarna påverkar deras verksamhet. Möller påvisar dock att det inte är lönsamt för 

Klövern att göra nya tjänsteinvesteringar om hyresgästerna inte är beredda att betala för dem.  

7.2 INTERVJUSAMMANSTÄLLNINGAR MED HYRESGÄSTER 

Tabell 16 nedan redogör för de hyresgäster som intervjuats och ger en överblick över deras 

verksamhet och storlek. 

Tabell 16 - Beskrivning av hyresgäster som intervjuades 
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Solidify Solidify har 15 anställda och bedriver konsultverksamhet inom DevOps, där de 
samarbetar med Microsoft. Företaget hyr sitt kontor på Sveavägen 20 i andrahand av 
Transcendent Group, som de även delar kontorsytan med. Kontorsupplägget 
härstammar från när Solidify var en del av Transcendent Group, men sedan 2013 är de 
två separata bolag. 

Cybercom Cybercom bedriver en IT-konsultverksamhet och har funnits sedan 1995. 
Stockholmsverksamheten finns på två olika platser: Kista och Sveavägen vid Hötorget. I 
Kista har Cybercom cirka 120 anställda och på Sveavägen-kontoret 200 anställda. 

Netlight Netlight är ett IT- och managementkonsultbolag med cirka 1000 anställda i Stockholm, 
Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, Munich, Hamburg, Berlin och Zürich. Netlights 
nuvarande kontor tillhör Hufvudstaden men deras framtida kontor beläget i Urban 
Escape ägs av AMF Fastigheter.  

Centigo Centigo är ett svenskt konsultbolag inom management och IT som startades 2002. 
Inom Centigo arbetar 240 medarbetare och inom gruppen cirka 450 medarbetare. 
Huvudkontoret är beläget i Stockholm och gruppen har även kontor i Oslo, Bangalore, 
Shanghai samt i London. 

 Solidify  

Staffan Blomgren har en flytande roll som i dagsläget tituleras som VD-assistent på Solidify. 

Han är den enda på företaget som inte arbetar som konsult dagligen men har i viss mån utfört 

konsultuppdrag. Blomgren hanterar Solidifys fakturahantering, tidsrapportering, interna och 

externa evenemang samt kontroll av beläggning.  

Kvalitet 

Det som är viktigt för Solidify avseende kontoret är att ha en plats som representerar företaget 

så väl som möjligt. Företaget arrangerar ofta interna och externa evenemang vilket medför ett 

stort behov av att kunna boka de större lokalerna som erbjuds i fastigheten. Evenemangen 

medför även att Solidify värdesätter en smidig bokning av catering, som i dagsläget oftast 

bokas genom restaurangen i fastigheten. 

Gällande lokalen är det även viktigt att det inte tar för lång tid för fastighetsförvaltaren att 

åtgärda ärenden och att det inte finns några tekniska problem. Ett exempel är från sommaren 

2017 då Solidify var en medarrangör av ett globalt arrangemang. Alla deltagare använde 

laptops samtidigt som det skedde ett fiberbyte i fastigheten, vilket resulterade i förseningar och 

svårigheter av evenemanget då deltagarna behövde koppla upp sig via 4G istället för WiFi.  

Blomgren anser att synliga resultat som att kontoret är städat eller att hissen fungerar inte har 

en stor påverkan på den upplevda kvaliteten av lokalen, utan att det är först när dessa tjänster 

inte fungerar som dessa tjänster uppmärksammas. Vikten av pålitlighet förstärks ytterligare av 

att Solidify behöver anpassa många möten efter Microsofts schema, vilket också medför att 

Solidify måste kunna lita på att lokalen fungerar som utlovat. Om kontorets basfunktioner 

skulle anses opålitliga skulle det medföra irritation som i värsta fall skulle resultera i ett lokal- 

och förvaltarbyte. 

Anpassningsbarhet 

Enligt Blomgrens kännedom har Solidify ingen en direktkontakt med Skandia Fastigheter 

utöver bokningen av de större lokalerna via fastighetsreceptionen, kommunikationen sker 

istället via Transcendent Group. Solidify har i dagsläget inte några behov av en 

kontorsanpassning, så direktkontakten med Skandia Fastigheter är inte något som eftersträvas. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/IT
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Transcendent Group fortsatte hjälpa Solidify med redovisning och andra tjänster efter deras 

separation, vilket gjorde att det blev naturligt att fortsätta dela kontor. Fastighetsförvaltaren av 

kontoret är Skandia Fastigheter, som erbjuder en öppen kontorslokal där datorer, kök och 

arbetsrum ingår. I erbjudandet ingår även större lokaler i fastigheten som hyresgästerna kan 

boka gratis i samma fastighet. Solidify betalar däremot sin hyra i andrahand till Transcendent 

Group, som i sin tur sköter majoriteten av kontakten med Skandia Fastigheter. Solidify anser 

att de inte har några andra behov utöver de som erbjuds av Skandia Fastigheter i dagsläget, 

Blomgren påpekar dock att lokalen egentligen är för stor för Solidify då deras konsulter 

huvudsakligen är ute på uppdrag hos kund.  

Blomgren nämner också att Solidify värdesätter att kontoret är placerat centralt, då det är lätt 

att ta sig dit från hela Stockholm och att det är nära tunnelbanan. För konsulterna är det viktigt 

att ha en central punkt, då de skickas ut på uppdrag runt om i Stockholm.  

Solidify har undersökt möjligheten att hyra in sig i co-workinglokaler istället, men kostnaden 

har varit betydligt större för det i jämförelse med det nuvarande kontoret där de har ett 

förmånligt avtal på grund av en tidigare relation med Transcendent Group. Blomgren nämner 

också att Solidify inte heller har ett behov av den informationsdelningen som sker i co-

workinglokalerna, vilket gör att det inte är tillräckligt förmånligt att betala en extra kostnad 

för sådana lokaler. 

Kostnadsreduceringar & Pris 

Solidify värdesätter möjligenheten att kunna komma och gå hur de vill i lokalen, då majoriteten 

av de anställda är ute på uppdrag hos olika kunder. Solidify har även arrangerat interna 

”hackatons” där personalen samlas efter kontorstid, vilket har kunnat ske genom möjligheten 

att kunna komma och gå hur de vill.  

Solidify har i dagsläget inga behov av tidsbesparande tjänster kopplade till användandet av 

kontoret. Anledningen grundar sig främst i den låga beläggningen av kontoret, i praktiken är 

det mest Blomgren som fysiskt befinner sig i kontoret då konsulterna är ute på uppdrag.  

 Cybercom Kista 

Kit Björk- Regionschef  

Cybercom bedriver konsultverksamhet, där Björk har byggt upp och ansvarat för Kista-

kontoret och dess anställda. Cybercoms fastighetsförvaltare i Kista är Klövern och på kontoret 

arbetar cirka 120 medarbetare.  

Kvalitet 

Basbehov på kontoret är bra ventilation, bra belysning, stora öppna ytor, konferensrum, tysta 

rum och toaletter. Cybercom vill gärna ha dusch tillgänglig i lokalerna också. Cybercom har 

och behöver ett larm i kontorslokalen, vilket tillhandahålls av en tredjepart efter Cybercoms 

önskan. Cybercom har gällande Kistakontoret även säkerhetskrav ställda från kunder, 

exempelvis kan inte kontoret vara på bottenvåningen på grund av insyn. Cybercom vill att 

Klövern ska kunna tillhandahålla externa lokaler, exempelvis hyr Cybercom en innebandyhall 

två gånger i veckan från en annan fastighetsägare. Cybercom vill även kunna hyra finare 

konferensrum utöver det i kontoret, där de kan ha viktigare kundmöten.  

Kvalitet är för Cybercom en fräsch miljö i kontoret, ljusinsläpp och fräsch luft. Detta är viktigt 

för att ha en innovativ arbetsmiljö som medarbetarna trivs i, ifall miljön inte är bra påverkas 

leveranserna till kunderna negativt.  
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Ifall toaletterna skulle sluta fungera och om avloppen skulle börja lukta illa skulle det leda till 

ett stort missnöje mot fastighetsförvaltaren, då Cybercoms kunder skulle börja tycka sämre om 

Cybercom. Detta rykte skulle kunna börja sprida sig och påverka Cybercoms varumärke. 

I dagsläget har Cybercom problem med luften i sina lokaler då lokalerna är lite äldre och inte 

designade för typen av utrustning Cybercom har, exempelvis har varje anställd har en dator 

och i många fall mer än en skärm. Cybercom har en dialog just nu med fastighetsförvaltaren 

om den dåliga luften i kontoret, där de ska komma och mäta den för att se om det är något de 

kan åtgärda. Vattnet i fastigheten har även stängts av en eller två gånger de senaste sex åren, 

vilket påverkade Cybercom väldigt mycket. Förvaltaren informerade om vattenavstängningen 

men det påverkade ändå Cybercom.  

Björk har hyrt lokaler av Klövern i tolv år, då hon jobbade på ett annat företag innan. Innan 

Cybercom startade sitt kontor i Kista hade Björk bra kontakt och positiv bild av Klövern, som 

under den perioden hade samma kontaktpersoner och bra service. När Björk skulle starta upp 

Cybercoms Kista-kontor hörde hon därför av sig till sin kontaktperson på Klövern, men har 

sedan dess inte varit lika nöjd. Björk upplever att det är svårt att få tag på fastighetsvärden och 

att de ständigt byter ut kontaktperson. Fastighetsförvaltaren har tre kontaktpersoner som 

Cybercom kan höra av sig till: fastighetsförvaltaren, en administrativ person som hanterar 

fakturor och parkeringar och en ansvarig för nya lokaler.  

Cybercom har inte någon kontakt med de andra hyresgästerna, förutom via klagomål från 

hyresgästen från våningen under på grund av ljud. Kommunikationen vid klagomålet skedde 

initialt via Klövern, där Klövern skickade ett skriftligt brev med ärendet. Cybercom tog sedan 

kontakt själva med företaget under. Björk upplever att det är viktigt att dessa ärenden sker face-

to-face och upplevde att det var tråkigt att Klövern bara skrev ett brev till Cybercom.  

Björk är inte lika nöjd längre med Klövern då hon anser att de blivit mindre pålitliga än tidigare. 

Hon tycker att de inte utfört de det lovat och att framförallt hantverkartjänsterna tagit för lång 

tid då de har behövt anpassa kontoret. Björk menar att priset är det som skulle få Cybercom att 

byta fastighetsförvaltare, i kombination med bra rekommendationer från andra hyresgäster.  

Björk anser att det finns mer effektiviseringsmöjligheter med sophämtning och städning, detta 

skulle minska det administrativa behovet hos hyresgästen. Dessa typer av tjänster skulle skapa 

värde om de effektiviserade vardagen.  

Anpassningsbarhet 

Cybercom har anpassat kontoret både innan och under kontraktstid. Innan inflytten rev de en 

vägg för att få plats, och under kontraktstiden behövde de även ta bort ett konferensrum för att 

få plats med fler anställda. De har även satt upp glasväggar kring matsalen i kontoret för att 

ljudisolera. Cybercom får inte göra dessa förändringar själva, utan måste kontakta Klövern för 

godkännande. Förändringen måste även ske av Klöverns kontrakterade hantverkare. Detta 

medför att Cybercom inte kan jämföra offerter för hantverksarbeten och Björk menar att detta 

har haft en negativ påverkan på trovärdigheten till Klövern. I vissa fall måste kontraktet 

förhandlas om vid förändringar: ifall kontraktet görs om betalalar Klövern ombyggnaden, 

annars får Cybercom stå för kostnaden.  

Björk anser att Klövern behöver skärpa sig gällande sin kommunikation med hyresgästerna, 

framförallt när företag vill hitta nya kontor. Cybercom behöver upprepade gånger påpeka på 

fastighetsförvaltaren att visa nya lokaler, där de upplever att fastighetsförvaltaren utövar ett 

rävspel för att få Cybercom att stanna i sin befintliga lokal. Exempelvis har Cybercom växt ur 

den lokal de har idag och letat efter ytterligare en lokal, helst i samma trappuppgång, men 

Klövern ville varken visa eller hyra ut den tomma lokalen som faktiskt fanns i fastigheten. 

Istället ville Klövern tvinga in Cybercom i en annan mindre lokal på andra sidan torget, vilket 
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de kunde göra på grund av de fick reda på att Cybercom hade tidsbrist. Trots att den tomma 

lokalen hade stått tom i två år, menade fastighetsägaren att lokalen håller på att bli uthyrd när 

Cybercom fick reda på att den var tom. Sedan ångrade Klövern sig och sa att den aldrig blev 

uthyrd när Cybercom tecknade på avtalet på den andra kontorsytan. 

För Cybercom hade det vart smidigt om Klövern kunde hjälpa när Cybercom behöver 

expandera, istället för att motverka tillväxten. Klövern anpassar sig i dagsläget inte efter 

Cybercoms verksamhet. Cybercom upplever att Klövern inte är flexibla alls utan att de erbjuder 

statiska tre- eller femårskontrakt. Cybercom har börjat betala extra för att få tvåårskontrakt för 

att slippa vara bundna i långa kontrakt. Cybercom skulle egentligen vilja ha ännu kortare 

kontrakt men det skulle kosta för mycket. Björk upplever också att det är jobbigt att byta kontor 

i dagsläget, där det är en tung process av att hitta nya kontor 

Cybercom får inte jobba med delade kontorsytor i Kista på grund av Ericssons säkerhetskrav. 

Däremot finns andra företag i Cybercoms Sveavägen-kontor, exempelvis satt både CabOnline 

och Cybercom-sponsrade Hello World i det öppna landskapet. Kontoret på Sveavägen har även 

styckats av varvid en del hyrs ut till ett annat företag, som i sin tur delar den lokalen med andra 

företag.  

Cybercom valde Kista på grund av läget, det var viktigt att vara i närheten av sina kunder men 

också att kommunikationen var bra och att det var nära tunnelbanan.  

Kostnadsreduceringar 

Cybercom skulle gärna arbeta med en fastighetsförvaltare som arbetar med hållbarhet, då det 

skulle förstärka Cybercoms varumärke. Priset är dock viktigast i beslutet för kontor. Cybercom 

skulle även vilja jobba mer med ”Smart Office”-lösningarna, vilket passar Cybercoms 

varumärke och tekniska inriktning. 

Pris 

Priset kommer att vara för dyrt i innerstaden då priserna ökar med 30% efter kontraktstiden, 

vilket medför att Sveavägenkontoret antagligen kommer att behöva flytta. 

Cybercom skulle gärna arbeta med en fastighetsförvaltare som arbetar med hållbarhet, då det 

skulle förstärka Cybercoms varumärke. Priset är dock viktigast i beslutet för kontor. Cybercom 

skulle även vilja jobba mer med ”Smart Office”-lösningarna, vilket passar Cybercoms 

varumärke och tekniska inriktning. 

 Cybercom S20  

Peter Hagberg – Procurement and Facility 

Hagberg är inhyrd hos Cybercom för att hjälpa till med ombyggnationerna på Cybercoms elva 

olika kontor i Sverige. Han är även kontorsansvarig gällande skötsel och kontrakt och därför 

anser Cybercom att Hagberg är den bäst lämpade personen för att svara på frågor kring deras 

innerstadskontor på Sveavägen.  

Kvalitet 

Hagberg nämner att Cybercom anser att värdeadderande aspekter på arbetsplatsen är att den 

ska vara ergonomisk och att tekniken tillgänglig ska fungera, exempelvis att kunna koppla upp 

sina datorer snabbt och enkelt. Även tillgången till relax- och loungeytor där medarbetarna kan 

ta en paus från arbetet nämns, vilket Hagberg anser är ganska typiskt för tjänstebranschen. 

Hagberg anser att Skandia Fastigheter skulle kunna öka kvaliteten på kundservicen kring 

felanmälan. I dagsläget fungerar den genom att hyresgästen gör anmälan via Skandia 

Fastigheters hemsida och Hagberg nämner att han ibland blivit ombedd att göra anmälan denna 
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väg vid tillfällen han försökt mejla in felärenden. Även återkopplingen nämns som ett 

förbättringsområde, samtidigt som Hagberg menar att Cybercom inte alltid själva arbetar med 

att förbättra dialogen. 

Utöver kontorslokalen erbjuder Skandia Fastigheter idag även en innergård i fastigheten, där 

det finns konferensrum som hyresgästerna kan hyra för en låg kostnad. Hyresgästerna kan även 

köpa catering av en restaurang i lokalen. Skandia Fastigheter driver inte restaurangen själva, 

men har strategisk placerat dem där.  

Anpassningsbarhet 

Innan Cybercom kunde flytta in genomfördes en ombyggnation, där kontoret gjordes om till 

ett aktivitetsbaserat kontor.  

Vid ombyggnationer av kontoret tar Cybercom hjälp av en extern part. Hagberg menar däremot 

att om det ska göras ombyggnadsprojekt i lokalen är det bra om fastighetsägaren inkluderas i 

genomförandet. Om hyresvärden exkluderas kan det resulteras i att kontoret sänks i värde och 

hyresgästen tvingas betala en ersättningsavgift vid utflytt. Oftast vid anpassningsarbeten tar 

Cybercom hjälp av en arkitekt från både fastighetsägaren och extern part. 

Ett av Cybercoms största behov är flexibilitet i lokalen då Cybercom vill ha en variation av de 

olika delarna av kontoret som en följd av att medarbetarna inte har egna rum. Det är viktigt att 

medarbetarna kan byta miljö under arbetsdagen, att utöver det öppna landskapet exempelvis 

kunna arbeta i en tystare miljö för visst arbete och att ha tillgång till separata rum för intervjuer 

och möten. Cybercom vill även ha en modern lokal med den teknik som krävs för det.  

Hagberg nämner att mycket har hänt på marknaden sedan Cybercom flyttade in, exempelvis 

existerar numera möjligheten att boka lediga specifika platser digitalt vilket är en teknik som 

inte finns i lokalen i dagsläget.  Med flexibilitet menar Hagberg att det finns möjligenheter för 

att anpassa kontorsmiljön efter Cybercoms olika behov. Exempelvis vill de kunna använda 

köket för både ”meat & eat”, där Cybercom kan anordnade seminarier för både internt och 

externt bruk. Flexibiliteten och yteffektiviteten är framförallt viktigt då lokalen är så pass dyr.  

I dagsläget behöver Cybercom få plats med fler skrivbord, vilket innebär att de kommer att 

flytta om diverse möbler som inte används. På grund av den funktionsindelade ytan blir enklare 

då inga väggar behövs sättas upp. Cybercom räknar med att få upp tio till femton arbetsplatser 

till. 

Cybercom hyrde tidigare ett kontor på Kungsholmen med sedan fyra år tillbaka hyr ett kontor 

på Sveavägen av Skandia Fastigheter. Hagberg menar att den största drivkraften till 

kontorsbytet var att Cybercom ville ha ett kontor i centrala Stockholm.  

Utöver flexibiliteten är det viktigt för Cybercom att ha kontoret placerat centralt i innerstaden. 

Hagberg menar att anledningen till att ha det centrala placerade kontoret är för att behålla sina 

nuvarande medarbetare och att attrahera nya, vilket är svårt på grund av hård konkurrens av 

bra kompetens. Hagberg tror att ha ett kontor i innerstaden är viktigare idag än vad det var för 

fem till tio år sedan.  

Skandia Fastigheter uppmärksammar Cybercoms behov genom drift och strategiska möten 

varje år, samt har Hagberg en egen kontaktperson på Skandia Fastigheters förvaltningsdel. 

Detta upplägg är bra för att hitta förbättringsmöjligheter och Hagberg nämner detta som en typ 

av partnerskap.  

Gällande co-working menar Hagberg att Cybercom behöver vara försiktiga med att dela 

kontorsytor med andra företag på grund av sekretess och kundinformation. Det är viktigt att 

inte riskera att påverka kundrelationen negativt. Det är alltså svårt för Cybercom att arbeta i 
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co-workinglokaler, men de hyr ut kontorsyta de inte nyttjar till icke-konkurrerande 

verksamheter som i sin tur får dela den öppna ytan. Anmärkningsvärt är att en tredjedel av 

denna yta är uthyrd i andrahand till ett annat IT-företag, därmed har väggar, separata ingångar 

och larm installerats. Anledningen till detta var att Cybercom upplevde att lokalen var för stor 

och de föredrog att arbeta tajtare än att riskera att det skulle eka i lokalen. IT-företaget som hyr 

den andra delen betalar sin hyra till Cybercom, som i sin tur sedan betalar hela hyran till 

Skandia Fastigheter. 

Hagberg nämner andrahandsuthyrningen som en form av kostnadsreducering. För Cybercom 

utgör hyran den största kostnadsposten avseende lokalen och genom att få en intäktsström 

genom andrahandsuthyrningen kunde hyreskostnaden därmed reduceras. 

Kostnadsreduceringar 

Hagberg menar att Cybercom jobbar en del med energieffektiviseringar i kontoret, men att de 

kan bli bättre. I dagsläget regleras elförbrukningen exempelvis genom automatiserade och 

tidsinställda lampor. Energieffektiviseringsinvesteringar är däremot dyra och lönar sig inte att 

genomföra på utgående kontrakt. Dessa görs däremot vid inflyttning till nya lokaler eller vid 

förlängning av befintliga kontrakt, och är något som Cybercom strävar efter då de arbetar 

mycket med hållbarhet. 

Hagberg menar att hållbarheten är viktig för större företag, där de kan skapa värde genom att 

profilera sig som ett miljöföretag. Företag behöver inte vara publika för att detta ska vara 

viktigt, utan många vill kunna visa sin omgivning att de har denna profil för dels externa aktörer 

och dels sina medarbetare.  

Pris 

När Cybercom gjorde flytten från Kungsholmen blev kontoret dyrare, vilket resulterade i en 

mindre kontorsyta. Hagberg menar att den högre hyran var ett bra beslut, då ett mer centralt 

kontor medför bättre kommunikationer för de anställda och därmed en enklare vardag. 

Hagberg menar att det skulle vara praktiskt att kunna köpa tilläggstjänster direkt från 

hyresvärden och att därmed även kunna erhålla dessa till ett lägre pris. Samtidigt påpekar 

Hagberg att det dock finns duktiga externa parter som kan leverera tilläggstjänster bättre. 

 Netlight 

Agnes Jonsson Löfbom, Operations manager 

Jonsson Löfbom har jobbat drygt sex år på Netlight med olika typer av interna projekt som 

gynnar och driver företaget och deras erbjudande framåt. Hon har sedan maj 2017 arbetat som 

projektledare för Netlights framtida flytt till nya kontoret vid Urban Escape som AMF 

Fastigheter förser dem med.  

Kvalitet 

Jonsson Löfbom berättar att det nuvarande kontoret som Hufvudstaden tillhandahåller är 

beläget på en fin adress, samt att kontoret fint och flexibelt. Vidare har det befintliga kontoret 

bra tillgänglighet under kvällar och helger samt finns väktare som patrullerar på kvällar.  

Jonsson Löfbom anmärker att vissa fastighetsägare kräver att evenemang anmäls på förhand 

men Hufvudstaden begär inte det av Netlight, vilket Jonsson Löfbom menar Netlight är 

speciellt nöjda med eftersom de genomför cirka två till tre evenemang i veckan.  

Det är viktigt att kontoret och dess teknologier fungerar som det ska och att det inte inträffar 

några störningar, exempelvis om en hiss inte skulle fungera skulle de påverka de anställdas 

nöjdhet då de förväntar sig att sådant ska fungera. Om Netlight inte kan använda lokalerna som 
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det är tänkt har det än större påverkan på kvalitet än exempelvis kontorets visuella utformning 

eller miljöpåverkan. Netlight förväntar sig att hyresvärden uppfyller deras behov utifrån vad 

de har kommit överens om i kontraktet.   

Jonsson Löfbom påpekar att Hufvudstaden har en kundnära och personlig relation till Netlight 

då fastighetsskötaren befinner sig på plats i byggnaden. Vidare har Hufvudstaden ett 

kundtjänstnummer som är aktivt dygnet runt, vilket möjliggör en snabb service. Möjligheten 

att ringa till Hufvudstadens serviceavdelning anser Jonsson Löfbom är bättre än att behöva 

mejla in ett ärende, främst då att det går att utförligt förklara ett problem snabbare i ett samtal. 

Urban Escape-byggnaden kommer tillhandahålla olika tjänster och möjligheter via de olika 

hyresgästerna såsom affärer, gym och hotell. En del av AMF Fastigheters erbjudande utgörs 

av parkeringsplatser i källan, omklädningsrum och cykelrum. Även på taket av byggnaden 

kommer det finnas tillgång till stora ytor, en stor terrass, möteslokaler och restauranger, där det 

kommer finnas möjlighet att abonnera ytorna och möteslokalerna för framtida evenemang. 

Jonsson Löfbom menar att Urban Escape kommer tillhandahålla fler möteslokaler som är mer 

eftertraktade än de som Hufvudstaden tillhandahåller.  

Bidragande faktorer till varför Netlight valde Urban Escape var bland annat att det kommer 

finnas omklädningsrum för de anställda, att kontoret kommer ha högt i tak och att det kommer 

vara beläget i en storstadsmiljö. Jonsson Löfbom menar även att Urban Escape är 

värdeadderande för Netlight på grund av att det är beläget på en utmärkande adress med bra 

kommunikationer, byggnaden kommer även vara visuellt framträdande och ha en 

hållbarhetsfokusering. Vidare påvisar Jonsson Löfbom att ett nybygge har flera fördelar såsom 

att det kommer vara mer energisnålt, modernare och högre kvalitet än vad en renovering av än 

äldre byggnad skulle kunna erbjuda. Exempelvis har det nuvarande kontoret väldigt tjocka 

väggar som interfererar med telefonsamtal. 

Det är idag fler anställda som är intresserade av miljöfrågor kring kontoret, de vill exempelvis 

kunna få tillgång till förbrukningssiffror och veta att de befinner sig på ett kontor/företag som 

bryr sig om hållbarhet. Jonsson Löfbom menar att det har blivit en del av kulturbyggandet att 

som anställd kunna säga att ens företag bryr sig om miljön. Netlight vill därmed inkludera 

hållbarhet som aspekt kring alla deras beslut.  

AMF Fastigheter har inte offentliggjort all informationen kring Urban Escape så Netlight vet 

inte helt hur Urban Escape kommer vara utformat. Netlight vet exempelvis inte om AMF 

Fastigheter kommer agera förvaltare eller om det kommer vara någon annan part. Jonsson 

Löfbom berättar dock att Urban Escape kommer erbjuda en gemensam receptionstjänst i 

entrén, men saknar insikt om dess utformning. Hon anser att det är viktigt att allt i lokalen 

fungerar på ett bra sätt. Den nya receptionstjänsten nämns som ett spännande koncept som 

måste fungera väl då det måste vara lätt att komma in på kontoret. 

Anpassningsbarhet 

Anpassningsbarhet är för Netlight att de ska kunna mötas med hyresvärden gällande Netlights 

kontor, men också att Netlight respekterar fastigheten och lokalen. Jonsson Löfbom menar att 

Netlight brinner för deras kontor och vill vara med på detaljnivå kring anpassningar. 

Anledningen till att Netlight byter fastighetsförvaltare är inte på grund av missnöje utan på 

grund av lokalportföljen. Enligt Jonsson Löfbom är Netlight nöjda med Hufvudstaden vilket 

har resulterat i ett långt samarbete med dem. Netlight hade därmed först en dialog med 

Hufvudstaden kring en framtida lokal. När Hufvudstaden inte kunde förse Netlight med ett det 

kontoret de önskade, anlitade de en mäklare som utifrån ett antal parametrar fick i uppdrag att 

identifiera ett lämpligt kontor. Parametrarna som var viktigast preliminärt var kontorets 

belägenhet och storlek i förhållande till en budget. 
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Jonsson Löfbom anser att det ska ingå en slags flexibilitet från förvaltaren, men att flexibilitet 

kommer ofta med en kostnad. I den nya lokalen har Netlight flyttat väggar och lagt till ljus och 

Netlight förväntar sig att fastighetsförvaltaren lyssnar på Netlights förslag för att erbjuda en 

vägledning så att det faktiskt blir bra. Det är alltså viktigt att kunna ha en dialog för att komma 

fram till den bästa lösningen. Vem som betalar för anpassningskostnader varierar men Netlight 

har erhållit investeringsbidrag samt rabatt från AMF Fastigheter gällande deras kontor i Urban 

Escape.  

Jonsson Löfbom menar att ett flexibelt kontor handlar om tillgängligheten, att man kan använda 

kontoret under helger och kvällar. Netlight vill också ha anpassningsbara ytor, det vill säga 

kunna anpassa kontoret efter de årstider då fler konsulter befinner sig på kontoret samt när 

konsulterna är ute på uppdrag hos kund. 

Netlight har diskuterat om att dela kontorsytor med andra företag, men kommit fram till att 

samhörigheten är viktig för dem vilket gör att de vill ha sina egna lokaler. Däremot kommer 

Netlight hyra ut en del av sin nya lokal de tre till fem första åren i andrahand, för att sedan ta 

över denna lokal. Jonsson Löfbom tror att den extra ytan antagligen kommer att hyras ut till ett 

mindre företag.  

Netlight vill arbeta med företag som har en etnisk och moralisk verksamhet, Jonsson Löfbom 

tror exempelvis inte att Netlight hade velat hyra en lokal av ett cigarettföretag. Jonsson Löfbom 

belyser även betydelsen och en viss eftertänksamhet gentemot framtida arbetspartners, 

exempelvis är det viktigt att vet om de har en bra ekonomi och inte kommer gå i konkurs.  

Den geografiska placeringen av kontoret påverkar valet av lokal väldigt mycket. Detta är 

viktigt då Netlight är ett konsultbolag med kunder runt om i hela Stockholm. Netlight kommer 

aldrig flytta ut till Kista, då man det är för långt ifrån medarbetarna bosatta söder om staden. 

Den geografiska placeringen var det första de tittade på vid valet av det nya kontoret. Netlight 

undersökte vilka tunnelbanelinjer, restauranger och klädbutiker som fanns i områdena och kom 

slutligen fram till ett mindre område i centrala Stockholm. Omnejden påverkade också valet av 

nya kontoret, då området kommer bli ett IT-mecka med hyresgäster som Spotify, Facebook, 

Kindred och EQT. 

Netlight vill ge sina medarbetare möjligheten att vistas i bra miljöer, varvid terrassen på Urban 

Escape kommer att bli ett bra exempel på en sådan miljö. På terrassen kommer medarbetarna 

även kunna ta Instagrambilder och liknande, något Jonsson Löfbom menar är värdeadderande 

för dem. Det upplevda värdet skapas då människor i dagens samhälle är mer mån om deras 

image och att deras vardag, samt arbetsliv, framstår som väldigt utmärkande.  

Kostnadsreduceringar 

Jonsson Löfbom menar att Netlight förväntar sig att Urban Escape ska vara i framkant gällande 

hållbarhetsteknik. Urban Escape är exempelvis ett Lead-certifierat och har teknik som 

möjliggör att fastigheten kommer att kunna ta hand om dagvattnet, vilket Netlight förväntar sig 

leder till kostnadsreduceringar. Jonsson Löfbom förväntar sig att det ska finnas någon slags 

uppföljning gällande förbrukningen av huset, att det ska gå att ta del av denna information. Hon 

lägger däremot till att det inte får bli en överbelastning av denna information. Netlight vill 

gärna kunna få en energiplanläggning från fastighetsförvaltaren en gång per år för att se hur 

kontoret/huset förhåller sig till de miljömål som är bestämda samt vad som kan förbättras. 

Netlight önskar även erhålla återkoppling kring miljömålen då de förväntar sig att byggnaden 

är självförsörjande. Anges menar att Netlight skulle vara villiga att betala extra för denna typ 

av information, då Netlight vara medvetna om försörjningen och förbrukningen då de börjar 

bli så pass stora och att ytan är så pass dyr. 
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Pris 

Pris hade en stor påverkan vid valet av kontor. Det nya kontoret innebär att hyran blir högre. 

Vissa tjänster kommer bli tvingade kostnader i Urban Escape, exempelvis de nya 

kontorstjänsterna. Det står inte i kontraktet någonstans att denna kostnad är tvingad, men 

Jonsson Löfbom menar att de ändå kommer att bli det. I och med den höga hyran förväntar sig 

Netlight en bra service, snabb återkoppling och en bra säkerhet i huset, samt att mycket ska 

ingå i grunderbjudandet. 

När Netlight valde kontoret undersökte de på totalkostnaden över lag. Detta är ett av de dyraste 

kontoren i Stockholm, men kontoret passar dock bra på grund av Netlights hållbarhetsprofil 

vilket också påverkar slutpriset i slutändan. Netlight förväntar sig att byggnaden ska hålla under 

en längre tid i och med att det är ett nybygge, vilket också är en faktor till att de kan betala ett 

högre pris. Hållbarhet rankas högt i valen av kontor, då det är en del av profilering och 

kulturbyggandet. Huset lokalerna och läget är däremot viktigare vid valet.   

 Centigo 

Stephan Ehrhardt, Partner/Head of Business Unit Project Excellence, Centigo 

Ehrhardt har jobbat på Centigo i tolv år och har varit lokalansvarig för koncernen Business 

Wellness Group. Det var därmed Ehrhardt som var ytterst ansvarig för gruppens flytt till deras 

befintliga kontor i Stockholm. I texten nedan nämns för enkelhetens skull Centigo men det är 

hela Business Wellness Group som omfattas.   

Kvalitet 

Centigo har en kontorsansvarig som träffar fastighetsägarens fastighetschef en gång i halvåret 

och när det uppstår ett problem. Ehrhardt upplever att Vasakronan är relativt snabba att svara 

och åtgärda felanmälningar men att återkopplingen av åtgärden kunnat fungera bättre. Ehrhardt 

anmärker dock att han själv inte gjort någon felanmälan på över ett år så detta kan ha ändrats. 

Vidare anser Ehrhardt att om fastighetsägare identifierat, åtgärdat och informerat om störningar 

eller fel som inte felanmälts, skulle det visa på initiativkraft. 

När Ehrhardt sökte efter ett nytt kontor för Centigos räkning kom han i kontakt med många 

olika fastighetsägare. Vid en av dessa kontakter fungerade inte personkemin mellan honom 

som kund och fastighetsägaren som leverantör, vilket resulterade i att Centigo valde att inte gå 

vidare med det fastighetsbolaget. Ehrhardt säger att magkänsla och förtroendegivande på 

personnivå spelar stor roll, speciellt när det handlar om så mycket pengar som ett större 

hyresavtal i Stockholms innerstad innebär. Vasakronan lyckades väl på personkemin och hade 

lagt ner mycket kraft för att det skulle fungera. De delade Centigos grundläggande värderingar 

och hade ett motsvarande beteende.  

Vasakronans erbjudande till Centigo innefattar enbart lokalen och inga övriga 

fastighetstjänster. Det anser Ehrhardt är olyckligt och har försökt förmedla det till Vasakronan 

vid några tillfällen. Han påpekar att Vasakronan borde erbjuda mer rådgivning inom alla 

fastighetsfrågor. De är synnerligen kompetenta inom området och borde därför vara väl lämpad 

att kunna ge sådan service.  

Ehrhardt påstår att när ett företag ska flytta in i en ny lokal så tillhandahålls generellt inget mer 

än lokalen i sig, exempelvis måste företaget som flyttar in identifiera andra leverantörer som 

kan tillhandahålla bland annat brandskydd, kontorsstädning och bevakning. Ehrhardt påpekar 

att om Vasakronan, fastighetsägaren till deras lokaler, erbjudit dessa typer av tilläggstjänster 

hade det troligen varit aktuellt att köpa detta av dem. Rimligen borde Vasakronan, som är 

Sveriges största fastighetsägare, kunnat pressa priserna på dessa tilläggstjänster om de skulle 

upphandla detta för alla deras fastigheter.  
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Eftersom Centigo hyr en relativt exklusiv lokal förväntas det att kontoret fungerar felfritt, det 

ska med andra ord inte ske några längre störningar som kan påverka deras verksamhet. Vidare 

menar Ehrhardt att feedback i alla former är svårt, men all kundvetenskap säger att när ett 

klagomål åtgärdas på ett professionellt sätt så är du mera nöjd med din leverantör efter 

klagomålet än innan.  

Ehrhardt anser att tilläggstjänster avsedda för medarbetarna såsom kemtvätt inte är aktuella för 

Centigo, på grund av bolagets lönemodell.  

Anpassningsbarhet 

Innan inflyttningen förhandlade Centigo och Vasakronan om anpassningen av kontoret. 

Skanska var entreprenören som genomförde renoveringen och ombyggnaden av Klara C där 

Centigo skulle flytta in. Ehrhardt berättar att anledningen till varför Vasakronan behövde 

godkänna Centigos önskemål är att de äger lokalen och Centigo enbart hyr den. Vidare menar 

han att en kontorsanpassningsbarhet beror till stor del på fastigheten, det kan exempelvis finnas 

konstruktionshinder på grund av fastighetens ålder och konstruktion.  

Ehrhardt berättar att det egentligen endast var inför Centigos inflyttning som fastighetsägaren 

erbjöd någon typ av rådgivning, i det fallet hölls workshops där de tillsammans kom överens 

om kontorets optimala utformning för Centigos verksamhet. Kontoret skulle vara dynamiskt, 

aktivitetsbaserad och uppmuntra de anställda att vilja arbeta på kontoret. Centigo kallar det 

nedslagsplatser när du som anställd kan anlända och inom några minuter vara uppkopplad och 

kan påbörja eller fortsätta din arbetsdag. Kontoret ska även vara en mötesplats som uppmuntrar 

till spontana möten, både för anställda och kunder.   

Ehrhardt nämner också att förtidsanpassningen kunde moderniseras och förenklas ytterligare 

då en hyresgäst har svårare att förstå och tolka en blue print jämfört med en förvaltare. När 

Ehrhardt påpekade att han önskade en tredimensionell ritning kunde Vasakronan erbjuda detta 

till ett ganska högt belopp. Ehrhardt kontaktade då en vän som kunde genomföra arbetet 75 

procent billigare, men trots detta var Vasakronan i det här fallet inte intresserade av ett framtida 

samarbete med den billigare leverantören.  

Centigo har startat ett icke-vinst drivande bolag som erbjuder utlåning av deras konferensrum 

(meetrd.se), vars syfte från början var att de juniora konsulterna skulle få arbeta med ett projekt 

inom delningsekonomi. Projektet resulterade i en digital plattform som möjliggör 

konferensrumsuthyrning via en hemsida. I dagsläget är det ett 50-tal entreprenöriella företag 

som ingår i plattformen. Ehrhardt menar att anledningen bakom hemsidans framgång är dess 

billiga och fördelaktigt pris jämfört med de konkurrerande alternativen. Det är främst via word 

of mouth som konceptet har spridits, där användare av konceptet rekommenderat det vidare till 

sina kunder. Ehrhardt påvisar att han själv använder sig av kunders konferensrum när han är 

resande och anser att det är trevligare än att exempelvis arbeta i lokaler som hyrs ut av 

exempelvis hotell eller konferensanläggningar.  Han menar även att det är läget som är viktigast 

vid valet av konferensrum.  

När Centigo valde sitt nuvarande kontor var den geografiska placeringen viktigast. Det 

framgick utifrån intervjuer med medarbetare som ansåg att de inte ville flytta ifrån det område 

som det tidigare kontoret var placerat. Medarbetarna ansåg att det dåvarande läget var mest 

tilltalande i from av bra omnejd och kommunikationer. Kommunikationer är absolut viktigast, 

med närhet till tunnelbana, flygbussar och Arlanda express. Ehrhardt påpekar vidare att det inte 

fanns möjlighet att behålla det gamla kontoret, då det inte fanns möjlighet att utöka lokalerna.  
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Kostnadsreducering 

Ehrhardt påpekar att kostnadsreduceringar alltid är intressanta så länge det inte innebär en 

avsaknad av bra kvalitet. Generellt förknippas låga kostnader ofta med dålig kvalitet. När det 

är högkonjunktur är det generellt få företag som anser att kostnadsbesparingar har någon större 

betydelse. Däremot när det är lågkonjunktur behöver bolag förädla varje kostnadsaspekt som 

berör deras verksamhet.  

Kontoret och byggnaden Centigo är beläget i idag är klassificerat med platinacertifikat vilket 

medför att Centigo får väldigt låga energikostnader. Det finns sensorer i alla rum som 

exempelvis reglerar temperaturen beroende på antalet personer som befinner sig där. 

Hållbarhetsaspekten var viktig vid kontorssökandet då många medarbetare är miljömedvetna. 

Det var däremot inte en avgörande aspekt att ha platinacertifikatet på fastigheten, men när 

Centigo väl valt lokal ansågs det vara en bonus. Ehrhardt menar att Centigo förutsatte att ett 

relativt nybyggt hus var miljömärkt. Vidare påpekar Ehrhardt att fördelen med ett 

miljöanpassat kontor är driftkostnader oftast blir lägre. 

Pris 

Ehrhardt berättar att lokalen är den enskilt största utgiften efter lönekostnaden för Centigo. 

Vasakronan är koncernens största leverantör och det är hans förhoppning att fastighetsägarens 

engagemang att bygga kundvärde ska var stort. Ehrhardt menar att det finns stora pengar att 

tjäna om fastighetsförvaltaren inser värdet i ett långsiktigt samarbete, då Centigo exempelvis 

alltid kommer vilja ha kontor belägna centralt i innerstäder och är ett konstant växande bolag.  

Ehrhardt påpekar att Centigos lönsamhet är på topp, därför var pris inte den viktigaste faktorn 

i beslutet kring kontor. Ehrhardt menar att priset kanske stod för 40–50 % av beslutet men inte 

mer. Kontoret och kontraktet var en bra affär för Centigo och Vasakronan. 
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8 ANALYS OCH TOLKNING 

Följande stycke avser att utforska hur kundvärde skapas i kontorslokaler. I analysen 

tillämpades en kvalitativ innehållsanalys, där intervjusammanställningarna från empirin bröts 

ner till mindre delar för att sedan kategoriseras och matchas med analysmodellen. Den första 

nedbrytningen, den öppna kodningen, kan ses i Bilaga 3 där återkommande begrepp ur empirin 

identifierades. Utifrån empirin framgick det att fastighetsförvaltarna hade en bra förståelse av 

hyresgästernas behov, vilket bekräftades då intervjusammanställningarna med fastighets-

förvaltarna överensstämde med hyresgästernas intervjusammanställningar. Detta tydliggörs i 

den genomförda kodningen, och innebär därmed att intervjuobjekten kan ses som en homogen 

grupp avseende kunskapen om kundvärdet i kontorslokaler. Nedan följer en djupare 

beskrivning av de begrepp som nämns i Bilaga 3 och deras koppling till den framtagna 

analysmodellen. 

8.1 KVALITET 

Kvalitet i analysmodellen utgörs av de tre olika underfaktorerna påtaglighet, pålitlighet och 

försäkran. Avsnittet avser att besvara på den preciserade frågeställningen: 

Vilka underfaktorer av kvalitet påverkar kundvärde och hur viktigt 

är det i kontexten? 

 

Frågeställningen ska i sin tur besvaras med underfrågorna ”Hur påverkar och skapar 

påtaglighet, pålitlighet och försäkran kundvärde?” 

 Påtaglighet 

I analysmodellen definieras påtaglighet hos tjänster som leverantörens fysiska fastigheter, 

verktyg och personal, och är den faktorn som kunden i sin helhet kan se innan första köpet.  

Empirin visar ett mer komplext mönster än analysmodellen gällande påtaglighet, då 

kontorslokaler medför ett stort utbud av tjänster. En bakomliggande faktor för den upplevda 

kvaliteten grundar sig i att hyresgäster bygger sitt varumärke med sitt kontor, då kontoret 

reflekterar företagets profilering för både interna och externa intressenter som kunder och 

potentiell ny personal. Faktorn signifikans ställer höga krav på påtagligheten kring de attribut 

som interna och externa intressenter kan observera, där attributen främst är lokalens utformning 

och materialval, geografisk placering, andra hyresgäster i omnejden och miljöcertifiering. En 

generell bild finns i att det är prestigefullt att ha sitt kontor beläget i innerstaden, där många 

hyresgäster inte kan tänka sig att sitta i en annan stadsdel på grund av deras varumärke och 

profilering. Generellt vill den yngre generationen arbeta centralt, vilket leder till att om 

företagen vill kunna rekrytera rätt kompetens behöver de befinna sig centralt för att öka 

attraktionskraften. Hufvudstaden anser exempelvis att ett ökat värde för kunden gällande 

lokalen är rekryteringskraften den frambringar.  

Fastighetsförvaltarens närvaro i fastigheten är en ytterligare aspekt av påtaglighet som bidrar 

till hyresgästernas upplevda kvalitet. Den fysiska närvaron beskrivs som en psykologisk 

aspekt, där tekniker som utför servicetjänster ibland bara behöver visa sig för hyresgästerna för 

att de ska nöjda med servicen. Denna typ av närvaro är så pass viktig att lokalen inte alltid 

behöver vara i perfekt skick för att hyresgästen ska uppleva en hög kvalitet.  
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 Pålitlighet  

I analysmodellen definieras pålitlighet som förmågan att utföra tjänster tillförlitligt och exakt. 

Faktorn anses vara den mest kritiska för kvaliteten och är en av de två signifikant viktigaste. 

Empirin går i linje med analysmodellens definition av pålitlighet, där störningar i de funktioner 

kring kontoret som hyresgästerna förväntar sig fungera har en stark negativ påverkan på den 

upplevda kvaliteten. Funktioner som inneklimatet på kontoret, rätt temperatur och ventilation, 

hissar, städning av allmänna ytor och andra grundläggande tjänster är kritiska för att 

hyresgästerna ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Cybercom menar exempelvis att om 

arbetsmiljön inte är tillräckligt bra kommer deras leveranser till kund påverkas negativt. 

Anmärkningsvärt är att när basfunktionerna fungerar väl genereras inget ökat kundvärde, då 

hyresgästerna inte uppmärksammar dessa förutom när de faktiskt inte fungerar.  

 Försäkran 

I analysmodellen definieras försäkran som kunskapen och kompetensen hos leverantörens 

personal och deras förmåga att inspirera och förmedla trovärdighet. Faktorer som 

kommunikation, kredibilitet, säkerhet, kompetens och artighet ingår i försäkran. 

Försäkrans signifikans på den upplevda kvaliteten ses i empirins avsnitt om hyresgästers 

felanmälningar och fastighetsförvaltarens förmåga att hantera dessa.  Hyresgästerna värdesätter 

en tydlig återkoppling i varje steg av felanmälningsärendet, där återkopplingen till och med 

kan öka den upplevda kvaliteten mer än att faktiskt åtgärda problemen. Ett konkret exempel är 

fallet med Hufvudstadens hyresgäster, där de hyresgäster som faktiskt felanmält är de som är 

mest nöjda med sitt kontor och sin fastighetsförvaltare på grund av snabb och personlig 

återkoppling. I dessa fall har alltså försäkran haft en större påverkan på kvaliteten än 

pålitligheten, då störningar kring basfunktionerna faktiskt har inträffat. En ytterligare viktig 

dimension kring felanmälningsprocessen är att en dialog uppstår så att felanmälandet faktiskt 

åtgärdas korrekt. I Klöverns fall har hyresgästerna inte haft möjligheten att kunna smidigt 

utvärdera felanmälandet eller att lämna utförliga svar. Det har resulterat i att hyresgästerna 

felanmält samma ärende upprepade gånger då Klövern inte ansett att ärendet varit avslutat, 

vilket har haft en stor negativ påverkan på den upplevda kvaliteten. 

Ett återkommande problem som uppstår i kommunikationen mellan hyresgästen och 

fastighetsförvaltaren är kring kommunikationskanaler. Oftast har hyresgästen en intern 

kontaktperson gällande lokalfrågor, vilket bildar en flaskhals i informationsspridningen. Detta 

problem har delvis lösts genom digitaliserade informationsutskick, där digitala skyltar i 

fastigheter samt webb- och mobilapplikationer fungerar som en kommunikationskanal för de 

anställda hos hyresgästerna som vill ta del av information gällande fastigheten. 

Anmärkningsvärt är att hyresgästerna fortfarande föredrar att hantera kommunikationen 

avseende serviceärenden via telefon och mejl, då dessa kanaler anses vara snabbare, mer 

utförliga och personliga.  

 Vilka underfaktorer av kvalitet påverkar kundvärde och hur viktigt 

är det i kontexten? 

 

Tabell 17 - Hur kvalitet påverkar kundvärde 
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Kvalitet  

Påtaglighet Allt som stärker kundernas varumärke, bidrar till deras 
profilering och ökar attraktionskraften för rätt kompetens  

Att fastighetsförvaltarna visar en fysisk närvaro i fastigheterna 

Pålitlighet Att inga störningar i fastigheten sker som stör kundernas 
kärnverksamhet 

Försäkran Transparent, personlig och snabb återkoppling kring 
serviceärenden 

Tydliga och smidiga kommunikationskanaler 

 

8.2 ANPASSNINGSBARHET 

Anpassningsbarhet i analysmodellen utgörs av de fyra underfaktorerna kundfokusering, 

medskapande, massanpassning och flexibilitet. Avsnittet avser att besvara på den preciserade 

frågeställningen: 

Vilka underfaktorer av anpassningsbarhet påverkar kundvärde och hur viktigt 

är det i kontexten? 

 

Frågeställningen ska i sin tur besvaras med underfrågorna ”Hur påverkar och skapar 

kundfokusering, medskapande, massanpassning och flexibilitet kundvärde?” 

 Kundfokusering  

I analysmodellen definieras kundfokusering som i vilken utsträckning ett företag koncentrerar 

på sina kunders behov. Andra aspekter som utgör kundfokuserade företag är värdeadderande 

service, leverantörens förmåga att förstå och anpassa sig efter kunden samt en aktiv 

kommunikation. 

Empirin visar betydelsen av personliga kommunikationsvägar, där hyresgästerna värdesätter 

personliga relationer med sin fastighetsförvaltare. En av anledningarna till att många 

hyresgäster fortfarande ringer in felanmälningar är för att de föredrar den personliga kontakten 

över en statisk digital kommunikation. Digitala verktyg som ersätter den personliga kontakten 

kan alltså få en negativ påverkan på det upplevda kundvärdet. Vasakronans har insett detta och 

vill därför inte ersätta den personliga kontakten med en helt digitaliserad kontaktväg, även fast 

de tror att denna kontaktväg kommer bli vanligare i framtiden. Även AMF Fastigheter är 

medvetna om detta och försöker efterlikna den personliga kontakten i digital form genom en 

personifierad användning av deras applikationer. Värdet av relationer ställer också högre krav 

på att fastighetsförvaltaren har en konsekvent servicepersonal, som kan fokusera på sina 

hyresgäster och lära känna deras nya behov och preferenser.  

Ett kundbehov som fastighetsförvaltarna inte anpassar sig efter idag är kortare och mer flexibla 

kontraktstider. Företag minskar och växer till en hög grad idag och generellt har branschens 

omflyttningshastighet ökat. Det existerar ett glapp i det generella kontorserbjudandet på 

fastighetsmarknaden mellan kontorshotellen och tre- till femårskontrakten, där det senare 

upplevs för statiskt. Oftast får hyresgästerna köpa sig ur befintliga kontrakt när kontoret inte 

passar företagets storlek längre. Vasakronan och Hufvudstaden har identifierat behov av ett 

mellansegment och lanserat koncepten Smart & klart respektive Redo, både nyckelfärdiga 

koncept för en månadshyra. Problematik uppstår då det är extremt låga vakansnivåerna i 
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kontorslokaler i Stockholm. Bristen av kontorsutbud har resulterat i att Hufvudstaden hellre 

hyr ut kontor via de statiska kontrakten då efterfrågan fortfarande finns samtidigt som statiska 

kontrakten genererar garanterad inkomst under en längre period. En reaktion på de statiska 

kontrakten är andrahandsuthyrning av kontorslokaler. Samtliga intervjuade hyresgäster hyr 

antingen ut eller ser över möjligheten att hyra ut delar av sin kontorslokal, eller hyr in sig i 

andra företags kontorslokaler. I dessa fall har hyresgästerna hyrt kontorslokaler som de tänker 

växa in i och har därmed ett kontor som under början av kontraktstiden är för stort. Detta är 

problematiskt då kontorsuthyrning inte är en del av hyresgästernas kärnverksamhet, där 

resurser får i onödan läggas på annat än kärnverksamheten.  

 Medskapande 

I analysmodellen definieras medskapande som involveringen av kunden i 

utvecklingsprocessen av en produkt. Genom att innovera och utveckla tillsammans med 

kunden, kan identifiering och kvantifiering av hur kundvärdet skapas göras tidigare och 

enklare. Dessa samarbeten och partnerskap kan också långsiktigt medföra tillgång till nya 

kunder och mer lärdomar. 

I empirin framgår det att det generellt sker en förhandling kring kontorets utformning när 

hyresgäster ska flytta in i ett nytt kontor. För hyresgästerna är det en förutsättning att få 

möjligheten till specifika kontorsanpassningar efter sina behov, önskemål och budget, där 

förhandlingen med fastighetsägaren bestämmer vilka anpassningar som realiseras. 

Hyresgästerna kan i detta skede dra nytta av fastighetsägarens kompetens för att få vägledning 

till den optimala kontorslösningen och därmed förenkla inflyttningsprocessen. I denna 

förhandling sker en typ av medskapande, där båda parter diskuterar fram vilken lösning som 

kommer att passa hyresgästen bäst och samtidigt vara realiserbar.  

I vissa fall kan även fastighetsägaren stå för ombyggnationskostnaderna. I de flesta fall leder 

detta till en typ av avbetalningsplan där hyresgästerna får en högre månadshyra, men undantag 

kan göras där hyresgästen istället erhåller ett investeringsbidrag. Atrium Ljungberg gör 

exempelvis dessa typer av undantag ifall de har en bra och relation med hyresgästen eller om 

de tror på ett visst företag, individ eller idé.  

 Massanpassning  

Analysmodellen definierar massanpassning som ett komplext koncept som handlar om att vara 

kundfokuserade och erbjuda varierade och individuellt anpassande erbjudanden till den låga 

kostnaden av standardiserade massproduktionssystem. Alla marknader är däremot inte 

lämpade för massanpassning, som fungerar bäst på marknaderna som kännetecknas av nya 

teknologiska innovationer, minskande produktlivscykler och frekventa ändringar av 

kundbehov. Även ytterligare utmaningar medföljer vid implementation av 

massanpassningssystem för tjänster. 

Empirin visar en typ av massanpassning i den proaktiva marknadsanpassningen som 

fastighetsägarna gör på sina kontorslokaler innan den visas för potentiella hyresgäster. Den 

proaktiva marknadsanpassningen skiljer sig från analysmodellens definition, då 

kontorsmarknaden inte kännetecknas av teknologiska innovationer eller minskande 

produktlivscykler. Däremot har kontorsmarknaden frekventa ändringar av kundbehov då 

hyresgäster minskar och växer, samt att hyresgästernas anställda har en större mobilitet idag. 

Detta har ställt krav på multifunktionella planlösningar som enkelt kan individuellt anpassas, 

vilket medför lägre anpassningskostnader för hyresgästen. Fastighetsförvaltaren kan därmed 

utföra en generell multifunktionell anpassning av kontoren med hållbara materialval redan 

innan hyresgästen flyttar in, vilket också medför kortare inflyttningsprocess för hyresgästen. 

Ett problem uppstår dock i innerstadens äldre fastigheter, där det finns begränsningar för vilka 
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ombyggnationer som kan göras på grund av omodern fastighetsgrund. Ett problem uppstår 

dock i innerstadens äldre fastigheter, där begränsningar för vilka ombyggnationer som kan 

göras finns som en följd av äldre fastighetsgrund. 

 Flexibilitet 

Analysmodellens definition av flexibilitet är att den avser den fysiska arbetsplatsen, dess 

funktionella funktioner och finansiering, där en ökad flexibilitet kan medföra en ökad 

lönsamhet. Olika strategier för ökad flexibilitet är bland annat optimering av arbetsyta, leasing, 

längd av leasingvillkor och användningen av virtuella och flexibla arbetsytor. Flexibilitet kan 

även avse kontorets geografiska placering, där olika personer har olika preferenser vad de anser 

är den optimala placeringen av kontor. 

Som tidigare nämnt har hyresgäster idag snabbt förändrade behov till en följd av att företag 

minskar och växer i en snabbare takt. Hyresgästernas anställda har också en större mobilitet 

idag, vilket tydligt märks på de intervjuade hyresgästerna vars konsulter ofta är ute på uppdrag. 

Detta ställer krav på att kontoret ska fungera väl för varierade besättningsgrader, både när få 

och många medarbetare är på arbetsplatsen. Behovet av yteffektiviserade kontor har alltså blivit 

stort, där öppna och multifunktionella planlösningar är något som eftertraktas. Behovet ses 

också som en drivkraft till co-working, något som generellt ses som mer attraktivt för mindre 

bolag. I co-workingytorna kan företag smidigare betala för antalet arbetsplatser och därmed en 

bättre yteffektivisering. Större bolag vill däremot gärna ha ett eget kontor på grund av sitt 

varumärke och eventuell sekretess, men även olika transparensnivåer på kontoret. Det finns ett 

värde av informationsdelning för större företag och en vilja från medarbetarna att sitta i helt 

transparenta miljöer för vissa typer av arbetsuppgifter, vilket alltså medför ett intresse för ett 

uppdelat kontor med dels egna ytor och dels co-workingytor.  

Kontorets geografiska placering påverkan har delvis redan nämnts under kvalitetsavsnittet, där 

placeringen har en stor påverkan på hyresgästers varumärke och profilering. Utöver denna 

aspekt nämns närheten till kommunikationer som en viktig faktor, helst spårbundna så att 

medarbetare och kunder enkelt kan ta sig till och från kontoret. Även omnejden har en 

påverkan, där dels närheten till kunder och dels närheten till kringtjänster som restauranger och 

butiker anses vara viktigt. Intressant är att dessa kringtjänster redan är befintliga i innerstaden, 

men i stadsdelarna utanför innerstaden är det viktigt för fastighetsägarna att kunna bygga upp 

ett tjänstekluster, som medarbetarna hos hyresgästerna då får ett kortare avstånd till. 

 Vilka underfaktorer av anpassningsbarhet påverkar kundvärde och hur viktigt 

är det i kontexten? 

 

Tabell 18 - Hur anpassningsbarhet påverkar kundvärde 
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Anpassningsbarhet  

Kundfokusering Personliga, icke-standardiserade kommunikationsvägar 

Kortare och mer flexibla hyreskontrakt 

Medskapande Kortare och billigare inflyttningsprocesser 

Massanpassning Yteffektiviserade och multifunktionella arbetsplatser 

Flexibilitet Yteffektiviserade och multifunktionella arbetsplatser  

Kringtjänster i kontorets omnejd som förenklar vardagen för 
medarbetarna 

Kommunikationsförbindelser till kontoret 

8.3 KOSTNADSREDUCERING 

Kvalitet i analysmodellen utgörs av de två olika underfaktorerna monetära och icke-monetära 

kostnadsreduceringar. Avsnittet avser att besvara på den preciserade frågeställningen: 

Vilka underfaktorer av kostnadsreducering påverkar kundvärde och hur viktigt 

är det i kontexten? 

 

Frågeställningen ska i sin tur besvaras med underfrågorna ”Hur påverkar och skapar monetära 

och icke-monetära kostnadsreduceringar kundvärde?” 

 Monetära kostnader 

Analysmodellen förklarar att monetära kostnader behandlar kostnadsreduceringar som kan ske 

genom exempelvis genom att minimera anskaffningskostnader och operationella kostnader, 

samt att utnyttja arbetsplatsen mer effektivt. Företag kan mäta dessa reduceringar i sin fastighet 

genom mätetal som beläggningsgrad per kvadratmeter, anställd eller affärsenhet. Andra mer 

generella kostnadsposter som kan reduceras är transportkostnader, lagerkostnader, 

orderhanteringskostnader och inspektionskostnader. 

Intresset för yteffektiviseringar nämns under anpassningsbarhetsavsnittet, men empirin visar 

också att beläggningsgraden kan effektiviseras via fastighetsdata som en del 

fastighetsförvaltare har tillgång till. Exempelvis har Vasakronan hjälp Ericsson med en lösning 

där Ericsson kan se i realtid vilka utrymmen på kontoret som används, för att kunna 

effektivisera hela användandet av kontoret. Fabege kan erbjuda sina hyresgäster data på hur de 

utnyttjar sina lokaler, vilka entréer som används, vilka ytor som är överbelastade och vilka som 

inte används alls. Trots hyresgästernas intresse av yteffektiviseringar och tillgången till data på 

hur detta optimalt kan uppnås, är intresset för denna data generellt väldigt låg. Det låga intresset 

kan bero på en oförståelse för vad de ska använda datan till, vilket är ett tecken på en bristande 

påtaglighet som nämns under kvalitetsavsnittet. För vissa hyresgäster är denna data inte 

relevant, exempelvis i Solidifys fall där deras medarbetare knappt befinner sig på kontoret.  

En annan typ av effektivisering av beläggningsgraden är att utnyttja kontoret med olika 

hyresgäster under olika tider, exempelvis att lokalen fungerar som kontorslokal mellan 08:00 

och 17:00 och nattklubb på kvällen. Hyresgästerna värdesätter dock generellt att ha tillgång till 

kontoret utanför arbetstid, exempelvis vill Netlight kunna arrangera evenemang på kvällarna 

och värdesätter att kunna komma och gå till kontoret när de vill. Det finns däremot potential 

kring tidsrestrikterad uthyrning av mobila arbetsplatser, där Vasakronans samarbete med 
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Palaver är ett bra exempel där restauranglokaler hyrs ut som aktivitetsbaserade kontor mellan 

14:00 och 18:00. 

Även intresset för energieffektiviseringar är lågt från hyresgästerna. Värdet för 

energieffektiviserande investeringar tillfaller till en högre grad fastighetsägaren, då 

hyresgästernas kontraktstider generellt är kortare än investeringslivscykeln. 

Energieffektiviseringar kräver ofta stora investeringar och lönar sig därmed inte för hyresgäster 

med kortare eller utgående kontrakt, vilket stärks ytterligare av den ökade 

omflyttningshastigheten på marknaden. Även diskrepansen på den löpande kostnaden för 

energin är en anledning för det låga intresset. Energikostnaden är en av fastighetsägarnas 

största kostnader, men för hyresgästerna är energikostnaderna marginella mot hyran.  

 Icke-monetära kostnader 

I analysmodellen behandlar icke-monetära kostnadsreduceringar tid, ansträngning, 

sökkostnader och risker. Vad det beträffar tjänster är det oftast de psykologiska kostnaderna 

som rädsla och osäkerhet de mest smärtsamma kostnaderna. 

I empirin behandlar icke-monetära kostnadsreduceringar främst tidsbesparande tjänster som 

förenklar hyresgästens vardag. Tydligaste exemplet gäller för åtkomsten till 

energiförbrukningsdata. Större och noterade bolag har en rapporteringsskyldighet avseende sin 

energiförbrukning och dessa bolag uppskattar att smidigt kunna erhålla denna data. Denna 

aspekt nämns som anledning till att större hyresgäster har efterfrågat Humlegårdens tjänst 

Green Fingerprint, som informationen smidigt kan exporteras ifrån.  

Ett annat exempel på en tidsbesparande tjänst är fastighetsförvaltares rekommendationer till 

hantverkare och entreprenörer. Genom dessa rekommendationer slipper hyresgästerna själva 

leta upp och jämföra olika hanterverkare, samtidigt som de får en kvalitetsstämpel på grund av 

tidigare uppdrag hos samma fastighetsförvaltare. 

 Vilka underfaktorer av kostnadsreduceringar påverkar kundvärde och hur 

viktigt är det i kontexten? 

 

Tabell 19 - Hur kostnadsreduceringar påverkar kundvärde 

Kostnadsreduceringar  

Monetära kostnader Möjligheten att kunna gå till kontoret utanför traditionell arbetstid 

Mobila och alternativa arbetsplatser 

Icke-monetära kostnader Tidsbesparande effektiviseringstjänster 

 

8.4 PRIS  

Pris i analysmodellen utgörs av de fyra olika underfaktorerna gratiserbjudande, lågpris, 

marknadspris och premiumpris. Avsnittet avser att besvara på den preciserade frågeställningen: 

Vilka underfaktorer av pris påverkar kundvärde och hur viktigt är det i kontexten? 

 

Frågeställningen ska i sin tur besvaras med underfrågorna ”Hur påverkar och skapar 

gratiserbjudande, lågpris och marknadspris och premiumpris kundvärde?” 
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 Gratiserbjudande  

I analysmodellen definieras gratiserbjudande som värdeerbjudanden utan finansiell 

kompensation, vilket även kallas freemium. Istället för traditionella inkomstkällor genereras 

intäkter från reklam eller premiumtjänster. 

Denna kategori av pris framkommer inte som aktuell i empirin för kontorslokalserbjudandet i 

Stockholm. Det finns ingen som använder sig av freemium tjänst-modeller i dagsläget eller kan 

identifiera något som liknar det. 

 Lågpris  

I analysmodellen definieras lågpris som ett pris som är lägre och mer attraktivt än majoriteten 

av konkurrenternas erbjudande. För att företag med lågpris ska vara lönsamt under en längre 

period behöver de effektivisera andra delar i affärsmodellen, som exempelvis vinst från 

komplementära produkter.  

Det framkommer i empirin att det är företag som är priskänsliga ofta väljer kontor utanför 

innerstaden. Det är alltså den geografiska placeringen som har en tydlig påverkan på vilken 

prissättning som används. Lågprissegmentet av kontorslokaler finns utanför innerstaden, där 

områden utan bra förbindelser och tjänstekluster utgör ett ännu lägre pris. Områdena utanför 

innerstaden passar alltså väl för priskänsliga företag, som däremot har en extra betalningsvilja 

för bra förbindelser och tjänstekluster.  

Mindre hyresgäster värdesätter ett lågpriserbjudande som berör facility management-tjänster, 

främst om dessa kan ersätta befintliga tjänster till en lägre kostnad. Dessa tjänster kan erbjudas 

till ett lägre pris då fastighetsägare kan förhandla billigare ramavtal på grund av 

storleksfördelar, där tjänsterna blir billigare ju fler hyresgäster som nyttjar dessa. Exempelvis 

skulle mindre hyresgästerna gärna se att Vasakronan kan agera som en totalentreprenad. 

Anmärkningsvärt är att enbart fastighetsförvaltarna med kontorserbjudande utanför 

innerstaden undersöker deras erbjudande för att kunna inkludera olika tjänster till ett lägre pris 

för deras hyresgäster. Axfast anmärker att intresset i innerstaden är väldigt lågt vad de gäller 

facility management-tjänster samt att dessa tjänster saknar lönsamhet för fastighetsförvaltaren. 

Centigo och Cybercom anser dock att dessa typer av tjänster skulle vara aktuella i innerstaden 

om de kunde erbjudas till ett lågt pris.  

 Marknadspris  

I analysmodellen definieras marknadspris som ett pris med låg avvikelse från majoriteten av 

konkurrerande pris på marknaden, dock kan erbjudandet fortfarande vara attraktivt genom 

andra typer av värdeskapande faktorer.  

Det framgår inte konkret i empirin vad marknadspris är i avseende på fastighetsmarknaden. 

Exempelvis vill bland annat Humlegården vara marknadsmässig med sina hyror trots att deras 

fastigheter är belägna i Stockholm innerstad. Eftersom att analysen avser hela 

Stockholmsområdet blir innerstaden premiumsegmentet, vilket innebär att dessa lokaler har ett 

premiumpris.  

En följd av kommodifieringen av miljöcertifieringar har resulterat i att företag inte är villiga 

att betala extra för dessa. I dagsläget förutsätter potentiella hyresgäster att fastigheter och deras 

kontor uppfyller en viss hållbarhetsnivå. Detta framkommer bland annat av Fabege som påvisar 

att hyresgäster generellt var villiga att betala extra för att hyra en lokal i en certifierad fastighet 

för fem till åtta år sedan, men dessa certifieringar har i dagsläget blivit ett hygienkrav som de 

inte vill behöva betala extra för. Exempelvis var det inte en avgörande aspekt att ha 

platinacertifikatet på fastigheten, men när Centigo väl valt lokal ansågs det vara en bonus. 

Centigo förutsatte dock att huset var miljömärkt då det var ett relativt nybyggt hus. Skandia 
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Fastigheter påpekar också att många företag vill kunna skylta med att de har kontor i hållbara 

hus men att de inte alltid är beredda att betala mer för en högre nivå av hållbarhet. 

Miljöcertifieringen är därmed en aspekt hyresgäster vill betala ett marknadspris för. 

Anmärkningsvärt är att kontorsmarknaden är heterogen och saknar konsensus gällande 

betalningsvilja för hållbarhet, då vissa företag profilerar sig med den.  

 Premiumpris 

I analysmodellen definieras premiumpris som den dyraste priskategorin och uppstår oftast i 

samband med lyxvaror eller med nya innovativa värdeerbjudanden. Köpare inom denna 

kategori är mindre drivna av pris än av kvalitet, prestanda och andra produktegenskaper. 

I marknadsprisavsnittet framgår att kontorslokalerna i innerstaden utgör ett premiumpris. Det 

kostar mer med ett kontor i innerstaden vilket beror på att efterfrågan ökat kraftigt, dock är 

priset på dessa lokaler relativa lika mellan de olika fastighetsägarna. I kvalitetsavsnittet 

tydliggörs det att kontorslokalerna är starkt förknippade med företagens varumärke och 

profilering. Detta leder till att de har en stark betalningsvilja för specifika kontorsanpassningar 

som passar deras profilering, samt att många företag är villiga att betala ett högre pris för 

statusen som följer av kontorets placering i innerstaden. Axfast anmärker att betalningsviljan 

hos hyresgäster består av olika parametrar allt ifrån om det är varumärkesbyggande, attraktivt 

för kunder och medarbetare samt deras egen intjäningsförmåga. Hyresgästernas verksamhet 

ska alltså vara beläget i ett attraktivt läge med bra kommunikationer som säkerställer att 

medarbetarna anser att det har ett värde samtidigt som det tilltalar ny potentiell arbetskraft. 

Cybercom påpekar att deras kontorsflytt till innerstaden från Kungsholmen var ett bra beslut 

då placeringen erbjöd bättre kommunikationer för de anställda och därmed en enklare vardag. 

När hyresgäster flyttar in i kontoren utför de ofta specifika anpassningar, vilket också tyder på 

ett premiumpris. Vidare kan företag med miljöprofilering tänka sig att betala premiumpris för 

hållbara fastigheter om det stärker deras varumärke, vilket framkommer i bland annat intervjun 

med Atrium Ljungberg och Netlight. Netlight förväntar sig exempelvis att deras framtida 

kontor ska hålla under en längre tid i och med att det är ett nybygge, vilket också är en faktor 

till att de kan betala ett högre pris. Däremot är den generella bilden på marknaden att 

hyresgäster inte är beredda att betala ett premiumpris för hållbara fastigheter, då dessa har blivit 

ett hygienkrav. 

Generellt så förväntar hyresgäster att det ska ingå fler värdebyggandeaspekter desto mer de 

betalar för kontoret, det existerar alltså en korrelation mellan pris och förväntan. Exempelvis 

förväntar sig hyresgästerna en snabbare och bättre service när de betalar en högre hyra och har 

högre krav på att det inte ska inträffa några störningar som påverkar kärnverksamheten 

negativt. Exempelvis uttrycker Centigo att deras nivå av förväntan beror på att de hyr en relativt 

exklusiv lokal och därmed förväntar att kontoret fungerar felfritt utan några längre störningar 

som kan påverka deras verksamhet.  

 Vilka underfaktorer av pris påverkar kundvärde och hur viktigt 

är det i kontexten? 

 

Tabell 20 - Hur pris påverkar kundvärde 
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Pris  

Lågpris Kostnadseffektiva tjänstebyten 

Premiumpris Högre pris medför högre förväntan kring kontoret 

8.5 REVIDERAD ANALYSMODELL 

 

Figur 10 - Den reviderade analysmodellen 
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9 SLUTSATS 

Studien syftar till att identifiera PropTech och co-workings påverkan på kontorshyresgästers 

upplevda kundvärde i Stockholmsområdet. Följande avsnitt avser att koppla ihop hur 

kundvärde skapas i kontorslokaler med de framtagna PropTech-tjänsterna samt co-working 

och därmed svara på syftet. Avsnittet inleds med problematiseringens förklaring av PropTech-

tjänstesegmenten och co-working, som redogörs i Tabell 21. Slutsatsen är därefter 

rubriksindelad efter dessa segment och avslutas med en tabell som redogör samtliga 

PropTech-tjänsters och co-workings påverkan på de olika kundvärdefaktorerna. 

 

Tabell 21 - PropTech-segment som berör interaktionen mellan fastighetsförvaltaren och hyresgästen samt co-working 

PropTech-segment  

Fastighetsförvaltning Segmentet innehåller teknologier som hjälper den operationella dagliga 
användningen av fastigheten. Mer konkret innefattar segmentet verktyg 
för hyresgästshantering, elektroniska betalningar av hyra och 
kommunikations-plattformar för hyresgästerna och fastighetsförvaltaren. 

Kvantifiering & 
effektivisering 

Segmentet innehåller teknologier som fokuserar på att effektivisera 
fastigheten och göra den långsiktigt hållbar. Exempel på teknologierna 
är verktyg som kvantifierar fastighetens data (energianvändning, 
vattenförbrukning) och verktyg som utnyttjar datan för att effektivisera 
fastigheten. 

Kontorstjänster Segmentet innehåller teknologier som assisterar hyresgästens 
användning av kontoret och inkluderar bland annat smart städassistans 
och smart lagerhantering. 

Sökplattformar för 
arbetsplatser 

Segmentet innehåller sökplattformar som assisterar företag att hitta 
arbetsplatser i öppna arbetsytor, privata kontor och co-
workingutrymmen som oftast hyrs under kortare perioder. Antingen 
tillhandahåller sökplattformsleverantörerna lokalerna själva, eller så 
kopplar de ihop företag som letar efter arbetsplatser med företag som 
är villiga att dela med sig av sin kontorsyta. 

Co-working  Innovationshub eller -community, med fokus på start-ups, digitalitet och 
samarbeten. 

9.1 FASTIGHETSFÖRVALTNING 

PropTech-tjänsterna som ingår i fastighetsförvaltning används till en viss grad i dagsläget. I 

intervjuserien framkom det att värdeskapandet skiljer sig beroende på vilken typ av 

kommunikation som sker mellan fastighetsförvaltare och hyresgäster. 

Den första typen av kommunikation handlar om de informationsutskick som används för 

exempelvis allmän information om fastigheten. Ett problem som uppstår är flaskhalsen som i 

kommunikationskanalen då informationsspridningen går via hyresgästernas lokalansvariga. 

Det kan därmed skapas kundvärde i digitaliserade kommunikationskanaler om de används 

korrekt och tydliggör relevant information. Digitala skyltar i fastigheter samt webb- och 

mobilapplikationer fungerar som en smidig kommunikationskanal för de anställda hos 

hyresgästerna som uppskattar att kunna få ta del av denna information.  
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Den andra typen av kommunikation är den som uppstår kring serviceärenden. Hyresgästerna 

upplever att det är smidigast att ringa eller mejla in felanmälningar kring fastigheten och 

värdesätter den personliga kontakten de får med fastighetsförvaltaren. Vidare uppskattar 

hyresgästerna att en dialog uppstår vid åtgärder av felanmälningen, så att felanmälandet faktiskt 

åtgärdas korrekt. Kundvärdet genereras genom kundfokusering och försäkran, att 

fastighetsförvaltaren kan skapa ett förtroende och trovärdighet genom den personliga kontakten 

med hyresgästen. Digitala verktyg som ersätter den personliga kontakten kan alltså få en 

negativ påverkan på det upplevda kundvärdet, vilket framgår tydligt i Klöverns fall. En 

digitaluppföljning via mejl, mobil- och webapplikationer erbjuder däremot en mer transparent 

uppföljning då hyresgästerna kan följa flödet av ärendet via exempelvis mejl eller push-notiser 

på mobilen. Den transparenta och snabbare återkopplingen kan faktiskt höja försäkran och 

därmed generera ett ökat kundvärde. Hyresgästerna värdesätter också att enkelt kunna bifoga 

bilder på felet som anmäls, vilket också tyder på ett potentiellt värdeskapande av digitaliserad 

felanmälan. Digitaliseringens påverkan på kundvärdet kring felanmälningsprocessen är alltså 

av en komplex karaktär, med både negativa och positiva aspekter. Då dessa tjänster ska nyttjas 

behöver de alltså efterlikna den personliga kontakten den ersätter genom en personifierad 

användning av det digitala verktyget.  

Det finns potential för elektroniska betalningstjänster att generera värde genom de icke-

monetära tidsbesparingar som hyresgäster kan erhålla vid betalningsprocessen. 

Anmärkningsvärt är att trots det potentiella kundvärdet föredrar hyresgästen att få fakturor 

mejlade till sig istället för avancerade och smidiga betalningslösningar. Anledningen till detta 

framkom inte under intervjuserien men skulle kunna bero på en upplevd komplexitet av dessa 

tjänster, vilket är negativt för adoptionsgraden. Alltså är det viktigt att fastighetsförvaltaren kan 

göra dessa tjänster mer lättförståeliga för hyresgästen ifall dessa ska få genomslagskraft på 

kontorsmarknaden. 

 

Tabell 22 - PropTech-tjänsten fastighetsförvaltnings påverkan på kundvärdesfaktorer 

Typ av påverkan Kundvärdesfaktor 

Positiv påverkan Försäkran 

Potentiell positiv 
påverkan 

Icke-monetära kostnadsreduceringar 

Negativ påverkan Kundfokusering 
Försäkran 

9.2 KVANTIFIERING & EFFEKTIVISERING 

Under intervjuserien framkom det att vissa av fastighetsförvaltarna i dagsläget faktiskt kunde 

erbjuda olika typer av kvantifiering & effektiviseringstjänster till sina hyresgäster. I dessa fall 

hade de tillgång till kvantitativ data, men utan avancerade effektiviseringsåtgärder. Den 

kvantitativa datan går att utnyttjas för två olika typer av effektiviseringsåtgärder: 

energieffektiviseringar och beläggningseffektiviseringar 

Generellt är hyresgästers intresse för energieffektiviseringar väldigt lågt. Dessa 

effektiviseringar kräver ofta stora investeringar med en pay-off tid längre än hyresgästens 

kontrakt. Den långa pay-off tiden stärks ytterligare av den ökade omflyttningshastigheten på 

marknaden. Diskrepansen på den löpande kostnaden för energin är också en anledning till 

hyresgästernas låga intresse. Energikostnaden är en av fastighetsägarnas största kostnader, men 

för hyresgästerna är energikostnaderna marginella mot hyran. Alltså genereras inget kundvärde 
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för hyresgästen från monetära kostnadsreduceringar, där det värdet som skapas tillfaller 

fastighetsägaren till en signifikant större grad. 

Det finns ett incitament för hyresgästerna att efterfråga teknologier som ämnar 

energieffektivisera fastigheten och gör den långsiktigt hållbar då det är varumärkesbyggande. 

Detta innebär att om företag påtagligt kan visa för interna och externa intressenter att de har 

reducerat sin förbrukning så skapar de värde genom profilering, vilket skulle bidra till 

företagets varumärke och därmed generera kundvärde. Vidare förutsätter hyresgäster att 

fastigheter och deras kontor uppfyller en viss hållbarhetsnivå, vilket är en följd av 

kommodifieringen av miljöcertifieringar. Miljöcertifieringen är ett exempel på hur företag 

påtagligt faktiskt kan visa intressenter sin hållbarhetsprofilering och är i dagsläget den enda 

generella värdegenererande faktorn för energieffektiviseringar.  

Det finns däremot ett värde av den kvantitativa energiförbrukningsdatan. Det är främst för de 

hyresgäster med hållbarhetsmål som en del av sin kärnverksamhet eller börsnoterade bolag 

som måste offentliggöra deras förbrukningsdata. För dessa företag skapas värde genom de 

tidsbesparingar som följer att smidigt erhålla den kvantifierade förbrukningsdatan, men även 

den förenklade möjligheten att uppnå hållbarhetsmål.  

Gällande beläggningseffektiviseringar kan vissa fastighetsförvaltare tillhandahålla kvantitativ 

data på hur hyresgästerna utnyttjar sina lokaler, exempelvis vilka entréer de använder, 

koldioxidhalt, populära mötesrum, vilka ytor som är överbelastade och vilka som inte används 

alls. Dessa typer av tjänster kan generera kundvärde genom optimal yteffektivisering, vilket är 

ett stort kundbehov idag. Trots det potentiella kundvärdet är intresset för dessa lösningar lågt. 

Det låga intresset kan bero på en oförståelse för vad hyresgästerna ska använda datan till, vilket 

är ett tecken på en bristande påtaglighet. Det är alltså viktigt för dessa typer av tjänster att de 

påtagligt kan visa vilken nytta de kan medföra, för att öka adoptionsgraden. 

 

Tabell 23 - PropTech-tjänsten kvantifiering & effektiviserings påverkan på kundvärdesfaktorer 

Typ av påverkan Kundvärdesfaktor 

Positiv påverkan Påtaglighet 
Icke-monetära kostnadsreduceringar 
Flexibilitet 

Potentiell positiv 
påverkan 

Monetära kostnadsreduceringar 

Marginell påverkan Monetära kostnadsreduceringar 

9.3 KONTORSTJÄNSTER 

PropTech-tjänsten kontorstjänster är en digitaliserad form av det som i empirin beskrivs till 

viss del som facility management-tjänster, där denna beskrivning i sin tur skiljer sig från 

Venture Scanners definition nämnd i problematiseringsavsnittet. Det som skiljer sig mellan 

tjänsterna kontorstjänster och empirins beskrivning av facility management-tjänster är alltså 

hur själva utförandet genomförs, då kontorstjänster använder tekniska hjälpmedel medan 

facility management-tjänster utförs generellt fysiskt enligt studiens använda definitioner. Det 

är därför viktigt att kontorstjänsterna levererar en relativ fördel gentemot de befintliga facility 

management-tjänsterna för att öka adoptionsgraden och få ett genomslag på marknaden.  

I dagsläget får hyresgästerna generellt själva identifiera facility management-leverantörer som 

kan tillhandahålla tjänster som städning, brandskydd, bevakning och lagerhantering. En 
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anledning till detta som nämns är att det är för dålig lönsamhet för fastighetsförvaltaren att 

erbjuda dessa typer av tjänster, samt att de inte är en del av deras kärnverksamhet. Det finns 

däremot en potential för ett ökat kundvärde i dessa typer av tjänster ifall fastighetsförvaltaren 

skulle inkludera dessa i sitt erbjudande. Värdet skapas genom två olika faktorer, dels genom 

en ekonomisk aspekt och en tidsbesparande aspekt.  

Den ekonomiska aspekten av värdeskapandet sker då fastighetsförvaltaren kan erbjuda dessa 

tjänster billigare än marknaden genom att utnyttja storleksfördelar. Kontorstjänsterna måste 

alltså vara billigare än de icke-digitaliserade facility management-tjänsterna för att kunna 

generera detta värde. 

Den tidsbesparande aspekten av värdeskapandet sker då hyresgästen själv slipper identifiera, 

förhandla och underhålla olika typer av tjänsteleverantörer. Detta stämmer särskilt för de 

mindre hyresgästerna, där många skulle uppskatta om fastighetsförvaltaren kunde agera som 

en totalentreprenad. De digitaliserade kontorstjänsterna kommer alltså inte att generera något 

ökat värde för hyresgästen ifall fastighetsförvaltaren inkluderar dessa i sitt erbjudande, då den 

tidsbesparande aspekten blir detsamma. Däremot kan dessa bli värdeskapande för 

fastighetsförvaltaren istället, ifall digitaliseringen faktiskt medför en tidsbesparing för dem. 

 

Tabell 24 - PropTech-tjänsten kontorstjänster påverkan på kundvärdesfaktorer 

Typ av påverkan Kundvärdesfaktor 

Positiv påverkan Lågpris 

Marginell påverkan Icke-monetära kostnadsreduceringar 

9.4 SÖKPLATTFORMAR FÖR ARBETSPLATSER 

Tjänster som sökplattformar för arbetsplatser har enligt empirin inte framkommit som en 

etablerad tjänst på Stockholmsmarknaden. Däremot har intresse visats för Centigos initiativ 

meetrd.se, en digital plattform som möjliggör konferensrumsuthyrning, vilket tyder på ett 

potentiellt värde liknande tjänster skulle kunna generera.  

Ett stort behov som hyresgästerna på Stockholmsmarknaden har är att kunna minska och växa 

sin verksamhet i sitt kontor. I första hand är yteffektiviseringar av de befintliga kontoren 

lösningen, men den ökade omflyttningshastigheten på marknaden tyder på att hyresgästerna 

alltmer behöver byta lokaler helt. De traditionella tre till femårskontrakten är för statiska och 

uppfyller inte dagens hyresgästers snabbförändrade behov, där hyresgästerna ofta får köpa ur 

sig de långa kontrakten när de behöver byta kontor. Att byta kontor är ett projekt som dessutom 

blivit problematiskt då vakansnivåerna är extremt låga, framförallt i innerstaden. Detta har lett 

till att företag köper större lokaler med ambitionen att växa in i dem, för att undvika att behöva 

byta lokal igen. Dessa företag har då kontor som är för stora för sin verksamhet, vilket är 

kontraproduktivt mot ambitionen att yteffektivisera sin lokal. Trots de låga vakansnivåerna på 

marknaden, finns en redan uthyrd men outnyttjad kontorsyta utspritt bland olika hyresgäster i 

Stockholm. Det är av denna anledning till att PropTech-tjänsten sökplattformar för 

arbetsplatser har en enorm potential, då den outnyttjade ytan medför en stor marknad. En sådan 

tjänst skulle dels skapa värde för de befintliga hyresgästerna som kan hyra ut de outnyttjade 

kontorsytorna och därmed uppnå en bättre yteffektivisering och indirekt lägre hyra, samtidigt 

som tjänsten skapar värde för de hyresgäster som hyr ytan då de kan hyra arbetsplatser under 

mer flexibla former och undvika de statiska tre- till femårskontrakten. 
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Kundvärde kan också genereras från ett geografiskt perspektiv med mobila arbetsplatser. Ifall 

företag har uppdrag på andra orter finns ett värde i att under kortare tid, antingen timvis eller 

per dag, kunna hyra arbetsplatser eller konferensrum.  

 

Tabell 25 - PropTech-tjänsten sökplattformar för arbetsplatser påverkan på kundvärdesfaktorer 

Typ av påverkan Kundvärdesfaktor 

Positiv påverkan Flexibilitet 
Monetära kostnadsreduceringar 

 

9.5 CO-WORKING 

Dagens samhälle efterfrågar mer från arbetsplatsen, företag i alla dess storlekar vill attrahera 

bäst arbetskraft samtidigt som de vill ha möjligheten att expandera och minska. Generellt vill 

den yngre generationen arbeta centralt, vilket leder till att om företag vill kunna rekrytera rätt 

kompetens behöver de befinna sig i Stockholm innerstad för att öka attraktionskraften. 

Analysen visar också att ett sätt att öka attraktionskraften är genom att kontoret är beläget i rätt 

typ av kluster, det vill säga omgiven av bland annat prestigebolag, restauranger och butiker. 

Klustret med företag i närheten blir även viktigt för potentiella samarbeten.  

Det finns även ekonomiska incitament att använda sig av co-workingtjänster för hyresgäster 

med för stora ytor för deras verksamhet eller för de som är bundna till för långa kontrakt. Detta 

tydliggörs redan idag då flera fastighetsförvaltare hyr ut yta till kommersiella hyresgäster som 

i sin tur driver co-working i andrahand.  

Hittills har det huvudsakligen varit aktuellt för mindre företag och start-ups att hyra in sig i co-

workinglokaler, bland annat för att statiska tre till femårskontrakten är för långa. Arbetsmiljöer 

behöver numera erbjuda flexibla och effektiva arbetsytor. Detta innebär att kontor behöver 

kunna anpassas till förändrande ytbehov med fysisk, funktionell och ekonomisk flexibilitet. En 

ytterligare anledning att mindre hyresgäster anser co-workingkonceptet som mer attraktivt är 

att de har svårt att erbjuda sina anställda centrala lokaler då dessa i dagsläget är dyra. Den 

ekonomiska aspekten har en stor betydelse då priser i Stockholms innerstad stiger på grund av 

en hög efterfrågan på centrala kontor.  Många företag vill hellre betala för antalet arbetsplatser 

än kontorsytan och därmed uppnå en bättre yteffektivisering.  

Större bolag vill däremot gärna ha ett eget kontor på grund av sitt varumärke och eventuell 

sekretess, men även olika transparensnivåer på kontoret. Det finns ett värde av 

informationsdelning för större företag och en vilja från medarbetarna att sitta i helt transparenta 

miljöer för vissa typer av arbetsuppgifter. Exempelvis väljer större företag ibland att hyra in 

sig i co-workinglokaler för att koppla ifrån vissa divisioner av företaget och jobba mer med 

innovation. Alltså kan värde skapas genom ett uppdelat kontor med dels egna ytor och dels co-

workingytor. I framtiden kommer det finnas ett större värde i utbytet av information och 

möjligheten för samarbeten, vilket innebär att co-working kommer kunna generera ännu mer 

kundvärde.  

 

Tabell 26 - Co-workings påverkan på kundvärdesfaktorer 
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Typ av påverkan Kundvärdesfaktor 

Positiv påverkan Massanpassning 
Flexibilitet 
Monetära kostnadsreduceringar 

Negativ påverkan Påtaglighet 

9.6 SAMMANFATTNING AV SLUTSATSERNA 

Avslutningsvis presenteras Tabell 27 nedan för att tydliggöra alla PropTech-tjänsterna och co-

workings påverkan på de identifierade kundvärdesfaktorerna. I tabellen har kostnads-

reduceringar förkortats till kostnadsred. 

 

Tabell 27 - PropTech-tjänster och co-workings påverkan på de olika kundvärdesfaktorerna 

 Fastighets-
förvaltning 

Kvantifiering & 
effektivisering 

Kontorstjänster Sökplattformar 
för arbetsplatser 

Co-working 

Positiv Försäkran Påtaglighet 

Icke-monetära 
kostnadsred. 

Flexibilitet 

Lågpris 
 

Flexibilitet 

Monetära 
kostnadsred. 

Massanpassning 

Flexibilitet 

Monetära 
kostnadsred. 

Potentiell positiv  Icke-monetära 
kostnadsred. 

Monetära 
kostnadsred. 

   

Negativ Kundfokusering 
 

Försäkran 

   Påtaglighet 

Marginell  Monetära 
kostnadsred. 

Icke-monetära 
kostnadsred. 
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10 REKOMMENDATIONER 

Kunskapsmålet med studien var att undersöka hur fastighetsförvaltare med intern förvaltning 

strategiskt och tekniskt kan arbeta för att uppnå ökat kundvärde med hjälp av PropTech och 

co-working i kontorsfastigheter och deras påverkan på värdeerbjudande, samt med befintlig 

teori skapa en förståelse för hur detta uppnås. Detta avsnitt inleds med Business Model Canvas 

ifrån problematiseringsavsnittet som illustreras i Figur 11. BMC sammankopplas sedan med 

slutsatserna för att informera framtidens fastighetsförvaltare hur de kan arbeta med 

affärsmodellen inom varje respektive identifierad PropTech-tjänst och co-working.  

 

 

Figur 11 - Business Model Canvas och studiens undersökta komponenter i blått 

 

Affärsmodellen avser hur ett företag skapar och levererar kundvärde varvid studien identifierat 

fem komponenter som beskriver hur fastighetsförvaltare skulle kunna bli vinstgivande. Varje 

komponent av affärsmodellen skiljer sig för de olika PropTech-tjänsterna och co-working. 

Detta beror huvudsakligen på att alla fem tjänsterna bör riktas mot individuella kundsegment, 

vilket i sin tur innebär att de resterande komponenterna påverkas därefter. Således presenteras 

fem rekommendationer med olika tillvägagångssätt för de fem utvalda komponent för varje 

tjänst. 

 

Tabell 28 - Affärsmodellens använda komponenter 

Värdeerbjudande Utgår från hur kundens grundläggande problem bemöts och skapar därmed 
kundvärde genom en blandning av olika faktorer som matchar kundens behov. 

Kundsegment Identifikation och uppdelning av potentiella kunder, så att affärsmodellen kan 
fokusera på en primär målgrupp som värdet skapas för. 

Kundrelationer Beskriver vilken typ av relation företag etablerar med sin kund, vilket är viktigt att 
identifiera för att säkerställa företags överlevnad och framgång. 

Kanaler Beskriver vilka kontaktpunkter företag använder för att interagera med och 
leverera värde till sina kunder. 

Intäktsströmmar Behandlar hur företag ska bli kompenserade inom varje kundsegment och vad 
kunderna är villiga att betala och hur. 
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10.1 REKOMMENDATION 1: AFFÄRSMODELL FÖR FASTIGHETSFÖRVALTNING 

Utifrån slutsatserna avseende fastighetsförvaltning föreslås följande affärsmodell för att skapa 

och leverera kundvärde. 

 

 

Figur 12 - Affärsmodell för fastighetsförvaltning 

 

10.2 REKOMMENDATION 2: AFFÄRSMODELL FÖR KVANTIFIERING & EFFEKTIVISERING 

Utifrån slutsatserna avseende kvantifiering & effektivisering föreslås följande affärsmodell för 

att skapa och leverera kundvärde. 

 

 

Figur 13 - Affärsmodell för kvantifiering & effektivisering 

 

10.3 REKOMMENDATION 3: AFFÄRSMODELL FÖR KONTORSTJÄNSTER 

Utifrån slutsatserna avseende kontorstjänster föreslås följande affärsmodell för att skapa och 

leverera kundvärde. 

 

 

Figur 14 - Affärsmodell för kontorstjänster 
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10.4 REKOMMENDATION 4: AFFÄRSMODELL FÖR SÖKPLATTFORMAR FÖR ARBETSPLATSER 

Utifrån slutsatserna avseende sökplattformar för arbetsplatser föreslås följande affärsmodell 

för att skapa och leverera kundvärde. 

 

 

Figur 15 - Affärsmodell för sökplattformar för arbetsplatser 

 

10.5 REKOMMENDATION 5: AFFÄRSMODELL FÖR CO-WORKING 

Utifrån slutsatserna avseende co-working föreslås följande affärsmodell för att skapa och 

leverera kundvärde. 

 

 

Figur 16 - Affärsmodell för co-working 
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11 DISKUSSION  

Det följande kapitlet ämnar diskutera rapporten, dess generaliserbarhet och potentiella 

förbättringsområden. Kapitlet tar även upp förslag på vidare studier som kan komplettera det 

undersökta området. 

Studien har visat att kontorsmarknaden särskiljer sig beroende på om kontoret är beläget i eller 

utanför Stockholms innerstad. Detta medförde en problematik i studien, främst inom 

prisaspekten. I innerstaden existerar det ett marknadspris men denna prisnivå är inte detsamma 

som prisnivån som utgör marknadspriset utanför innerstaden. Detta har resulterar i att studien 

har nämnt marknadspriset i innerstaden som ett premiumpris, vilket kan anses missvisande då 

aktörerna i innerstaden följer en marknadsbaserad prissättning. Studien borde därmed ha 

avgränsats ytterligare till ett mer preciserat område för att säkerställa att de undersökta 

segmenten var homogena. 

Gällande generaliserbarheten är det svårt att säga att Stockholmsmarknaden är representativ 

för andra städer, då denna marknad redan i sig är så pass segmenterad. Därmedelst hade det 

varit intressant att intervjua hyresgäster och fastighetsförvaltare i exempelvis Göteborg för att 

kunna konstatera om faktorerna som utgör kundvärde överensstämmer med perspektivet som 

hyresgäster i Stockholm har. 

Kontorshotell var inte inkluderad som en undersökt tjänst i studien men utifrån 

teoriinsamlingen i problematiseringen, den tillämpade referensramen och empirin 

framkommer det likheter med co-working avseende kundvärde. Många av de slutsatser som 

dras för co-working kan därmed eventuellt appliceras på kontorshotell. Av denna anledning 

uppmuntrar studiens författare att göra en liknande studie där kontorshotell inkluderas som en 

undersökt tjänst. 

I analysmodellen integrerades embryots värdeskapande faktor innovation och dess 

underliggande faktorer med de värdeskapande faktorerna kvalitet, anpassningsbarhet och 

kostnadsreduceringar, då de ansågs ge ett ytterligare djup ur ett perspektiv från en ny tjänst. 

Det hade dock gått att behålla innovation för empiriinsamlingen och frågat specifika frågor 

som ansågs beröra just innovation och dess underfaktorer. I den reviderade analysmodellen 

hade det i så fall kunnat konstateras om innovation egentligen skulle integrerats med de andra 

faktorerna och/eller om innovation möjliggjorde för eventuella nya underfaktorer. 

Det hade varit intressant för studien om andra typer av hyresgäster intervjuats för att konstatera 

om deras behov och önskemål överensstämde med den framtagna empirin. Studien behandlade 

konsultfirmor i intervjuserien som ansågs utgöra en homogen grupp men genom att intervjua 

ytterligare respondenter inom andra affärsområden och branscher hade eventuellt andra 

underfaktorer kunnat identifieras. Exempelvis nämns advokatfirmor i empirin som bolag som 

värdesätter prestigefulla adresser men det är utifrån företagsförvaltarnas perspektiv. Därmed 

uppmuntrar studiens författare för kvantitativa analyser inom samma område, där betydligt fler 

hyresgäster intervjuas och för att därmed undersöka om flera segment existerar eller om det 

eventuellt finns ytterligare faktorer som förbisetts. 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE FÖR HYRESGÄSTER 

Intervjuguiden utgår från analysmodellen, där intervjuguidens frågeblock motsvarar 

analysmodellens olika faktorer. Frågorna var medvetet ställda av bred karaktär.  

Introduktion - 5 min 

 Tillåtelse att spela in intervjun? 

o Möjlighet att vara en anonym källa 

 Presentation av oss 

 Intervjuobjektets namn och befattning 

 Syfte med studien och intervjun 

Formalitet – 5 min 

 Sammanfattning av intervjun som måste godkännas 

 Förklaring av de fem tjänsterna  

Bakgrund – 10 min 

 Vad erbjuder er fastighetsförvaltare er? 

o Vilka behov har ni på kontoret? 

o Varför valde ni detta företag som hyresvärd? 

 Vem besitter den kunskapen? 

o Hur kommer deras erbjudande ändras? 

 Kort & lång sikt? 

Övergripande frågor – 10 min 

 Vad är viktigast för er som kund att lokalerna erbjuder för att ta ett beslut gällande 

framtida kontor? 

o Finns det några aspekter/faktorer som är/var viktigare för er?  

o För andra? 

 Vad upplever ni är värdeadderade på arbetsplatsen?  

o Vad upplever företaget? 

Kvalitet – 15 min 

 Vad innebär kvalitet er gällande ert kontor? 

o Vad förväntar ni er ska ingå i erbjudandet avseende kvalitet? 

 Hur stor påverkan hade kvalitet när ni valde detta kontoret och att hyra av hyresvärden? 

o Varför? 

 Hur påverkar fysiska bevis av tjänsters leverans hur ni upplever kvaliteten hos en tjänst? 

 Hur påverkas er upplevda kvalitet av tjänster ifall den inte är pålitlig? 

 Hur påverkas er uppleva kvalitet av tjänster beroende på leverantörens trovärdighet, 

rykte och varumärke? 

Anpassningsbarhet – 10 min 

 Vad innebär anpassningsbarhet för er? 

o Vad förväntar ni er ska ingå i kontorserbjudandet avseende anpassningsbarhet? 
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 Hur stor påverkan hade kontorets anpassningsbarhet när ni valde detta kontoret? 

o Varför? 

 Hur arbetar förvaltaren med att förstå era behov och önskemål? 

o Hur fungerar kommunikationen er emellan? 

 Hur anpassat är ert kontor efter era behov och önskemål? 

o Samarbetar ni något med förvaltaren för att uppnå det ni önskar? 

 Hur påverkar kontorets geografiska placering ert upplevda värde?  

o Varför? 

 Vad är ett flexibelt kontor för er? 

o Hur skulle en öppen miljö med fri kommunikation påverka er? 

 Varför? 

o Hur skulle ett delat kontor med andra företag med aktiv informationsdelning 

påverka er? 

 Varför? 

Kostnadsreducering – 5 min 

 Vad innebär kostnadsreducering för er? 

o Vad förväntar ni er ska ingå i erbjudandet gällande kostnadsreduceringar? 

 Hur viktigt är icke-monetära kostnadsreduceringar för er?  

o Varför? 

 Hur stor påverkan hade kostnadsreduceringar när ni valde detta kontoret och att hyra 

av hyresvärden? 

o Varför? 

 Hur skapar kostnadsreduceringar värde för er? 

Pris – 5 min 

 Hur stor påverkan hade pris när ni valde detta kontoret och att hyra av hyresvärden? 

o Varför? 

o Vad förväntar ni er ska ingå i erbjudandet beroende på hur mycket ni betalar? 

 Vad skulle ni vara villiga att betala för tjänster kopplade till kontoret?  

Avrundning – 5 min 

 Har du några frågor eller funderingar?  

 Vill du lägga till något? 

o Är det något vi missade att fråga om?  

 Vi kommer återkomma med en sammanfattning kring intervjun som du får bekräfta 
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BILAGA 2 - INTERVJUGUIDE FÖR 

FASTIGHETSFÖRVALTARE 

Intervjuguiden utgår från analysmodellen, där intervjuguidens frågeblock motsvarar 

analysmodellens olika faktorer. Frågorna var medvetet ställda av bred karaktär. 

Introduktion - 5 min 

 Tillåtelse att spela in intervjun? 

o Möjlighet att vara en anonym källa 

 Presentation av oss 

 Intervjuobjektets namn och befattning 

 Syfte med studien och intervjun 

Formalitet – 5 min 

 Sammanfattning av intervjun som måste godkännas 

 Förklaring av de fem tjänsterna  

Bakgrund – 10 min 

 Vad erbjuder ni som fastighetsförvaltare gentemot era konkurrenter? 

o Vilka behov uppfyller ni på era olika anläggningar? 

 Är kunderna nöjda? Hur vet ni det? Varför? 

o Hur kommer era erbjudande ändras? 

 Kort & lång sikt? 

o Erbjuder ni några tilläggstjänster i dagsläget? 

Övergripande frågor – 10 min 

 Vad är viktigast i ert erbjudande för att kunder ska välja er som fastighetsförvaltare? 

o Finns det några aspekter/faktorer som är/var viktigare för er?  

o För andra? 

 Vad tillför ett ökat värde för era kunder/hyresgäster i fastigheten?  

 Vad anser du är värdeadderade för era hyresgäster på arbetsplatsen?  

Kvalitet – 15 min 

 Vad innebär kvalitet för dig och ditt företag gällande era lokaler? 

o Vad anser ni ska ingå i erbjudandet avseende kvalitet? 

o Vad anser era hyresgäster? 

 Hur stor påverkan har kvalitet för era hyresgäster när de väljer era lokaler och att hyra 

av er? 

o Varför? 

 Hur påverkar fysiska bevis av tjänsters leverans hur era kunder upplever kvaliteten hos 

en tjänst? 

 Hur påverkas era kunders upplevda kvalitet av tjänster ifall den inte är pålitlig? 

 Hur påverkas era kunders uppleva kvalitet av tjänster beroende på er trovärdighet, rykte 

och varumärke? 
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Anpassningsbarhet – 10 min 

 Vad innebär anpassningsbarhet för er och era lokaler? 

o Vad anser ni ska ingå i erbjudandet avseende anpassningsbarhet? 

o Vad anser era hyresgäster? 

 Hur stor påverkan har lokalens anpassningsbarhet för era kunders/hyresgäster när de 

väljer era lokaler och att hyra av er? 

o Varför? 

 Hur arbetar ni med att förstå era hyresgästers behov och önskemål? 

o Hur fungerar kommunikationen er emellan? 

 Hur anpassat är de olika kontoren för varje företag? 

 Samarbetar ni något med era hyresgäster för att uppnå det ni önskar? 

 Hur skapar anpassningsbarhet värde för era hyresgäster? 

 Hur viktigt är kontorets geografiska placering för era hyresgäster?  

o Varför? 

 Vad är ett flexibelt kontor för er? 

o Vad innebär ett flexibelt kontor för era hyresgäster? 

o Hur skulle en öppen miljö med fri kommunikation påverka era hyresgäster? 

 Varför? 

o Hur skulle ett delat kontor med andra företag med fri kommunikation påverka 

era hyresgäster? 

 Varför? 

Kostnadsreducering – 5 min 

 Vad innebär kostnadsreduceringar gällande kontoren för era hyresgäster?  

o Vad anser ni ska ingå i erbjudandet gällande kostnadsreduceringar? 

o Vad anser era hyresgäster? 

 Hur viktigt är icke-monetära kostnadsreduceringar för era hyresgäster? 

o Varför? 

 Hur stor påverkan hade kostnadsreduceringar när era hyresgäster valde era lokaler? 

o Varför? 

 Hur skapar kostnadsreduceringar värde för era hyresgäster? 

Pris – 5 min 

 Hur stor påverkan har pris för era hyresgäster när de väljer era lokaler och att hyra av 

er? 

o Varför? 

o Vad anser ni ska ingå i erbjudandet beroende på hur mycket hyresgästerna 

betalar? 

o Vad anser era hyresgäster? 

 Vad skulle era hyresgäster vara villiga att betala för tjänster kopplade till kontoret?  

Avrundning – 5 min 

 Har du några frågor eller funderingar?  

 Vill du lägga till något? 
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o Är det något vi missade att fråga om?  

 Vi kommer återkomma med en sammanfattning kring intervjun som du får bekräfta 
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BILAGA 3 – ÖPPEN KODNING 

Kvalitet 

Begrepp Egenskaper Exempel från sammanställning 

Avsaknaden av störningar 
i de funktioner kring 
kontoret som 
hyresgästerna förväntar 
sig fungera 

Störningar i basfunktioner 
kring kontoret påverkar starkt 
den upplevda kvalitet negativt 

 

Bra inneklimat har en stor betydelse 

Användandet av lokalen ska rentav vara så enkelt som möjligt för 
hyresgästen 

Att det inte uppstår störningar i basfunktionerna kopplat till kontoret 
och fastigheten, såsom att hissen och ventilationen slutar fungera 

Det är viktigt att vara pålitliga och hålla vad som lovats samt 
prestera bättre än förväntat 

Kvalitet handlar om att leverera det som lovats enligt avtal och 
hyresgästernas verksamhet ska fungera smärtfritt i lokalen 

Pålitligheten, att det inte uppkommer störningar i de funktioner kring 
kontoret som hyresgästerna förväntar sig fungera, är den viktigaste 
delen av den upplevda kvaliteten  

Om Netlight inte kan använda lokalerna som det är tänkt har det än 
större påverkan på kvalitet än exempelvis kontorets visuella 
utformning eller miljöpåverkan 

 Basfunktionerna kring 
kontoret medför inget ökat 
kundvärde när de är pålitliga 

Synliga resultat som att kontoret är städat eller att hissen fungerar 
har inte en stor påverkan på den upplevda kvaliteten av lokalen, 
utan att det är först när dessa tjänster inte fungerar som dessa 
tjänster uppmärksammas 

Fabege arbetar proaktivt med att öka pålitligheten och har därmed 
infört en extra städning i de allmänna utrymmena hos deras 
hyresgäster, eftersom dessa har fler personer i omlopp. Kunderna 
har inte sagt att de vill ha den extra städningen, men om Fabege 
inte hade erbjudit det hade kunderna blivit missnöjda och förväntat 
sig lägre hyra 

Kontoret reflekterar 
hyresgästers varumärke 

Anledning till att många 
företag vill ha eget kontor 

Hyresgäster väljer antingen att hyra in sig i co-workingkontor eller 
egna kontor, det senare för att kunna bygga sitt varumärke 

Kungsleden försöker vara flexibla med deras hyresgäster, då de 
flesta kunderna bygger sitt varumärke på hur deras lokaler ser ut 

Hyresgästernas varumärke byggs upp av lokalens adress, hur 
huset faktiskt ser ut, hur lokalen faktiskt är disponerad och hur 
möblerna ser ut 

Axfast har exempelvis i dagsläget hyresgäster som säger att de 
inte kommer behöva en kontorslokal om fem år. Däremot ändrar 
dessa hyresgäster denna åsikt efter en diskussion kring deras 
image och hur ett kundmottagande kommer att ske ifall de saknar 
ett eget kontor 

Det som är viktigt för Solidify avseende kontoret är att ha en plats 
som representerar företaget så väl som möjligt 

Ifall toaletterna skulle sluta fungera och om avloppen skulle börja 
lukta illa skulle det leda till ett stort missnöje mot 
fastighetsförvaltaren, då Cybercoms kunder skulle börja tycka 
sämre om Cybercom. Detta rykte skulle kunna börja sprida sig och 
påverka Cybercoms varumärke 

Samhörigheten är viktig för Netlight vilket gör att de vill ha sina 
egna lokaler 

Fastighetsförvaltarens 
närvaro i fastigheten 

Drifttekniker på plats Teknikerna behöver ibland bara visa sig för att kunden ska bli nöjd, 
utan att faktiskt åtgärda något. Det är en psykologisk aspekt som 
spelar roll 

Lokalerna behöver inte nödvändigtvis vara perfekta så länge 
hyresgästerna känner av fastighetsförvaltarens närvaro 
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Synligheten mot kunden är viktig för hyresgästens upplevda kvalitet 
och det finns ett värde i den mänskliga kontakten 

Återkoppling vid 
felanmälan är viktigare än 
att faktiskt åtgärda 

Tydlig återkoppling i varje 
steg som berör ärendet 

Viktigt att påvisa att något faktiskt sker, att vara transparenta vid 
processen av en feljustering, även fast problemet inte åtgärdas 
direkt 

Återkopplingen kring en felanmälan ökar den upplevda kvaliteten 
mer än att faktiskt utföra åtgärden 

Ibland kan det nästan vara bättre att berätta vad man inte gjort och 
en anledning varför, än att faktiskt åtgärda problemet  

Pålitlighet är väldigt viktigt, hyresgästerna vill känna ett förtroende i 
alla sammanhang. När en kund är missnöjd beror det på en 
bristfällig återkoppling från fastighetsförvaltaren till hyresgästen 

Negativ information är bättre än ingen information alls 

Det sker en bättre uppföljning efter digitalkontakt (mejl, applikation 
och webformulär med mera) då hyresgästerna kan följa flödet av 
ärendet exempelvis via mejl eller push-notiser på mobilen  

Dialog mellan 
fastighetsförvaltare och 
hyresgäst så 
felanmälandet faktiskt 
åtgärdas korrekt 

 

Smidig utvärdering av 
felanmälandet 

Återkoppling fungerar som en kvalitetskontroll, då hyresgästerna 
inte alltid anser att ett serviceärende är tillräckligt bra åtgärdat  

Det är viktigt att åtgärda problem korrekt vid felanmälningar 

Dynamiska svarsmöjligheter Viktigt med dialogen som uppstår vid den personliga 
återkopplingen, så problemet kan åtgärdas tills hyresgästen är nöjd 

Klöverns hyresgäster generellt inte är lika nöjda som 
konkurrenternas, vilket beror på en bristande kommunikation 

Personliga relationer 
mellan fastighetsförvaltare 
och hyresgäst 

Konsekvent personal Många fastighetsförvaltare tappar värdebyggandet då de ofta byter 
personal, har får långa ledtider och är allmänt för stelbenta 

När Björk skulle starta upp Cybercoms Kista-kontor hörde hon av 
sig till sin kontaktperson på Klövern, men har sedan dess inte varit 
lika nöjd. Detta på grund av att det är svårt att få tag på 
fastighetsvärden och att de ständigt byter ut kontaktperson 

 Personliga 
kommunikationsvägar 

 

Många hyresgäster ringer fortfarande in felanmälningar då de gillar 
den personliga kontakten de utvecklat med fastighetsförvaltaren 

Hyresgästerna värdesätter den personliga relationen 

Vasakronan vill inte ersätta kontakten med hyresgästen med en 
dator, men detta kommer antagligen att ske i framtiden 

Hyresgästerna värdesätter personliga möten med 
fastighetsförvaltaren och digitala verktyg som ersätter dessa kan ha 
en negativ påverkan på det upplevda kundvärdet 

Netlight nöjda med Hufvudstaden vilket har resulterat i ett långt 
samarbete med dem. Netlight hade därmed först en dialog med 
Hufvudstaden kring en framtida lokal 

Enkla 
kommunikationskanaler 

Digitaliserade 
informationsutskick 

Både på hemsidan och i applikationen kan hyresgäster söka efter 
en specifik adress och finna betydelserik information gällande 
fastigheten på adressen 

Digitala skyltar möjliggör ett snabbare informationsutskick då hela 
beståndet kan bytas ut direkt 

Hyresgäster vill ha smidiga sätt att felanmäla, främst genom 
möjligheten att ta bilder på det som behöver åtgärdas 

 Mejl och telefon upplevs 
smidigast av hyresgästen 

Den vanligaste kontaktvägen från kontorshyresgästerna är mejl 
medan från handelssidan är applikationen vanligare, vilket beror på 
att kontorshyresgäster alltid har en dator framför sig till skillnad från 
handelshyresgäster  

Antalet telefonsamtal till servicecentret har drastiskt avtagit vilket 
huvudsakligen beror på vana och en större frihet att kunna göra en 
felanmälan via mejl när som helst och slippa telefonköer 
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Möjligheten att ringa till Hufvudstadens serviceavdelning anses 
vara bättre än att behöva mejla in ett ärende, främst då att det går 
att utförligt förklara ett problem snabbare i ett samtal 

Skandia Fastigheter skulle kunna öka kvaliteten på kundservicen 
kring felanmälan. I dagsläget fungerar den genom att hyresgästen 
gör anmälan via Skandia Fastigheters hemsida och Hagberg 
nämner att han ibland blivit ombedd att göra anmälan denna väg 
vid tillfällen han försökt mejla in felärenden 

Intresset för FM-tjänster 
varierar beroende på 
hyresgästens storlek 

Mindre hyresgäster är 
intresserade av 
kostnadseffektiva FM-
tjänstebyten 

 

Större fastighetsförvaltare kan genom sin storlek tillhandahålla 
billigare och större volymer av tjänster till sina gäster inom 
bevakning, godsmottagning och bortforsling av gods 

Nyinflyttade företag måste själva identifiera externa leverantörer 
som kan tillhandahålla bland annat brandskydd, kontorsstädning 
och bevakning. Om fastighetsförvaltare hade erbjudit dessa typer 
av tilläggstjänster hade det troligen varit aktuellt att köpa detta av 
dem, då de kan pressa priserna på dessa tilläggstjänster om de 
skulle upphandla detta för alla deras fastigheter  

Det finns mer effektiviseringsmöjligheter med sophämtning och 
städning, detta skulle minska det administrativa behovet hos 
hyresgästen. Dessa typer av tjänster skulle skapa värde om de 
effektiviserade vardagen  

Service och tjänster som hyresgäster vanligtvis genomför på egen 
hand, såsom städning och lagerskötsel, efterfrågas mer än tidigare 

Mindre hyresgäster vill gärna se en fastighetsförvaltare som kan 
agera som en totalentreprenad 

Solidify arrangerar ofta interna och externa evenemang vilket 
medför ett stort behov av att kunna boka de större lokalerna som 
erbjuds i fastigheten  

Cybercom vill även kunna hyra finare konferensrum utöver de i 
kontoret, där de kan ha viktigare kundmöten 

 Större bolag har egna FM-
strukturer 

Större hyresgäster efterfrågar inte FM-tjänster i större utsträckning 
då de större har oftast egna strukturer för det 

De hyresgäster som inte efterfrågar dessa typer av tjänster är oftast 
större företag som har egna städfirmor med mera 

 Hyresgäster uppskattar 
rekommendationer av 
externa hantverkare 

Erbjudandet av externa entreprenörer via Humlegårdens hemsida 
är smidig då hyresgästerna slipper leta upp hantverkare på egen 
hand, samt på grund av kvalitetsstämpeln följt av Humlegårdens 
rekommendation 

Klustret av kringtjänster i 
närheten har en påverkan 
på det upplevda värdet 

Befintligt i innerstaden Gymerbjudanden i fastigheten är en tilläggstjänst som hyresgäster 
skulle vara villiga att betala för, då detta skulle kunna öka 
attraktionskraften för företaget 

Det går att behålla hyresgäster genom att bland annat erbjuda 
mervärden med hjälp av digitalisering, exempelvis om AMF 
Fastigheter kan agera mellanhand och koppla ihop två parter som 
gynnas av varandra 

Tilläggstjänster avsedda för medarbetarna såsom kemtvätt är inte 
aktuella för Centigo, på grund av bolagets lönemodell 

 Viktigt utanför innerstaden att 
fastighetsförvaltaren kan 
skapa ett tjänstekluster 

Viktigt att erbjuda tilläggstjänster utanför innerstaden i kontorets 
omgivning för att attrahera hyresgäster. Exempelvis restauranger, 
kemtvätt och frisörer 

En hub av förmåner är en stor del av kundvärdet då kringtjänsterna 
är en förenkling av livet, exempelvis kan inte alla bolag ha egna 
sporthallar eller massage på jobbet  

Cybercom vill att Klövern ska kunna tillhandahålla externa lokaler, 
exempelvis hyr Cybercom en innebandyhall två gånger i veckan 
från en annan fastighetsägare 

  



113 Bilaga 3 – Öppen kodning 

 

 

Anpassningsbarhet 

Begrepp Egenskaper Exempel från sammanställning 

Proaktiv 
marknadsanpassning 
minskar ledtider och 
anpassningskostnader 

Multifunktionell planlösning 

- Kortare ledtider 

- Lägre 

anpassningskostnader 

Vid utformningen av nya kontor försöker Fabege hitta generella 
flexibla lösningar som utan större ombyggnader kan erbjuda olika 
funktioner på en och samma yta 

Proaktiva lokalanpassningar minskar tiden då kontoret står outhyrd 
och om justeringar ändå sker leder detta oftast till mindre 
justeringar  

Ett flexibelt kontor är ett kontor som passar för flera företag över tid, 
utan större anpassningar  

Utformningen av flera kontor har närmat sig varandra mellan olika 
branscher 

 Fastighetens begränsningar Fastighetens ålder en stor påverkan på vad som faktiskt kan 
ändras och erbjudas, men Axfast försöker alltid uppdatera sina 
köpta fastigheter till en viss standard 

Graden av anpassningen kan särskiljas beroende på hur lokalen 
ska vara utformad utifrån myndighetskrav, olika 
hållbarhetsklassificeringar (ofta utifrån fastighetens ålder) och 
teknisk standard (när senaste tekniska-anpassning ägde rum) 

 Hållbara materialval 

- Lägre 

anpassningskostnader 

Miljövänliga materialval som fungerar långsiktigt och samtidigt 
innebär det en minskad energiförbrukning och ett resurssnålt kontor 
genom återanvändning av tidigare material  

Humlegården genomför ibland ett grundkoncept med nya materialval 
och installationer innan intressenter till en lokal tittar på lokalen, så 
att när kunden kommer börjar sin hyresperiod sker det en kortare 
process till inflyttning 

Förhandling om kontorets 
utformning vid inflyttning 

Möjligheten till specifika 
anpassningar efter kundens 
behov och önskemål 

För hyresgästerna är det en förutsättning att de kan anpassa sin 
lokal innan inflyttning, ändamålsenligt anpassat efter deras behov 

Anpassningsbarhet är alltid en förhandlingsfråga där nästan allt är 
möjligt, det handlar främst om hyresgästens betalningskraft och 
kontraktets hyreslängd 

Om de nya hyresgästerna vill anpassa kontoret ytterligare än 
marknadsstandarden får de själva stå för kostnaden 

 Kunderna bygger sitt 
varumärke med sitt kontor 

Det som väger mest för kunden är vad det kostar i slutändan och 
det beror mycket på varumärket 

Kungsleden försöker vara flexibel med sina hyresgäster, då de 
flesta kunderna bygger sitt varumärke på hur deras lokaler ser ut 

 Möjligheten till 
avbetalningsplan 

Vid nya kontrakt kan Humlegården stå för kostnaderna som uppstår 
vid anpassningar av lokalen, men då får hyresgästen betala en högre 
hyra 

AMF Fastigheter kan exempelvis stå för en investeringskostnad, 
det vill säga vad det kostar att betala hantverkare som ska 
genomföra en anpassning, och sedan erbjuda de en 
återbetalningsplan på flera månader för hyresgästen 

Är det väldigt kundspecifika anpassningar är de oftast hyresgästen 
som står för kostnaderna. Anmärkningsvärt att är att om Atrium 
Ljungberg har en bra och lång relation med kunden eller Atrium 
Ljungberg tror på ett visst företag/individ/idé kan undantag göras 

Vem som betalar för anpassningskostnader varierar men Netlight 
har erhållit investeringsbidrag samt rabatt från AMF Fastigheter 
gällande deras kontor i Urban Escape 

Yteffektivisering av 
kontoret eftertraktas av 
hyresgästerna 

Vanligt med förändrade 
behov 

Hyresgäster får ofta förändrade behov, främst när de krymper eller 
växer vilket resulterar i att de behöver en ny lokal 

7 av 10 hyresgäster har förändrade behov vid möten med 
fastighetsförvaltaren 
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Kontorsytor kommer bli en bristvara då det blir för dyrt och att det 
inte är hållbart att inte utnyttja ytan maximalt 

 Multifunktionell planlösning Något som ofta efterfrågas av hyresgästerna är lokalens 
yteffektivitet. Yteffektivitet handlar om hur många personer som kan 
befinna sig i lokalen, där personer per kvadratmeter ofta används 
som nyckeltal 

Även en annan typ av flexibilitet gällande lokalutformning innan 
kontraktsperioden kommer behöva erbjudas, exempelvis ett 
modulverktyg som möjliggör för enkel justering av 
kontorsutformning 

Det är viktigt att medarbetarna kan byta miljö under arbetsdagen, 
att utöver det öppna landskapet exempelvis kunna arbeta i en 
tystare miljö för visst arbete och att ha tillgång till separata rum för 
intervjuer och möten 

 Varierande besättningsgrad 

 

Netlight vill också ha anpassningsbara ytor, det vill säga kunna 
anpassa kontoret efter de årstider då fler konsulter befinner sig på 
kontoret samt när konsulterna är ute på uppdrag hos kund 

Teknologi kommer att möjliggöra för VR-kontor, det vill säga att 
olika företag kan befinna sig bredvid varandra men arbeta i egna 
uppkopplade miljöer. Anställa kommer fortfarande vilja träffa 
människor i framtiden och därmed kommer kontor fortfarande vara 
aktuellt 

De flesta kontor är besatta till 40–60% 

Lokalen är egentligen är för stor för Solidify då deras konsulter 
huvudsakligen är ute på uppdrag hos kund 

 Hyresgäster får själva betala 
anpassningar under 
kontraktstid 

Hyresgästen står generellt för kostnaderna för nya anpassningar 
under kontraktstiden, om det inte är överenskommet sedan innan  

Under kontraktstiden gäller det generellt att kunden får betala 
omkostnaderna vid nya anpassningar 

Ett behov som inte möts 
är kortare och mer flexibla 
kontraktstider 

Vanligt med förändrade 
behov 

Generellt har branschens omflyttningshastighet ökat, då många 
företag växer mer nu än tidigare 

Kunder kan uppleva att dagens kontrakt är oflexibla då man skriver 
kontrakt på 3, 5 eller 10 år. I många fall skulle hyresgästerna vara 
villigare att en högre månadshyra för ett flexiblare kortare kontrakt 

Hyresavtalsglapp mellan kontorshotellsegmentet som hyr ut en plats 
per timme och de traditionella tre- till femårs avtal 

Framtidens företagare kommer inte acceptera statiska kontrakt 

I första hand undersöks möjligheten att bygga om den nuvarande 
lokalen för de nya behoven, och i andra hand om de går att hitta en 
ny lokal 

 Problem med låga 
vakansnivåer 

Atrium Ljungberg har inte många vakanser, de hyr i dagsläget ut 95 
% av deras fastigheter 

Marknadens utseende har lett till att Hufvudstaden fortfarande 
hellre hyr ut de mer stabila långtidskontrakten och därmed finns 
endast ett fåtal Redo-lokaler i dagsläget 

 Vanligt med 
andrahandsuthyrning 

Solidify hyr sitt kontor i andrahand av Transcendent Group, som de 
även delar kontorsytan med 

Kontoret på Sveavägen har även styckats av varvid en del hyrs ut till 
ett annat företag, som i sin tur delar den lokalen med andra företag  

Netlight hyra ut en del av sin nya lokal de tre till fem första åren i 
andrahand, för att sedan ta över denna lokal 

 Potential för delningsekonomi Centigo har startat ett icke-vinst drivande bolag som erbjuder en 
digital plattform som möjliggör konferensrumsuthyrning. I dagsläget 
är det ett 50-tal entreprenöriella företag som ingår i plattformen 

Co-working och delade 
kontorsytor är 
eftertraktade av både 

Mer attraktivt för mindre 
företag 

Det kan vara svårt då lokalen dimensioneras efter hur många 
personer som ska befinna sig i lokalen när hyresgästen börjar hyra, 
vilket kan vara en orsak till att co-working kan bli populärare 
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större och mindre bolag, 
men genom olika former 

 Det är vanligare för mindre företag och start-ups att hyra in sig i co-
workingkontor 

Mindre hyresgäster har svårt att erbjuda sina anställda centrala 
lokaler då dessa i dagsläget är dyra, därmed blir co-
workingkonceptet mer attraktivt 

Flera fastighetsförvaltare driver inte co-working i egen regi, men hyr 
ut till kommersiella hyresgäster som i sin tur driver co-working 

 Olika transparensnivåer för 
större företag 

Företag kommer ha en högre transparens där företag delar med sig 
av sin kunskap och det kommer finnas ett större värde i utbytet av 
information 

De större bolagen värdesätter förvisso caféer, loungeytor och andra 
gemensamma ytor i fastigheten men vill däremot ha sin egen yta 
för det praktiska arbetet på grund av affärshemligheter 

De större hyresgästerna vill gärna ha olika grader av transparens i 
fastigheten: en transparent yta för att få ny inspiration och en ny 
miljö, en halv-transparent med samarbetspartners och en stängd 
miljö tillägnat det egna företaget 

 Företag vill ha egna kontor på 
grund av varumärket 

Hyresgäster antingen väljer att hyra in sig i co-workingkontor eller 
egna kontor, de senare för att kunna bygga sitt varumärke 

Axfast har exempelvis i dagsläget hyresgäster som säger att de 
inte kommer behöva en kontorslokal om fem år. Däremot ändrar 
dessa hyresgäster denna åsikt efter en diskussion kring deras 
image och hur ett kundmottagande kommer att ske ifall de saknar 
ett eget kontor  

 Innovationsfrämjande Större företag väljer ibland att hyra in sig i co-workinglokaler eller 
kontorshotell för att koppla ifrån vissa divisioner av företaget och 
jobba mer med innovation 

 Sekretess motverkar delade 
kontorsytor 

Cybercom behöver vara försiktiga med att dela kontorsytor med 
andra företag på grund av sekretess och kundinformation. Det är 
viktigt att inte riskera att påverka kundrelationen negativt 

Geografiska placeringens 
påverkan är stor på 
kundvärdet 

Varumärke Generellt vill den yngre generationen arbeta centralt, vilket leder till 
att om företagen vill kunna rekrytera rätt kompetens behöver de 
befinna sig centralt för att öka attraktionskraften 

Många IT-baserade företag baserade i Solna har 
rekryteringsproblem då det är enklare att attrahera personal när 
bolag har kontor i innerstaden 

Företag belägna i mindre attraktiva lägen har börjat erbjuda hub-
kontor i innerstaden för att behålla attraktionskraften 

För vissa bolag är det viktigt att ha kontor i innerstaden för att 
stärka deras varumärke och visa prestige 

 Närhet till kommunikationer Gällande den geografiska placeringen av kontoret är det viktigaste 
för hyresgästerna i Stockholm att ha bra kommunikationer, helst 
spårbundna 

Företag kan tänka sig kontor utanför innerstaden med en lägre hyra 
om kommunikationerna är acceptabla 

 Kluster och omnejd Klustret med företag i närheten är viktigt för varumärket och 
samarbetena 

Vidare kan det vara en attraktionskraft att ha sitt kontor beläget i 
samma omgivning som ett större företag, speciellt de som har en 
direkt koppling till de större företagen såsom underleverantör eller 
konsulter 

Närhet till service och handel är något som hyresgästerna värderar 
högt 
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Kostnadsreduceringar 

Begrepp Egenskaper Exempel från sammanställning 

Beläggningsgraden kan 
effektiviseras genom 
fastighetsdata, men 
hyresgästernas intresse är 
i dagsläget lågt 

 

Yteffektivisering kan 
möjliggöras med hjälp av 
tekniska lösningar  

Tekniken kommer i framtiden genom AI erbjuda företag möjligheten 
att dra nytta av all information de samlar in, hur lokaler ska utnyttjas 
på bästa sätt slutligen kunna förutspå framtida händelser 

En framtidsmöjlighet som redan realiserats på Ericsson i Kista med 
hjälp av Vasakronan är information kring anläggningens belastning. 
Informationen presenteras i dagsläget på en stor LCD-skärm vid 
ingången och tydliggör vilka lokaler som är lediga och inte 

 Hyresgästernas intresse för 
dessa lösningar är lågt i 
dagsläget 

Fabege kan i dagsläget ge hyresgästerna data på hur 
hyresgästerna i utnyttjar sina lokaler, som vilka entréer man 
använder, koldioxidhalt, populära mötesrum, vilka ytor som är 
överbelastade och vilka som inte används alls. Trots tillgången till 
denna information, finns det ingen efterfrågan från hyresgästerna 
med undantag från ett fåtal. Hyresgästerna förstår ofta inte vad de 
ska använda informationen till, då tekniken har precis kommit och 
är ännu inte helt utvecklad 

Solidify har i dagsläget inga behov av tidsbesparande tjänster 
kopplade till användandet av kontoret. Anledningen grundar sig 
främst i den låga beläggningen av kontoret, i praktiken är det mest 
Blomgren som fysiskt befinner sig i kontoret då konsulterna är ute 
på uppdrag 

Hyresgästerna vill ha 
tillgång till kontoret utanför 
arbetstid, trots potential 
för ökad beläggning 

 

Det finns möjligheter att 
utnyttja kontoret bättre med 
olika hyresgäster under 
dygnet 

Ett flexibelt kontrakt varvid en lokal kan på dagen vara kontor och 
studentlägenhet/studierum/”nattklubb” på kvällen 

Vasakronan tittar på möjligheten följt av att kontor och handels inte 
alltid jobbar på samma tider: i vissa fastigheter använder de idag 
samma aggregat, vilket innebär att aggregatet behöver vara på 
dygnet runt för att hålla värmen i fastigheten 

 Hyresgäster vill ha tillgång till 
kontoret utanför de vanliga 
arbetstiderna 

Det är viktigt för vissa kunder att ha möjligheten att kunna nyttja 
lokalen dygnet runt, vilket gör att värmen, fläktar och liknande 
basfunktioner i dessa fall måste kunna utnyttjats även utanför 
kontorstider 

Klövern kommer i framtiden antagligen bli mer flexibla med drifttider 
speciellt då fler företag jobbar mot internationella marknader med 
andra arbetstider på grund av tidsskillnader  

Vissa fastighetsägare kräver att evenemang anmäls på förhand men 
Hufvudstaden begär inte det av Netlight, vilket Jonsson Löfbom 
menar Netlight är speciellt nöjda med eftersom de genomför cirka 
två till tre evenemang i veckan  

Ett flexibelt kontor handlar om tillgängligheten, att kunna använda 
kontoret under helger och kvällar 

Hyresgästers intresse för 
energieffektiviseringar är 
lågt 

 

Värdet av 
energieffektiviseringar tillfaller 
främst fastighetsägaren  

Förutom räntor är energin i fastigheterna den största kostnaden för 
fastighetsägare, där ny teknik har lett till att investeringar som 
minskar energikostnader oftast har korta pay off-tider 

Generellt gäller det att om fastighetsägarna gör 
energibesparingsinvesteringar behöver de få betalt för den 
investeringen 

AMF Fastigheter kan göra besparingar genom energieffektiv 
fastighetsteknik i exempelvis speciella zoner eller rum. Konkreta 
exempel är luft- och fläktsystem som styrs med hjälp av IoT, men om 
dessa lösningar ska implementeras så behöver hyresgästerna stå 
för kostnaden 

Investeringsvinsten tillfaller i högre grad till fastighetsägaren, då 
hyresgästens kontraktstid är kortare än investeringslivscykeln 

Den generella bilden som finns är att hyresgästerna inte är 
intresserade av att påverka fastighetens drift 

Kostnadsreduceringar avseende energiförbrukning som aspekt i val 
av lokal inte har någon större påverkan 
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Det är främst de hyresgäster med hållbarhetsmål som en del av sin 
kärnverksamhet eller de stora hyresgäster som är intresserade av 
energieffektiviseringar 

 För korta pay-off tider för 
hyresgästen  

Energieffektiviseringsinvesteringar är dyra och lönar sig inte att 
genomföra på utgående kontrakt. Dessa görs däremot vid 
inflyttning till nya lokaler eller vid förlängning av befintliga kontrakt, 
och är något som Cybercom strävar efter då de arbetar mycket 
med hållbarhet 

 Priset för energi är marginellt 
mot hyran för hyresgästen 

De kostnadsbesparingar, i form av kyla, värme och el, är marginella 
i jämförelse med det faktiska priset för hyresgästen 

När det är högkonjunktur är det generellt få företag som anser att 
kostnadsbesparingar har någon större betydelse. Däremot när det 
är lågkonjunktur behöver bolag förädla varje kostnadsaspekt som 
berör deras verksamhet 

Större och noterade bolag 
uppskattar att smidigt 
erhålla 
energiförbrukningsdata  

Rapporteringsskyldighet 
avseende energiförbrukning 

 

Noterade bolag har en skyldighet att rapportera sin energi- och 
värmeförbrukning och ett verktyg som förenklar det är därmed 
efterfrågat 

Hyresgästerna ifrågasätter inte kostnaden för värmen och kylan på 
samma sätt som kallhyran (grundhyran) och inte de rörliga 
kostnaderna utöver det. Däremot är intresset större hos de stora 
hyresgästerna som hyr en hel fastighet att ta del av 
energiförbrukningen 

Det är många av de större hyresgästerna som efterfrågat tjänsten 
Green Fingerprint. Många större hyresgäster har en 
rapporteringsskyldighet avseende energiförbrukning, information 
som enkelt kan exporteras från Green Fingerprint 

Miljöcertifierade 
fastigheter har blivit ett 
hygienkrav 

Miljöfrågan har blivit 
kommodifierad  

Miljöfrågan var främst viktigt för fyra år sedan men har blivit 
nästintill hygienkrav eller en självklarhet varpå företagen inte är lika 
intresserade av detta längre 

Hyresgästerna ser hållbarhets- och miljöfrågor som en 
hygienfaktor, där de förutsätter att förvaltaren ska erbjuda gröna 
hyresavtal och effektiviseringar av energiförbrukningen 

Det finns olika klimatstandarder och de flesta hyresgäster har krav 
på olika arbetsmiljö-nyckeltal vilket har till och med blivit en 
branschstandard   

De finns de kunder som efterfrågar en viss klassificering och om den 
inte uppfylls riskerar AMF Fastigheter att förlora affären till en 
konkurrent vars byggnad uppfyller den 

För många kunder har en miljö-certifierad fastighet blivit ett 
hygienkrav, där de enbart söker certifierade fastigheter 

Centigo förutsatte att ett relativt nybyggt hus var miljömärkt 

Företag anspelar generellt 
på hållbarhets- och 
miljöprofiler, men i 
slutändan är det andra 
faktorer som avgör 
lokalvalet 

Hållbarhet som profilering 

 

En värdeadderande aspekt gällande kontoret är hållbarhet, en 
miljövänligt bra fastighet är viktigt för hyresgästens anställda, 
kunder och möjligheten att kunna profilera sitt arbete 

Hållbarheten är viktig för större företag, där de kan skapa värde 
genom att profilera sig som ett miljöföretag. Företag behöver inte 
vara publika för att detta ska vara viktigt, utan många vill kunna visa 
sin omgivning att de har denna profil för dels externa aktörer och dels 
sina medarbetare 

Det är idag fler anställda som är intresserade av miljöfrågor kring 
kontoret, de vill exempelvis kunna få tillgång till förbrukningssiffror 
och veta att de befinner sig på ett kontor/företag som bryr sig om 
hållbarhet. Det har blivit en del av kulturbyggandet att som anställd 
kunna säga att ens företag bryr sig om miljön. Netlight vill därmed 
inkludera hållbarhet som aspekt kring alla deras beslut  

Miljöcertifierade fastigheter, gröna avtal, grön el och andra 
miljöaspekter är bra för företagens hållbarhetsrapporteringar men 
diskuterades och efterfrågades tidigare i högre grad än vad det 
görs idag 
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Miljöprofilen är viktig varumärkesmässigt framförallt för de större 
hyresgästerna 

En del hyresgäster vill säga att hållbarhets- och miljöaspekten har 
en påverkan på deras beslut runt lokaler, men att det generellt inte 
kommer så högt upp på kravlistan. De flesta större 
fastighetsägarna är redan rätt bra ur en miljösynpunkt, vilket också 
medför att aspekten har blivit nedprioriterat 

Cybercom skulle gärna arbeta med en fastighetsförvaltare som 
arbetar med hållbarhet, då det skulle förstärka Cybercoms 
varumärke. Priset är dock viktigast i beslutet för kontor 

 Bristande intresse för 
hållbarhet utöver 
hygienkravet miljöcertifiering  

Generellt är hyresgästerna inte beredd att betala en högre hyra för 
att öka hållbarheten över certifieringsgraden 

Anledningen till varför miljö spelar en så stor part inledningsvis kan 
vara policy och miljömål men det förtynar när det faktiskt gäller 

H&M har tydliga miljöanvisningar och interna dokument som 
anspelar på klimatpåverkan men i slutändan spelar faktorn ingen 
roll vid valet av lokaler 

Inledningsvis när hyresgäster letar lokaler har de högst ställda krav 
avseende miljö och klimat men i slutskedet av 
kontraktsskrivningen/förhandlingen är det helt andra parametrar 
som styr 
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Pris 

Begrepp Egenskaper Exempel från sammanställning 

Högre förväntan vid 
premiumpris 

Förväntar… 

- snabbare återkoppling 

- bättre service 

- bättre kvalitet 

Generellt så är regeln att desto mer en hyresgäst betalar desto mer 

kräver de ska ingå i kontraktet, det finns alltså en korrelation mellan 

pris och förväntan 

De hyresgästerna som är belägna i innerstaden har helt andra krav 
än de som är utanför, hyresgästerna i innerstaden förväntar sig 
snabbare återkoppling vid åtgärdande gällande fastigheten på 
grund av att de betalar en högre hyra 

Hyresgästerna förväntar sig en snabbare och bättre service när de 
betalar en högre hyra och generellt har de en högre förväntan kring 
att allt i lokalen ska fungera 

I och med den höga hyran förväntar sig Netlight en bra service, 
snabb återkoppling och en bra säkerhet i huset, samt att mycket ska 
ingå i grunderbjudandet 

Eftersom Centigo hyr en relativt exklusiv lokal förväntas det att 
kontoret fungerar felfritt, det ska med andra ord inte ske några längre 
störningar som kan påverka deras verksamhet 

Högre betalningsvilja för 
status och 
yteffektiviserade kontor 

Betalningsvilja för varumärke 
och status 

Marknadshyrorna för kontor i Stockholms innerstad har de senaste 
åren ökat kraftigt 

Lokalerna är starkt förknippat med företagens image, vilket gör att 
Hufvudstadens hyresgäster generellt är beredda att investera en 
del pengar i lokalen och villiga att betala det högre priset för att ha 
ett kontor beläget i innerstaden 

Priset på lokalen är viktigt för kunden, men inte den enda 
parametern som styr valet av kontorslokaler. Läget, kvaliteten och 
hur anpassat kontoret är för kunden är minst lika viktigt 

Den högre hyran var ett bra beslut, då ett mer centralt kontor 
medför bättre kommunikationer för de anställda och därmed en 
enklare vardag 

 Betalningsvilja för 
yteffektiviserade kontor 

Kostnaden per arbetsplats blir liknande inne i innerstan och utanför 
då kontoren i innerstan är mer anpassade för aktivitetsbaserade 
och flexibla arbetsytor. Lokaler erbjuder då ett effektivt nyttjande av 
lokalen, vilket gör att Vasakronan kan ta högre hyror samtidigt som 
företagen kan få in fler anställda i kontoren 

 Priskänsliga företag väljer 
kontor utanför innerstaden 

Pris kan utgöra en avgörande faktor till varför vissa hyresgäster väljer 
att ha kontor lite utanför innerstaden 

Heterogen marknad 
gällande betalningsvilja 
för hållbarhet  

Företag med miljöprofilering 
kan tänka sig att betala 
premiumpris för hållbara 
fastigheter 

I vissa fall är hyresgäster beredda att betala mer för hållbara 
fastigheter på grund av deras varumärke 

Betalningsviljan hos hyresgäster består av olika parametrar allt 
ifrån om det är varumärkesbyggande, attraktivt för kunder och 
medarbetare samt deras egen intjäningsförmåga 

Urban Escapre är ett av de dyraste kontoren i Stockholm, men 
kontoret passar dock bra på grund av Netlights hållbarhetsprofil 
vilket också påverkar slutpriset i slutändan. Netlight förväntar sig att 
byggnaden ska hålla under en längre tid i och med att det är ett 
nybygge, vilket också är en faktor till att de kan betala ett högre pris 

 Miljöcertifieringen har blivit ett 
hygienkrav som potentiella 
hyresgäster idag förutsätter 
och inte är villiga att betala 
mer för 

Många företag vill kunna skylta med att de har kontor i hållbara hus 
men är inte alltid beredda att betala mer för en högre nivå av 
hållbarhet 

Hyresgäster var generellt villiga att betala extra för att hyra en lokal i 
en certifierad fastighet för 5-8 år sedan, men dessa certifieringar har 
i dagsläget blivit ett hygienkrav som de förutsätter inte ska vara 
dyrare 

Hyresgäster är 
intresserade av 

Prisvärda FM-tjänster och 
kringtjänster är av intresse för 

Tilläggstjänster efterfrågas inte tillräckligt mycket i dagsläget för att 
dessa ska vara aktuella för fastighetsförvaltaren att erbjuda 
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kostnadseffektiva 
tjänstebyten 

hyresgästen ifall tjänsten är 
billigare än befintligt alternativ 

Tjänster som ersätter en typ av kostnad som hyresgästen redan 
har skulle hyresgäster vara villiga att betala för, men inte till en 
högre kostnad än i dagsläget 

Om Hufvudstaden kan erbjuda en tjänst som ersätter en tjänst som 
hyresgästen har ett behov av, finns det en betalningsförmåga 

Hyresgäster är beredda att betala mer för tilläggstjänster kring 
fastigheten såsom hantverksuppdrag  

Storleksfördelar i klustren innebär att Kungsleden kan förhandla 
billigare ramavtal som kunden kan dra nytta av, ex. sophantering. 
Kan Kungsleden även vara med och erbjuda tilläggstjänster genom 
att pressa priserna åt hyresgästen skapar detta även kundvärde 

Kringtjänster skulle bli billigare via storleksfördelar om många 
hyresgäster använder sig av samma leverantör 

 


