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Sammanfattning 
Stockholm upplever en ökad urbanisering, en fastighetsbransch som är i ständig tillväxt, den 
längsta bostadskön i historien och en vakansgrad på kontorsfastigheter som är rekordlåg. Den 
intensiva marknadskonkurrensen tvingar fastighetsorganisationer att anta strategier för att 
säkerställa överlevnad, tillväxt och utveckling i en snabbväxande miljö. I detta avseende blir 
organisatoriska metoder och tekniker ett särskilt viktigt forskningsämne. Fastighetsföretagens 
framgångar bör fånga samtligas uppmärksamhet då dessa är av stor vikt för ett områdes 
ekonomiska och sociala liv.  
 
Denna studie placeras i detta teoretiska ramverk och syftar till att identifiera framgångsfaktorerna 
för fastighetsägande bolag i Stockholmsregionen, ur ett allmänt samt förvaltningsperspektiv. 
Studien siktar även på att undersöka eventuella skillnader i kritiska framgångsfaktorer beroende 
på vilken typ av fastigheter företagen är specialiserade inom. Vidare lyfter studien fram eventuella 
skillnader i kritiska framgångsfaktorer beroende på geografiska lägen samt om det finns en 
påverkan i beslut för fastighetsägande bolag att expandera på nya orter. För att uppnå studiens 
syfte har författarna intervjuat sex fastighetsbolag relaterade till förvaltningssektorn i Stockholm 
samt Hans Lind, f.d. professor i fastighetsekonomi på KTH. Intervjuer administrerades via telefon 
samt möten med respondenter. Den studerade modellen ger en översikt som kan, på ett översiktligt 
sätt, användas av företag för egen analys av framgångsfaktorer.  
 
Forskningen presenteras i fyra huvuddelar. Den första delen går igenom fastighetsindustrins 
egenskaper i Stockholm, specificerar forskningsproblemet samt fastställer den konceptuella 
analysen av fastighetsbranschens interna faktorer. Den andra delen består av en litteraturstudie om 
kritiska framgångsfaktorer i allmänhet samt i en förvaltningsmiljö. Den tredje delen fastställer 
metoden och tolkningen av resultaten som följer de genomförda intervjuerna. Slutligen avslutas 
rapporten med en allmän slutsats samt rekommendation. Slutsatsen visar att en gemensam kritisk 
framgångsfaktor för samtliga fastighetsägande bolag är att erbjuda en lokal närvaro inom sina 
bestånd. En större skillnad i kritiska framgångsfaktorer har inte visats sig finnas mellan studerade 
fastighetssektorer. Vidare anser samtliga bolag att det finns en skillnad i kritiska framgångsfaktorer 
beroende på geografiskt läge, dock påverkar det inte beslutet huruvida man ska man expandera till 
nämnda läge eller inte.  
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Abstract 
The real estate industry in Stockholm is in growth, urbanization is continuous, the housing queue 
is longer than ever before and the vacancy rate for office spaces is at a record low.  The intensive 
market competition forces real estate organizations to adopt strategies to ensure survival, growth 
and development in a fast-growing environment. In this regard, organizational methods and 
techniques has become a prioritized field of study. The real estate companies' success should catch 
everyone's attention as these are of great importance for the economic and social life of an area. 
 
This study is placed in this theoretical framework and aims to identify the critical success factors 
for property owning companies in Stockholm, both from a holistic and property management 
perspective. The study also aims at investigating any differences in critical success factors 
depending on what type of real estate the company is specialized in. Furthermore, the study 
highlights if there are any differences in critical success factors depending on geographical 
locations and whether it has an influence on property companies’ decisions on whether to expand 
in new locations. The methodology of the study includes interviews with six real estate companies 
related to the property management sector in Stockholm, as well as Hans Lind, ex professor in real 
estate economics at KTH. The interviews were administered by phone calls and personal and 
recorded meetings with respondents. The model studied provides an overview that can easily be 
used by companies for internal analysis of critical success factors. 
 
The research is presented in four main parts. The first part encompasses the characteristics of the 
real estate industry in Stockholm, specifies the research problem and determines the conceptual 
analysis of the real estate industry's internal factors. The second part consists of a literature study 
on critical success factors in general and in a facility management environment. The third part 
establishes the method and interpretation of the results that follow the conducted interviews. 
Finally, the report ends with a general conclusion and recommendation. Our conclusion indicate 
the existence of a common critical success factor for all property-owned companies participating 
in the study: to offer local presence within owned holding. There is no significant variation among 
critical success factors depending on the companies included in study. Furthermore, all companies 
consider that there is a difference in critical success factors depending on geographical location, 
but it does not affect the decision whether to expand to said position or not.  



 
 

Innehållsförteckning 
1. Inledning 1 

1.1 Bakgrund 1 

1.2 Problemdiskussion och syfte 2 

1.3 Problemformulering 2 

1.4 Avgränsningar 2 

2. Litteraturstudie 3 

2.1 Definiering av kritiska framgångsfaktorer 3 

2.2 Fastighetsverksamheten 3 

2.2.1 Inledning 3 

2.2.2 Fastighetssegment 4 

2.3 Fastighetsförvaltning 4 

2.3.1 Fastighetsförvaltning genom historien 4 

2.3.2 Fastighetsförvaltarens uppdrag 4 

2.3.3 Outsourcing 5 

2.3.4 Internt tillvägagångssätt 5 

2.4 Fastighetsmarknaden 5 

2.4.1 Fastighetsmarknaden under de senaste decennierna 5 

2.4.2 Fastighetsmarknaden i nutida Sverige 7 

2.4.3 Fastighetsmarknaden i Stockholm 7 

3. Teoretiskt Ramverk 9 

3.1 Allmänt om kritiska framgångsfaktorer 9 

3.2 Identifiering och analys 11 

3.3 Strategisk planering 12 

3.4 Källor till kritiska framgångsfaktorer inom fastighetsbranschen 15 

3.4.1 Industrin 17 

3.4.2 Konkurrensstrategi och marknadsposition 18 

3.4.3 Miljöfaktorer 19 

3.4.4 Tidsmässiga faktorer 19 

3.4.5 Ledningsposition 20 

3.5 Kritiska Framgångsfaktorer inom fastighetsförvaltning 21 



 
 

3.5.1 Outsourcing och interna tjänster 21 

3.5.1.1 Framgångsstrategi för intern respektive extern förvaltning 22 

3.5.2 Granskning, prestation och uppföljningsarbete 23 

3.5.2.1 Kundperspektiv 23 

3.5.2.2 Interna processer 23 

3.5.2.3 Budgetperspektiv 24 

3.5.2.4 Kunskapstillväxt och utveckling 24 

4. Metod 26 

4.1 Metodval 26 

4.2 Datainsamlingsmetod 26 

4.3 Utformning av intervjufrågor 27 

4.4 Metodkritik 28 

4.5 Intervjuns kredibilitet och validitet 28 

5. Resultat 30 

5.1 Företagspresentation 30 

5.1.1 Axfast 30 

5.1.2 Einar Mattsson 30 

5.1.3 Fabege 30 

5.1.4 KLP Fastigheter 30 

5.1.5 Rikshem 31 

5.1.6 Vasakronan 31 

5.2 Sammanställning 32 

5.2.1 Intervjusammanställning för bostadssektorn 32 

5.2.2 Intervjusammanställning för kontorssektorn 33 

5.2.3 Intervjusammanställning för handel- och hotellsektorn 36 

5.2.4 Sammanställning av kritiska framgångsfaktorer för respektive sektor 38 

5.3 Externt Perspektiv 38 

5.3.1 Hans Lind 38 

6. Diskussion & Analys 40 

6.1 Bedömning av kritiska framgångsfaktorer i respektive sektor 40 

6.2 Bedömning av variationer mellan geografiska lägen 41 



 
 

6.3 Jämförelse mellan empiri och teori 41 

6.3.1 Tillbakablick på hierarkisk modell 43 

7. Slutsats 47 

7.1 Förslag på vidare forskning 48 

8. Rekommendation 49 

Referenslista 50 

Appendix A – Intervjufrågor: Bostäder 55 

Appendix B – Intervjufrågor: Handel 56 

Appendix C – Intervjufrågor: Kontor 57 

 

  



 1 

1. Inledning  
Detta kapitel går ut på att introducera läsaren till ämnet samt underlätta fortsatt läsning. 
Problemdiskussionen tillsammans med problemformuleringen ska återspegla författarens 
motivation till valet av studien. Avgränsningar ska ge läsaren en möjlighet att utvärdera 
relevansen av studiens resultat. 

1.1 Bakgrund  
I dagens industrialiserade samhälle är termerna "företag" eller "organisation" vanliga. 
Fastighetsföretag rankas efter storlek; små, medelstora eller stora; produktionskapacitet; kvantitet 
eller mångfald av produkter eller tjänster, fastighetskategorier samt organisation- och 
kapitalstruktur. Företag kan även grupperas enligt primära aktivitetssektorer (Hewlett, 2008). 
Oavsett vilken typ av rangskala vald, sägs ett företag vara "en ekonomisk och social organism, där 
integrerade och interrelaterade komponenter siktar på att nå ett gemensamt mål, i enlighet med 
en ledares riktlinje" (Baptiste, 1985). 
 
Ett företag framträder i en komplex verklighet. Denna verklighet består av produktiva resurser, en 
organisation av individer samt mångsidig kunskap. Organisationer konfronteras ständigt med 
möjligheter och hot som styr besluten om strategiska åtgärder. I ett perspektiv där den 
affärsmässiga strategin har förrang är det högst viktigt att kommunicera och säkerställa 
förverkligandet av strategiska mål till operativa resultat via så kallade kritiska framgångsfaktorer 
(KF). Att utnyttja kritiska framgångsfaktorer är att likställa med införandet av regler för det 
konkurrenskraftiga spelet på marknaden. 
 
I en kontext av stark konkurrens på fastighetsmarknaden, söker aktörer ständigt efter 
prestationsvinster. Dessa vinster prövas genom två progressionsvektorer, nämligen:  

• En kostnadsminskning för samma mervärde  
• Innovativa förslag till produkter och tjänster för att skapa nya mervärden 

 
Ett vanligt sätt att främja tillväxt inom en organisation är geografisk expansion. En 
verksamhetsexpansion kan användas av företag med syfte att hitta nya intäktsströmmar, öka 
varumärkeskännedom eller avvärja konkurrens, dock bör man vara medveten om att en 
marknadsexpansion medför flera utmaningar oberoende av vilken bransch man befinner sig i. Ett 
misslyckande i att kartlägga risker och kostnader som är förknippade med expansion kan leda till 
utebliven framgång och i förlängningen äventyrande av företaget i stort.  
 
Varje organisation innehar flera KF som behöver kartläggas för att främja konkurrenskraft och det 
finns ett brett spektrum av forskningsmetoder en organisation kan använda sig av för att identifiera 
dessa. Bland metoderna finns utförande av fallstudier, gruppintervjuer, strukturerade intervjuer 
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samt analys av relevant litteratur (Esteves, 2004). Shah och Siddiqui (2002) hävdar att den mest 
använda metoden för identifiering av framgångsfaktorer är utförandet av ett frågeformulär. Men 
trots det breda utbudet på rekommendationer uppgivet i tidigare litteratur råder ingen konsensus i 
akademin vad gäller vilken metodik som är mest lämplig för analys och framtagning av KF. Vidare 
menar forskning att KF är föränderliga och varierar med tiden beroende på vilket skede en 
organisation befinner sig i och är branschspecifika.   

1.2 Problemdiskussion och syfte 
Aktuell forskning visar stor betydelse av strukturerat och målmedvetet arbete för identifiering, 
analys och tillämpning av data rörande KF ur ett strategiskt perspektiv i syfte att skapa både 
lönsamhet och tillväxt i varierande branscher och marknader (Aaker, 1989).  
 
Målet med detta arbete är att identifiera kritiska framgångsfaktorer för fastighetsägande bolag 
inom bostads-, kontors-, handels- samt hotellsektorn med tillämpning på förvaltningssektorn. 
Studien utförs på ett flertal fastighetsbolag i Stockholm där författarna ämnar kartlägga utveckling 
och eventuell variation i kritiska framgångsfaktorer relevanta för fastighetsbolag. Vidare lyfter 
studien fram eventuella skillnader i kritiska framgångsfaktorer beroende på geografiska lägen samt 
om det finns en påverkan i beslut för fastighetsägande bolag att expandera på nya orter. 
 
Med hänsyn till ovanstående målsättning, ämnar författarna ta fram underlag för identifiering av 
KF hos samtliga intervjuade organisationer med avsikt förstärka konkurrenskraften som, i sin tur, 
förstärker organisationers tillväxt och lönsamhet.  

1.3 Problemformulering  
• Vilka är de främsta kritiska framgångsfaktorer för fastighetsägandebolag?  

o Varierar dessa beroende på fastighetssektor? 
• Varierar kritiska framgångsfaktorer ur ett geografiskt perspektiv?  

o Påverkar det bolagets beslut att expandera på nya orter? 

1.4 Avgränsningar  
Identifiering av kritiska framgångsfaktorer utförs ur ett branschspecifikt perspektiv, nämligen 
inom fastighetsbranschen och mer specifikt fastighetsförvaltningssektorn. Vidare begränsas denna 
studie till tre fastighetstyper: bostad, kontor- samt hotell & handelslokaler. Aktörer som intervjuas 
begränsas till anställda på de studerade företagen. Kunder ingår inte i undersökningen. Samtliga 
bolag består av intern förvaltningsverksamhet.  
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2. Litteraturstudie 
Kapitlet berör de olika organisationsprinciper samt segment ett fastighetsbolag kan ha. Vidare 
ges en historisk bakgrund om fastighetsförvaltning samt de olika tillvägagångssätt som kan 
förekomma idag. Sedan ges en översikt om fastighetsmarknaden under de senaste decennierna, 
hur den ser ut idag samt vad som kännetecknar Stockholmsmarknaden. Slutligen behandlas de 
olika källor som kan ge upphov till kritiska framgångsfaktorer tillämpade på fastighetsbranschen.  

2.1 Definiering av kritiska framgångsfaktorer   
Kritiska framgångsfaktorer (KF) definieras som särskilt viktiga faktorer för en organisations 
framgång (Bullen & Rockart, 1981). Med fokus på att utveckla och identifiera kärnverksamheten 
krävs endast de viktigaste, det vill säga att de kritiska parametrarna undersöks (Hamel & Heene, 
1994). Kritiska framgångsfaktorer är parametrar och variabler som är avgörande för ett företags 
konkurrenskraft på marknaden. Dessa kan påverkas positivt till organisationens fördel genom en 
rad aktiviteter, olikt den externa omgivningen som organisationer inte kan styra efter önskemål. I 
dessa faktorer ingår exempelvis relationer till kunder, marknadsnärvaro inom ett geografiskt eller 
tekniskt område, försäljning under en viss säsong, etc. Flera olika studier har visat på vikten av 
kontinuerlig uppdatering av framgångsfaktorer, ett aktivt arbete med dessa har en positiv effekt på 
konkurrenskraft och framgång i beslutsfattande (Rockart, 1979). 

2.2 Fastighetsverksamheten  

2.2.1 Inledning  
Idag är de flesta medvetna om att det kan finnas stora möjligheter att göra en framgångsrik karriär 
inom fastighetsbranschen. Ett av de vanligaste sätten att lyckas inom fastighetsverksamheten är att 
äga eller driva ett fastighetsbolag. Ett fastighetsbolag är ett företag som genererar intäkter genom 
att äga eller förvalta fastigheter; det kan ägas av stat eller kommun liksom en eller flera 
privatpersoner (Bolagsformer, 2019). Den mängd fastigheter ett bolag äger och förvaltar kan 
sträcka sig från väldigt få till ett stort antal. Dessutom varierar fastigheternas funktionalitet, de kan 
exempelvis vara sjukvårdetablissemang eller extravaganta köpcentrum.  
 
Som fastighetsbolag kan man välja att styra sin organisation på olika sätt: 

● Enbart förvalta bolagets egna fastigheter 
● Endast förvalta andra företags fastigheter 
● Lämna över bolagets fullständiga förvaltningsmyndighet till en extern organisation 
● Både förvalta bolagets egna samt andras fastigheter 
● Endast förvalta en del av bolagets egna fastigheter och lägga resten på entreprenad 
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2.2.2 Fastighetssegment 
Olika typer av fastigheter kan delas upp i följande huvudgrupper: Bostads-, kommersiella samt 
industriella fastigheter. 

●  Bostadssektorn fokuserar på upphandling samt försäljning av fastigheter med syfte att 
användas som privatbostad eller icke-kommersiellt ändamål.  

● Den kommersiella sektorn består av fastigheter som används för affärsändamål såsom 
detaljhandel, hotell samt kontorsutrymme.  

● Den industriella sektorn består främst av fastigheter som används för tillverkning och 
produktion såsom fabriker, verkstäder och lagerutrymmen.  

2.3 Fastighetsförvaltning 

2.3.1 Fastighetsförvaltning genom historien  
Förr i tiden betraktades fastighetsförvaltning som den mediokra relationen mellan fastighet, 
arkitektur, teknik- och byggsektorn, med det primära syftet att rengöra, reparera samt underhålla 
fastigheter (Atkin & Brooks, 2009), så är inte längre fallet.  Fastighetsförvaltningssektorn har 
utvecklats avsevärt de senaste decennierna, främst på grund av den administrativa explosionen i 
början på 1900-talet, där den viktigaste katalysatorn var 1960-talets införande av datorer på 
arbetsplatser. Oljekrisen under 1970-talet drev därtill på utvecklingen ytterligare genom 
kostnadseffektiva åtgärder vilket i sin tur medförde en förbättring i hantering av kostnader i 
samband med lokaler som stödde organisationers verksamheter (Wiggins, 2014). Idag täcker 
fastighetsförvaltningstjänster områden som ekonomisk förvaltning, förändringshantering, 
personalresurser, hälsa och säkerhet samt kontraktsförvaltning likaså teknisk förvaltning och 
servicetjänster. Förvaltningsaktiviteter blir alltmer komplexa på grund av juridiska, tekniska, 
finansiella och skattemässiga krav som måste beaktas.  

2.3.2 Fastighetsförvaltarens uppdrag 
En fastighetsförvaltare tillhandahåller kapitalförvaltning samt representerar intressen på uppdrag 
av sitt eget företag eller externa ägare. Fastighetsförvaltarens uppdrag är varierande; förvaltaren 
upplåter hyror på sina kunders vägnar, förvaltar arbetet och skötseln av byggnader samt hanterar 
anställda. En fastighetsförvaltare innehar ett flertal kontaktytor och agerar i gränslandet mellan 
hyresvärden och hyresgäster, hen är observant och uppmärksam samt ser till att säkerställa en 
effektiv dialog mellan de olika intressenterna med syfte att förbättra hyresgästernas och 
hyresvärdarnas vardag. Förvaltaren kan även utarbeta hyresavtal, se till att dessa följer en 
produktiv reglering samt hantera en kostnadseffektiv budget och således utlösa klienter från 
påfrestande olägenheter kopplade till fastigheter (Atkin & Brooks, 2009).  
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2.3.3 Outsourcing  
Det är kontraproduktivt att ödsla tid på tjänster som inte tillhör kärnverksamheten, outsourcing 
frigör resurser och anställda från flera tidskrävande uppgifter och medför på så sätt ett större fokus 
på att skapa mervärde för företaget genom att utveckla verksamheten mer effektivt. Outsourcing 
är processen att anförtro en del av ett företags icke-strategiska aktiviteter till en extern leverantör 
med mål att undvika att ta över dessa aktiviteter internt.   
 
Outsourcing kritiseras oftast som ett hot mot en organisations verksamhet med risk för förlust av 
kontroll och risk för kunskapsläckage (Wiggins, 2014). Å andra sidan är skapandet och 
utvecklingen av aktiviteter en heltidsuppgift som kräver resurser i form tid och pengar; man måste 
investera för att utveckla sina erbjudanden, kommunicera, söka nya kunder, utveckla partnerskap, 
utbilda, rekrytera och behålla talanger. Outsourcing blir därmed en möjlighet för organisationer att 
fokusera på sina olika insatsområden och kärnverksamhet. Outsourcing är en avtalsenlig enhet 
som används av många företag för att dra nytta av en förlängd tidsvinst som, i längden, säkerställer 
framgången av företagets olika mål (Atkin & Brooks, 2019). Detta val är mycket strategiskt och 
kräver substantiell expertis. I ständig utveckling är framtiden för outsourcing i 
fastighetsförvaltning mycket optimistisk.  

2.3.4 Internt tillvägagångssätt  
Större organisationer väljer vanligtvis att hantera fastighetsförvaltningen internt, det vill säga att 
förvaltningsavdelningen drivs av anställda inom organisationen. Intern strategi säkerställer hög 
konfidentialitet och effektiv kommunikation mellan parter. Enligt Wiggins (2014) är det dock 
sällan en organisation består av anställda med fullständig sakkunskap om fastigheter och dess 
implikationer, därför kommer en typ av extern arbetskraft krävas för specialtjänster på ett eller 
annat sätt. Atkins & Brooks (2009) argumenterar emot Wiggins genom att ange att de flesta 
organisationer består av en stor andel internt hanterade fastigheter, som konsekvent levererar 
kundtillfredsställelse och bästa möjliga resultat till lägsta möjliga kostnad. Dessa organisationer 
har uppnått nämnda resultat genom att vara synnerligen professionella, där krav från egen personal 
har satts lika högt som andra har satt för externa tjänsteleverantörer. Vissa organisationer har till 
och med internaliserat tjänster som tidigare har outsourcats.  

2.4 Fastighetsmarknaden 

2.4.1 Fastighetsmarknaden under de senaste decennierna  
Ett lands fastighetspriser reflekterar den nationella ekonomiska prestandan, det vill säga faktorer 
såsom in- och deflation, arbetslöshet samt ekonomisk tillväxt har en kraftig inverkan på samhällets 
fastighetsmarknad. När ett lands konjunktursvängningar når en betydligt lägre nivå än vanligt 
uppstår detta i form av en så kallad finanskris. En sådan kris medför en rubbning i den finansiella 
balansen vilket har bestående konsekvenser för den nationella ekonomin i form av en avtagande 
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tillväxt, färre investeringar, valutadepreciering samt arbetslöshet. Med finanskriser medföljer 
vanligtvis en krasch i fastighetspriser som i sin tur leder till att fastighetsbolag träffar på 
besvärligheter, som i värsta fall resulterar i konkurs (Fastighetsnytt, 2015).  
 
Det tidiga 1900-talet bestod av en positiv ekonomisk utveckling vilket gynnade 
fastighetsmarknaden i form av stigande fastighetspriser. En total vändning inträffade år 1929 till 
följd av börskraschen på Wall Street, som gav upphov till en ekonomisk världskris. Denna kris 
satte sina spår i fastighetsmarknaden och kulminerade på 1960-talet i att fastigheter successivt 
började anses som spännande objekt med goda investeringsmöjligheter. Vid denna tidpunkt hade 
Sverige reglerat hyresmarknaden för både bostäder samt kommersiella lokaler. Regleringen 
upphävdes dock för kommersiella lokaler år 1972 till skillnad från bostäder som gäller än idag 
(Fastighetsnytt, 2015).  
 
På 1980-talet stagnerade Sveriges dåvarande positiva ekonomiska tillväxt, vilket visade sig 
påverka landets småhusmarknad värst. Snabbt därpå uppstod en period med hög inflationstakt och 
låg realränta. Bankernas likviditetskvoter kom att avskaffas år 1983, och utlåningstaken stod stilla 
år 1985. Den förväntade konjunkturavmattningen år 1986 uteblev genom en så kallad 
överbryggningspolitik, de flesta upplevde en ökad disponibel inkomst och lokalhyror ökade i reala 
termer. En positiv framtidstro rådde på fastighetsmarknaden fram till uppkomsten av nya 
krissignaler i form av prisfall bland fastighetsbolag och antal fastighetsköp minskade rejält mellan 
år 1989 och 1990. Förändringar uppstod även på hyresmarknaden där en kraftigt ökande 
vakansgrad uppstod samtidigt hyresnivåer avtog, något som resulterade i stigande räntor och 
kreditproblem. Vid 1991 hade priserna hunnit falla med ungefär 40 procent, både finans- och 
fastighetsbolagens egna kapital hade minskat markant vilket även drabbade banksektorn 
(Fastighetsnytt, 2015).  
 
År 1992 påbörjades en rekonstruktions- och återhämtningsperiod i syfte att rädda banksektorn. I 
samband med detta öppnades den svenska fastighetsmarknaden för utländska investerare. 
Ägandestrukturen av fastigheter förändrades markant under fastighetskrisen då bankerna blev 
majoritetsägare till ett stort antal fastigheter, särskilt kommersiella. Det utländska intresset bidrog 
till en positiv utveckling och år 1996 ansågs fastighetsmarknaden vara relativt stabil trots 
efterdyningar av krisen. Fastighetsmarknaden byggdes successivt upp igen och ett antal stora 
fastighetsbolag skapades under 1990-talet (Fastighetsnytt, 2015). 
 
Vid millenniumskiftet avplanade utvecklingen en aning som ett resultat av det kraftiga raset på 
börsen, den så kallade IT-bubblan. År 2001 sviktade även fastighetsmarknaden med ökade 
vakansnivåer för kommersiella fastigheter och stillastående eller avtagande hyresnivåer, vilket i 
sin tur resulterade i tillbakagående fastighetspriser. Denna nedgång visade sig dock vara kortvarig 
och fastighetspriser började återigen öka år 2003 fram till finanskrisen år 2008. På grund av denna 
kris började utländska investerare dra sig tillbaka och sälja av egendomar vilket ledde till att 
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svenskar återigen dominerade den svenska marknaden. Ur ett fastighetsmarknadsperspektiv 
lyckades Sverige, till skillnad från flera andra länder, hantera krisen på ett effektivt sätt tack vare, 
bland annat, låga räntenivåer (Fastighetsnytt, 2015). 

2.4.2 Fastighetsmarknaden i nutida Sverige  
Den starka svenska ekonomin har resulterat i minskad arbetslöshet, god tillväxttakt samt en låg 
inflation. Dock har utvecklingen börjat bromsa in under de senaste åren, vilket har gett upphov till 
en avplaning i bostadspriser och konjunkturutsikter samtidigt som en minskad tillväxtsintensitet; 
detta på grund av Sveriges penningpolitik och minskad bostadsinvestering. Fallet i bostadspriser 
och lägre risktaganden hos hushållen har resulterat i ett minskat bostadsbyggande. 
Bostadsrättsmarknaden har påverkats mest då avplaningen i den ekonomiska stegringen har gett 
upphov till färre sålda nyproducerade bostäder. Detta har gett upphov till ökad konkurrens hos 
bostadsutvecklare. Ökade kreditrestriktioner i kombination med ökat utbud av nyproduktioner 
samt osäkerhet kring marknadsutvecklingen har varit de största bidragande faktorerna till en 
prisnedgång under första halvåret av 2018. Det spekuleras även att kommande begränsningar 
beträffande ränteavdrag samt förändrat beteende hos banker rörande risktagande i investeringar, 
kan påverka fastighetsmarknaden på ett större plan än tidigare, bland annat på den kommersiella 
fastighetsmarknaden (Veidekke, 2018). 

2.4.3 Fastighetsmarknaden i Stockholm   
Stockholm genomgår en betydlig tillväxt, där befolkningsprognosen för 2018 visar att 
folkmängden har ökat med 155 000 invånare under de senaste tio åren och förväntas öka med 
ytterligare 128 000 personer inom nästkommande tio år (Stockholms Stad, 2018). I samband med 
populationsökningen har bostadskön blivit längre än någonsin och trycket på byggande av nya 
bostäder har varit stort. Utbyggnad av staden har lett till en expansion av infrastruktur och 
optimerade pendlingsmöjligheter vilket gör att områden som tidigare upplevts avlägsna blir mer 
lättillgängliga och därmed mer lockande. Denna utveckling bidrar i sin tur till att staden anses mer 
attraktiv ur ett investeringsperspektiv. Byggnationen av bland annat Förbifart Stockholm kommer 
bidra till att ett flertal områden och stadsdelar kommer att få en betydligt förbättrad tillgänglighet 
med en positiv följdeffekt på dess lokala fastighetsmarknad. Samtidigt har det konstaterats att 
bostadsmarknaden visat en mer försiktig utveckling det senaste året, detta i synnerhet gällande 
nyproduktionen av bostadsrätter. Denna inbromsning har resulterat i att ett flertal projekt 
omvandlats till hyresrätter och i ett flertal fall har hela byggprojekt behövt avbrytas (JLL, 2019).   
 
En populationsökning går hand i hand med ökad arbetskraft, ökad efterfrågan på tjänster och en 
stigande arbetsmarknad. Vidare har den stigande arbetsmarknaden lett till ett ökat behov av 
kontorsutrymmen. Efterfrågan på fastighetsmarknaden för moderna och yteffektiva kontor i 
Stockholms innerstad och kontorskluster i kommunikationstäta områden har därmed varit hög. 
JLL, ett internationellt fastighetsbolag som årligen genomför undersökningar på den nordiska 
kontors-, logistik och handelsmarknaden, visar i sin senaste rapport att Stockholms 
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kontorsmarknad karaktäriseras av en hög efterfrågan, begränsat utbud, låg vakansgrad och 
kontinuerligt växande hyror (JLL, 2019).  
 
På grund av en ökad konkurrens från bland annat e-handeln samt avtagande vinstmarginaler bland 
fysiska återförsäljare har en svagt negativ utveckling skett för handelsfastigheter i Stockholm 
(Pangea, 2019). Samtidigt som utbudet för handel utökas har även många fysiska butiker blivit 
tvungna att stänga ner på grund av nya konsumentbeteenden. Reduktion i vinstmarginaler bland 
handelsföretag har resulterat i att ett ökat antal kedjor ansökt om konkurs under 2018, något som 
är beräknat att fortsätta under 2019. Handelsfastigheter svarade för endast 13 procent av den totala 
transaktionsvolymen under 2018 vilket har visat sig vara bland de lägsta volymerna på flera år 
(Newsec, 2019).  
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3. Teoretiskt Ramverk  
Kapitlets fokus är att redovisa hur viktig identifiering och analys av kritiska framgångsfaktorer är 
för organisationer. Kapitlet går igenom olika typer samt kluster av kritiska framgångsfaktorer som 
uppstår i ett företag. Vidare beskrivs eventuella skillnader samt likheter bland kritiska 
framgångsfaktorer för en intern respektive outsourcad fastighetsförvaltning. Slutligen 
sammanställs potentiella mätinstrument användbara för uppföljningsarbete efter implementering 
av framgångsfaktorer i ett företag.   

3.1 Allmänt om kritiska framgångsfaktorer  
Termen kritiska framgångsfaktorer postulerades först av Daniel (1961) som definierar följande 
som ”de begränsade områden där resultat, om tillfredsställande, försäkrar konkurrenskraftigt 
utförande”. I sina initiala studier fokuserade Daniel (1961) på kritiska framgångsfaktorer i 
industrisektorn och för företag inom samma bransch. I arbetet poängteras att kritiska 
framgångsfaktorer är branschspecifika och varierar beroende på bransch samt organisation. Se 
nedanstående tabell för exempel: 
 

Bilindustrin Försäkring Livsmedelstillverkning Teknologier för 
halvledare 

Design och stil Innovationsförmåga Produktutveckling Innovationsförmåga 
Distributionsnätverk Kunnig personal Distributionsnätverk Produktutveckling 

Tillverkningskostnader Strategi gällande 
marknadsföring 

Strategi gällande 
marknadsföring Teknologisk utveckling 

Tabell 3.1.1. Exempel på branschspecifika kritiska framgångsfaktorer 

Rockarts (1979) forskning vidareutvecklar terminologin KF. I sitt arbete definierade han dessa 
faktorer som ”det som måste göras om ett företag ska vara framgångsrikt”. Kritiska 
framgångsfaktorer kännetecknas som endast det fåtal faktorer som är av högst vikt för att en 
verksamhet ska nå sina uttalade mål. Dessa faktorer är mätbara och kontrollerbara av den 
verksamhet de berör. Trots att KF endast är ett urval av de faktorer som är av högst vikt för en 
verksamhets framgång är dessa faktorer hierarkiska i att vissa är viktigare, eller rentav en 
förutsättning för andra. Kritiska framgångsfaktorer ska särskiljas från en verksamhets 
övergripande mål i att dessa KF behandlar medlen för att nå ett mål, snarare än målet i sig. I sitt 
arbete studerade Rockart (1979) kritiska framgångsfaktorer för tre olika aktörer inom samma 
sektor och fann att de kan uppvisa snarlika, men inte identiska kritiska framgångsfaktorer, trots 
snarlik verksamhet. Kritiska framgångsfaktorer är därför varierande mellan olika verksamheter 
inom samma bransch, beroende på profil. Varje enskild aktör är unikt sammansatt av både styrkor 
och svagheter, som inte alltid är direkt jämförbara. 
 
Även Sousa De Vasconcellos & Hambrick (1989) bekräftar tesen att kritiska framgångsfaktorer är 
branschspecifika. Författarnas forskning visar att aktörer som lyckats identifiera dessa bransch- 
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och verksamhetsspecifika framgångsfaktorer och på ett effektivt sätt exploaterar dessa är mer 
konkurrenskraftiga. I en artikel av Aaker (1989) redogörs för relevansen av strukturerat arbete för 
identifiering, analys och tillämpning av data som berör kritiska framgångsfaktorer relaterat till 
strategiskt arbete. Slutsatsen av artikeln är att metoden med KF har bearbetats och utvecklats av 
forskare och akademiska för praktisk tillämpning i operativt arbete i en rad olika organisationer 
och företag med tillfredsställande resultat.  
  
En kvantitativ undersökning utfördes av Aaker (1989), där ett flertal organisationer inom fyra olika 
branscher undersöktes, med syfte att undersöka kritiska framgångsfaktorer som varit kritiska för 
tillväxt och framgång enligt insikter från nyckelpersoner i respektive organisation. Resultatet från 
undersökningen visar att en organisation behöver, i snitt, 3 till 5 faktorer för att öka sin 
konkurrenskraft. Detta bekräftar tidigare forskning av (Daniel, 1961) som i sin undersökning kom 
fram till att det i regel behövs 3 till 6 kritiska framgångsfaktorer som är avgörande för 
organisationens lönsamhet och konkurrenskraft.  
  
Tidigare forskning har redan fastställt och det råder en konsensus om relevansen av kritiska 
framgångsfaktorer inom organisationen. Aaker (2001) bygger vidare på detta och undersökte 
möjligheten att förutspå vilka kritiska framgångsfaktorer som kommer att vara aktuella för att 
realiseras i framtiden. En organisationsförmåga att förutspå framtida kritiska framgångsfaktorer 
för sin specifika bransch kan komma att ha komparativa fördelar då marknaden förändras över tid. 
Moore (2014) stödjer denna forskning och menar även att organisationens kritiska 
framgångsfaktorer bör vara flexibla för att kunna hänga med i den dynamiska marknaden.  
 
Enligt paretoprincipen, med eponym efter den italienske matematikern och statistikern Vilfredo 
Pareto, står 20 procent av orsaker för 80 procent av arbete. Detta belyser åter vikten av att 
identifiera och strukturera en organisations arbetsgång med kritiska framgångsfaktorer. Enligt 
principen kan 80 procent av förutsedda potentiella problem undvikas genom att analysera vilka 
faktorer som är mest kritiska (Aktiefokus, 2016).  
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3.2 Identifiering och analys  
Rockarts (1979) definition av kritiska framgångsfaktorer antas av forskarna (Leidecker & Bruno, 
1984) som bygger vidare på ursprungsforskningen och presenterar en metod för identifiering och 
användning av framgångsfaktorer med praktiska exempel. Nedanstående tabell illustrerar 
tillvägagångssättet för identifiering av kritiska framgångsfaktorer genom olika analysmetoder med 
respektive fokus på organisatoriska nivåer. 
 

Metod Fokus Källor Fördelar Nackdelar 

Analys av omgivning Makro 
Omvärldsbevakning 
genom en PESTLE1

 
 

Makroekonomiskt 
perspektiv och analys 
fördelar och nackdelar 

som påverkar 
marknaden. 

Svårt att särskilja 
specifika 

framgångsfaktorer 
som är unika för 
branschen eller 
organisationen 

Analys av 
branschstruktur Makro 

Porters 5 krafter som 
ramverk för att 

analysera branschen2 

Underlättar förståelsen 
för inbördes 

förhållande som finns 
i branschen. 

Tar ej hänsyn till 
specifika 

framgångsfaktorer för 
en organisation 

Experter inom 
branschen Mikro 

Expertutlåtande från 
individer som är 

subject matter experter 
inom branschen 

Utnyttjar expertis från 
branschen baserat på 

erfarenhet 

Avsaknad av 
objektivitet kan 

påverka analysens 
validitet 

Analys av ledande 
konkurrent Mikro 

Extern konsulthjälp 
samt intern personal 
inom organisationen 

Den ledande 
konkurrenten kan sätta 
normen för vad som är 

framgångsrikt eller 
inte 

Smalt fokus hindrar 
alternativa 

förklaringar till succé. 

Analys av företaget Mikro En 360° analys av 
organisationen 

Analys som påvisar 
styrkor och svagheter i 

organisationen 

Tar ej hänsyn till 
makro aspekter som 

kan påverka 
framgångsfaktorer 

Temporära faktorer Mikro 

Analys med insikter 
från nyckelpersoner 
eller verkställande 

direktör 

Mer subjektiv och 
lättare att identifiera 
framgångsfaktorer 

Tar ej hänsyn till 
historiska data samt 

att det kan vara 
tillfälligt för stunden 

Tabell 3.2.1 Jämförelse mellan olika analysmetoder (Leidecker & Bruno, 1984) 

Senare presenterar Freund (1988) en nyare modell av identifiering och analys av kritiska 
framgångsfaktorer. Det hävdas att analys är som mest effektiv när den sker med en hierarkisk 
utgångspunkt “from the top to the bottom” och presenterar därmed följande ingångsvärde: 
 

● Genomgående analys av mission, vision och strategi för säkerställande av kritiska 
framgångsfaktorer inom organisationen.  

● Fastställa unika kritiska framgångsfaktorer för respektive funktionellt område inom 
organisationen. 

                                                 
1Analysen används för att: Se hur en omgivning påverkar en organisation. Planera hur en organisation ska bemöta kommande utmaningar. Bestämma de faktorer som 
är av störst avgörande nu och i framtiden. Kombineras oftast med andra verktyg, exempel Porters femkraftsmodell och SWOT-analyser. Slutligen underlag till en nuläge- 
och omvärldsanalys. 
2 Leverantörer- och kunders förhandlingsstyrkor.  Ett substitut för en vara eller en tjänst. Konkurrens från nya aktörer, samt konkurrens mellan befintliga aktörer 
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● Utveckla strategin för att kompensera för svagheter inom organisationen. 
● Ta fram metoder för kontinuerlig uppföljning. 
● Fastställa processer som gör att ovanstående sprids inom hela organisationen.  

 
Skillnaderna mellan Freund (1988) och Leidecker & Bruno (1984) är den att Freund har ett 
mikroperspektiv med enskilt fokus på en specifik organisation därav ”from the top to the bottom” 
medan Leidecker & Bruno (1984) intar ett helhetsperspektiv där man inkluderar 
makroperspektivet dvs att man tar hänsyn till den externa omgivningen som råder på marknaden. 
En annan skillnad mellan nämnda modeller är att Freund’s (1988) applicerbarhet bygger på att en 
tillräcklig mängd kvantitativ information finns tillgänglig så som KPI (Från engelskan Key 
Performance Indicators), som mäter företagets prestanda, och andra nyckeltal för organisationen. 
Därmed lämpar sig Freunds (1988) modell till organisationer som är av större storlek och har 
tillräckligt med sekundärdata. Leidecker & Bruno (1984) har en metod vars ingångsvärde bygger 
på interna och externa observationer, därmed inget krav på en kvantitativ analys. Därmed passar 
nämnda modell till mellan-stora organisationer samt tillväxtföretag. För att besvara 
forskningsfrågan kommer författarna till detta examensarbete att använda sig av metoden 
”Temporära effekter”av (Leidecker & Bruno, 1984). Den specifika metoden ger en djupare 
förståelse på mikronivå varför specifika framgångsfaktorer finns inom organisationen och 
bakgrunden till dess existens. Som beskrivet ovan utgår denna metod från information och insikter 
från nyckelpersoner inom organisationen. Denna person kan därmed ge en detaljerad helhetsbild 
gällande kritiska framgångsfaktorer specifika för organisationen. Valet av denna metod blir då 
utgångspunkten eftersom nyckelpersonen har bäst insikt inom organisationen.  

Ett verklighetsexempel tas upp i studien av Leidecker & Bruno (1984) där en företagsledare, som 
diskuterade specifika kritiska framgångsfaktorer för en viss bransch, även lyckades att identifiera 
två nya kritiska framgångsfaktorer för sin egen organisation. Det kan konkluderas att forskningen 
är ense om relevansen av kritiska framgångsfaktorer, det råder dock ingen konsensus om det finns 
något samband mellan bransch och organisation. 

3.3 Strategisk planering  
I en studie utförd av Crandall & Crandall (2013) menas det på att kritiska framgångsfaktorer är en 
strategi, plan eller ett program som tillhandahåller organisationen med en konkurrenskraftig fördel 
inom loppet av en bestämd tid. Man kan därmed dra följden att marknaden är dynamisk och 
ständigt förändras, och likaså att faktorerna som inte förblir desamma över längre tid (Crandall & 
Crandall, 2013). Således är det betydelsefullt att alltid vara uppdaterad och vid behov uppdatera, 
ersätta eller förändra vissa faktorer då de har en begränsad livstid (Crandall & Crandall, 2013). 
  
De kritiska framgångsfaktorerna redogör för att bestämma frågor som en organisation måste göra 
väl för att lyckas, en bra utgångspunkt är att inleda med den strategiska planeringsprocessen. När 
en organisation utifrån en strategisk plan lyckas välja strategiska framgångsfaktorer leder det till 



 

13 
 

att en bestämd sekvens av kritiska framgångsfaktorer upprättas. Dessa kan man därpå tillämpa i 
de steg som berör planering och genomföranden inom en organisation eller projekt (Crandall & 
Crandall, 2013). Figur 2 nedan redovisar ett typiskt förlopp för strategisk planeringsprocess inom 
ett företag.  
 
 

 
Figur 3.3.1. Strategisk planeringsprocess (Crandall & Crandall, 2013) 

Avsikten med en strategisk planering är att begripa de möjliga åtgärder som kan ha inverkan på 
riktningen av olika framtida tänkta utfall, det handlar om att kunna svara på frågor enligt nedan: 

● Var vill vi att vår organisation ska vara i framtiden? 
● Hur ska vår organisation se ut om tre-fem år? 
● Hur kommer att organisationen vara samma som idag? Hur kommer den att vara olika? 
● Vilka nya marknader ska organisation titta på? 
● Vilka nuvarande affärer ska man överge? 

  
Huvudparten av de flesta organisationer har en vision nedskriven om varför de förekommer. Detta 
uttrycks vanligtvis i ett anförande, som ett budskap till sin omgivning men även för internt bruk. 
Likaså vilka mål man har som är anslutna till organisationens budskap. Målen kan också ha 
utvecklats genom att jämföra organisationens forna strategiska plan med dess aktuella resultat för 
att anpassa dem och korrigera vägen eller målsättningen vid behov. Genom att vara mer specifik 
kan man bestämma målen mer exakt och tydligt. Målen styr vägen och riktningen samt vilka 
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förväntningar man kan ha beträffande utförandet inom de viktigaste områdena (Crandall & 
Crandall, 2013). 
  
Ledningen kan sammanställa en strategisk plan genom att kombinera relevant data från företagets 
olika avdelningar. En förutsättning är att projektledare, avdelningschefer och övriga ansvariga på 
olika plan och avdelningar är fullständigt med och inkluderade, det vill säga att de är inblandade 
och engagerade i det som ska resultera i en allmän plan som inkluderar huvudelementen och 
nyckeltalen för företaget. Enligt Crandall & Crandall (2013) ska planen betraktas som ett 
fundament och plattform för tillväxt och vinst, och inkludera faktorer redovisade i Tabell 3. 
 

Typ av Faktorer Beskrivning 

Finansiella Faktorer Beskriver positivt flöde av pengar och andra medel samt skuldsättning. 

Kvalitetsfaktorer Beskriver kundnöjdhet och utförande. 

Produktionsfaktorer Beskriver kapabilitet, det vill säga hur man kan bemöta efterfrågan. 

Logistiska Faktorer Beskriver faktorerna som påverkas av transporter, bland annat olika 
leverantörer och leveransleder. 

Marknadsfaktorer Beskriver nya kunder, samt nya produkter, produktioner och service som man 
erbjuder. 

Arbetskraftsfaktorer Beskriver hur man ska kunna attrahera duktig, utbildad personal och 
arbetskraft som resurs. 

Tabell 3.3.1.  Faktorer i Strategiska Planer 

Förutom behovet av en strategisk plan samt en affärsplan, är det också av avgörande betydelse att 
identifiera specifika utmaningar samt de projekt och program som ska genomföras under 
planeringsperioden. Projekt och program används ibland ömsesidigt som synonymer eller som 
liknande termer men med små varierande betydelse. På så sätt skapar man mer fokus på 
mellanstegen och de olika delmålen, vilket i sin tur bidrar på sikt till att man lättare uppfyller de 
större målen. Därför ska kritiska framgångsfaktorer planeras och vara med på alla nivåer av 
företagets verksamhet, som en del av planeringen och målsättningen. Dessa delas upp enligt:  
 

Kritiska Framgångsfaktorer Tillämpning 

Funktionella Funktionsvis inom företaget, baserad på funktioner. 

Projektmässiga Baserad på större projekt eller program 

Strategiska På företags- eller affärsenhetsnivå 
Tabell 3.3.2. Nivåer respektive tillämpning av Kritiska Framgångsfaktorer (Crandall & Randall, 2013) 
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För att uppnå effektivitet bör de kritiska framgångsfaktorerna länkas samman så att man därigenom 
möjliggör en mer effektiv koordinering på de olika planen. Genom att utveckla en önskad ordning 
och struktur kan de funktionell, projektmässig och strategisk planering på olika nivåer inom 
företaget eller organisationen länkas ihop och skapa en tydligare helhetsbild och överblick 
(Crandall & Crandall, 2013). 
  
Genom noggrann analys och undersökning av de kritiska framgångsfaktorerna kan en effektiv 
affärsmodell och struktur skapas, som leder till ökad konkurrenskraft. Det är således också en fråga 
om överlevnad. För att lyckas på längre sikt är det alltså nödvändigt att finna och ta reda på de 
kritiska framgångsfaktorerna, för att därigenom kunna utveckla verksamheten på bästa möjliga 
sätt. 

3.4 Källor till kritiska framgångsfaktorer inom fastighetsbranschen  
Som tidigare nämnts står organisationer inför flera specifika framgångsfaktorer som behöver tas 
fram och kontrolleras för att bibehålla bolagets konkurrenskraft och marknadsposition. Källor till 
framgångsfaktorer som påverkar organisationen internt varierar beroende på företagets specifika 
sektor, ledningsposition, konkurrensstrategi och marknadsposition samt tidsmässiga faktorer. 
Källor som inte påverkar organisationen på ett direkt sätt representeras av övergripande 
miljöfaktorer, dessa ligger inte i organisationens kontroll men måste övervägas när man tar fram 
företagets kritiska framgångsfaktorer. I figur 1 nedan redovisas olika källor till faktorer viktiga för 
företag inom fastighetsbranschen, respektive subkategorier har införts av studiens författare.   
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Figur 3.4.1. Hierarkiskt träd för källor till KF inom fastighetsbranschen (Arafat & Czerkinsky, 2019) 
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Nedan ges en kort beskrivning om enskilda kategorier samt respektive subkategorier.  

3.4.1 Industrin 
Fastigheter  

● Mark kan vara ledig mark, gårdar, jord- eller skogsbruksfastighet. Marken kan vara 
återanvänd, outvecklad eller i tidig utveckling och kan användas för avstyckning och 
sammanläggning (Amadeo, 2019).  

● Bostadsfastigheter inkluderar privatbostäder samt bostadshyreshus. Bostadsfastigheter 
inkluderar både nybyggnation samt försäljning av begagnade bostäder. Bostadsrätt, radhus 
och fritidshus är exempel på bostadsfastigheter. Det som påverkar efterfrågan på 
bostadsfastigheter är vanligtvis fastighetens brukarkostnad, denna brukarkostnad påverkas 
i sin tur av, bland annat, befolkningsstrukturer samt inkomstnivåer (Woyschuk, u.å.). 

● Kommersiella fastigheter inkluderar fastigheter som köpcentrum, gallerior, hotell, kontor 
samt medicinska och pedagogiska fastigheter. Dessa typer av fastigheter brukar vara 
exklusiva på grund av deras eftertraktade läge såsom centrala kärnor och kontorskluster. 
Faktorer som påverkar efterfrågan på kommersiella fastigheter kan vara plats, synlighet, 
befolkningstäthet, befolkningstillväxt och relativa inkomstnivåer (Woyschuk, u.å.).  

● Industriella fastigheter kan användas för lagring, tillverkning, forskning och utveckling 
eller distribution. Viktiga faktorer för en industriell egendom är, bland annat, 
funktionalitet; kommunikation till större transportvägar, såsom järnväg och hav; 
byggkonfiguration och lastplats (Woyschuk, u.å.).  

 
Tjänster  

● Fastighetsutveckling skapar nya produkter genom en process som omfattar inköp av mark, 
ombyggnation, byggande, renovering samt försäljning eller uthyrning till slutanvändare.  

● Fastighetsförvaltning är ett begrepp som omfattar flera tjänster som går ut på att stödja en 
ägares egendomar. Exempel på dessa tjänster är asset management, ekonomisk förvaltning, 
teknisk förvaltning, kommersiell förvaltning och fastighetsdrift.  

● Fastighetsvärdering går ut på att klarlägga en fastighets sanna värde i enlighet med 
fastighetscykler samt marknader.  

● Köp-, sälj-, samt strategisk fastighetsrådgivning består av tjänster som hjälper kunden att 
maximera vinster och lönsamhet samt förbereda sig för möjliga risker i en affär. Mäkleri, 
analys, transaktion samt marknadsföring brukar ingå i detta segment.  

● Uthyrningsorganisationer går ut på att hitta rätt fastighet till rätt kund. Uthyrningstjänster 
omfattar en stor del administrativt arbete samt stark kundkontakt (Fastighetsägarna, u.å.). 

 
Marknadsföring  

● För marknadsföringen av en produkt talar man oftast om en marknadsföringsmix kallad 
4P-modellen: pris, produkt, påverkan och plats. Pris omfattar alla val och åtgärder som 
påverkar priset på produkten, det har en stor inverkan på köparens tillfredsställelse. Pris 
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betraktas ofta som en indikator på kvalitet och vice versa. Produkt omfattar alla val och 
åtgärder som påverkar själva produkten med syfte att tillfredsställa kunden. Om din 
produkt är defekt, misslyckas allt annat. Påverkan omfattar alla val och åtgärder som 
påverkar marknadsföringen av produkten och spelar en viktig roll i den uppfattning som 
målgruppen kan få om dina tjänster. Kommunikation är det enda sättet att bygga 
varumärkesigenkänning och utvärdera kvaliteten på tjänster för potentiella kunder. Plats 
omfattar alla val och åtgärder för produktens fördelning och är ofta en komplementär 
aspekt av kundvärdet. Tillgången till tjänsten måste utvärderas noggrant för utvecklingen 
av de andra “P-faktorerna” (Hollensen, 2017).  

● För marknadsföringen av en tjänst kan man istället utgå från 3P-modellen: personal, 
process och fysisk miljö. Att kontinuerligt utbilda sin personal om hur man hanterar kunder 
samt oväntade händelser, är avgörande för ett företags framgång. Kvaliteten på tjänsten 
som tillhandahålls av företagets anställda bidrar i stor utsträckning till kundens 
övergripande uppfattning av företaget. Processer är även viktiga för att tillhandahålla 
kvalitetsservice. Då tjänsterna är immateriella blir processerna ännu viktigare i avsikt att 
säkerställa att tjänsterna möter kundens standard. Serviceföretag kan dra nytta av sin 
fysiska miljö för att påverka kundupplevelsen på ett positivt sätt, till exempel genom att 
sätta upp skyltar för att förenkla navigeringen genom företagets byggnad (CSek Creative, 
u.å.). 

3.4.2 Konkurrensstrategi och marknadsposition 
● För att definiera rätt konkurrensstrategi måste man definiera företagets marknadsposition, 

målet med detta är att få ett bättre grepp om företagets konkurrensområde samt 
konkurrensfördel. Val av konkurrensstrategi beror mycket på företagets marknadsandelar 
samt utbud (Porter, 2008), ett mindre företag kanske väljer en konkurrensstrategi tillämpad 
på ett visst nisch-område medan större företag möjligtvis koncentrerar sig på en större 
skala.  De storlekar på företag man brukar referera till är mikro-, små, mellanstora och stora 
företag. Enligt Europeiska Kommissionen (2007) definieras mikro-, små, medelstora och 
stora företag enligt följande:  

○ “Ett medelstort företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 250 
personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars 
balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år.” 

○ ”Ett litet företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 50 personer 
och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per 
år.” 

○ ”Ett mikroföretag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 10 personer 
och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år.” 

○ ”Ett stort företag definieras som ett företag som överskrider ovanstående angivna 
värden.” 
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• Företagets geografiska position spelar även roll för konkurrensstrategin. Ett företag på 
landsbygden kommer möjligtvis att lägga tyngd på åtkomligheten för kunderna när dessa 
utformar en konkurrensstrategi medan ett företag i stadsmiljö eventuellt bör lägga tyngd 
på priskonkurrensen. 

3.4.3 Miljöfaktorer 
● Ekonomiska förändringar är skiftningar i det ekonomiska systemet. Detta leder till 

förändringar i samhälle, kultur och vardagsliv på global eller nationell nivå. Ekonomiska 
problem som lågkonjunktur eller hyperinflation kan permanent ändra strukturen i 
ekonomin (Morrison, 2016).   

● Politiska förändringar kan komma att påverka ett företags kritiska framgångsfaktorer. Ett 
exempel på politisk förändring är EU:s bildande, vilket skapade världens största inre 
marknad år 1999 (Morrison, 2016).  

● Lagstiftningsändringar inom områden som företagsregler eller fastighetsrätt har stor 
betydelse för ett företags kritiska framgångsfaktorer. Ändringar i, till exempel, miljöbalken 
kan innefatta stora ändringar inom ett fastighetsbolag, det kan skapa nya industrier 
samtidigt som det kan förstöra äldre bolag som inte kan anpassa sig till ny lagstiftning 
(Morrison, 2016).  

● Demografiska förändringar påverkar företagets kritiska framgångsfaktorer gällande kund- 
och arbetskraft. En lägre befolkningstillväxt innebär en minskad arbetsinsats (Morrison, 
2016). En ökad befolkningstillväxt innebär, bland annat, en ökad bostadsefterfrågan.   

3.4.4 Tidsmässiga faktorer  
● Branschmässig osäkerhet syftar på ett flertal varierande riskfaktorer som, exempelvis, en 

investerare som väljer att dra sig ur en affär. Ett annat scenario kan vara att ett 
fastighetskonsultföretag, som är beroende av högre transaktionskostnader, befinner sig i en 
fastighetsmarknad med låga transaktionsvolymer vilket kan leda till drastiska åtgärder, 
bland annat, en nedskärning i bolagets arbetskraft. 

● Omorganisation kan ge upphov till både positiva och negativa konsekvenser inom ett 
företag. Det kan, till exempel, leda till osäkerheter både bland medarbetare och chefer, 
bland annat i form av uppsägningar, vilket i sin tur kan påverka bolagets kunder. Dock kan 
även en omorganisation ge möjligheten för ett bolag att utvecklas, till exempel genom en 
diversifiering i företagets fastighetsportfölj, alternativt en utökning i bolagets geografiska 
etableringsområde (Morrison, 2016). 

● Uppkomst av innovativa tjänster syftar till nya typer av tjänster, processer och därmed nya 
sätt att organisera affärsverksamheter (Morrison, 2016). Försäljning och uthyrning av 
lokaler har exempelvis förenklats till följd av synlighet på diverse internetsajter.  
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3.4.5 Ledningsposition 
● Ansvar mot kunder innefattar bland annat kommunikation med kunder. Den kan ske på ett 

antal olika sätt, exempelvis via mail, uppföljningsmöten och telefonkontakt (Exforsys, 
2015). Man ansvarar även för att hantera frågor och problem som kunder stöter på, 
kunduppföljning och slutligen rapportering och dokumentering av information som berör 
kundkontakt. Med en god kunduppföljning erhåller man god kontakt med kunderna, och 
därmed ett förtroende. 

● Asymmetrisk information uppstår när ena parten har tillgång till mer, eller bättre, 
information än andra parter (Tumey, 2009). Ett exempel kan vara att en outsourcad 
förvaltare inte delar med sig av fullständig information till en fastighetsägare.  

● Moral hazard innebär att efter två parter har ingått i ett avtal, ändrar den ena parten sitt 
beteende, eftersom den inte längre drabbas fullt ut av de negativa konsekvenser som 
uppstår till följd av dess handlande. Denna företeelse kan inträffa när en av parterna ingår 
i ett avtal utan goda avsikter (Tumey, 2009). 

● Hidden characteristics är en form av assymetrisk information där ena parten är omedveten 
om den andra partens egenskaper, som kan vara relevanta för affären. Denna information 
hade således varit av nytta för den ovetande parten. vill således ha tillgång till denna 
information (Tumey, 2009).  
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3.5 Kritiska Framgångsfaktorer inom fastighetsförvaltning   
Att utforma en förvaltningsstrategi är ett omfattande projekt som måste genomföras på ett rigoröst 
och effektivt sätt med hjälp av lämpliga tekniker och verktyg.  Enligt Atkin & Brooks (2009) ska 
utformningen av denna strategi genomföras enligt tre steg:  
  

• Analys: All relevant fakta samlas in, inklusive organisationens mål, behov, en översyn av 
resurser, processer, system och fysiska tillgångar, tillsammans med deras attribut i form av 
utrymme, funktion och utnyttjande. 

• Lösning: Kriterier för bedömning av organisationens lösningsalternativ definieras och 
utvärderas mot organisationens mål att skapa bolagets förvaltningsstrategi. 

• Genomförande: Detta kompletterar den strategiska planerings- och utvecklingsprocessen 
genom upprättande av en genomförandeplan som innehåller de viktigaste inslagen i 
upphandling, mobilisering, utbildning, kommunikation, granskning samt feedback. 

 
Efter färdigställande bör fastighetsförvaltningsstrategin bli en del av hela företagets operativa och 
strategiska planer. Enligt Atkin & Brooks (2009) bör förvaltningsstrategin täcka följande punkter:   

● Finansiella mål 
● Kritiska framgångsfaktorer (kvalitet, kostnad och tidsmål) 
● Kundbehov 
● Tekniska problem 
● Intern- eller outsourcingstrategi 
● Upphandlingsstrategi 
● Personalplan 
● Affärsprocesser 
●  Metod för förändringshantering, så kallat “Change Management” 
● Strategi för informations- och kommunikationsteknik 

3.5.1 Outsourcing och interna tjänster 
(Atkin and Brooks, 2009) tyder på att det inte finns någon större skillnad i kritiska 
framgångsfaktorer för outsourcade respektive interna förvaltningstjänster. Båda 
förvaltningsstrategier går ut på att säkerställa att följande kritiska framgångsfaktorer uppnås: 

● Omfattning av tjänster är definierad 
● Gränssnitt med relaterade tjänster är fastställd  
● Den servicenivå som krävs av intressenter är tydligt angiven 
● Arbetsgruppen har den kompetens och kapacitet som krävs för att leverera tjänster 
● Tjänster levereras genom en lagstrategi, där varje medlem arbetar mot ett gemensamt mål 
● Tillhandahållande av tjänster granskas och förbättras kontinuerligt  
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I en annan artikel skriven av (Lok et al. 2018), som bygger vidare på (Atkin & Brooks, 2009), 
diskuteras flertal kritiska framgångsfaktorer som är av specifik natur med fokus på facility 
management. Nedan listas de kritiska framgångsfaktorerna som kan härledas till 
fastighetsförvaltning: 

● Val av fasta infrastruktursystem 
● Informationsflöde 
● Utformningen av organisationens struktur   
● Organisationens anskaffningsstrategier 
● Fördelning av mänskliga resurser 
● Budgetering 
● Prestandamätning 
● Val av kommunikationsmetoder 
● Samordning mellan fastighetschef och funktionella enheter på operativ nivå. 
● Kostnadseffektivisering 
● Kundnöjdhet 

 
Som tidigare nämnts har föregående studier tytt på att det inte finns några tydliga skiljaktigheter i 
kritiska framgångsfaktorer mellan fastighetsbolag bestående av intern respektive extern 
förvaltningsstrategi, dock kan strategin att nå dessa variera en aning. Avsnitt 4.4.1.1 beskriver 
olika perspektiv på hur en organisation ska kunna nå kritiska framgångsfaktorer beroende på 
interna och externa processer.  

3.5.1.1 Framgångsstrategi för intern respektive extern förvaltning 
För att uppnå en hög kundnöjdhet inom en verksamhet är det imperativt att leverera utmärkt 
service. Utmärkt service uppnås genom att förstå kundens specifika behov och kunna erbjuda en 
stor teknisk kompetens inom det område organisationen är verksam. För att en intern organisation 
ska kunna nå denna kritiska framgångsfaktor är det således viktigt att anställa rätt medarbetare 
med rätt typ av kompetens, vidare utvecklas kritiska framgångsfaktorer med tiden vilket innebär 
att en kontinuerlig personalutveckling är essentiell för att bibehålla en stark och kontinuerlig 
konkurrenskraft (Alexander et al. 2004). Genom att lägga ut förvaltningen på entreprenad köper 
verksamheten denna expertis utan omvägar vilket ger möjligheten för organisationen att istället 
lägga fokus på dess kärnkompetens (Black & Gibler, 2014). Vidare kan en extern 
förvaltningsstrategi vara fördelaktig för organisationens anskaffningsstrategi då det underlättar för 
investeringar i områden utan lokal närvaro (Palm, 2015).  
 
Dock kan outsourcing orsaka en del komplikationer då fastighetsmarknaden är särskilt benägen 
till informationsasymmetri (Freybott & Gibler, 2011), det vill säga att uppdragstagaren besitter 
mer värdefull information än uppdragsgivaren. Detta i sin tur kan leda till ett så kallat “principal-
agent” problem. “The principal”, alltså verksamheten som outsourcar, är osäker på hur och om 
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“The agent”, alltså underleverantören, möter kundbehovet då det finns en potentiell risk för 
opportunistiskt beteende (Jonsson, 2017). En försämrad kundkontakt är även en risk som 
tillkommer med en extern förvaltning vilket Knowles (2004) och Palm (2011) anser som mycket 
problematiskt. En intern förvaltning säkerställer att en god kundkontakt bibehålls och 
informationsflödet mellan kund och organisation optimeras (Palm, 2015).  
 

3.5.2 Granskning, prestation och uppföljningsarbete 
Ett företags förmåga att uppnå specifika mål beror inte endast på processen eller systemet att 
implementera kritiska framgångsfaktorer, men även den feedback och återkoppling som mottas 
från slutanvändaren. Som tidigare nämnts är granskning av tjänster imperativt för en kontinuerlig 
förbättring av både outsourcad samt intern service. Detta förstärks ytterligare av (Chisambra, 
2012) som förklarar att en grundlig uppföljning leder till att organisationen kan identifiera de 
processer som bör anpassas eller läggas ytterligare tyngd på i syfte att driva upp företagets 
prestanda.  
  
Enligt (Alexander et al. 2004) bör en organisation fokusera på att utföra uppföljningsarbete inriktat 
mot fyra huvudkategorier: Kundperspektiv, interna processer, budgetperspektiv samt 
kunskapsutveckling. Tabell 5, 6, 7 och 8 sammanställer tänkbara mätinstrument för prestationer 
inom samtliga fem huvudkategorier.  

3.5.2.1 Kundperspektiv 
Ur ett kundperspektiv fokuserar uppföljningsarbetet på att identifiera kundnöjdhet, servicekvalitet, 
serviceutbud samt behov. Extra tyngd bör alltid läggas på kundnöjdheten där återkoppling och 
feedback är essentiellt för bibehållen kundlojalitet (Alexander et al. 2004).  
 

Kritiska Framgångsfaktorer Exempel på Mätinstrument 

Kundnöjdhet Enkät om kundtillfredsställelse 

Servicekvalitet Hyresrättsuppföljning 

Serviceutbud  

Behov  
Tabell 3.4.2.1.1. Kundperspektiv: Kritiska Framgångsfaktorer och Mätinstrument (Alexander et al. 2004) 

3.5.2.2 Interna processer 
Interna processer både skapar och levererar innovation, tjänster samt funktion som syftar till att 
göra organisationen attraktiv för kunden. Ett bolag består av en stor mängd processer där varenda 
en, på ett eller annat sätt, skapar värde för organisationen. Uppföljning av implementerade kritiska 
framgångsfaktorer ur en intern aspekt är därför viktigt med syfte att fokusera på de processer som 
låter en organisation leverera rätt strategi med mål att sticka ut bland konkurrenter. 
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Kritiska Framgångsfaktorer Exempel på Mätinstrument 

Serviceutmärkelse 
 

Kvalitetsundersökning 
 

Teknisk kapacitet Sammanställning av utrustningskostnader 

Medarbetarkompetens Kundnöjdhetsmätning 

Processeffektivitet Tid- och kostnadskvot 
 

Samarbete och samordning Ömsesidigt beroende möten samt utbildningar 
Tabell 3.4.2.2.1. Interna Processer: Kritiska Framgångsfaktorer och Mätinstrument (Alexander et al. 2004) 

3.5.2.3 Budgetperspektiv  
Framgångsrika företag tar sig tid att skapa och hantera budgetar, förbereda och granska 
affärsplaner och regelbundet övervaka deras ekonomiska situation och affärsresultat (Chen, 2010). 
Att få en fullständig bild av företagets ekonomiska situation är särskilt viktigt för att öka 
konkurrenskraften. Fördelen med finansiella framgångsfaktorer är att potentiella mätinstrument är 
bland de mest kvantifierbara, vilket gör dem enkla att analysera. 
 

Kritiska Framgångsfaktorer Exempel på Mätinstrument 
Finansiell tillväxt 

 
Finansiell rapportering 

 
Kostnadsminskning 

 
Beräkning av kostnad per enhet 

 
Produktivitetsökning 

 
Sammanställning av delade tjänster med andra affärsenheter 

 

Förvaltning av rörelsekapital Beräkning av rörelsekapital och genomsnittlig avkastning 

 Sammanställning av intäkter och utgifter 
Tabell 3.4.2.3.1. Budgetperspektiv: Kritiska Framgångsfaktorer och Mätinstrument (Alexander et al. 2004) 

3.5.2.4 Kunskapstillväxt och utveckling  
Att ha en företagskultur som uppmuntrar utveckling och lärande hos anställda har visat sig ha en 
reducerande effekt på organisationens personalomsättning vilket är kritiskt i en talang 
konkurrerande ekonomi. Att kompetensutveckla medarbetare är ett långsiktigt men värdeskapande 
initiativ som leder till fördelar som ökad lojalitet, förbättrad prestation, engagemang samt 
arbetsmoral vilket i sin tur bidrar till organisationens övergripande framgång. Vidare bidrar en låg 
personalomsättning förtroende och stabilitet för kunden (Ellström, 1997). 
 

Kritiska Framgångsfaktorer Exempel på Mätinstrument 
Kontinuerlig förbättring av tjänster 

 
Antal nya byggnader samt tjänster 
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Kompetensutveckling hos personal Personalomsättning 
 

 Antal befordrade individer 
 

 Antal slutförda interna utbildningar 
Tabell 3.4.2.4.1. Kunskapsutveckling: Kritiska Framgångsfaktorer och Mätinstrument (Alexander et al. 2004) 
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4. Metod 
Detta kapitel redovisar vilka metoder som används i syfte att besvara problemformuleringen. 
Vidare utförs en kort fördjupning inom utvald metod, filosofisk riktning samt arbetsgång som 
utnyttjas i denna studie.  

4.1 Metodval  
Grunden för denna studie är en kvalitativ fallstudie där semistrukturerade intervjuer tillämpas som 
informationsinsamlingsmetod. Sett ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv, ska studiens syfte ligga 
till grund av val av forskningsmetod (Silverman, 2010). I dagsläget är kunskapen kring kritiska 
framgångsfaktorer inom fastighetsbranschen begränsad, vilket leder till att valet av en kvalitativ 
forskningsmetod är tillämpligt i detta fall. En kvalitativ metod är mer lämpad när det studerade 
problemet är komplext, där syftet är att förstå bakgrund och kontext. En semi-strukturerad 
intervjustruktur bidrar dessutom till diskussion, och därmed fördjupat förståelse för vad 
branschens aktörer anser vara kritiska framgångsfaktorer inom fastighetsbranschen. 

4.2 Datainsamlingsmetod  
I syfte att besvara problemställningen kommer forskningen att baseras på en kvalitativ 
litteraturstudie tillsammans med semistrukturerade intervjuer. Respondenter består av olika 
aktörer i förvaltningssektorn med specialisering inom en eller flera av följande fastighetstyper: 
bostad, kontor eller/och hotell & handelslokaler i Stockholm. Vidare har även Hans Lind, f.d. 
professor inom bygg- och fastighetsekonomi på KTH, intervjuats. 
 
Tillvägagångssättet för datainsamlingsmetoden består huvudsakligen av att lyfta fram fakta men 
även en tolkning av känslor och åsikter hos de intervjuade aktörerna. Syftet med att ta fram fakta 
samtidigt som att skapa en uppfattning av aktörernas tänkande innebär att författarna kommer att 
stå i en mellanliggande epistemologisk position mellan positivism och interpretivism som Miles 
et al. (2014) kallar för organiserad positivism.  
 
Forskningen kommer att ha ett explorativt perspektiv och kommer att sträva efter en fördjupning 
inom problemområdet med syfte att fylla kunskapsluckan som finns inom kritiska 
framgångsfaktorer i fastighetsbranschen samtidigt som att studien lyfter fram förslag och en viss 
ny insikt om ledarskapspraxis som involveras under expansion på nya orter, innovation samt 
uppföljningsarbete. 
 
Avhandlingens litteraturstudie kommer bidra till en bättre förståelse av begreppet kritiska 
framgångsfaktorer allmänt samt inom fastighetsbranschen. Framför allt kommer litteraturstudien 
ge författarna möjligheten att motivera vårt intresse av att studera detta särskilda ämne. En 
omorientering mot litteraturstudier kommer även att vara nödvändig efter insamling av 
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intervjudata i syfte att analysera samt bidra till en begreppsmässig förståelse. Författaren ämnar 
studera evolutionen av kritiska framgångsfaktorer från begreppets myntande tills dagens 
forskning. Vidare ämnar författarna kartlägga huruvida kritiska framgångsfaktorer skiljer sig åt 
mellan olika sektorer på fastighetsmarknaden. När eventuella skillnader identifieras är syftet att 
uppnå en slutsats med tillhörande rekommendationer till andra organisationer inom branschen. 
Figur 3 redovisar den adopterade arbetsgången för att komma fram till lämplig slutsats och 
rekommendationer. 
 

 
Figur 4.2.1. Arbetsgång (Arafat & Czerkinsky, 2019) 

4.3 Utformning av intervjufrågor 
För att fånga upp kunskap om studieämnet samt besvara eventuella luckor i litteraturstudien har 6 
stycken aktörer inom fastighetsförvaltning samt affärsutveckling blivit intervjuade. Samtliga 
aktörer tillhör ledningen på fastighetsföretag som specialiseras i en eller flera fastighetssektorer 
innefattande bostads-, kontors- samt handel och, hotellsektorn. Dessa intervjupersoner har valts på 
grund av deras: roll i bestämmandet av kritiska framgångsfaktorer, översikt över respektive bolag 
samt kunskap om förvaltningsstrategier. För att säkerställa ett opartiskt perspektiv har även Hans 
Lind, f.d. professor inom bygg- och fastighetsekonomi på KTH, intervjuats.  
 
Det teoretiska ramverket låg till grund för strukturen av intervjustudien. Med hjälp av det teoretiska 
ramverket kunde författarna identifiera vikten av kritiska framgångsfaktorer för ett bolags välgång. 
Utifrån det som lyftes i teorin formulerades frågor för att förstå hur olika aktörer ser på och arbetar 
med kritiska framgångsfaktorer. Följande syften hölls i åtanke under utformningen av 
intervjufrågor:  

• Definiera kritiska framgångsfaktorer i olika fastighetssektorer. 
• Urskilja kritiska framgångsfaktorer beroende på fastighetssektorer samt val av 

förvaltningsstrategi. 
• Identifiera variationer i kritiska framgångsfaktorer beroende på geografiska lägen. 
• Undersöka utvecklingen av kritiska framgångsfaktorer under de senaste åren. 

 
Intervjuerna möjliggör för en fördjupad kunskap kritiska framgångsfaktorer samt eventuell 
påverkan på bolagens beslut att expandera till nya orter, se appendix A, B samt C.  
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4.4 Metodkritik 
Tabell 9 nedan redovisar samtliga för- och nackdelar för respektive forskningsmetod använt i 
denna studie.  

Typ av  
Forskningsmetod Metod Tillvägagångssätt Fördelar Nackdelar 

Kvalitativ Litteraturstudie 

Insamling av 
beskrivningar samt 

modeller från tidigare 
studier och litteraturer 

som undersökt 
liknande tema. 

• Ger en omfattande 
översikt. 

 
• Skapar en 

lättfattlig inblick i 
ämnet som 
undersöks (Polit et 
al. 2001). 

• Översättningar 
från olika språk 
kan leda till 
feltolkningar av 
resultat. (Polit et 
al. 2001). 

 
• Det breda urvalet 

av källor kan 
leda till 
avgränsningar. 

Kvalitativ Semistrukturerade 
intervjuer 

Information samlas in 
genom att ställa 

förfärdigade frågor i 
syfte att vägleda 

konversationer med 
möjlighet att lägga till 

ytterligare frågor 
under intervjuns gång. 

 

• Den 
semistrukturerade 
intervjun samlar 
information på ett 
mer avslappnat 
sätt än enkäter 
(Academic Work, 
u.å.). 

 
• Oplanerade samt 

intressanta 
diskussioner och 
svar kan uppstå. 

 

• Individer har 
olika förmåga att 
uttrycka sig i tal 
(Svenson, 2015). 

 
• Risk att tappa 

fokus under 
intervjuns gång. 
Respondenten 
kan börja prata 
om saker som 
avviker från 
intervjuns röda 
tråd (Academic 
Work, u.å.). 

Tabell 4.4.1. För- och nackdelar för valda forskningsmetoder 

4.5 Intervjuns kredibilitet och validitet  
I följande studie har varierande aktörer inom olika fastighetsbolag intervjuats, man bör därför ha i 
åtanke att de intervjuade individerna kan vara restriktiva i att dela med sig av interna strategiplaner 
och, därav även i delning av värdefull information. En del intervjuer har genomförts via 
telefonsamtal vilket kan ha upplevts som stressigt för respondenter, detta kan medföra yttrande av 
försumliga svar till intervjufrågorna. Telefonbaserade intervjuer kan även medföra till att 
intervjuaren går miste om respondentens kroppsspråk under samtalets gång. Studien går ut på 
framgångsstrategier vilket kan påverka respondentens svar då företag möjligtvis inte vill dela med 
sig om särskilda faktorer som gör de konkurrensstarka.   
 
Trots att semi-strukturerade intervjuer anses som fördelaktigt ur ett antal aspekter kännetecknas 
dessa som tidskrävande och svåra att sammanställa. Respondenten kan enkelt avvika från 
intervjuns röda tråd. Detta kan leda till irrelevanta och tidskrävande diskussioner där intervjuaren 
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inte får ett användbart svar. Vid eventuella avvikelser kan intervjuaren användas av prober vilket 
avser att återföra respondenten till ämnet för diskussionen.     
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5. Resultat 
Detta kapitel sammanställer studiens intervjuunderlag. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av 
samtliga intervjuade bolag och fortsätter sedan med en sammanfattning av utförda intervjuer.  
Samtliga sammanställningar har som avsikt att lyfta fram väsentligaste svar av utförda intervjuer. 
Intervju har genomförts hos företag med intern och konsulterande förvaltningsprocess och delas 
upp i följande specialiseringsområden: Bostäder, kontor- samt handelslokaler & hotell. Vidare 
har Hans Lind, f.d. professor inom bygg- och fastighetsekonomi på KTH, intervjuats i syfte att få 
ett externt och opartiskt perspektiv om ämnet i fråga. Data som presenteras i följande avsnitt 
härstammar uteslutande från studiens respondenter. 

5.1 Företagspresentation 

5.1.1 Axfast 
Axfast är en del av familjeföretaget Axel Johnson som grundades 1873. Axfast äger och förvaltar 
kommersiella fastigheter runt om i Stockholm och Uppsala. Axfast äger 21 fastigheter som totalt 
består av cirka 185 000 uthyrningsbara kvadratmeter. Företaget satsar på att äga fastigheter i 
attraktiva lägen i orter med stark tillväxt. Vidare arbetar Axfast kontinuerligt för en minskad 
miljöbelastning och samtliga hus är miljöcertifierade (Axfast, u.å.). 

5.1.2 Einar Mattsson 
Einar Mattsson AB är ett koncernföretag bestående av fyra bolag och har varit verksam på bygg- 
och fastighetsmarknaden sedan år 1935. Einar Mattsson är i dagsläget Stockholms största privata 
fastighetsägare med cirka 5 200 hyresbostäder. Den familjeägda koncernen har ett 
fastighetsförvaltningsbolag med en stor kundkrets bestående av etablerade fastighetsägare och 
förvaltar i dagsläget cirka 15 000 bostäder (Einar Mattsson, u.å.).  

5.1.3 Fabege 
Med en vision om att skapa bättre förutsättningar för människor och företag är Fabege med sina 
184 anställda ett av Sveriges ledande fastighetsbolag. Fabege innehar ett bestånd på 1,3 miljoner 
kvadratmeter fördelat på 89 fastigheter och ett marknadsvärde på cirka 70 miljarder kronor. 
Fastighetsbolagets huvudsakliga inriktning innefattar uthyrning och förvaltning av kontorslokaler 
samt fastighetsutveckling inom ett begränsat antal delmarknader i Stockholmsområdet (Fabege, 
2018).  

5.1.4 KLP Fastigheter 
Med ett långsiktigt ägande utvecklar och förvaltar KLP Fastigheter centrala och moderna 
kommersiella fastigheter i Stockholm. KLP Fastigheter är ett helägt dotterbolag till norska KLP 
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Eiendom AS som äger fastigheter med ett värde av cirka 62 miljarder kronor. KLPs 
fastighetskoncern består av 150 anställda med fastigheter belägna i Oslo, Trondheim, Stavanger, 
Bergen, Köpenhamn, London och Stockholm. KLP Fastigheters ambition är att leverera 
professionell förvaltning till deras kunder baserat på följande värdegrunder: öppenhet, tydlighet, 
ansvarstagande samt engagemang. Kvalitet och hållbarhet är fundamentala värderingar för KLP 
fastigheter och dessa uppnås genom ett kontinuerligt säkerställande av kundnöjdhet och 
miljöprestation (KLP Fastigheter, u.å.). 

5.1.5 Rikshem  
Rikshem är med sina drygt 250 anställda ett av Sveriges största privata fastighetsbolag med cirka 
30 000 lägenheter fördelat på 559 fastigheter med ett marknadsvärde på 49 miljarder kronor. 
Rikshem ägs av fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB. Bolaget äger, utvecklar och 
förvaltar bostäder och samhällsfastigheter på ett långsiktigt och hållbart sätt. Rikshem har 
områdeskontor på alla deras orter samt sexton ortskontor. Bolagets vision är att göra skillnad i 
utvecklingen av det goda samhället (Rikshem, u.å). 

5.1.6 Vasakronan 
Vasakronan är, med sina cirka 310 anställda, Sveriges största fastighetsbolag med en beståndsyta 
på 2,3 miljoner kvadratmeter fördelat på totalt 174 fastigheter. Marknadsvärdet för Vasakronans 
fastighetsbestånd uppgår till cirka 139 miljarder kronor. Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar 
centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala varav 
merparten av beståndet ligger i Stockholm. Målsättningen för Vasakronan är att alltid ha en hög 
totalavkastning, vilken ska vara högre än för branschen i övrigt. Vidare har Vasakronan som mål 
att alltid vara förstahandsvalet för alla som söker kontors- eller butikslokaler (Östman, u.å.). 
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5.2 Sammanställning 

5.2.1 Intervjusammanställning för bostadssektorn 
Företag Förvaltningsprocess 

Einar Mattsson AB Intern förvaltning/Konsulterande förvaltning 
Rikshem Intern förvaltning 

Tabell 5.2.1.1. Företag och förvaltningsprocess – bostäder 

Samtliga företag som intervjuades belyser vikten av att kunna förstå sin affärsmodell samt 
kundnyttan som man tillhandahåller. Kundnyttan handlar om förståelse för kundens latenta behov 
på ett inre plan som inte alltid framkommer eller förmedlas i kundundersökningar. Då marknaden 
för fastighetsbolag är konsoliderad med få aktörer som innehar en dominerande ställning på 
marknaden, är det av ytterst vikt att leverera kundnytta. Det är särskilt viktigt att ha en god 
förståelse för kunden och dess behov av boende på Stockholms förstärkta marknad. Vidare anser 
bolagen att den låga vakansgraden och tillväxten på Stockholmsmarknaden gör att man inte 
behöver arbeta proaktivt med marknadsföring då alla objekt hyr ut sig själva.  
 
Lokalisering av fastigheter är en ytterligare faktor som Einar Mattsson och Rikshem belyser värdet 
av. Lokalt engagemang och närvaro är ytterst viktigt för ett bolags förvaltningsverksamhet i syfte 
att förstå och lyckas på den lokala marknaden. Einar Mattsson väljer att expandera till marknader 
beroende på infrastrukturen i valt område; anser man att denna är undermålig väljs området bort 
och satsningar görs på annat. Det bör även poängteras att Einar Mattsson enbart har bestånd i 
Stockholms Stad. Rikshems fokus ligger på att expandera sitt bestånd på redan etablerade 
marknader.  
 
Båda bolag håller med att olika KF krävs vid etablering på nya geografiska marknader. Politisk 
styrning, efterfråga och lokal kännedom om den inre marknaden avgör huruvida en satsning ger 
lönsamhet.  
 
Hur man förvaltar på andra orter är en ytterligare svår nöt att knäcka vilket samtliga företag är 
överens om. Distans till förvaltningsobjekt är en negativt påverkande faktor på bolagets effektivitet 
och höga ställkostnader blir svåra att undgå. Även då ett alternativ finns i form av att lägga sin 
förvaltning på entreprenad, anser samtliga företag att denna princip innebär en förlust i kontroll 
över kvalitén av levererade tjänster. Outsourcing anses även vara alldeles för kostsamt i 
förhållande till de långsiktiga prognosticerade intäkter den kan generera.  
 
Einar Mattsson anser att snarlika KF har varit desamma för fastighetsbranschen under senaste 5 
till 10 åren. Rikshem är av annan åsikt som menar att digitalisering på marknaden ställer krav på 
nya innovativa tjänster som är centrala för dem och deras kunder. Därför har Rikshem satsat stort 
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på digitalisering, delvis för mervärde till kunder, men även för att effektivisera egen verksamhet i 
form av minskade kostnader för ökad vinstmarginal.  
 
En omvärldsanalys med komplettering av intern analys av bolagets förmågor på mikronivå är 
essentiell vid framtagning av KF. En SWOT analys är ett vedertaget verktyg inom strategi och 
analys som används av företag för att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot för 
bolaget. När man väl har identifierat dessa kan de användas för en ökad konkurrenskraft. Detta 
bekräftas av Einar Mattsson och Rikshem. Samtliga respondenter menar att sådana analyser görs 
i samband med utveckling av affärsplan och identifiering av enskilda KF. Vidare nämner bolagen 
att just KF och affärsplan revideras årligen. 
 
Både Einar Mattson och Rikshem följer upp kritiska framgångsfaktorer genom årliga 
hyresgästundersökningar och kundnöjdhetsenkäter. Respondent för Einar Mattson belyser även 
vikten av behörighetsuppdatering hos medarbetare genom t.ex. säkerhetsmiljöutbildning. Övriga 
utbildningsinsatser beror på vilken roll medarbetaren har inom bolaget.  

5.2.2 Intervjusammanställning för kontorssektorn 
Företag Förvaltningsprocess 

Vasakronan Intern förvaltning 
Fabege Intern förvaltning 

KLP Fastigheter Intern förvaltning 
Tabell 5.2.2.1. Företag och förvaltningsprocess – Kontorslokaler 

Fabege och KLP anger klart och tydligt att en central kritiska framgångsfaktor för verksamhet 
inom kontorssektorn är fastighetens läge. Man vill investera i fastigheter som befinner sig i starkt 
spårbundna och tillväxtbenägna lägen där en klar tjänstesektor finns. Vidare är företagen eniga om 
att erbjuda moderna kontorslokaler där man kan få in så många individer som möjligt. Fabege 
nämner även att ett helhetsperspektiv på organisationens anskaffningsstrategi är en kritisk 
framgångsfaktor. Genom att inte enbart fokusera på att utveckla den ägda fastigheten, utan hela 
området runt om, ökar civilisation i regionen i fråga vilket i sin tur höjer värdet på fastigheten. 
KLP nämner även att branschkunnig arbetskraft är ytterst viktigt för enskilda sektorer. 
 
Då kontorshyror är oreglerade bör man vara skicklig på att förhandla och ständigt kunna få upp 
hyrorna ett snäpp högre än vad de ligger på. KLP nämner även att kontorsmarknaden är mycket 
konjunkturkänslig vilket medför att ett starkt och fungerande ledarskap är essentiellt i syfte att 
stödja företagen och hålla uppe drivkraften i nedgång.  
 
Fabege och Vasakronan uttrycker att en god kundkontakt är viktig för att uppnå en hög 
kundnöjdhet. Dock argumenterar KLP emot detta påstående där respondenten hävdar att 
kundkontakten är underanad jämfört med andra komponenter som t.ex. läge. KLP menar på att en 
bra kundkontakt visserligen kan vara positivt då kunden blir mer benägen på att gå med på högre 
hyror om den har en bra relation till hyresvärden. Har man dock inte rätt läge och lokal som 
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efterfrågas kommer inte kunden att skriva på kontraktet, hur trevlig värden än är. Vasakronan står 
fast vid att den viktigaste framgångsfaktorn är att ta höjd i hållbarhetsarbete och att man bör ligga 
i teknikens framkant. Slutligen nämner samtliga bolag att väl bibehållna informationsflöden 
mellan kund och hyresvärd är nyckel till den kritiska kundnöjdheten. 
 
Samtliga bolag nämner att en lokala närvaro är kritisk för organisationens framgång, detta innebär 
att bolaget har ett etablerat kontor nära anskaffade fastigheter. En lokal närvaro står till grund till 
att Fabege endast befinner sig i Stockholm och KLP inte har planer på att expandera till nya städer. 
Vidare påstår samtliga bolag att behovet av lokal närvaro är av yttersta vikt för att leverera snabba 
och kostnadseffektiva tjänster, därför avstår majoriteten av bostadsföretag att investera i externa 
orter.  
 
För KLP är själva uthyrningen en kritisk framgångsfaktor, och för att kunna hyra ut lokaler är det 
kritiskt att vara kunnig inom den marknad man jobbar inom. KLP anger att städer som till exempel 
Uppsala är så pass lokala att det blir svårt för externa bolag att slå sig in i en sådan marknad, därför 
bör bolag vara väl förberedda på uppkomsten av skiftande marknadsbeteenden i olika städer. 
 
Samtliga bolag bedriver en intern fastighetsförvaltning då samtliga värdesätter en bibehållen 
kontroll av kundkontakt samt beslut inom verksamheten. Vidare föredrar samtliga bolag att avyttra 
eventuella fastigheter i externa orter än att lägga förvaltningen på entreprenad, detta på grund av 
att samtliga bolag anser att de förlora mer på en sämre kundrelation än ett reducerat bestånd.  
 
Fabege och KLP är eniga om att den största förändringen som skett senaste år handlar om 
lokalisering- samt transportpreferenser. Förr ville människan sitta i äldre och högklassiga hus. Förr 
ville man sitta så nära Stureplan som möjligt men dagens krav på planlösning gör det svårt för 
företag att sitta på ålderdomliga fastigheter. I dagens läge är hyrorna i Stockholm skyhöga, vilket 
har lett till att företag helst vill packa in så många anställda som möjligt på minsta möjliga yta. På 
så sätt tjänar man lika mycket på sin arbetskraft samtidigt som att man betalar mindre i hyra. Att 
sitta såpass tätt ställer nya krav på t.ex. tillförsel av luft och kyla som äldre hus inte klarar av att 
möta på ett hållbart sätt, därför har det blivit betydligt mer trendigt att sitta i moderna hus.  
 
Vidare är Fabege och KLP överens om att fokus har gått över från att anpassa investeringar till ett 
bilburet system till att den huvudsakliga rörligheten sker via kollektivtrafik och cykel. Kritiska 
framgångsfaktorer som t.ex. att kunna förflyttas med bil och parkera på ett attraktivt sätt har gått 
över till att fastigheten ska lätt kunna nås genom kommunaltrafik. Fabege lägger även till att denna 
ändring i transportmedel har gett upphov till en kritisk framgångsfaktor där hela individers 
livspussel ska kunna lösas kring arbetsplatser. Tillgång till service som gym, livsmedelsbutik, 
frisör samt restaurang ska finnas på gångavstånd från respektive kontor.  
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Vasakronan och Fabege tar även upp att den digitala mognaden har resulterat i högre krav på 
företagets gränssnitt mot kunder. En kritisk framgångsfaktor har därför blivit att kunna skapa en 
dialog på flera plattformar än vad man har haft tidigare, t.ex. genom applikationer och livechat via 
hemsidor. Vasakronan förklarar att det förenklade kommunikationsflödet är en bidragande faktor 
till att kunden inte har samma tolerans som förut. Nu ställs alltså högre krav på förvaltare, där t.ex. 
eventuella fel måste lösas omgående, utan betydlig tidsfördröjning.  
 
Samtliga företag tar även upp det centrala hållbarhetsfokuset. Fabege säger att en solid 
hållbarhetsplan har blivit en kritisk framgångsfaktor för organisationen då det numera läggs en 
stor vikt på miljöfrågor som inte fanns förr. Fabege nämner att höga krav ställs både från kund och 
finansiärer och företag sållas lätt bort om inte dessa möts. Respondent för KLP argumenterar emot 
Fabeges ståndpunkt och hävdar att, fastän miljöfrågor är angelägna, betraktas inte dessa som en 
kritisk framgångsfaktor än.   
 
Samtliga företag anser att det finns olikheter i KF beroende på olika geografiska lägen, KLP 
upplyser om att skillnader i kulturer ger upphov till missförstånd när man gör affärer. KLP, som 
även har kontor i Danmark och Norge, nämner att bolaget har varit med om flera missförstånd 
under affärer med kunder utanför Sverige. Skillnad i kulturer ger upphov till annorlunda sätt att 
göra affärer, något som är bindande i Sverige kanske inte är bindande i andra länder. Fabege tar 
upp exempel såsom att olika orter ger upphov till växlande näringsliv. Vasakronan hävdar även att 
olika orter består av annorlunda trender.  
 
KLP lyfter fram vikten av att hålla samtliga medarbetare uppdaterade angående hyresjuridik samt 
momsfrågor då dessa anses vara mycket viktiga för kontorsförvaltning. 
 
Samtliga bolag tar fram KF genom en strategiplan och målkort. Dessa kan skapas via bland annat 
SWOT analyser samt studerande av trendkurvor. Riskhanteringsprocesser tas fram där eventuella 
yttre hot och destruktiva affärsmodeller identifieras, och KF utformas i syfte att motarbeta dessa. 
Samtliga bolag jobbar kontinuerligt med frågeställningar och innovation för att kartlägga vad som 
är det nya och vad som kan förbättras. 
 
Slutligen arbetar samtliga bolag med utförliga uppföljningsarbeten. Fabege jobbar med att följa 
upp implementering av kritiska framgångsfaktorer genom att undersöka hur dessa betalar av sig. 
Både Fabege och KLP anger att de jobbar med ett kontinuerligt innovationsarbete där man ständigt 
försöker utveckla KF och säkerställer att de fortfarande är aktuella. KLP jobbar även med en 
flexibel verksamhetsplan som systematiskt uppdateras vart tredje år. Vidare följer KLP och 
Vasakronan upp prestationer genom kvantitativa analyser där olika mätbara mål stäms av, t.ex. 
energiförbrukning och intäkter. Vasakronan stämmer även av prestationer hos anställda genom 
medarbetarundersökningar i syfte att alltid besitta rätt kompetens, vilket även anses som en kritisk 
framgångsfaktor för bolaget.  
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5.2.3 Intervjusammanställning för handel- och hotellsektorn 
Företag Förvaltningsprocess 

Vasakronan Intern förvaltning 
Axfast Intern förvaltning 

KLP Fastigheter Intern förvaltning 
Tabell 5.2.3.1. Företag och förvaltningsprocess – Handelslokaler 

Samtliga bolag är eniga om att en kritisk framgångsfaktor för både handel- och hotellsektorn är att 
anlita kompetent arbetskraft med branschspecifik arbetslivserfarenhet. Då det inte råder någon 
reglerad hyresmarknad för hotell- och handelsfastigheter är en KF för KLP ha god kännedom 
gällande respektive marknadsandelar. KLP nämner även att handelsfastigheter är mer 
konjunkturkänsliga än hotellfastigheter vilket medför att en väl utförd plan inför en eventuell 
lågkonjunktur anses vara en KF för handelssektorn.   
 
Samtliga bolag enas om att det är av stor vikt att ha en förståelse för kunder och deras behov. En 
KF för Axfast är att kunna följa kunden. Till skillnad från Vasakronan väljer inte Axfast att bygga 
där de har möjligheten utan väljer istället att skräddarsy bygget efter kundens efterfråga och behov. 
Därmed väljer Axfast aldrig läget åt en kund, i ett sådant fall är det kunden som väljer läget och 
Axfast följer sedan med om affären anses vara lönsam.  
 
Samtliga bolag är överens om att det finns en skillnad på KF på andra orter. Bolagen är eniga om 
att en lokal närvaro är vital även för handelssektorn, med en mindre skiljaktighet för hotellsektorn. 
Utan lokal närvaro anser bolagen att risk finns för misslyckan i att nå kundbehov samt 
kostnadseffektivitet. Gällande hotellsektorn förklarar KLP att kontrakt utformas på ett annorlunda 
sätt än i andra sektorer, särskilt gällande teknisk förvaltning. När KLP hyr ut fastigheter till 
hotellverksamheter tar den siste på sig det mesta av underhållsarbetet såsom till exempel städning. 
Genom att en del teknisk förvaltning avlastas från KLP kan bolagets anskaffningsradie utvidgas 
till en större omfattning än för kontorssektorn. Vidare nämner samtliga bolag att en god kännedom 
för olika delmarknader, oavsett typ av fastighet, är en förutsättning för framgång. Vasakronan 
vidareutvecklar detta påstående och förklarar att, som extern, riskerar man att bli lurad då man 
planerar att förvärva i en delmarknad utan fullständig lokalkännedom. Gällande 
fastighetsförvaltning på andra orter har Vasakronan valt att avyttra fastigheter i externa områden i 
ett flertal städer, detta för att uppnå tät sammanslutning och rena förvaltningsområden.  
 
Det har skett en utveckling och ändring gällande KF för samtliga bolag. Till skillnad från tidigare 
har Axfast valt att miljöcertifiera samtliga fastigheter inom sitt bestånd, något som tidigare 
avgränsades enbart till nyproduktion. För Axfast har detta medfört att de garderar sig inför 
framtiden, då kraven på miljöcertifiering blir allt större från hyresgäster. Vasakronan går längre i 
sitt hållbarhetsarbete och har som målsättning att uppnå 50 % lägre energianvändning än övriga 
bolag i fastighetsbranschen. Hållbarhetsarbetet har därmed blivit en strategisk fråga för 
Vasakronan som anser att detta differentierar dem från andra bolag på marknaden.  
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Med tanke på dagens handelstrender, där utveckling sker snabbare än någonsin, ökar pressen på 
fysiska butiker och restauranger. På grund av den oförutsägbara förändringen kan inte 
hyresgästsspecifika investeringar utföras på samma sätt som tidigare, istället handlar det om att 
alltid ha en övergripande nivå för att lätt kunna ställa om vid behov. KF i detta sammanhang är 
därmed att alltid vara upprätthållen om kundens affärer samt behov. På grund av den drastiska 
förändringen har Axfast avyttrat alla handelsfastigheter, och därmed valt att satsa mer på 
butikslokaler som ligger i kontorsfastigheter i centrala Stockholm. För hotellverksamheten har en 
KF blivit att finnas på diverse hemsidor samt plattformar i marknadsföringssyfte. Denna typ av 
marknadsföring är mycket kostsam men ytterst kritisk för verksamheten; erbjuds inte 
verksamheten på dessa plattformar försvinner denna från kundens synfält. 
 
Som tidigare nämnt utgör KLP och Vasakronan ett kontinuerligt förbättrings- samt 
innovationsarbete i syfte att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter samt hot med hjälp av bland 
annat SWOT analyser som utförs både ur ett mikro- samt makroperspektiv. Axfast adopterar ett 
retroperspektivt tillvägagångsätt där en tillbakablick utförs på året som gått. Genom att samtliga 
medarbetare analyserar företagets prestationer tas kritiska framgångsfaktorer fram på en 
mikronivå.  
 
Som tidigare nämnt följer Vasakronan upp medarbetarprestationer samt kundnöjdhet genom till 
exempel medarbetarundersökningar samt kundenkäter. Axfast följer upp bolagets 
processeffektivitet och prestation med hjälp av checklistor som bockas av årligen.  
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5.2.4 Sammanställning av kritiska framgångsfaktorer för respektive sektor  
Genom en tematisk induktiv analys har en sammanställning av identifierade kritiska 
framgångsfaktorerna sammanställts. Nedanstående tabell illustrerar en sammanställning av 
kritiska framgångsfaktorer för respektive bolag. 
 

KF Einar 
Mattsson Rikshem Vasakronan Fabege KLP 

Fastigheter Axfast 

1 
Förståelse för 

kunders latenta 
behov 

Avstånd från 
kontor till bestånd 

Hållbarhet och 
CSR 

Läge kopplat till 
infrastrukturer 

Branschspecifik 
kompetens 

Bygger efter 
kund-

anpassning 

2 Intern 
förvaltning 

Expandering av 
befintliga 
områden 

Förståelse för 
kundernas latenta 

behov 

Avstånd från 
kontor till bestånd 

Läge kopplat till 
infrastrukturer 

Miljöcertifie
ring av 

samtliga 
fastigheter 

3 Omvärlds- och 
lokalbevakning 

Digitalisering av 
tjänster 

Expandering av 
befintliga 
stadsdelar 

Expandering av 
befintliga 
stadsdelar 

Miljöcertifiering 

Kritiskmassa 
i volym i 
form av 
bestånd 

4 
Avstånd från 

kontor till 
bestånd 

Läge kopplat till 
infrastrukturer 

Läge kopplat till 
infrastrukturer 

Hållbarhet och 
CSR 

Kommunikation
sflöde 

Avstånd från 
kontor till 
bestånd 

5 Läge kopplat till 
infrastrukturer 

Kommunikations-
flöde 

Kommunikations-
flöde 

Kommunikations-
flöde 

Avstånd från 
kontor till 
bestånd 

 

6 Kundnöjdhet Kundnöjdhet Kundnöjdhet Kundnöjdhet   

Tabell 5.2.4.1. Identifierade kritiska framgångsfaktorer  

5.3 Externt Perspektiv 

5.3.1 Hans Lind 
I denna sekvens har samtliga intervjufrågor ställts på samma sätt som till övriga respondenter, med 
enda skillnad att svar tillämpas ur ett helhetsperspektiv istället för sektorspecifikt.  
 
Hans Lind inleder samtalet med att förklara att ett företags eller projekts framgång åstadkoms 
genom specialisering inom enskilda områden, så kallade ”nischer”. En specialiseringsstrategi kan 
även leda till att bolag subspecialiseras, det vill säga en specialisering inom ett visst 
kompetensområde inom bolagets expertis. Ju högre grad av subspecialisering desto större 
inflytande och ansvar inom respektive område har aktören i samhället. Samtidigt kan även en 
öppenhet för förändringar och affärsmöjligheter som inte tillhör ens nisch bidra till nya 
affärsmöjligheter, som i sin tur kan ge upphov till nya framgångsfaktorer. Utöver specialisering är 
faktorer såsom planering, kunskap, struktur och mål kritiska för framgång.  
 



 

39 
 

Lind uttrycker att gemenskap och kund- samt medarbetarlojalitet är framgångsfaktorer för ett 
bolag. Vidare kan ett stort kontaktnät leda till ökade resurser rörande kapital och kompetens. Lind 
avslutar med att tillägga att det är av stor vikt för ett bolag att ständigt hålla sig informerad om 
marknaden. Även ett gott kundbemötande samt en utförlig riskbedömning är kritiska för en 
verksamhets framgång.  
 
Lind påstår att en större skillnad bland framgångsfaktorer är nästintill obefintlig mellan bostads-, 
kontors-, samt handel & hotellsektorn. Den huvudsakliga skillnaden är olikheter i enskilda 
informationssystem, där data bearbetas och hanteras på annorlunda sätt beroende på sektorer.  
 
Framgångsfaktorer är inte geografiskt bundna. Prof. Lind menar att den egentliga skillnaden 
beror på mänskliga faktorer – att kunder och anställda har olika har olika kompetenser, initiativ, 
kunskap och mål. Med hjälp av långsiktigt samarbete och begränsning av personalomsättning 
skapas en lojalitet som ger incitament för effektivt arbete.        
 
Kritiska framgångsfaktorer har inte förändrats med tiden, Lind förklarar att det som har förändrats 
är människans sätt att hämta in information - det har blivit mer effektivt. Ett optimerat 
informationsflöde möjliggör för ständig översikt över konkurrenter samt kundbehov.    
 
Lind uttrycker att ett problem relaterat till interna förvaltningsprocesser är att den anställde inte 
utnyttjar sin fulla kompetens. Detta ger upphov till att kundernas behov inte tillgodoses samt att 
tjänster inte möter kundkraven. Därmed, menar Lind, att det är viktigt att skapa incitament för att 
undvika sådana tillkortakommanden. Genom att lägga ut sin förvaltning på entreprenad kan även 
problem uppstå i form av exempelvis illojalitet. Till följd av en outsourcing av tjänster, kan kunder 
uppleva en distansering från bolaget eftersom gränssnittet inte blir lika tydligt. I det fallet uppstår 
risken att kunden söker sig till ett annat bolag som erbjuder en närmare relation. För att undvika 
eventuell illojalitet väljer därmed alltfler organisationer att jobba mer internt. Ett ytterligare 
alternativ är att bolag outsourcar den större delen av fastighetsförvaltningen samtidigt som den 
resterande delen bibehålls internt. Detta reducerar risken för asymmetrisk information och 
resulterar i att bolag fortfarande kan expandera i externa orter utan att sätta företaget på spel.  
 
Likt andra respondenter, belyser även Lind risken för asymmetrisk information mellan bolag och 
leverantör. Eftersom bolaget inte längre har full makt över beslut relaterade till förvaltningen, har 
inte bolaget insyn i det som levereras till kunden. Bolaget kan inte heller säkerställa att den 
outsourcade förvaltaren lämnar ifrån sig tillräcklig information om tjänster samt kundernas behov. 
Med hjälp av väl underbyggda kontrakt kan liknande svårigheter förebyggas.  
  



 

40 
 

6. Diskussion & Analys 
Detta kapitel redovisar en diskussion och tankeställningar kring studiens slutsats. Här diskuteras 
även tillämpningar av studien. Syftet är även att analysera intervjuunderlaget.  

6.1 Bedömning av kritiska framgångsfaktorer i respektive sektor 
Att erbjuda en lokal närvaro visade sig vara en gemensam kritisk framgångsfaktor för samtliga 
bolag. Dock förväntades svar angående KF vara mer konkreta angående förvaltningsaspekten i 
bolagen. Bristen på förvaltningsperspektivet i svaren kan eventuellt bero på att ett flertal 
respondenter inte är specialiserade inom fastighetsförvaltning, trots att de alla tillhör ledningen på 
respektive bolag. Det erhållna resultatet kan därmed ifrågasättas eftersom det finns en möjlighet 
att fastighetsbolagen eventuellt missförstod studiens frågor och angav istället svar på ett 
helhetsperspektiv. Om enbart fastighetsförvaltare hade deltagit i intervjuerna, hade det möjligtvis 
genererat en tydligare bild av KF på förvaltningsnivå.  
 
Tittar man tillbaka på intervjusammanställningen förväntades det finnas en större skillnad bland 
KF mellan samtliga fastighetssektorer. Tabell 5.2.4.1. illustrerar 4-6 KF som författarna fann för 
varje bolag. Datan visade att dessa KF inte är sektorspecifika, utan rättare sagt bolagsspecifika. 
Svarens enformighet, ur ett sektorsperspektiv, kan bero på att majoriteten av intervjuerna utfördes 
på subspecialiserade företag. Författarna fick intrycket att dessa bolag upplevde svårigheter i att 
urskilja KF för enskilda sektorer. Hade man istället valt att intervjua nischade bolag inom en av de 
utforskade fastighetssektorerna, hade det eventuellt redogjort för en tydligare skillnad bland KF 
för respektive sektor.  
 
Från de erhållna svaren från bolag inom bostadssektorn, går det att se att en satsning på 
kostnadseffektivitet. Exempelvis uttrycker Rikshem att de lägger fokus på digitalisering av tjänster 
eftersom det håller nere kostnader, vilket i sin tur genererar en ökad vinstmarginal. Författarna tror 
att bostadssektorn har ett större behov av att hålla nere sina kostnader eftersom det är den enda 
hyresreglerade sektorn. Denna synvinkel anses dock inte vara tillräckligt omfattande för att 
inkluderas i arbetets slutsats.  
 
I helhet kan resultatens validitet ifrågasättas då en oklarhet gällande konceptet kritiska 
framgångsfaktorer uppfattades hos samtliga respondenter exklusive Vasakronan och Rikshem. För 
att förebygga denna oklarhet, skickades en intervjuguide ut till samtliga bolag, som inkluderade 
en definition av KF. Dessvärre visade detta sig inte vara tillräckligt för att ge en tydlig bild av KF 
och dess innebörd. En sammanställning av litteraturstudien samt teoretiska ramverket med 
utförligare definition och implikation av KF bör ha skickats ut till samtliga bolag i förebyggande 
syfte inför respektive intervjuskede. 
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6.2 Bedömning av variationer mellan geografiska lägen 
Trots att Hans Lind argumenterar emot detta, gick det att identifiera variationer mellan geografiska 
lägen enligt samtliga intervjuer. Dessa variationer uppstår på grund av olika källor som t.ex. 
näringsliv, trender samt kultur. Dock vore det önskvärt att få en tydligare bild om hur dessa kritiska 
framgångsfaktorer varierar beroende på vart bolagen befinner sig. Intervjuer utförda hos bolag 
etablerade i andra städer än Stockholm hade kunnat generera konkret data om kritiska 
framgångsfaktorer med ortspecifik relevans. Vidare hade en konkret jämförelse kunnat utföras 
mellan olika städer där ett tydligt mönster hade kunnat skapas.  
 
Utifrån denna studie gick det slutligen att identifiera att själva variationen mellan orter inte är den 
primära påverkan på bolagens beslut till att expandera på främmande marknader. Det som påverkar 
bolagens beslut i största grad är möjligheten att erbjuda en lokal närvaro till bestånd. Finns det 
inget kontor i en nära radie av bestånden anser samtliga bolag att kritiska framgångsfaktorer som 
kundnöjdhet och goda kommunikationsflöden blir negativt påverkade. Även om outsourcing är ett 
bra alternativ till att kunna erbjuda lokala tjänster på nya orter är författarna av intrycket att 
samtliga bolag värderar kundkontakt och full makt över ett ökat nätverk av bestånd i främmande 
orter. Dock bör man hålla i åtanke att samtliga intervjuade bolag använder en intern 
fastighetsförvaltningsstrategi. Olika resultat kunde eventuellt ha frambringats om bolag med 
outsourcad förvaltningsstrategi hade inkluderats i undersökningen. Då vore det även möjligt att 
identifiera potentiella skillnader i KF beroende på respektive förvaltningsstrategi. 

6.3 Jämförelse mellan empiri och teori 
Resultat från denna studie grundar sig på empiri från sex företag som är verksamma i 
fastighetsbranschen. Utifrån dessa har författarna identifierat 4-6 kritiska framgångsfaktorer som 
har varit av betydande signifikans för lönsamhet och tillväxt för fastighetsbolag, se tabell 5.2.4.1. 
Antal identifierade faktorer överensstämmer med antalet KF som tidigare forskning har visat att 
bolag besitter. Enligt Aaker (1989) behöver en organisation 3 till 5 faktorer i snitt för att öka sin 
konkurrenskraft. Vidare, har även Daniel (1961) undersökt detta ämne och dragit slutsatsen att det 
i regel behövs 3 till 6 faktorer som är avgörande för organisationens lönsamhet.  
 
Samtliga bolags strategier för att ta fram KF, med undantag för Axfasts, överensstämmer med 
Leidecker & Brunos (1984) ideologi. Enligt, den ideologin påbörjas strategiplanen på ledningsnivå 
där man tar fram KF ur ett mikroperspektiv. Efter framtagning av KF ur ett mikroperspektiv görs 
detta även ur ett makroperspektiv - där man tar hänsyn till den externa omgivningen som råder på 
marknaden. På så sätt tar bolaget fram KF som bygger både på såväl interna som externa 
observationer. Axfasts strategi överensstämmer mer med Freunds (1988) ideologi, eftersom de 
uteslutande har valt att fokusera på ett mikroperspektiv. Detta är intressant då litteraturstudien 
antyder att denna modell lämpar sig till organisationer till större storlek, vilket Axfast inte är 



 

42 
 

jämfört med övriga intervjuade bolag. Anledningen till detta är troligen att Axfast ägs av en större 
koncern som väljer strategi utifrån vad som är mest lämpligt för koncernen i sin helhet.  
 
Författarna finner enbart en återkommande KF, för alla intervjuade bolag, nämligen lokal närvaro. 
Trots detta tas inte en lokal närvaro upp bland tidigare forskning om KF. Både Rockarts (1979) 
och Leidecker & Brunos (1984) definition av KF utesluter helt lokal närvaro som KF. Lokal 
närvaro nämns inte heller i litteraturen skriven av Atkin & Brooks (2009) eller Lok et al. (2018), 
vilket är märkligt eftersom littaturen i båda fallen är specificerad inom fastighetsförvaltning.  
 
Samtliga företag har uttryckt olika KF som är unika för respektive företag. Detta bekräftas även i 
tidigare forskning utförd av Sousa De Vasconcellos & Hambrick (1989) och Aaker (2001) som 
menar på att kritiska framgångsfaktorer är företagsspecifika och inte branschspecifika.  
 
Enligt Aaker (2001) kan organisationens förmåga att förutspå framtida KF, för sin specifika 
bransch, komma att ha komparativa fördelar då marknaden förändras över tid. Dock skiljer sig 
detta från Axfasts strategi då de inte sätter framtida mål utan istället analyserar företagets prestation 
baserat på föregående tidslopp. Litteraturen överensstämmer med övriga bolags tillvägagångssätt 
eftersom de exempelvis analyserar trender för att gardera sig för eventuella ändringar och 
därigenom sträva efter att kontinuerligt ta fram nya KF. 
 
Vidare uppger Chisambra (2012) att en grundlig uppföljning och granskning av tjänster leder till 
en kontinuerlig förbättring av både outsourcade- och interna tjänster. Enligt Alexander et al (2004) 
bör en organisation fokusera på att utföra uppföljningsarbeten inriktat mot fyra huvudkategorier: 
kundperspektiv, interna processer, budgetperspektiv samt kunskapsutveckling. Majoriteten av 
bolagen följer upp sina interna processer. Vasakronan nämner även att de jobbar med uppföljning 
av kunskapsutveckling genom medarbetarundersökningar, för att säkerställa besittande av rätt 
kompetens. Även Einar Mattsson jobbar med uppföljning av kundperspektiv i form av 
kundnöjdhetsundersökningar. 
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6.3.1 Tillbakablick på hierarkisk modell 
 

 
En hierarkisk modell skapad av författarna presenterades tidigare i denna avhandling. Denna 
modell skapades ur en explorativ synvinkel med stöd från tidigare studier och litteratur. Efter 
sammanställande av samtliga intervjuer har en jämförelse även gjorts med ovanstående modell. 
Rödmarkerade rutor är respektive element som tas upp i följande sekvens. 
 

• Förvaltning  
Samtliga bolag har valt att ha en intern förvaltningsprocess med motivationer som snabba 
beslutsvägar, effektivt kommunikationsflöde mellan parter och kund och kontroll över slutprodukt 
samt nära kundkontakt. Detta stöds i litteraturstudien där Palm (2015) hävdar att en intern 
förvaltning säkerställer en god och bibehållen kundkontakt. Vidare underlättar en intern 
förvaltning att nå kritiska framgångsfaktorer såsom optimerade kommunikationsflöden. 
 
Vidare har samtliga bolag liknande åsikter angående outsourcing. Försämrad kvalitet av tjänster 
samt höga kostnader är några exempel på nämnda nackdelar bolagen anses följa med outsourcing. 
Dessa påståenden förstärks av Wiggins (2014), som nämner att risken för kunskapsläckage och 
förlust av kontroll på grund kan komma till följd av en outsourcad fastighetsförvaltning.  
 

• Process 
Processer är viktiga i syfte att tillhandahålla kvalitetsservice. Då förvaltning är immateriellt blir 
processerna av stor vikt i avsikt att säkerställa att tjänsterna möter kundens standard. Samtliga 
bolag väljer den strategi som tillhandahåller högst kvalité på tjänster. Optimering av processer tar 
oss således tillbaka till val av förvaltningsstrategi. De intervjuade bolagen är eniga om att en intern 

Figur 6.3.1. Källor till KF enligt intervjusammanställning 
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förvaltningsstrategi underlättar processer såsom snabba beslut, effektiva tjänsteleveranser samt 
lättfotad respons till och från kunder. Alexander et al. (2004) nämner att processeffektivitet är en 
kritisk framgångsfaktor som bör följas upp av respektive bolag. Dock är Axfast det enda bolaget 
som har nämnt dess interna processeffektivitet och följer upp denna genom att bocka av årliga 
checklistor.  
  

• Personal  
Alexander et al. (2004) nämner att, för att organisationerna ska kunna leverera högklassig service, 
måste organisationen tillhandahålla personal med rätt kompetens. För en intern organisation är det 
således viktigt att anställa rätt medarbetare. Detta är något som KLP belyser genom att ha anställt 
en före detta hotellmanager till en ledningsposition inom bolagets hotellsektor.  Genom att den 
anställda har en minutiös kunskap om varje etapp som förekommer i bolagets hotellverksamhet 
har KLP fått en helt annan förståelse för hur man hanterar hotellsektorn än tidigare. Detta förstärks 
av Atkin & Brooks (2009) som nämner att en KF för en förvaltningsverksamhet är att bolagets 
arbetsgrupper har den kompetens och kapacitet som krävs för att leverera tjänster. Vidare 
poängterar Alexander et al. (2004) att KF utvecklas med tiden, vilket innebär att en kontinuerlig 
personalutveckling är essentiell för bolaget. Bortsett från Einar Mattsson och Vasakronan är det få 
bolag som tar upp vikten av att hålla upp kompetensen hos sin personal. Vasakronan nämner även 
att personalkompetens och kunskapsutveckling följs upp genom medarbetarundersökningar. Som 
tidigare nämnts är kunskapsutveckling en av de fyra huvudkategorier som bör följas upp i en 
organisation (Alexander et al. 2004).   
 

• Påverkan 
Värt att poängtera är den obefintliga tyngden på varumärkesigenkänning i resultatets 
intervjusammanställning. Denna avhandling handlar så småningom om försäljning av tjänster mer 
än produkt. Dock missuppfattade de flesta bolagen detta och gick in på kritiska framgångsfaktorer 
angående själva fastigheterna, alltså produkten. Trots att KLP tar upp vikten av att 
hotellverksamheter exponeras på diverse jämförelsesajter, tog inte övriga sektorer upp eventuella 
satsningar på påverkningsdelen av marknadsföringen av utbud. En förklaring till detta kan vara att 
studien utförts på Stockholmsområdet, där utbudet är restriktivt i jämförelse till efterfrågan. Som 
respondent för Einar Mattsson nämnt i intervjuerna, hyr i stort sätt ”objekten ut sig själva”. 
Annorlunda resultat kunde ha genererats om studien utförts på andra städer med olik stadsstruktur 
och utbud. 
 

• Geografisk Position 
Även då den mest uppmärksamma KF är att erbjuda en lokal närvaro kan inte författarna hävda att 
det överensstämmer med sektionen ”Geografisk position”. Förklaring till detta är att kontexten av 
sektionen ”Geografisk positionen” visades sig vara irrelevant i förhållande till att erbjuda en lokal 
närvaro till kunder. I den förklarande texten som ges i kapitel 3.4. har denna ruta förklarats med 
ett åtkomlighetsperspektiv från kundens sida i landsbygden och ett marknadsföringsperspektiv i 
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tätorter. Eventuellt borde subkategorier bytas ut till mer relevanta källor till KF med hänsyn till 
behovet av lokal närvaro för särskilda tjänster. Att ingen litteratur eller tidigare studier finns står 
till grund för misslyckan i att ta fram eventuella hypoteser om relevansen av en lokal närvaro för 
fastighetsförvaltningsverksamheter.  
 

• Ekonomiska Förändringar 
Ekonomiska problem som lågkonjunktur eller hyperinflation kan permanent ändra strukturen i 
ekonomin. KLP fastigheter nämner att kontorsmarknaden är mycket konjunkturkänslig vilket 
medför att ett starkt och fungerande ledarskap är essentiellt i syfte att stödja företagen och hålla 
uppe drivkraften i nedgång. Senare i intervjusammanställningen tas även upp att handelssektorn 
även är konjunkturkänslig men att hotellsektorn däremot är beständig. Även om detta kan anses 
vara en skillnad mellan sektorer bedöms den inte vara tillräckligt genomgripande för att inkluderas 
i avhandlingens slutsats.  
 

• Lagstiftningsändringar  
Ändringar i lagstiftningar, såsom miljöbalken, kan innefatta stora ändringar inom ett 
fastighetsbolag. Vikten av att hålla medarbetare uppdaterade om eventuella lagstiftningar tas 
endast upp av KLP, där vikten av att hålla samtliga medarbetare uppdaterade angående 
hyresjuridik samt momsfrågor anses vara betydlig för kontorsförvaltning. Att övriga bolag inte tog 
upp detta ämne ansågs märkligt ur författarnas perspektiv då vikten av kunskap om lagstiftningar 
antogs ha större omfattning än vad som visades i intervjuer. Genom att ställa frågor specifikt om 
just utbildning inom juridik och dess implikationer på bolagets KF hade kunnat generera 
annorlunda svar.  
 

• Uppkomst av innovativa tjänster  
Uppkomst av nya innovativa tjänster syftar till nya typer av tjänster, processer och därmed nya sätt 
att organisera affärsverksamheter. I intervjuer har författarna undersökt hur utveckling har 
påverkat KF inom fastighetsbolag. En uppenbar utveckling är att digitalisering har skapat nya och 
smidigare sätt att leverera tjänster på. Rikshem har exempelvis satsat stort på digitalisering, delvis 
för mervärde till kunder, men även för att effektivisera egen verksamhet i form av minskade 
kostnader för ökad vinstmarginal. Mervärde skapas till exempel genom optimerade 
kommunikationsmetoder samt informationsflöden där båda anses som KF enligt Lok et al. (2018). 
 
Vasakronan och Fabege tar även upp att den digitala mognaden har resulterat i högre krav på 
företagets gränssnitt mot kunder. En kritisk framgångsfaktor har därför blivit att kunna skapa en 
dialog på flera plattformar än vad man tidigare haft, t.ex. genom applikationer och livechat via 
bolagets hemsida. Vasakronan förklarar att det förenklade kommunikationsflödet är en bidragande 
faktor till att kunden inte har samma tolerans som förut. Kunden ställer alltså högre krav på 
förvaltare idag, där t.ex. eventuelt fel måste lösas omgående. Rikshem bygger vidare på detta och 
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nämner att digitalisering ställer krav på nya innovativa tjänster som är centrala för dem och deras 
kunder. 
 
Inom hotellsektorn har digitalisering även underlättat uthyrningsprocesser och marknadsföring 
genom exponering på diverse hemsidor. Dock är medlemsavgifter mycket kostsamma. 
Hotellverksamheter har dock inget val, väljer verksamheter att dra sig ur sig dessa plattformar 
finns en stor risk för reträtt bland konkurrenter.  
 

• Ansvar mot kund 
Kundnöjdhet är en kritisk framgångsfaktor enligt Lok et al. (2018). Ansvar mot kunder innefattar 
bland annat hantering av frågor, problem som kunder stöter på samt kunduppföljning. Enligt 
respondenter för Einar Mattsson och Rikshem handlar kundnyttan om förståelsen för kundens 
latenta behov på ett inre plan som inte alltid framkommer eller förmedlas i kundundersökningar. 
Fabege och Vasakronan uttrycker att en god kundkontakt är viktigt för att uppnå en hög 
kundnöjdhet. Axfast, Vasakronan och KLP enas även om att det är av stor vikt att ha en förståelse 
för kunder och deras behov. Dock argumenterar KLP emot detta påstående där respondenten 
hävdar att kundkontakten är underanad. Både Einar Mattson, Rikshem samt Vasakronan nämner 
att de följer upp kritiska framgångsfaktorer genom årliga hyresgästundersökningar och 
kundnöjdhetsenkäter. 
 

• Asymmetrisk information 
Assymetrisk information uppstår då ena parten ha tillgång till mer eller bättre relevant information 
än andra parten (Tumey, 2009). Exempelvis kan detta uppstå då en säljare har mer information än 
vad en investerare har. Vasakronan vidareutvecklar detta och förklarar att, som extern, riskerar 
man att bli lurad då man planerar att förvärva i en delmarknad utan fullständig lokalkännedom. 
Bolag måste därmed vara väl pålästa och kunniga om den marknad de planerar att expandera till.  
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7. Slutsats 
Arbetets slutsats redovisas i följande kapitel. Problemformuleringen besvaras och bedömning 
baserat på studiens analysdel presenteras. Slutsatsen blir en översikt med syfte att hjälpa företag 
att analysera deras kritiska framgångsfaktorer på ett lättsamt sätt.  
 
Denna studie är en explorativ forskning som har utförts genom intervjuer med aktörer inom 
fastighetssektorn. Syftet med denna studie är att belysa KF för fastighetsägande bolag samt 
eventuella variationer beroende på fastighetssektor. Vidare, är syftet att förstå om det förekommer 
skillnader finns bland kritiska framgångsfaktorer ur ett geografiskt perspektiv och om dessa 
påverkar fastighetsbolagens beslut till att expandera till nya orter. 
  

• Vilka är de främsta kritiska framgångsfaktorer för fastighetsägandebolag?  
o Varierar dessa beroende på fastighetssektor? 

 
De främsta KF som angivits av respondenterna är kundnöjdhet, goda kommunikationsflöden 
mellan hyresvärd och kund samt lokal närvaro till bestånd. Den sistnämnda faktorn är unik i den 
bemärkelsen att den nämndes av samtliga bolag. En lokal närvaro underlättar för snabba 
tjänsteleveranser, påskyndade kommunikationsflöden samt kostnadseffektivitet. Dessa leder, i sin 
tur, till ökad kundnöjdhet. Författarna anser att en större skillnad i kritiska framgångsfaktorer är 
obefintlig mellan studerade fastighetssektorer. Vidare anser författarna att kritiska 
framgångsfaktorer är bolagsspecifika.  
  

• Varierar kritiska framgångsfaktorer ur ett geografiskt perspektiv?  
o Påverkar det fastighetsägande bolagsbeslut att expandera till nya orter? 

 
Författarna anser att det finns variationer i framgångsfaktorer beroende på geografisk lokalisering 
på grund av kultur, trender och näringsliv. Ur ett förvaltningsperspektiv är det dock inte 
variationen i sig som påverkar fastighetsbolagens beslut att expandera, utan det handlar först och 
främst om den lokala närvaron ett bolag har i den ort de etablerar sig i. Finns det ingen lokal 
närvaro i det geografiska läget uppstår kontraproduktivitet i bolaget, med trögare service och dyra 
transportkostnader. Väljer man istället att lägga ut sin förvaltning på entreprenad förlorar bolagen 
kontroll över beslut, kundkontakt påverkas av distansen mellan kund och ägare och asymmetrisk 
information kan uppstå. Bolagen föredrar därför att avstå helt från att etablera sig i nya städer om 
den lokala närvaron saknas. 
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7.1 Förslag på vidare forskning 
Trots att tidigare forskning har visat på att KF är branschspefika (Daniel, 1961), har detta inte visat 
sig vara fallet för fastighetsbolag i Stockholm. Detta öppnar upp för möjligheter till vidare 
forskning med fokus på andra städer och eventuell jämförelse. Det som är en KF för 
fastighetsbolag i Stockholmsregionen är möjligtvis inte en KF för ett bolag i en annan del av landet, 
eftersom faktorer som ekonomisk tillväxt, vakansgrad, befolkningstillväxt och politiska faktorer 
har en inverkan. Vidare angavs, under intervjun med Einar Mattsson, att fastighetsbolag i 
Stockholm inte behöver bedriva ett aktivt försäljningsarbete ”då allting hyr ut sig självt” på grund 
av den höga efterfrågan. Samtidigt, är denna situation är inte universell för marknader i andra delar 
av landet och världen.   
 
I denna studie lyfts KF fram utifrån ett internt perspektiv där endast anställda på de intervjuade 
bolagen har bidragit med information. Essentiella faktorer kan lyftas fram från nya perspektiv, så 
som kundens. Vidare kan kundperspektivet ta fram olika strategier för att bibehålla en nära 
kundkontakt om ett bolag eventuellt väljer att outsourca en före detta intern förvaltningsstrategi. 
Detta kan vara behjälpligt då en förlorad kundkontakt är bland de vanligaste skälen till att företag 
behåller en intern förvaltningsstrategi.  
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8. Rekommendation 
Det avslutande kapitlet består av rekommendationer för samtliga intervjuade bolag, där förslag 
på framtagning, implementering samt uppföljning av kritiska framgångsfaktorer framställs för 
ökad framgång hos företagen. 
 
Att erbjuda en lokal närvaro är en kritisk framgångsfaktor enligt majoriteten av intervjuade bolag. 
En lokal närvaro leder till snabbare beslutsfattande, närmare kundkontakt och kostnadseffektivitet. 
Rikshem har byggt upp en strategi där anskaffade bestånd begränsas till en radie av 30 kilometer 
runt kontor. Radien kan dock expanders i mindre omfattningar om bestånd går att nås genom vägar 
där det inte finns någon risk för större bilköer. Detta kan jämföras med ett praktexempel från 
fastighetsbolaget Einar Mattsson. Einar Mattsson har tidigare gjort ett försök på att förvalta en 
fastighet i Eskilstuna trots att huvudkontor befinner sig i Stockholm. Bolaget misslyckades med 
att förvalta fastighetsbeståndet just på grund av den långa körsträckan och de höga kostnader som 
tillkom kontraproduktiva åtgärder. Ett mindre fel i fastigheter kan leda till onödigt höga kostnader. 
Ett mindre fel kan således leda till onödigt höga kostnader. Därför rekommenderas samtliga bolag 
med intern förvaltning att endast investera i en anskaffningsradie av maximum 30 kilometer runt 
respektive kontor, med undantag för lättåtkomliga fastigheter utan större risk för fördröjd pendling 
från och till huvudkontoret.  
 
Gällande digitalisering inom fastighetsbranschen är inte samtliga respondenter enade om 
branschens behov av innovativa tjänster. Rikshem har valt att strukturera om sig med ett ökat fokus 
på digitalisering. Några exempel på fördelar som tillkommer vid digitalisering är 
kostnadsbesparingar samt effektivisering av tjänster. I framtiden hoppas Rikshem på att kunna 
erbjuda sina framtida hyresgäster digitala tjänster som ger kunder mervärde i form upplevd 
kundnytta. Detta kan vara t.ex. digital signering av kontrakt och användning av digitala lås. 
Författarna till detta arbete rekommenderar därför till samtliga bolag att ta nytta av digitalisering 
och de tjänster det kan erbjuda.  
 
Slutliga rekommendation är användandet av en semi-outsourcad, semi-intern, 
fastighetsförvaltning. Detta rekommenderas till bolag som är intresserade av att expandera till 
okända orter men är mån av att behålla kontroll över kvalité och kundkontakt. Som tidigare nämnt 
ger detta möjligheten att outsourca sin fastighetsförvaltning i främmande orter, samtidigt som man 
behåller ett internt öga på samtliga processer. Detta förebygger mot uppkomst av asymmetrisk 
information samtidigt som man har möjligheten att införskaffa fler bestånd och expandera ens 
investeringsradie. Värt att poängtera är att digitalisering har gett upphov till optimerat 
kommunikationsflöde och informationsdelning, vilket är till förmån av bolag som lägger 
förvaltning på entreprenad. Förbättrade informationsdelningar och effektiva 
kommunikationsflöden bidrar till att gränssnittet mot kund kan behållas på ett bättre sätt än 
tidigare.   
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Appendix A – Intervjufrågor: Bostäder 
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Appendix B – Intervjufrågor: Handel 
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Appendix C – Intervjufrågor: Kontor 
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