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Abstract 
 
The report aims to examine how property owners position themselves to reach their target 
market, and which strategies they use when positioning their product. The investigation has been 
carried out mainly in the form of a case study in which a number of interviews with Stockholm 
real estate companies has been conducted, focusing on commercial property market segment. 
The interviews have resulted in identification of common and specific strategies among the 
companies. These strategies have been analyzed in the light of the theory by Philip Kotler and 
Kevin Lane Keller, focusing on how an offer should be designed to reach a competitive position. 
It can be concluded that positioning is a key activity for successfully addressing the target 
market. Successful positioning mandates three key requirements to be met; determining the 
category to which the offer belongs, identifying similarities and differences compared to the 
competitors and developing a brand mantra. The result of the case study concludes that the 
property companies work similar in many ways. Furthermore a key prerequisite is to work with 
environment and sustainability as well as to focus on delivering on strategy execution of keeping 
a close relationship with the tenants. The results also show that main ways of working do not 
differ extensively between studied companies, except focusing on different target groups. Some 
companies have also indicated lack of clarity in defining their target group.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med rapporten är att utreda hur fastighetsägare använder sig av positionering för att nå ut 
till sin målgrupp samt vilka strategier som används för att positionera sitt erbjudande jämfört 
med konkurrenternas. För att kunna utreda detta har en fallstudie genomförts där ett antal 
fastighetsföretag verksamma på Stockholms kontorsmarknad har intervjuats. Från intervjuerna 
har gemensamma och särskilda strategier identifierats. Dessa strategier har analyserats mot 
bakgrund av marknadsföringsteorin om positionering och segmentering. Denna teori av Philip 
Kotler och Kevin Lane Keller förklarar hur ett erbjudande utformas för att positioneras i 
jämförelse med konkurrenternas. Positionering är alltså en aktivitet för att nå målgruppen. För 
att lyckas med positioneringen bör tre krav uppfyllas; bestämmande av kategori som erbjudandet 
tillhör, identifiering av likheter och skillnader i jämförelse till konkurrenterna och utvecklandet 
av ett motto eller ledord. Resultatet från fallstudien visar att fastighetsbolagen arbetar lika på 
många sätt; att arbeta med miljö- och hållbarhet är en nödvändig strategi precis som att ha en 
nära relation med sina hyresgäster. Resultatet visar också på att trots att bolagen arbetar 
likvärdigt, har de ibland skilda målgrupper, eller ingen påtaglig målgrupp alls.   
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1. INLEDNING 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att utreda hur fastighetsbolag når sin målgrupp genom sitt erbjudande. 
Frågan är tidigare utredd vad det gäller retail- och bostadsmarknaderna, men relativt outforskad 
på kontorsmarknaden. Eftersom kontoret har blivit allt mer strategiskt viktigt för hyresgästen 
ställs högre krav på utformningen av fastighetsägarens marknadserbjudande. Utredningen görs 
genom att undersöka ett antal fastighetsbolag och testa olika hypoteser om bolagens 
positionering, alltså utformning och anpassning av varumärket för att nå målgruppen. Den 
centrala frågan är hur fastighetsbolag väljer att positionera sina lokaler på kontorsmarknaden.  

1.2 Avgränsning 
Arbetet är avgränsat till att behandla fastighetsbolag som hyr ut kontorslokaler inom 
Stockholmsregionen. Vi har valt att intervjua sex privata fastighetsägare, ett konsultbolag och en 
myndighet. En beskrivning av dessa finns under bakgrund. Positionering är ett vitt begrepp som 
omfattar flera delar i en marknadsföringsprocess. Vi har valt att behandla hur de olika 
fastighetsbolagen utformar sitt erbjudande, medan marknadsföringsaktiviteterna ges mindre 
utrymme. 

1.3 Disposition 
Det inledande kapitlet presenterar arbetets frågeställning, omfattning samt en generell 
beskrivning av ämnet. Kapitel två redogör för den bakomliggande teorin för positionering, och i 
kapitel tre presenteras hypoteserna. I kapitel fyra beskrivs den metod som används för att 
genomföra fallstudien. Fallstudien presenteras sedan i kapitel fyra. Empirins resultat analyseras 
och utvärderas därefter mot bakgrund av teorin. Efter utvärderingen av resultatet följer en 
diskussion som presenteras i kapitel sex. Slutsatsen redogörs för i kapitel sju och i slutet av 
arbetet återfinns litteraturförteckning och bilagor. 

1.4  Bakgrund  
Kontorslokalens utformning har genomgått dramatiska förändringar genom tiden. Idag 
associerar många det klassiska kontoret med cellkontoret, det vill säga kontor med slutna rum. 
Innan detta fanns ofta ett öppet kontorslandskap med övervakare. Numera syns en blandning av 
dessa två utformningar; öppna kontorslandskap med flera slutna mötesrum. Hur kontoren 
utformas påverkar efterfrågan på olika typer av lokaler (Lind, Lundström, 2011). 
Konkurrensmässigt är det svårt att hyra ut byggnader och lokaler som inte på ett enkelt sätt kan 
anpassas till kraven från hyresgästerna. Flexibla lokaler klarar sig bättre på marknaden. För att ta 
reda på hyresgästers nöjdhet gör fastighetsägarna mätningar, så kallade NKI-undersökningar1, 
som de sedan utgår ifrån när de anpassar och utvecklar lokalerna (Lind, Lundström 2011).  
                                                
1 Nöjd Kund Index 
2 Gröna hyresavtal är ett tillägg till det befintliga hyresavtalet där hyresgästen tillsammans med hyresvärden verkar för att minska 
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Kontorsfastigheter är till ytan den största typen av kommersiella fastigheter. Kontorslokaler har 
länge kännetecknas av att ha en relativt svag koppling mellan lokalernas utformning och den 
konkreta verksamheten, då företag i olika branscher kan nyttja likartade lokaler (Lind, 
Lundström 2011).  Detta är dock något som håller på att förändras. Lokal- och 
kontorshyresmarknaden i Stockholm är i ständig förändring. En faktor som har stor påverkan i 
förändringarna är konjunkturläget. När det är lågkonjunktur är ofta utbudet av lokaler stort, och 
hyresgästen kan då lätt hitta en lämplig lokal. Behovet av hyresgästanpassningar är då lågt. De 
hyresgästanpassningar som faktiskt görs sker i fastigheter där vakanserna är höga och där 
upprustningsbehovet är stort (Nathorst-Böös, Schumacher 1995). 
 
Traditionellt sett har fastighetsägarens uppgift endast varit att förse hyresgästen med en 
funktionell lokal.  Relationen mellan fastighetsägaren och hyresgästen kan nuförtiden betraktas 
som en affär där fastighetsägaren vill utveckla kundens förutsättningar för produktion i form av 
att erbjuda en bra och anpassad arbets- och verksamhetsmiljö.  Det nya förhållningssättet ställer 
högre krav på fastighetsägaren i fråga om kännedom om hyresgästens verksamhet. Olika 
hyresgäster har olika preferenser och deras behov varierar med deras verksamhet.  Som 
fastighetsägare behövs ibland en anpassning av lokalerna för att nå olika syften. Dessa syften 
kan vara att förebygga vakanser, ta ut högre hyra eller nå ett visst kundsegment genom att 
erbjuda vissa typer av lokaler. Verktyget för att nå dessa mål är att hyresgästanpassa utifrån 
hyresgästens önskemål. Anpassningar kan ske av lokalens utformning, utrustning eller image för 
att ge bättre förutsättningar för hyresgästen att bedriva sin verksamhet (Lindh, Stål 2014).  
 
En central fråga för fastighetsägaren är hur fastigheterna och lokalerna ska marknadsföras. Det 
har blivit allt viktigare att förmedla en image och därigenom skapa en särskild attraktionskraft 
(Lind, Lundström 2011). Relationen mellan varumärkesbyggande och lokalutformning vad det 
gäller retail har tidigare studerats genom åren, här finns därför mycket erfarenheter att hämta och 
applicera på den kommersiella kontorsmarknaden (CABE, 2005). En sådan erfarenhet är till 
exempel möjligheten att uttrycka företagsimage och företagsvärden i yta och lokal. Enligt CABE 
2005, är detta något som retail-världen tidigare har tagit fasta på, medan kontorsmarknaden 
traditionellt har sett yta som en kostnad som måste minimeras. 
 
Kontorsutformningen är ett av de huvudsakliga sätten att internt stärka sitt varumärke på, samt 
stärka social sammanhållning, identitet och kreativitet. En organisations plats, lokal, kontor eller 
fastighet kan bidra till dess generella image på marknaden (CABE, 2005). Hyresgästerna är 
således intresserade av att ha en lokal som speglar deras syn på sitt eget varumärke. 
Fastighetsägarna kan ta fasta på detta genom att identifiera sin målgrupp och deras krav på 
lokalutformning.  
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Olika exteriöra och interiöra uttryck av kontoret kan skapas av ett antal variabler. Kontors- och 
fastighetsägare använder sig av olika variabler för att skapa ett sådant uttryck och stärka sin 
identitet. Variablerna är plats, skal, yta, service och system, stödfunktioner, samt interiör 
utformning som exempelvis planlösning och möblering. Hur dessa design-variabler utformas 
sänder ett budskap om både fastighetsägaren och hyresgästens verksamhet (CABE, 2005). 
 
En hyresgäst som efterfrågar en mer exklusiv lokaltyp kan antas sträva efter en viss typ av image 
och identitet som ska avspeglas i lokalvalet, som modernitet och exklusiva materialval. Utöver 
detta kan antas att det är lika viktigt att lokalen är lokaliserad i ett trendigt område, tillsammans 
med andra hyresgäster och företag med samma typ av status. En hyresgäst som efterfrågar en 
mindre exklusiv lokaltyp kan antas vara mer känslig för hyran, men mindre känslig för image då 
en sådan hyresgäst inte har en lika uttalad identitet. Viktiga variabler här blir istället 
yteffektivitet och strategisk lokalisering, till exempel för att minska transportkostnader eller 
andra närhetsaspekter rörande hyresgästens verksamhet. Generellt sett är hyresgäster villiga att 
betala mer för arkitekturellt betydelsefulla kontorsbyggnader. Det ger ett värde för hyresgästen, 
till exempel positiva uppfattningar hos allmänheten om hyresgästen och dess verksamhet. Bra 
design ger konkurrenskraftig fördel vad det gäller företagsidentitet (CABE, 2005). 
 
Viss typ av lokalanpassning attraherar vissa typer av verksamheter. Exempelvis efterfrågar 
finans- och advokatbolag kontra PR-byråer olika kontor med olika attribut. Fastighetsägaren 
måste hela tiden fråga sig vem väljer de ut lokaler för, vem designar de för, alltså – vilken är 
deras målgrupp? Flexibilitet är också en viktig parameter för att tillåta ändrade interiöra 
omständigheter. Fastighetsägaren måste kunna anpassa lokalen utifrån nya önskemål och 
förändringar som sker (CABE, 2005).  
 
För att attrahera ett visst kundsegment bör fastighetsägaren ha en bra förståelse för den aktuella 
marknaden, genom att till exempel göra en marknadsanalys. Frågor att ställa sig som 
fastighetsägare kan vara ”Vilka hyresgäster vill vi ha?”, alternativt ”Vilka vill hyra hos oss?”. 
Detta är relevant i fråga om att nå rätt kundsegment. Olika fastighetsägare har olika preferenser 
gällande hyresgäster. För att nå prefererat kundsegment bör därför en strategi utvecklas för att 
positionera sig på kontorsmarknaden. En strategi av detta slag kan vara just positionering, som är 
en marknadsföringsstrategi (Kotler, Keller 2012). Genom att positionera sig på 
kontorsmarknaden har fastighetsägaren möjlighet att nå sitt kundsegment. Hur fastighetsägaren 
väljer att positionera sig beror på vilket segment av hyresgäster som önskas. Att positionera sig 
på kontorsmarknaden innebär att utforma och anpassa sitt varumärke och därmed sina lokaler på 
ett visst sätt som matchar målhyresgästernas behov. 
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1.5 Kommersiella fastighetsbolag 
För att få en bra jämförelsegrund har några av de största kommersiella fastighetsbolagen i 
Stockholm intervjuats; AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Diligentia, Fabege, Hufvudstaden, 
Vasakronan samt Newsec som är ett konsultbolag och alltså inte en fastighetsägare 
(Fastighetsvärden, 2015). För att kunna utreda hur den offentliga sidan resonerar kring ämnet har 
Fastighetskontoret i Stockholm kontaktats.  

1.5.1 AMF Fastigheter 
AMF Fastigheter erbjuder kontorslokaler i Stockholm och Sundbyberg. Bolaget äger drygt 40 
fastigheter totalt om 700 000 kvadratmeter. Kontorslokaler är bolagets kärnverksamhet. AMF 
Fastigheter äger, utvecklar och förvaltar kontor och handelsplatser. Exempel på kända 
fastigheter i Stockholm som AMF Fastigheter äger är MOOD, Gallerian, Tobaksmonopolet och 
en av Hötorgsskraporna.  Det senaste projektet som bolaget utvecklar i området kallas för Urban 
Escape och är ett stadsrum som innefattar bland annat kontor, restauranger och torg utifrån ett 
koncept av hållbarhet, innovation och kreativitet. Det totala marknadsvärdet på koncernens 
fastighetsbestånd är cirka 49 miljarder kronor. Bolaget har en ambition av att vara miljövänlig, 
bland annat marknadsför dem att de jobbar med gröna hyresavtal2 för att minska lokalernas 
miljöpåverkan. AMF Fastigheter marknadsför att de har kontor med fokus på hållbarhet. Utöver 
detta marknadsför de att kontoret kan vara ett strategiskt verktyg och stärka hyresgästens 
varumärke. (AMF Fastigheter, 2015) 

1.5.2 Atrium Ljungberg 
Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar mestadels kommersiella fastigheter i Stockholm, 
Malmö och Uppsala. En liten del av bolagets fastighetsbestånd utgörs av bostäder belägna i 
Kista och i Malmö. Deras vision är “Alla vill leva i vår stad”. Atrium Ljungberg fokuserar 
mycket på levande miljöer där deras hyresgäster kan trivas, i stället för enbart fastighetens eller 
lokalens attribut. Företaget säger själva att de främst är intresserade av människorna som vistas 
där. Ledorden är långsiktighet, samverkan, pålitlighet och innovativt tänkande. Långsiktighet 
syftar både på långsiktigt ägande, hållbar stadsutveckling och långsiktiga relationer med kunder 
och samarbetspartners. Stora delar av Atrium Ljungbergs arbete präglas av hållbart företagande. 
De har tre fokusområden inom ansvarsfullt företagande, dessa är hållbar stadsutveckling, 
ansvarsfull förvaltning och fastighetsvård, samt att skapa hållbara förutsättningar för 
medarbetare, kunder och samarbetspartners (Atrium Ljungberg, 2015). 

1.5.3 Diligentia 
Diligentia är ett fastighetsbolag verksamt i Stockholm, Göteborg och i Malmö. Företaget äger, 
utvecklar och förvaltar fastigheter inom kontor, köpcentrum och bostäder. De förvaltar även ett 

                                                
2 Gröna hyresavtal är ett tillägg till det befintliga hyresavtalet där hyresgästen tillsammans med hyresvärden verkar för att minska 
lokalens miljöpåverkan. 
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antal samhällsfastigheter. Diligentias ”brand mantra”3 är “Fastigheter som gör skillnad”. 
Företaget förmedlar att de har en strävan efter att bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle. 
Kärnvärdena på Diligentia är omtanke, engagemang, ansvar och nytänkande och detta anses 
genomsyra hela organisationen. Företaget beskriver sig själva som personliga gentemot sina 
kunder. För sina företagskunder är visionen att bli en affärspartner som möjliggör större 
framgång för hyresgästerna. Deras lokaler ska främja uppkomsten av innovativa idéer och på så 
sätt bidra till högre lönsamhet för hyresgästerna samt ett mer välmående samhälle. På Diligentias 
lista över ägda fastigheter finns tolv köpcentrum som är belägna på olika områden runt om i 
Sverige, och ett antal bostadsfastigheter. Det Diligentia är mest stolta över är dock de 
samhällsfastigheter som de äger, förvaltar och utvecklar. De menar på att det är på detta område 
de kan påverka och skapa förutsättningar för ett bättre samhälle (Diligentia, 2015).  

1.5.4 Fabege 
Fabege är ett fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot utveckling och förvaltning av 
egenägda kontorslokaler i Stockholmsområdet. Fastighetsbeståndet omfattar 80 kommersiella 
fastigheter, där främst lokaler för kontor erbjuds. Fabege arbetar på fyra delmarknader; 
Stockholms innerstad, Arenastaden, Solna Business Park och Hammarby Sjöstad. I 
förvaltningsprojekten ingår anpassning av lokaler för hyresgästers specifika behov. Precis som 
AMF Fastigheter lyfter Fabege fram sitt hållbarhetsarbete. På hemsidan finns en 
hållbarhetsredovisning tillgänglig. I denna redovisning presenteras vilka miljöfrågor de jobbar 
med och hur Fabege ska skapa kontor som stärker kundens varumärke samtidigt som de bidrar 
till hyresgästens hållbarhetsarbete. I redovisningen presenteras också arbetet med gröna 
fastigheter och energieffektivisering. Fabege erbjuder gröna hyresavtal och på företaget finns en 
anställd miljöchef. Fabeges värdegrund innehåller en uppförandekod som visar företagets 
ställningstagande i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och 
kommunikation (Fabege, 2015). 

1.5.5 Hufvudstaden 
Hufvudstaden bildades 1915 och är ett av de äldre fastighetsbolagen i Sverige. Deras så kallade 
brand mantra är ”Hundra år är en bra början”. Företaget äger idag 28 fastigheter som är 
värderade till totalt 28,7 miljarder kronor4. Hufvudstaden förmedlar att de står för hög kvalitet, 
god service och långsiktighet i förvaltning och utveckling. En viktig del i långsiktighetsmålet är 
att behålla hyresgästerna under lång tid. De äger kommersiella fastigheter i attraktiva affärslägen 
i Stockholm och i Göteborg. Företagets vision är att upplevas som Sveriges mest attraktiva 
fastighetsbolag. Hufvudstaden är ägare av flera varumärken: AB Nordiska Kompaniet, 
Biblioteksstan5, Femman, Parkaden AB, Norrmalmstorg1, Birger Jarlspassagen samt Nordstan. 
Hufvudstaden arbetar aktivt utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Företagets fokus ligger 
                                                
3 Brand mantra är en vision eller motto, detta behandlas i teorikapitlet. 
4 31 dec 2014 
5 Biblioteksstan omfattar området runt Biblioteksgatan, från Norrmalmstorg till Stureplan. 
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på att minska energianvändningen i sina byggnader och därmed även minska 
koldioxidutsläppen. De har även miljökrav gällande byggprodukter som används vid 
ombyggnationer och renoveringar (Hufvudstaden, 2015).  

1.5.6 Vasakronan 
Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-
fonderna. Deras brand mantra är “Välkommen till en bättre värld”. Verksamheten är inriktad på 
kommersiella fastigheter. Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar kontors- och butikslokaler i 
Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Fastighetsbeståndet består av 185 fastigheter 
värderat till totalt 92 miljarder kronor. Vasakronan uppger själva att deras strategi bygger på 
attraktiva fastigheter, gott värdskap och kompetenta medarbetare. Företagets fastigheter och 
lokaler ska vara lokaliserade i attraktiva lägen där det finns förutsättningar för god hyrestillväxt. 
Butiksfastigheterna ska vara belägna främst inom cityhandel, och kontorsfastigheterna ska finnas 
i lägen med goda kommunikationer. Lokalerna som erbjuds ska vara moderna, ändamålsenliga 
och effektiva. Alla bolagets fastigheter ska uppfylla de högt ställda miljökraven. Detta sker 
genom aktivt hållbarhetsarbete. Vasakronan strävar efter att ha så öppna dialoger som möjligt 
med sina hyresgäster, och även att kunna agera rådgivare då hyresgästerna ska besluta om 
utformning och anpassning av sina lokaler. Fastighetsbolaget vill på så sätt kunna bidra till 
hyresgästens utveckling (Vasakronan, 2015). 

1.5.7 Fastighetskontoret 
Fastighetskontoret i Stockholm är en myndighet som förvaltar och hyr ut lokaler till 
näringsidkare, och har till uppgift att erbjuda alla hyresgäster ändamålsenliga lokaler. Deras 
ledord är “Unika fastigheter till nytta och nöje för Stockholm”. Lokalerna ska göra det möjligt 
för hyresgästen att uppnå sina miljöåtaganden oavsett verksamhet. Fastighetsbeståndet består av 
allt från större kontorsbyggnader, offentliga lokaler, idrottshallar, saluhallar, 
partihandelsområden till slott och herrgårdar. Fastighetskontorets inriktning är ett jämlikt och 
hållbart Stockholm. Fastighetskontoret har ambitioner när det gäller hållbarhetsarbete, 
exempelvis konkreta mål vad gäller utsläpp och energieffektivisering. De arbetar även med att få 
sina fastigheter miljöcertifierade. Fastighetskontoret arbetar på uppdrag av fastighetsnämnden i 
Stockholms stad. Fastighetsavdelningen, som är en del av Fastighetskontoret, ansvarar för 
teknisk och ekonomisk förvaltning, underhållsplanering, fastigheternas drift och tillhandahåller 
lokalservice till hyresgäster. Verksamheten omfattar bland annat uthyrning, energieffektivisering 
och miljöfrågor (Stockholm, 2015). 

1.5.8 Newsec 
Newsec är ett konsultbolag och äger alltså inga egna fastigheter. De erbjuder en rad 
fastighetsrelaterade tjänster, bland annat kommersiell förvaltning på uppdrag av fastighetsägare. 
De beskriver kommersiell förvaltning som en tjänst där de fyller eventuella vakanser, hanterar 
omförhandlingar, identifierar utvecklingsmöjligheter samt säkerställer nöjda hyresgäster. 
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Newsec har också tjänster till förmån för hyresgästen i form av hyresgästrådgivning. Detta 
innebär bland annat att gå igenom verksamhetens behov och framtagande av en strategi som 
möter hyresgästens mål i fråga om lokal. Newsec förvaltar över 1500 fastigheter i norra Europa. 
Företagets brand mantra är “Passion för kollegor och kunder”. Ledorden är excellens, innovation 
och integritet (Newsec, 2015). 
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2. TEORI 
  
Fastighetsbolag kan positionera sig på kontorsmarknaden genom varumärkesbyggande eller 
genom att erbjuda särskilda lokalattribut. Frågor att ställa sig som fastighetsägare eller 
förmedlare av lokal är vad hyresgästen efterfrågar och hur efterfrågan ska mötas. Sedan kan 
erbjudandet och varumärket, alltså lokalerna, positioneras utifrån detta. 

2.1 Positionering 
Positionering är en marknadsföringsterm nära relaterad med segmentering och målgruppering.  
Positionering handlar om att kommunicera ett erbjudande och dess fördelar samt hur detta 
positioneras i jämförelse med konkurrenternas erbjudande. Företaget bör inpränta erbjudandets 
fördelar i kundernas sinne (Åsberg, 2015). Den mest framgångsrika positioneringen sker när ett 
företag förstår hur kunden upplever deras fördelar gentemot andra leverantörer på samma 
marknad (Kotler, Keller 2012).  
  
För att ha möjlighet till en bra positionering av sitt varumärke krävs en förståelse för kundernas 
behov, önskemål, möjligheter och konkurrensmässiga handlande.  Alla typer av 
marknadsföringsstrategier är byggda på segmentering, målgruppsinriktning och positionering. 
Ett företag identifierar olika behov och olika grupper på målmarknaden för att sedan positionera 
sitt erbjudande så att målmarknaden känner igen företagets särskilda erbjudanden och image. 
Vidare kan positionering också beskrivas som en aktivitet där företagets image designas för att 
nå särskild plats i medvetandet hos målgruppen. Målet är att lokalisera varumärket i deras 
medvetande för att maximera potentiella fördelar och dra nytta av dem till företaget. Resultatet 
av positionering är skapandet av ett så kallat ”consumer-focused value proposition”. Det innebär 
att övertygande motiv skapas till varför målmarknaden bör köpa produkten (Kotler, Keller 
2012). 
  
Det finns tre krav som bör vara uppfyllda för att positioneringen ska lyckas. Dessa illustreras i 
figur 1 nedan. Först bestäms en så kallad “frame of reference”, det vill säga en referensram, en 
kategori dit varumärket tillhör och där också konkurrerande varumärken finns. Andra steget är 
att identifiera POP:s, points-of-parity, och POD:s, points-of-difference, för rätt associationer. De 
sistnämnda är attribut eller fördelar som kunder starkt associerar med ett varumärke, och som de 
inte kan finna i ett konkurrerande varumärke. POP:s däremot är attribut eller fördelar som inte 
nödvändigtvis är unikt relaterade till varumärket utan delas med flera andra. Identifieringen av 
dessa POP:s och POD:s görs ofta med hjälp av så kallade “perceptual maps”, det vill säga kartor 
som redovisar hur kunderna uppfattar varumärket eller erbjudandet.  Det tredje steget för att 
positionera sitt varumärke eller erbjudande är att utveckla ett så kallat “brand mantra”. Ett sådant 
mantra är en formulering av varumärket och löftet till kunden. Mantrat kommunicerar vad 
varumärket står för, oftast i en kortare fras (Kotler, Keller 2012). En produkt positioneras på två 
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nivåer, dels utifrån kategori och dels utifrån differentiering kontra konkurrenter. Positioneringen 
handlar alltså om vilken kategori på marknaden varumärket kan hänföras till samt hur 
varumärket uppfattas i förhållande till de konkurrerande varumärkena (Åsberg, 2012).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idag handlar marknadsföring om att identifiera och förstå målmarknaden, varumärkespositionen 
och segmenteringen. Företaget identifierar och profilerar olika köpgrupper som föredrar eller 
kräver olika produkter eller service genom att undersöka demografiska och beteendemässiga 
skillnader bland köpare. Sedan bestäms vilken eller vilka grupper som representerar de bästa 
möjligheterna – alltså vilka som blir målmarknaderna.  För var och en av grupperna utvecklas ett 
marknadserbjudande som förmedlas till målkunderna för att sedan leverera de fördelar som 
erbjudandet har (Kotler, Keller, 2012).  
  
Med detta resonemang kan det aktuella ämnet om strategier för positionering av kontorslokaler 
relateras till teorin. Produkten här kategoriseras till kontorslokaler och de olika kontorslokalerna 
differentieras gentemot varandra beroende på kundernas uppfattningar. Exempel på POP:s för 
fastighetsföretag som hyr ut lokaler kan vara miljö- och hållbarhet. Detta kan anses gemensamt 
för alla, eller åtminstone många, fastighetsbolag som vill uppfattas som hållbara och 
miljövänliga. Andra POP:s kan vara att erbjuda lokaler tillgängliga för alla, eller lokaler med 
hög flexibilitet. POD:s däremot kan vara att erbjuda exklusiva lokalattribut, eller att erbjuda 
innovativa tekniska lösningar gällande lokalens utformning. Vilka POD:s och POP:s som 
associeras med företaget beror av företagets profil och position på kontorsmarknaden och vad 
hyresgästerna ska associera produkten med. Att identifiera POD:s och POP:s är alltså ett 
betydelsefullt steg i positioneringen, precis som identifiering av referensram och utvecklandet av 
ett motto, eller “brand mantra”. Mest relevant för denna undersökning är identifieringen av 
POP:s och POD:s, och arbetet kommer därför att fokusera främst på detta. 

Figur 1. Tre krav för lyckad positionering 
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När erbjudandet är utformat och de tre kraven för positionering är uppfyllda ska erbjudandet 
levereras till målgruppen. Detta görs genom olika marknadsföringsaktiviteter. De fyra P:na är 
komponenter i en typ av verktygslåda som utgör en så kallad “marketing mix”, på svenska ofta 
kallad marknadsföringsmixen. Komponenterna är produkt, pris, plats och påverkan.  
 
Komponenten produkt kan vara en fysisk vara eller en tjänst, alltså ett erbjudande. Produkten 
kan variera precis som kvaliteten, designen, egenskaper, varumärkesnamn, förpackning, storlek, 
service, garantier och så vidare. Priset avspeglar varans upplevda kvalitet, detta är ofta en signal 
om positionen på marknaden. Priset kan visas i form av prislistor, rabatter, betalningsperioder 
eller betalningssätt. Plats visar i sin tur hur exklusiv en vara är utifrån dess kategori. Plats 
betyder kanaler, täckning på marknaden, lokalisering och så vidare. Påverkan handlar om hur 
företaget aktivt arbetar med en position på marknaden, själva bearbetningen av kunden som kan 
ske i form av reklam, personlig försäljning, word-of-mouth eller sales promotion. Med hjälp av 
word-of-mouth genereras en så kallad “buzz” runt sitt varumärke (Kotler, Keller 2012). 
 
Dessa fyra “P” används för att kommunicera budskapet och för att positionera sitt varumärke. 
Strategin för positionering och segmentering bör innehålla alla komponenterna för att lyckas 
med erbjudandet och nå önskat kundsegment och målgrupp (Åsberg, 2015). 

  



18 

 

3. HYPOTESER 
Sju hypoteser ska undersökas mot bakgrund av teorin om positionering, se tabell 1. Dessa 
hypoteser kommer att diskuteras vidare i analysen där de förkastas eller antas. 
 
Hypotes 1: Vi tror att alla fastighetsbolag i den privata sektorn hyresgästanpassar lokaler på 
spekulation, alltså hyresgästanpassar en lokal innan kontrakt är skrivet. Anledningen till detta är 
att det bör vara lättare att nå sin målgrupp med en färdig produkt. Detta är en POP, det vill säga 
point-of-parity, för dessa fastighetsbolag.  
 
Hypotes 2: Vi förväntar oss att det är gemensamt för alla intervjuobjekt att anpassa och 
marknadsföra sina kontorslokaler som hållbara och miljövänliga, exempelvis att erbjuda gröna 
hyresavtal.  Anledningen till detta är att det finns ett utbrett fokus på hållbarhetsfrågor, och att 
det är ett krav från många hyresgäster. Detta är en POP, det vill säga point-of-parity, för dessa 
fastighetsbolag. 
 
Hypotes 3: Vi tror att Hufvudstaden anpassar sina kontorslokaler med exklusiva lokalattribut 
som riktar sig till high-end hyresgäster. Anledningen till detta är att deras fastigheter är belägna i 
de mest exklusiva områdena vilket lockar till sig en kundgrupp som efterfrågar särskilt 
påkostade kontorslokaler. Detta är en POD, alltså point-of-difference, för Hufvudstaden.   
 
Hypotes 4: Vi tror att AMF Fastigheter är de som arbetar mest med att utforma sina 
kontorslokaler utifrån särskilda koncept. Detta antas eftersom de marknadsför ett tydligt tema på 
till exempel projektet Urban Escape. Detta är en POD, alltså point-of-difference, för AMF 
Fastigheter.  
 
Hypotes 5: Vi förväntar oss att samtliga hyresvärdar strävar efter att erbjuda ett mervärde utöver 
lokalen, exempelvis att utforma lösningar som sträcker sig utanför kontorets väggar. 
Anledningen till detta är att hyresvärdens roll har förändrats och utvecklats till att bli mer av en 
affärspartner till hyresgästen. Detta är en POP, det vill säga point-of-parity, för hyresvärdarna. 
 
Hypotes 6: Vi tror att Newsec inte kan styra över val av målgrupp av hyresgäster eftersom det är 
ett konsultbolag som arbetar på uppdrag av fastighetsägare. 
 
Hypotes 7: Vi tror att Fastighetskontoret inte har någon uttalad målgrupp eller strategi eftersom 
det är en myndighet. 
 

 
  



19 

 

Hypotes POP/POD Privat bolag Myndighet Konsultbolag 

1 POP 

AMF, Fabege, 
Vasakronan, 
Hufvudstaden, Atrium 
Ljungberg, Diligentia 

  Newsec 

2 POP 

AMF, Fabege, 
Vasakronan, 
Hufvudstaden, Atrium 
Ljungberg, Diligentia 

Fastighets-
kontoret 

Newsec 

3 POD Hufvudstaden   
	  	  

4 POD AMF Fastigheter   
	  	  

5 POP 

AMF, Fabege, 
Vasakronan, 
Hufvudstaden, Atrium 
Ljungberg, Diligentia 

Fastighets-
kontoret 

Newsec 

6       Newsec 

7     
Fastighets-

kontoret 	  	  
 

 
  Tabell 1. Hypoteser 
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4. METOD 

4.1 Val av metod: fallstudie 
För att samla in data har en kvalitativ metod valts för att möta arbetets syfte. Kvalitativa metoder 
är vanliga vid exempelvis marknadsanalyser. Motsatsen till metoden är kvantitativ forskning där 
matematiska och statistiska metoder används för att analysera data. Som kvalitativ 
forskningsmetod har genomförandet av en fallstudie med intervjuer valts, eftersom detta är den 
bästa metoden för att få djupgående kunskaper inom området. Fallstudie är en lämplig metod när 
abstrakta ämnen undersöks, som positionering, eller fenomen som kan uppfattas på olika sätt och 
det inte finns någon absolut sanning.  

4.2 Vad är en fallstudie? 
Fallstudie är en av flera metoder för att göra samhällsvetenskapliga undersökningar. Varje metod 
har för- och nackdelar och passar olika bra till olika undersökningar. Det är särskilt tre faktorer 
som avgör vilken metod som är mest lämpad. Dessa faktorer är: vilken typ av frågor som ska 
undersökas, vilken kontroll utredaren har över utfallet och om fokus ligger på samtida eller 
historiska fenomen. Generellt är fallstudier att föredra vid undersökning av ”hur” och ”varför” 
frågor, när utredaren har begränsad kontroll över utfallet samt när fokus ligger på samtida 
fenomen (Yin, 2009). 
  
Traditionellt sett har fallstudier ansetts som en ”mjuk” form av forskning, det vill säga att den 
inte har ansetts som svårgenomförbar eller komplicerad. Men då metoden innebär 
undersökningar av fenomen med stor omfattning som kan vara svåra att få överskådlighet i, kan 
fallstudier anses vara en av de svåraste forskningsmetoderna. Det finns inte heller något 
vedertaget tillvägagångssätt att följa (Yin, 2009). 
  
Utformningen på fallstudien bygger särskilt på några viktiga komponenter: undersökningens 
frågeställningar, hypoteser, ämne som ska analyseras, tillvägagångssättet när hypotesen ska 
kopplas med den faktiska datan samt tolkning av resultatet. Utredaren som genomför fallstudien 
bör kunna peka ut osäkerheter i förfarandet under studiens gång. Andra egenskaper som 
utredaren bör ha är förmågan att ställa bra frågor, lyssna, vara flexibel, ha en bra förståelse av 
frågan som ska undersökas samt förmågan att vara objektiv och undvika fördomar. 
Informationen som fallstudien bygger på kan komma från sex olika källor: dokument, 
arkivinspelningar, intervjuer, direkta observationer, deltagares observationer samt fysiska 
föremål. Utredaren bör använda så många olika typer av informationskällor som möjligt för att 
få solida bevis och en kvalitativ undersökning. Under studiens gång ska även information samlas 
om mänskliga beteenden och händelser.  
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De övergripande principerna som bör följas är (a) flertaliga källor, (b) en databas för fallstudien 
där informationskällorna är samlade och (c) en beviskedja som kopplar ihop frågorna, den 
insamlade informationen och de slutsatser som kan dras. Datan i fallstudien kodas för att kunna 
kopplas till hypoteserna i resultatdelen. I den aktuella utredningen har särskilda citat, som har 
betydelse för hypoteserna, kodats med namn på referatet och en siffra för respektive hypotes. 
Exempelvis [Initialer1]. Tillsammans kommer dessa principer öka fallstudiens kvalitet och dess 
trovärdighet väsentligt (Yin, 2009).  
  
Analysen kan bestå av undersökning, kategorisering, tabulering, prövning eller på annat sätt 
koppling av bevis till varandra för att kunna dra slutsatser baserade på empirin. 
Tillvägagångssättet för att analysera informationen i en fallstudie bör följa en generell analytisk 
strategi. Det finns olika strategier som kan användas och även olika tekniker för utförandet av 
analysen. Exempelvis kan strategin baseras på teoretiska propositioner, en utveckling av 
skildringen av fallet samt användning av både kvalitativ och kvantitativ data. Tekniken som 
sedan används kan vara att matcha mönster med varandra, analys av tidsserier eller användning 
av logikmodeller. Utmaningen ligger i att skapa en högkvalitativ analys. Detta uppnås endast när 
hänsyn tas till allt insamlat bevismaterial, när bevisningen separeras från sina egna tolkningar, 
samt överväger alternativa tolkningar (Yin, 2009). 
  
För att lyckas med fallstudien är även utformningen på den slutgiltiga rapporten viktig. Läsarna 
bör identifieras så att rapportens struktur kan utformas efter dem. Slutligen är engagemang och 
entusiasm från utredaren viktigt i fråga om att skapa en inspirerande fallstudierapport (Yin, 
2009). 

4.3 Intervjuteknik 
Då detta arbete bygger på en kvalitativ undersökning, har en semistrukturerad metod valts för 
intervjuerna. Metoden valdes eftersom den ansågs ge mest användbar information. Det är även 
en lämplig metod för intervjuare med mindre intervjuvana. Semistrukturerade intervjuer 
kännetecknas av att ordningsföljden och formuleringarna på frågorna är bestämd, samtidigt som 
det finns utrymme för följdfrågor. Vidare kan svarsalternativen vara fixa eller öppna. Analyser 
av halvstrukturerade intervjuer bygger oftast på en jämförelse mellan intervjuobjekten (Sallnäs, 
2015). I bilaga 1 återfinns en intervjuguide med frågor som samtliga intervjuer i detta projekt 
utgick från. Varje intervju kompletterades med relevanta följdfrågor anpassade till respektive 
intervjuobjekt.  
 
För att få de mest representativa intervjuobjekten valdes de enligt Fastighetsvärlden största 
kommersiella fastighetsbolagen på marknaden. Vidare valdes även en myndighet för att ge ett 
annat perspektiv i undersökningen. Intervjuerna genomfördes i personliga möten med 
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intervjuobjekten. De spelades in digitalt och transkriberades senare, varefter de viktigaste 
uttalandena valdes ut och presenteras i detta arbete.  
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5. RESULTAT FRÅN FALLSTUDIEN 
 
Sju privata kommersiella fastighetsbolag samt Fastighetskontoret i Stockholm har intervjuats. 
De privata bolagen som har kontaktats är AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Diligentia, 
Fabege, Hufvudstaden, Vasakronan samt Newsec. Resultatet från intervjuerna presenteras 
nedan. Som tidigare nämnt har citat som har betydelse för hypoteserna kodats, med namn på 
referatet och en siffra för respektive hypotes. Exempelvis [Initialer1]. 

5.1 AMF Fastigheter 
Intervju med Per Helgesson [PH] fastighetschef och Magnus Källgren [MK] affärsutveckling 
Urban Escape.  
 
AMF Fastigheter utformar sina lokaler flexibelt samtidigt som de strävar efter att ha lokalerna så 
inflyttningsklara som möjligt. Oftast har deras hyresgäster en egen idé om hur de vill att 
kontorslokalen ska utformas. Magnus Källgren säger: [MK1] ”Vi erbjuder en form utav 
basstandard i våra lokaler eftersom det är väldigt svårt att veta exakt hur en hyresgäst vill ha 
det. Sedan försöker vi jobba med ett system där man kan flytta väggar utan att det påverkar 
andra delar av lokalen, vilket gör att hyresgästen i många fall kan välja utformning och storlek 
på rummen i lokalen”. 
  
Bolagets hyresgäster består främst av större företag då de flesta av AMF:s lokaler i storleken är 
medelstora och stora. Per Helgesson säger ändå att de har en stor bredd på sina hyresgäster i 
fråga om branscher, men lokalernas höga hyror har självklart en påverkan på vilka som kan bli 
hyresgäster. När det gäller områden där de har utformat tydliga koncept vill de dock ha mindre 
bredd på hyresgästerna: [MK4]: “Tobaksmonopolet till exempel, där har man riktat in sig på en 
typ av nisch med bolag, det gör vi till viss del här också [Urban Escape]. Här kommer vi att 
satsa mycket på innovativa bolag, det betyder inte nödvändigtvis att det måste vara digitala 
bolag utan det kan vara bolag som upplevs som innovativa inom sin bransch”.   
 
Per Helgesson och Magnus Källgren beskriver att bolaget har en strävan efter att utveckla 
kontorskluster, det vill säga områden där bolaget äger flera kontor- och retail-fastigheter som 
ligger i anslutning till varandra. De bygger sedan upp en profil, ett koncept, för klustret. För att 
få rätt hyresgäster i ett specifikt kluster, kan de behöva välja bort vissa hyresgäster.  [MK4]: 
“Har vi ett tydligt koncept så har vi också en tydlig målgrupp”. Genom koncept kan de bygga 
platser med kontor, butiker och restauranger där människor vill vistas. [MK4]: “Möjligtvis är vi 
mer konceptualiserade än andra i branschen i vårt tänk i många områden till exempel på 
Tobaksmonopolet på söder, Urban Escape och Mood. Vi erbjuder mer än ett kontor, det handlar 
väldigt lite om ytskikt, utan vi lyfter fram andra saker istället”. 
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Vad det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor menar de att detta är en nödvändighet för att vara 
aktuell på kontorshyresmarknaden, till skillnad från för några år sedan då det endast var stora 
internationella fastighetsbolag som marknadsförde sina miljöcertifieringar. Magnus Källgren 
säger: [MK2]: “Det börjar bli så att man ser hållbarhet utifrån tre aspekter; dels det 
miljömässiga, det ska vara ekonomiskt hållbart och även socialt hållbart”.  Förutom 
marknadsföringsaspekten som finns i det hållbara arbetet, sparar fastighetsägaren väldigt mycket 
pengar på att dra ned energiförbrukningen. AMF Fastigheter försöker att föregå med gott 
exempel och inspirera sina hyresgäster, exempelvis genom att återanvända mycket i sina lokaler. 
En annan del av AMF:s hållbarhetsarbete är att teckna så kallade gröna hyresavtal med sina 
hyresgäster.  Detta innebär att hyresgästen tillsammans med AMF förbinder sig att genomföra 
konkreta aktiviteter för att minska lokalens påverkan på miljön. Alla nytecknade avtal på 
kontorssidan är nuförtiden gröna avtal, och vid årsskiftet 2014/2015 var 35 procent av all 
kontorsyta som AMF hyr ut under grönt avtal.   
 
AMF Fastigheter arbetar även med den sociala delen av hållbarhet. Visionen är att skapa ett 
stadsrum som människor trivs i och ta ansvar för staden de verkar i. I stället för att enbart 
fokusera på lokaler, ligger fokus på hur lokaler medverkar till att skapa värde i stadsrummet. Per 
Helgesson säger: “Vi försöker klustra ihop fastigheter så att vi kan påverka stadsrummet”. 
Magnus Källgren fortsätter: “Vi vill inte slåss om ytskikt och hyra, för då hamnar vi fel tycker vi, 
vi vill snarare fokusera på helheten i det här kvarteret, och vad mer vi kan erbjuda dig som 
hyresgäst och det du inte kan få hos A, B och C”. 
 
AMF beskriver deras relationer med hyresgästerna med två ord: lyhördhet och medskapande. 
Som verktyg för att bibehålla goda relationer görs NKI-undersökningar. [MK5] “Vi ser den här 
riktningen mot mer unika relationer, förstå bolagen. Vi måste komma närmare dem och de måste 
komma närmare oss för det är det enda sättet vi kan skapa en bra helhetslösning.” För att 
bibehålla en god relation är det även av stor vikt att ha kontinuerlig kontakt med hyresgästerna 
under hela kontraktsperioden. [PH5] “Vi har egen personal som jobbar med kunderna och vi 
bygger starka förvaltningsteam som kan möta kunden i alla frågor. Jag försöker träffa alla mina 
kunder minst en gång om året. Vi har alltid med oss tanken att ingen ska flytta från våra hus för 
att det var fel på hur vi var eller hur lokalerna var”. 

5.2 Atrium Ljungberg 
Intervju med Dag Wirdenius [DW], uthyrare. 
  
Dag Wirdenius är uthyrare på Atrium Ljungberg och arbetar med att identifiera 
kontorshyresgäster, se vilka lokaler som är lediga och hur de kan anpassa dessa. Atrium 
Ljungberg jobbar mycket med helhetsmiljöer. Företaget äger till exempel hela Sickla 
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Köpkvarter, i Malmö har de Mobilia köpcenter och deras nästa stora projekt är Hagastaden6. Dag 
Wirdenius säger: [DW4] ”Vi har olika vinklar på alla dessa ställen. Hagastaden ska bli ett life 
science kluster där main fokus är läkemedelsbolag eller life science bolag, det vill säga allt som 
kopplas till hälsa”. Det kan finnas fördelar med en sådan homogenitet bland hyresgästerna. Dag 
Wirdenius förklarar: [DW4] ”Först och främst tror jag att om man lyckas skapa ett kluster vill ju 
alla sådana bolag dit, det blir ett jättetryck och hyresnivåerna går uppåt. Det är bra för 
hyresgästerna, det är här de måste vara för att verka och synas. Det blir också lättare för oss 
med förvaltningen”. 
  
Atrium Ljungberg är måna om att välja rätt hyresgäst, men detta är alltid något som beror av 
marknaden: ”Just nu har vi kunder på kö, därför kan vi välja hyresgäst. Eftersom Hagastaden 
ska bli ett kluster med life science plockar vi de bolag vi vill ha. Men generellt tänker vi på vad 
det är för varumärke de har, hur starkt det är, och om kan vi få mervärde av att ha dem”. 
Förutom detta kontrollerar de ekonomin och särskilda hygienkrav7, som att verksamheten ska 
vara etisk och lagenlig. 
 
Det varierar hur bolaget jobbar med hyresgästanpassningar från fall till fall. Detta beror bland 
annat på byggnaderna och hur dessa är utformade. De ser över vilka lokaler de har att jobba med 
och vad som måste göras för att få lokalerna uthyrda. De sätter en basgräns för hur mycket som 
ska anpassas i lokalen innan de har kontrakterat en hyresgäst. Atrium Ljungberg vill skriva långa 
avtal med sina hyresgäster, då kan de ta emot större hyresgäster och göra större 
hyresgästinvesteringar. Oftast görs väldigt mycket om i lokalerna då kunderna har höga krav. 
Dag Wirdenius säger: ”Det är sällan en lokal är plug and play”. Dag Wirdenius menar att det 
länge har varit kutym i branschen att inte göra hyresgästanpassningar på spekulation, alltså att 
anpassa en lokal för att attrahera en specifik hyresgäst. Dock ser han att en förändring håller på 
att ske: [DW1] ”Numera gör man det, det är lättare, river ut och investerar. Så vi har väl börjat 
göra det i en viss utsträckning”. 
  
Hållbarhet och miljö är en nödvändighet menar Dag Wirdenius: [DW2]”Det är ett hygienkrav 
för att vara professionell. När man frontar en kund är det skönt att kunna säga att vi står för 
detta, vi kan erbjuda det här och att vi jobbar med att sänka hyresgästens kostnader, för det är 
ofta det det handlar om”. Dock menar han att Atrium Ljungberg ändå ligger något bakom, de är 
inte de bästa i branschen. Nya byggnader certifieras men deras gamla byggnader släpar efter och 
det är fortfarande väldigt få hyresgäster hos Atrium Ljungberg som har gröna hyresavtal. 
  

                                                
6 Område som omfattar Hälsingegatan, Norra Stationsgatan, Gävlegatan och Hudiksvallsgatan i Stockholm. 
7 Grundläggande krav om etik och moral. 
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Atrium Ljungberg har kontorslokaler i många industrihus, som Dag Wirdenius menar är populärt 
just nu. Dock är lokalattributen inte deras USP8. ”Vi sticker inte ut med själva lokalerna, men vi 
har många coola tekniska lösningar, höga takhöjder och snygga pelare”. Dock menar han att 
det som särskiljer dem från andra är deras långtgående helhetstänk.  
 
Som hyresvärd och fastighetsägare strävar Atrium Ljungberg efter att vara formbara och flexibla 
vad gäller hyresgästrelationerna. ”Om man har ett hyreskontrakt på fem år kan mycket hos 
hyresgästen förändras. Typ att man behöver större lokal. Vi jobbar med att försöka vara 
formbara, det är det som särskiljer oss”. De jobbar med att ha en nära relation, som en 
kompisrelation: [DW5] “Att bli en nära partner är viktigt då vi snabbt kan fånga upp andra 
affärer. Här blir word-of-mouth otroligt avgörande, det är viktigt för att hålla upp sitt 
varumärke”. Dag Wirdenius avslutar med att säga att allt handlar om att förstå hyresgästerna: 
”Förstå vad varje bolag säljer, att hitta varje bolags USP. Hyresgästanpassningar och yta är 
bara en liten del av grejen”.  

5.3 Diligentia 
Intervju med Henrik Wirell [HW], projektledare för hyresgästanpassningar. 
  
Henrik Wirells uppgift på Diligentia är att sköta processen från att hyresgästen har skrivit på 
kontraktet till dess att hyresgästen flyttar in. Där emellan sker en hyresgästanpassning av något 
slag, ibland av enklare variant, ibland en anpassning som tar ett par år att genomföra. Henrik 
Wirell fungerar som ett ombud för fastighetsägaren, där han har mandat att fatta beslut när det 
gäller allt i den processen som leder till en färdig lokal. Henrik Wirell berättar: [HW1] ”De allra 
flesta hyresgäster vill ha någon sorts anpassning när de flyttar in i en lokal. Vi jobbar mycket 
med flexibla lokaler, där man till exempel kan montera ned hela väggar utan att behöva lägga 
om golven. Vi försöker mynta begreppet att vi möblerar om i våra lokaler istället för att bygga 
om dem.” Vad det gäller större anpassningar har varje byggnad en egen affärsplan som 
förvaltaren har satt upp. Den planen varierar beroende på hur långa hyreskontrakten är och hur 
hyresgästernas planer för framtiden ser ut. De försöker känna av om hyresgästen kommer flytta 
eller stanna när hyresavtalet går ut då det är en stark faktor som påverkar affärsplanen. 
  
Diligentias hyresgäster kommer från flera olika branscher, allt från statliga verk, privata bolag, 
börsbolag till läkemedelsbolag. De flesta av Diligentias kontorslokaler är stora enheter vilket gör 
att deras främsta målgrupp är företag som efterfrågar stora kontor. Det finns kriterier som 
Diligentia följer i val av hyresgäst. Först och främst ska företaget vara momspliktigt, detta för att 
det inte ska bli för stora kostnader för Diligentia. Sedan finns det vissa kriterier att följa då 

                                                
8 Unique Selling Point, en unik egenskap som utmärker ett erbjudande. 
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företaget tillhör Skandia Liv och därav bör hålla samma linje som dem. Till exempel skulle de 
inte välja att hyra ut till ett företag som sticker ut åt något håll gällande etik och moral. 
  
Diligentia arbetar mycket med något som kallas för A2, aktivitetsstyrd arbetsmiljö. I de lokaler 
som de gör större insatser i försöker de skapa miljöer som stödjer det arbetssättet. De försöker 
även tala för detta arbetssätt i dialog med sina hyresgäster eller blivande hyresgäster, där de 
uppmuntrar företagen till att undersöka deras beläggningsgrad för att se om de kan krympa ytan 
de hyr. Kontraproduktivt kan tyckas, men Henrik Wirell berättar att de inte ser det på det viset 
utan att det är en fråga om resursanvändning. ”Vi tycker inte att ytor som kostar 5000 kronor per 
kvadratmeter ska stå tomma. På totalekonomin kan det tänkas att hyresgästen är beredd att 
betala lite mer per kvadratmeter om de hyr en lokal som de kan utnyttja mer effektivt”. 
  
Gällande miljö- och hållbarhet säger Henrik Wirell: [HW2] ”Vi jobbar aktivt med hållbarhet, jag 
tror att vi var bland de första att teckna ett grönt hyreskontrakt under fastighetsägarföreningens 
formulär. I någon mening är det så att har man inte en grön profil kanske man blir bortsorterad 
och inte passar in på kriterierna som hyresgästerna har. Alla större projekt som vi driver är 
miljöklassade i någon mening”. Henrik Wirell menar att Diligentia idag ligger långt fram i 
arbetet med miljö och hållbarhet. Det är viktigt för de flesta fastighetsägare att arbeta med dessa 
frågor, men det kan inte bara vara något som marknadsförs utan det måste även finnas en 
substans i det. 
 
På Diligentia är det väldigt viktigt med en bra relation till kunderna. Diligentia ligger bland de 
företag som får bäst resultat på NKI-undersökningar. Henrik Wirell berättar att de har dialoger 
med hyresgästerna några gånger om året där de pratar om vad som är bra, vad som kan förbättras 
och vad hyresgästen har för förväntningar. Företaget har en tydlig bild av vad hyresgästerna 
förväntar sig av dem och vad de har för framtida planer. [HW5] “Som fastighetsägare som hyr ut 
kontorslokaler kan man inte ha en inställning att hyresgästen endast är någon som betalar hyran 
och att relationen slutar där. På kontorsmarknaden har hyresgästen ofta flera alternativ och kan 
ganska enkelt flytta, så det gäller att man har en bra relation där hyresgästen känner att det är 
värt att stanna kvar och att de får valuta för pengarna”. 

5.4 Fabege 
Intervju med Lennart Olsson [LO], chef för hyresgästanpassningar.  
 
Lennart Olsson jobbar med hyresgästanpassningar på Fabege och hans främsta uppgift är att se 
till att en hyresgästs förväntningar uppfylls när de flyttar in i sina nya lokaler. Fabeges 
lokaluthyrare tar tillsammans med hyresgästen fram ett lokalförslag som motsvarar hyresgästens 
behov. Investeringen i anpassningen kalkyleras och påverkar hyresnivå och avtalslängd. Alla 
lokaler och hyresgäster kräver inte anpassningar, utan detta är främst beroende på vilket skick 
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lokalen befinner sig i och hur flexibel planlösningen är. Lennart Olsson berättar: [LO1] 
”Strategin är att försöka hitta en hyresgäst som passar en lokal utan att det krävs en omfattande 
hyresgäst anpassning”. Företagets hyresgäster är en mix av olika branscher, men majoriteten 
tillhör tjänstesektorn. Fabege jobbar mycket med utveckling av stadsdelar och de menar på att i 
en stadsdel krävs det en variation av hyresgäster för att skapa en levande stadsdel. 
 
Lennart Olsson berättar att de jobbar mycket med miljö-och hållbarhetsfrågor inom bolaget. 
“Miljö- och hållbarhetsfrågor är viktigt för Fabege då våra kunder förväntar sig att vi ska ligga 
i framkant när det kommer till dessa frågor”. En trend som företaget har lagt märke till hos sina 
hyresgäster är hur efterfrågan blir allt större av cykelparkeringar och omklädesrum i 
kontorsbyggnaderna. Detta är också en del av hållbarhetsarbetet, att förse hyresgästerna med 
service och kommunikationer samt att ge förutsättningar som förenklar deras vardag. Fabege 
jobbar även med gröna hyresavtal, en majoritet av deras hyresgäster har dessa. Lennart Olsson 
säger: [LO2] ”Det är nästan är en självklarhet för alla hyresgäster att välja gröna hyresavtal”. 
 
Fabege differentierar sig från andra fastighetsägare genom att projektutveckla kontor i stor skala 
i attraktiva stadsdelar med bra kommunikationer. Då de är med och utvecklar stadsdelar själva 
har de stor påverkan på utformningen. De vill även ligga i framkant vad det gäller teknik och bra 
arkitektur. “Lokalerna ska vara flexibla, och om en hyresgäst växer ska denna fortfarande ha 
möjligheten att stanna hos oss”. Det är viktigt för Fabege att ha en bra dialog med hyresgästerna, 
vara lyhörda, att alltid ligga steget före samt möta kundförväntningar. Lennart Olsson berättar: 
[LO5] ”Det är viktigt att vara tillgänglig och hela tiden ha en dialog samt vara nära hyresgästen 
på så sätt att man alltid har egen personal ute hos kunderna”.  

5.5 Hufvudstaden 
Intervju med Eva-Lotta Lundberg [ELL], förvaltningschef.  
 
Eva-Lotta Lundberg inleder med att säga att styling och fokus på lokalattribut är något som 
Hufvudstaden har stort fokus på och arbetar mycket med. Särskilt i kontoren vid Norrmalmstorg, 
som har höga hyror och en särskild målgrupp. För Hufvudstaden handlar det mycket om att 
kunna visa en färdig produkt vid uthyrning av en kontorslokal. De jobbar ofta med 3D-bilder och 
olika typer av presentationsmaterial, i stället för att visa en tom, oinredd och orenoverad lokal. 
Eva-Lotta Lundberg säger: ”Klassiskt fel är att visa lokalen alldeles för tidigt. Vi kan ibland 
hålla på att bygga om i ett till ett och ett halvt år och lägga ned jättemycket pengar”. 
  
I Biblioteksstan, området runt Biblioteksgatan i Stockholm, har Hufvudstaden kunder som kan 
och vill betala höga hyror. Dessa kunder vill sitta just där och ingen annanstans. Vid visningar av 
kontorslokaler i detta område brukar Hufvudstaden jobba mycket med exteriöra och interiöra 
uttryck som möblering för att visa kunderna hur den färdiga lokalen kan se ut. Exempelvis har 



29 

 

de haft samarbete med stylister och inredningsbutiken Svenskt Tenn. Eva-Lotta Lundberg säger: 
”Man kan tycka att vi lägger ner otroligt mycket pengar, men det kostar att ha lokalerna tomma 
också”.  
 
På frågan om de jobbar med hyresgästanpassningar innan de har en hyresgäst svarar Eva-Lotta 
Lundberg: [ELL1] ”Ja, när vi får in ledig lokal ser vi över vad vi kan göra i den lokalen. 
Toaletter, kök, parkettgolv, målning och belysning ska fixas innan vi visar lokalen för potentiella 
hyresgäster”. Eva-Lotta Lundberg fortsätter: ”Det måste kännas fräscht o snyggt. Detta är 
grundplåten varje gång man får in en ledig lokal.” Detta är något som Hufvudstaden väljer att 
bekosta själva eftersom de anser att det är lönsamt då åtgärden oftast genererar kortare vakanstid 
och en högre hyra i slutändan. När de sedan har skrivit avtal med en hyresgäst brukar de få göra 
ytterligare anpassningar av lokalen. Hufvudstaden vill dock vara miljömedvetna och inte anpassa 
en lokal i onödan. Eva-Lotta Lundberg förklarar: ”Det finns absolut en avvägning hur mycket 
man ska göra, ibland blir det en diskussion med hyresgästen”. 
  
Miljö- och hållbarhetsarbete är enligt Eva-Lotta Lundberg en nödvändighet i branschen och som 
fastighetsägare måste de tänka i de banorna. Hufvudstaden erbjuder gröna avtal, men få 
hyresgäster har dessa: [ELL2]: ”Vi lägger alltid in bra material i våra lokaler. Vi har alltid 
jobbat med hållbarhet och legat i framkant länge. Däremot har vi inte det som motor, som till 
exempel Vasakronan”. 
  
Att bygga upp bra relationer med kunderna är viktigt då de strävar efter hyresgäster som är lojala 
och som vill stanna länge. ”Det är affärsmässigt bra. Varje gång en hyresgäst flyttar, ska man 
anpassa om lokalen och renovera.” Hufvudstaden jobbar med egen personal och egen 
förvaltning in house. Eva-Lotta Lundberg säger: [ELL5] ” Vi jobbar också med kundnöjdhet, vi 
ligger i topp på NKI-undersökningar. Vi jobbar nära våra kunder, inte alla jobbar så idag. Där 
ligger vi bättre till.” 
  
Eva-Lotta Lundberg beskriver attributen för deras lokaler: [ELL3] ”Vi har länge haft väldigt hög 
kvalité på våra lokaler och tagit ut hög hyra”. Om hyresgästerna, särskilt i Biblioteksstan, säger 
Eva-Lotta Lundberg: [ELL3] ”Det är övervägande finans- och advokatfirmor som sitter hos 
oss”. Hufvudstaden har kontor i bra innerstadslägen, många av deras fastigheter ligger i den så 
kallade Gyllene Triangeln9 – som också präglas av de branscherna. Eva-Lotta Lundberg 
fortsätter: ”Finansbolag och advokater är de som kanske kan betala mest pengar för lokaler. De 
vill betala höga hyror för att få sitta i dessa lokaler”. Hufvudstaden tycker att det är viktigt att 
ha rätt hyresgäst i sina kontorslokaler: [ELL1]”Vi vill absolut ha rätt hyresgäst, det är otroligt 
viktigt med rätt kund. Därför måste man våga säga nej ibland också”. 

                                                
9 Område som omfattar Hamngatan, Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan. 
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Hufvudstaden differentierar sig från sina konkurrenter genom att erbjuda hög kvalité. Eva-Lotta 
Lundberg säger: [ELL3] ”Vi är mer exklusiva än andra fastighetsbolag, vi vill att det ska kännas 
exklusivt”. Som exempel nämner hon Biblioteksstan som är ett exklusivt varumärke de har byggt 
upp för att attrahera kunder. 

5.6 Vasakronan 
Intervju med Per Thiberg [PT], chef för fastighetsutveckling och uthyrning.  
 
Vasakronans strategi är att skapa hållbara lokaler som kan leva länge, både från ett miljömässigt 
och socialt perspektiv. Per Thiberg berättar att det svåra med att ha högt ställda krav är att de 
ibland måste välja bort kunder, i de fall kunden vill anpassa på ett sätt som Vasakronan inte 
anser är hållbart. Per Thiberg säger: [PT1] ”Att välja rätt kund till rätt lokal från början är viktigt 
för att få så låga anpassningskostnader som möjligt”. 
  
Vasakronans lokalbestånd riktar sig främst till cityhandel och vanlig kontorsverksamhet. Per 
Thiberg säger att eftersom Vasakronan är ett så stort bolag sitter alla typer av företag och även 
myndigheter hos dem. När kontrakt är skrivet med en hyresgäst är det väldigt viktigt för 
Vasakronan att ha en god relation till kunden: [PT5] “Om kunden gillar Vasakronan som 
hyresvärd kommer de stanna kvar och berätta mer om sig själva och sina behov. Det ger 
möjlighet för Vasakronan att hjälpa hyresgästen på vägen”. Ofta är det driftspersonalen som är 
viktigast i relationen till kunden, då de har daglig kontakt med hyresgästerna. Utöver detta 
försöker Vasakronan informera och få hyresgästerna att förstå på vilka sätt Vasakronan som 
hyresvärd kan hjälpa dem. Vasakronan gör NKI-undersökningar varje år där deras 
kundrelationer sedan utvärderas. Per Thiberg säger: [PT5] ”Många gånger väljer nog kunden 
lokal efter hyresvärd, därför är det jätteviktigt”. 
 
Vasakronan har nyligen startat ett nytt koncept vad det gäller lokallösningar. De kallar projektet 
”Smart och klart”, en lösning som innebär att Vasakronan erbjuder färdiga lokaler där allting ska 
finnas från möbler och skärmar för datorer, till kniv och gaffel i köket. Hyresgästerna i denna 
kategori vet ofta inte hur företagets tillväxt ser ut de kommande åren och kontraktet är därför 
väldigt flexibelt. Dock är Vasakronan i dessa fall hårda med att ingenting i lokalerna ska 
anpassas ytterligare, utan hyresgästen får flytta in i lokalen så som den ser ut. Per Thiberg säger 
att de är först ut på marknaden att testa detta koncept. 
 
Hållbarhetsfrågan är en viktig fråga för Vasakronan som så många andra bolag. Per Thiberg 
berättar att de aktivt jobbar med detta för att de tror att det är lönsamt. “Vissa företag kanske gör 
det för att vara ´duktiga´, men vi tror på att det är lönsamt.”. Exempel på lönsamhet inom 
hållbarhetsfrågorna är att fastigheter som är miljöcertifierade ofta har ett lägre avkastningskrav 
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vilket innebär att värdet är högre på dessa byggnader. Per Thiberg förklarar: [PT2] “Vasakronan 
ligger i framkant vad det gäller hållbarhet, men alla fastighetsbolag är troligen på väg åt 
samma håll. Vi var först med gröna hyresavtal, och det var inte för att någon kund efterfrågade 
det. Vi ville testa konceptet och nu förtiden vill nästan alla ha det, Vasakronan har ett tusental 
sådana avtal”. Thiberg menar att det kan tänkas att bolaget i framtiden kommer att kräva ett 
sådant samarbete med alla hyresgäster, men de är inte där ännu. En annan faktor som bidrar till 
att det lönar sig att jobba med hållbarhet är att många utländska investerare har ett stort intresse 
för ämnet, och ofta kräver miljöcertifieringar på byggnaderna de investerar i. I Vasakronans 
fastighetsbestånd är 53-54 procent miljöcertifierade, och målet är att alla byggnader ska bli 
certifierade. 
  
Att ligga i framkant vad det gäller miljö- och hållbarhet är en av faktorerna som gör att 
Vasakronan skiljer sig från andra fastighetsbolag. En annan fördel för Vasakronan är att det är 
ett väldigt stort bolag, vilket gör dem mer flexibla gentemot sina hyresgäster. Per Thiberg 
berättar att de är positiva till förändringar hos hyresgästen, till exempel om ett företag växer, då 
de har möjligheten att flytta hyresgästen till en större lokal inom Vasakronan trots att 
hyresavtalets tidsfrist ännu inte gått ut. På så sätt är Vasakronan flexibla och tillmötesgående 
mot kunden. En annan faktor som differentierar Vasakronan är att de ligger i framkant vad det 
gäller arbetsplatsstrategiska frågor. Per Thiberg menar att lokallösningar inte bara handlar om 
lokalen i sig, utan det är även en strategisk fråga för hyresgästen. Hur ska lokalen kunna stödja 
ett företags utveckling? Den typen av processer och diskussioner har Vasakronan stor erfarenhet 
av att arbeta med. Per Thiberg förklarar: “Hyresgästen kan sin verksamhet bäst, men vi kan 
hjälpa dem och ge dem verktygen”. 

5.7 Fastighetskontoret 
Intervju med Isabella Andersson [IA], enhetschef kundförvaltning. 
  
Fastighetskontoret är en myndighet och inte ett bolag till skillnad från de andra intervjuobjekten. 
Som myndighet har Fastighetskontoret i uppdrag att se till att stadens verksamheter har lokaler. 
Hyresgästerna som sitter i de fastigheter som myndigheten har hand om är både kommunala och 
privata hyresgäster. Vissa fastigheter finns kvar i Fastighetskontorets ägande för att säkerställa 
att det finns särskilda lokaler för medborgarna. Isabella Andersson klargör att de jobbar på helt 
andra premisser än vad privata bolag gör.   
  
Exempel på fastigheter som Fastighetskontoret har är idrottsfastigheter, kulturfastigheter och 
lokaler med kommersiella avtal. Ett exempel är Landbyska verket10 där Fastighetskontoret äger 
och hyr ut lokaler. I Landbyska verket finns ett politiskt beslut om att fortsätta äga fastigheten, 

                                                
10 Kvarter på Birger Jarlsgatan, där bland annat Spy Bar är beläget. 
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och där finns bara kommersiella kunder. Isabella Andersson understryker dock att detta inte är 
deras huvudfokus. Hon fortsätter: [IA7] “Fastighetskontoret kan inneha en fastighet där många 
privata aktörer vill hyra, men då kan Fastighetskontoret hålla på lokalerna för att i stället 
kanske göra en skola där. Så vi drivs ju inte på samma sätt som privata bolag. I första hand ska 
vi se till att vi har fastigheter inom staden för stadens verksamheter”. 
  
Fastighetskontoret arbetar inte med uthyrning och hyresgästanpassning på samma sätt som de 
privata fastighetsbolagen gör. Isabella Andersson förklarar att de alltid har intressenter till sina 
lokaler, de har sällan vakanser.	  De kan ändå i viss utsträckning göra hyresgästanpassningar, men 
som Isabella Andersson påpekar finns det väsentliga begränsningar i vad de kan göra som 
myndighet: [IA7] ”Vi är en myndighet vilket gör att vi jobbar under två typer av rättsliga 
begräsningar. Det civilrättsliga som också de privata jobbar mot, men vi har dessutom KL 
[Kommunallagen]. KL är väldigt strikt, vi som myndighet får inte särskilja, vi får inte gynna en 
enskild part. Det innebär att allt vi gör måste vara helt transparent, vi kan exempelvis inte ge 
flyttbidrag, vi får heller inte gå in och ta kostnader för hyresspecifika åtgärder. Vi kan bara 
erbjuda skalet, inte interiör som är specifik för hyresgästs verksamhet.” Isabella Andersson 
förklarar vidare: ”Om vi gör en hyresgästanpassning för en, kanske vi måste göra till en annan 
också. Vi måste kunna förklara våra beslut.”  
 
Fastighetskontoret får varken vara marknadsledande med hyrorna eller ligga under marknaden 
med deras hyresnivåer vilket innebär att kostnaderna för en större hyresgästanpassning inte kan 
läggas på hyran. De använder sig av en så kallad försiktig marknadshyra. Alla beslut gällande 
investeringar och anpassningar av lokaler slås ut mot hyresgästens hyra. Detta innebär att allt 
Fastighetskontoret gör måste ske i samverkan med kunderna. Isabella Andersson säger att det 
här är en komplex del att sy ihop. Isabella Andersson förklarar vidare: ”Vi har också LoU 
[Lagen om offentlig upphandling], vi kan inte låta en hyresgäst göra en åtgärd i vår fastighet för 
att få lägre hyra, för då ses det som att det är förtäckt LoU. Alltså allt som ligger på oss måste vi 
bekosta och allt som ligger på hyresgästen måste denne bekosta”. Fastighetskontoret kan heller 
inte välja ut hyresgäster eller en specifik målgrupp. Isabella Andersson säger: [IA7] ”Vi får inte 
särskilja någon. Vi kan inte ta parti för en hyresgästs verksamhet. Är det en hyresgäst som är 
intresserad av lokalen så går vi in och tittar på möjligheterna. Vi får inte lägga in någon 
värdering i våra uthyrningar. Vi ska finnas för alla kundgrupper, oavsett politiska, ideologiska 
eller religiösa inriktningar.” Fastighetskontoret måste som myndighet vara både transparenta 
och neutrala. 
  
Isabella Andersson förklarar att de jobbar med miljö- och hållbarhetsfrågor, exempelvis gröna 
avtal. Anledningen är i grunden politiska mål som sätts av staden: [IA2]”Var vi lägger pengar är 
politiskt styrt. Det är mer miljöfokus här än på den privata sidan, men med ett helt annat syfte”. 
Fastighetskontorets syfte är att uppfylla de politiskt satta miljömålen. 
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Fastighetskontoret jobbar på att bygga upp en bättre relation till sina hyresgäster. De försöker 
vara närmare kunderna och att bli mer kundorienterade. Isabella Andersson förklarar: [IA5] ”Det 
finns ett enormt fokus på att förbättra våra NKI-värden. Vi har haft väldigt dåliga NKI-värden”. 
Isabella Andersson berättar avslutningsvis: ”Vi finns till för att se till att hyresgästernas 
verksamheter har lokaler. För oss är alla kunder viktiga, oavsett pengar eller storlek”. 

5.8 Newsec 
Intervju med Bengt Säberg [BS] och Jukka Avara [JA], kommersiella fastighetsförvaltare.  
 
Som konsultbolag har Newsec en annan roll på fastighetsmarknaden som skiljer sig från 
fastighetsägarnas. Många parametrar är dock lika, och Newsec har stora friheter i flera val som 
de gör å fastighetsägarnas vägnar. Bengt Säberg berättar: [BS6] ”Vi bestämmer självständigt 
utifrån fastighetsägarens önskemål. Gällande hyresgäster kollar vi främst på kreditvärdigheter 
och hur betalningsstarka de är innan vi skriver avtal med dem. Kommer vi med en 
rekommendation till fastighetsägaren ska det mycket till för att denne ska säga nej”. 
De flesta bolagen som Newsec förvaltar åt har sin verksamhet i andra branscher och har därför 
mindre kunskaper om fastighetsbranschen. Exempelvis Alecta, som är ett livförsäkringsbolag, 
äger flera fastigheter som ska ge avkastning åt spararna. Deras primära verksamhet är därför inte 
att förvalta fastigheterna, utan detta överlämnas i stället till Newsec som är erfarna inom 
området. 
  
När det gäller hyresgästanpassningar säger Bengt Säberg att de har stora friheter även där, men 
att allting styrs av ekonomin. Strategin är att hitta en generell utformning på lokalerna eftersom 
sådana lösningar alltid har en längre livstid. Jukka Avara säger: ”Vi strävar efter att ha en bra 
grundstruktur i fastigheten, till exempel att placera rummen så optimalt som möjligt och ha bra 
tekniska förutsättningar”. Bengt Säberg fortsätter: [BS1] ”De flesta hyresgäster vill ha någon 
sorts hyresgästanpassning innan de flyttar in, även i nybyggda hus. Men att hyresgästanpassa 
på spekulation innan hyresgästen är kontrakterad, det gör vi inte”. 
  
I motsats till många andra fastighetsbolag marknadsför inte Newsec sitt miljö- och 
hållbarhetsarbete på deras hemsida. Bengt Säberg berättar: [BS2]” Vi håller på med något som 
kallas för gröna projekt och även gröna avtal, som finns i periferin, men detta styrs oftast av 
kunden det vill säga fastighetsägaren”. Jukka Avara fortsätter: ”Gröna hyresavtal är något som 
kommit mer och mer de senaste åren, så det finns i pipelinen men vi har inte gått i bräschen för 
det”. I nuläget är det en minoritet av Newsecs hyresgäster som har tecknat ett grönt avtal. Dock 
tror de båda att det blir mer och mer en nödvändighet att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor 
för att hålla sig aktuell på marknaden. 
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Newsec differentierar sig på fastighetsmarknaden genom att möjliggöra rätt lokal till rätt kund. 
Bengt Säberg berättar: ”Vi har goda kontakter på marknaden mot arkitekter och byggare vilket 
gör att vi kan skapa möjligheter att ge rätt produkt, vad kunderna efterfrågar, till 
intressenterna”. Newsec är en av de större fastighetsförvaltarna i Sverige och, enligt dem själva, 
har de ett bra namn på marknaden. Jukka Avara säger: ”Man måste vara ödmjuk inför sin 
uppgift, är man stor och är man välkänd måste man fortfarande leverera och göra det på ett 
ödmjukt sätt”. 
 
Angående Newsecs relationer till sina hyresgäster berättar Bengt Säberg: [BS5] ”Generellt sett 
är relationerna bra, vi gör NKI undersökningar där vi generellt sett ligger högt. Vi har 
kontaktpersoner hos respektive hyresgäst och man försöker hålla kontinuerliga möten och följa 
upp kundens önskemål på bästa möjliga sätt”. Jukka Avara menar att har de en bra relation 
genererar det till mindre problem, det blir lättare att handskas med olika situationer. Bengt 
Säberg fortsätter: [BS5] ”Med ganska enkla medel kan man hålla relationen bra, till exempel 
komma förbi med påskgodis på påsken eller bara fråga hur läget är. Då känner hyresgästen att 
de har synts och att de har märkts”.   

5.9 Utvärdering av hypoteser 
I detta kapitel tolkas resultaten i fallstudien mot den teoretiska bakgrunden och hypoteserna. 
Hypoteserna utvärderas och förkastas eller antas. En sammanställning av detta redovisas i tabell 
2. 
 
5.9.1 Hypotes 1 

 
Vi tror att alla fastighetsbolag i den privata sektorn hyresgästanpassar lokaler på 
spekulation, alltså hyresgästanpassar en lokal innan kontrakt är skrivet. 
Anledningen till detta är att det bör vara lättare att nå sin målgrupp med en 
färdig produkt. Detta är en POP, det vill säga point-of-parity, för dessa 
fastighetsbolag. 

 
Hyresgästanpassning handlar inte bara om att få tillräckligt bra standard på ventilation och andra 
tekniska komponenter som finns i en lokal. Det blir allt mer viktigt för hyresgästen att lokalen 
speglar företagets varumärke och identitet. Detta är något som länge varit vedertaget inom retail-
branschen, och på senare år även kommit att bli viktigt inom kontorsverksamheter. Som 
fastighetsägare är det viktigt att möta dessa krav från hyresgästerna.  
 
Att hyresgästanpassa en lokal kan även användas som strategi för att nå ut till sin målgrupp. 
Detta ser vi framförallt hos Hufvudstaden och Atrium Ljungberg, de använder sig av strategin 
vid tillfällen då de vill ha en särskild hyresgäst i lokalerna. I intervjun med Eva-Lotta Lundberg 
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från Hufvudstaden berättade hon: [ELL1] ”…när vi får in ledig lokal ser vi över vad vi kan göra i 
den lokalen. Toaletter, kök, parkettgolv, målning och belysning ska fixas innan vi visar lokalen 
för potentiella hyresgäster”. På Hufvudstaden jobbar de även mycket med möblering av lokaler 
inför visningar där de kan samarbeta med både stylister och exklusiva inredningsbutiker. 
Anledningen till detta är just för att det är viktigt för Hufvudstaden vilka som slutligen sitter i 
deras lokaler. Eva-Lotta Lundberg underströk detta: [ELL1] ”Vi vill absolut ha rätt hyresgäst, 
det är otroligt viktigt med rätt kund.” 
 
Hos Atrium Ljungberg kan lokaler också anpassas innan hyreskontrakt är skrivet, men i liten 
utsträckning. Dag Wirdenius menade att det länge har varit kutym i branschen att inte 
hyresgästanpassa på spekulation. I intervjun sa han: [DW1]”Numera gör man det, det är lättare, 
river ut och investerar. Så vi har väl börjat göra det i en viss utsträckning.” Atrium Ljungberg 
har vissa konceptfastigheter där de vill ha en särskild typ av hyresgäst. Att göra 
hyresgästanpassningar på förhand kan vara effektivt just för att locka till sig hyresgäster som 
passar in i konceptet.  
 
Kanske är det just på grund av att det länge har varit kutym i branschen att inte anpassa på 
spekulation som är anledningen till att de flesta andra fastighetsbolag inte använder sig av denna 
strategi för att locka kunder. I intervjun med Newsec sa Bengt Säberg: [BS1]”De flesta 
hyresgäster vill ha någon sorts hyresgästanpassning innan de flyttar in, även i nybyggda hus. 
Men att hyresgästanpassa på spekulation innan hyresgästen är kontrakterad, det gör vi inte”.  
Det framkom inte heller i intervjuerna med AMF Fastigheter, Fabege eller Diligentia att de 
jobbar med hyresanpassning innan kontrakt är skrivet. Däremot uppger alla intervjuade 
fastighetsbolag att de har en form av basstandard de erbjuder sina hyresgäster, sedan när 
kontrakt är skrivet görs mer specifika anpassningar efter hyresgästens önskemål. Magnus 
Källgren från AMF Fastigheter sa: [MK1] ”Vi erbjuder en form utav basstandard i våra lokaler 
eftersom det är väldigt svårt att veta exakt hur en hyresgäst vill ha det”. Han nämnde även att de 
arbetar mycket med flexibla lokaler. Detta gäller även för Diligentia: [HW1] ”De allra flesta 
hyresgäster vill ha någon sorts anpassning när de flyttar in i en lokal. Vi jobbar mycket med 
flexibla lokaler, där man till exempel kan montera ned hela väggar utan att behöva lägga om 
golven.”  
 
I de flesta fall läggs anpassningskostnaderna på hyran, alltså är det i slutändan hyresgästen som 
betalar för det. Om ett bolag väljer att anpassa på spekulation, är detta troligtvis något som 
fastighetsbolaget själva får bekosta. Detta kan naturligtvis leda till stora kostnader för bolaget, 
vilket kan motivera varför de flesta inte gör anpassningar på spekulation. Det finns även stora 
risker med att hyresgästanpassa en lokal innan avtal är skrivet med en hyresgäst. Utformas en 
lokal för specifikt kan det vara svårt att hitta en hyresgäst som vill ha lokalen. Särskilt då det blir 
mer och mer viktigt för hyresgästen att utforma lokalen efter företagets egen identitet. Enligt 
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Hufvudstaden kan dock en strategi av detta slag generera vinst för bolaget då det kan leda både 
till kortare vakanstid och högre hyra. 
 
Vi ser att likheter finns mellan Vasakronans nya koncept ”Smart och klart” och 
hyresgästanpassning på spekulation. Konceptet innebär en helt färdig kontorslokal med ett 
flexibelt avtal. Hyresgästen flyttar in i lokalen som den är och inga ytterligare anpassningar görs. 
Dock är denna strategi inte Vasakronans huvudfokus. Per Thiberg förklarar i intervjun om 
bolagets generella strategi när det kommer till lokalanpassningar: [PT1] ”Att välja rätt kund till 
rätt lokal från början är viktigt för att få så låga anpassningskostnader som möjligt”. Även på 
Fabege är det denna strategi som gäller: [LO1] ”Strategin är att försöka hitta en hyresgäst som 
passar en lokal utan att det krävs särskilt mycket anpassningar”.  
 
Hypotesen var att den här typen av hyresgästanpassningar var en gemensam strategi för alla 
intervjuade fastighetsbolag. Empirin visar på att vi kan förkasta hypotesen. Från intervjuerna har 
vi bara stöd för att Hufvudstaden, Atrium Ljungberg och möjligtvis Vasakronan använder sig av 
strategin i varierande utsträckning. Detta är en POP för de nyss nämnda bolagen, det vill säga 
attribut som delas med flera konkurrenter. Marknadserbjudandet här är skräddarsydda 
kontorslokaler, en färdig produkt för målgruppen, som kan erbjudas innan ett kontrakt är skrivet. 
Det är möjligt att vi får se mer av hyresgästanpassningar på spekulation i framtiden, då det går 
mer och mer mot att kontorsmarknaden är målgruppsfokuserad. Att fastighetsägarna har blivit 
mer målgruppsfokuserade ser vi tydligt på de områden där koncept har utvecklats. Exempelvis i 
Kista där ICT-företagen är framträdande, i Hagastaden där life science-företag kommer att 
dominera och i Biblioteksstan där mestadels finans- och advokatbolag har etablerat sig. Ju 
vanligare det blir med konceptområden för kontorslokaler, desto mer kan tänkas att 
fastighetsägarna vågar anpassa på spekulation för att stärka sitt erbjudande och skapa ännu 
starkare dragningskraft till lokalerna.  
 

5.9.2 Hypotes 2 
 

Vi förväntar oss att det är gemensamt för alla intervjuobjekt att anpassa och 
marknadsföra sina kontorslokaler som hållbara och miljövänliga, exempelvis att 
erbjuda gröna hyresavtal.  Anledningen till detta är att det finns ett utbrett fokus 
på hållbarhetsfrågor, och att det är ett krav från många hyresgäster. Detta är en 
POP, det vill säga point-of-parity, för dessa fastighetsbolag. 

 
Samtliga intervjuobjekt arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor i varierande utsträckning. Som 
fastighetsägare anser många att de har ett stort ansvar när det kommer till dessa frågor då 
fastigheter har en stor miljöpåverkan. För några år sedan pratades det inte om hållbarhet, utan 
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endast om miljöfrågor. “Miljövänlig” var de som använde rätt lim under mattan och 
källsorterade på kontoret. Sedan myntades begreppet hållbarhet, och det lades större fokus på 
helheten. Energiförbrukningen blev ett aktuellt ämne, och fastighetsbolagen började inse att de 
både kunde spara pengar och bidra till ett mer hållbart samhälle om de blev mer energieffektiva. 
Idag har begrepp som social och ekonomisk hållbarhet myntats, och miljöarbetet handlar mer om 
att bidra till ett bättre samhälle. Magnus Källgren från AMF Fastigheter sa i intervjun: [MK2] 
“Det börjar bli så att man ser hållbarhet utifrån tre aspekter; dels det miljömässiga, det ska 
vara ekonomiskt hållbart och även socialt hållbart”.  
 
Många av fastighetsbolagen använder miljö- och hållbarhetsfrågan som en 
marknadsföringsstrategi, där de trycker tydligt på hur många gröna avtal de har, hur många 
miljöcertifieringar eller hållbarhetsredovisningar de har. Vasakronan använder detta ämne som 
en av sina största marknadsföringsstrategier. Hufvudstaden arbetar även de med miljö- och 
hållbarhetsfrågor men de marknadsför det inte på samma sätt. Eva-Lotta Lundberg från 
Hufvudstaden sa i intervjun: [ELL2] ”Vi har alltid jobbat med hållbarhet och legat i framkant 
länge. Däremot har vi inte det som motor, som till exempel Vasakronan”.  
 
Anledningen till att vissa bolag marknadsför detta intensivt medan vissa inte gör det tror vi har 
att göra med vilken typ av kund som vill nås. Hufvudstaden marknadsför andra saker, till 
exempel exklusivitet, för att nå en särskild kundgrupp som inte attraheras lika starkt av 
hållbarhetsarbetet. Dag Wirdenius från Atrium Ljungberg förklarade: [DW2]”Det är ett 
hygienkrav för att vara professionell. När man frontar en kund är det skönt att kunna säga att vi 
står för detta, vi kan erbjuda det här och att vi jobbar med att sänka hyresgästens kostnader, för 
det är ofta det det handlar om”. Vi tror att det är många bolag som tänker i dessa banor, det är 
ett hygienkrav och ett måste för att vara aktuell på fastighetsmarknaden att arbeta med 
hållbarhetsfrågorna. Även Henrik Wirell från Diligentia nämnde detta: [HW2] “I någon mening 
är det så att har man inte en grön profil kanske man blir bortsorterad och passar inte in på 
kriterierna som hyresgästerna har”. Från Fastighetskontorets sida handlar det mer om politiskt 
satta mål, och enligt Isabella Andersson går det inte att jämföra dem med de privata bolagen. 
Hon sa i intervjun: [IA2] “Det är mer miljöfokus här än på den privata sidan, men med ett helt 
annat syfte”.  
 
Gröna hyresavtal erbjuds av samtliga intervjuade fastighetsbolag i olika utsträckning, och är 
något som kommit mer och mer de senaste åren. Newsec har dock en väldigt liten andel sådana 
avtal, kanske kan detta bero på att det är ett konsultbolag. Bengt Säberg från Newsec sa i 
intervjun: [BS2]” Vi håller på med något som kallas för gröna projekt och även gröna avtal, som 
finns i periferin, men detta styrs oftast av kunden det vill säga fastighetsägaren”. Detta skiljer 
sig märkbart från exempelvis Fabege: [LO2] ”Det är nästan är en självklarhet för alla 
hyresgäster att välja gröna hyresavtal”. Även Vasakronan har en stor andel gröna hyresavtal 
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med sina hyresgäster: [PT2] “Vi var först med gröna hyresavtal, och det var inte för att någon 
kund efterfrågade det. Vi ville testa konceptet och nu förtiden vill nästan alla ha det, Vasakronan 
har ett tusental sådana avtal”.  
 
Eftersom gröna hyresavtal är ett samarbete mellan hyresgäst och hyresvärd, är det inte bara upp 
till fastighetsägaren att bestämma hur många som ska teckna ett sådant avtal. Vissa målgrupper 
verkar efterfråga gröna hyresavtal mer än andra, och de fastighetsägare som arbetar mindre med 
gröna hyresavtal har förmodligen inte särskilt stor efterfrågan av dessa hos sina hyresgäster. Vi 
tror dock att ju mer medvetna hyresgästerna blir om den egna verksamhetens hållbarhetsarbete, 
desto viktigare kommer det även att bli att sitta i en hållbar lokal. Därför kan vi komma att se 
fler tecknade gröna hyresavtal hos fastighetsbolagen i framtiden.  
 
Slutligen kan det konstateras att alla de intervjuade fastighetsbolagen arbetar med miljö- och 
hållbarhet, men det varierar mellan bolagen hur mycket de visar att de jobbar med detta. 
Gemensamt för intervjuobjekten är att attributen miljö- och hållbarhet är en del av 
marknadserbjudandet. Att miljö- och hållbarhet har en central roll i marknadserbjudandet gör det 
till en POP, alltså point of parity, ett attribut som delas med flera av konkurrenterna. Hypotes två 
kan därför antas. Vi tror att det i framtiden kommer bli en nödvändighet för alla fastighetsbolag 
att visa att de aktivt jobbar med frågan för att hålla sig aktuell på marknaden.  
 

5.9.3 Hypotes 3 
 

Vi tror att Hufvudstaden anpassar sina kontorslokaler med exklusiva 
lokalattribut som riktar sig till high-end hyresgäster. Anledningen till detta är att 
deras fastigheter är belägna i de mest exklusiva områdena vilket lockar till sig en 
kundgrupp som efterfrågar särskilt påkostade kontorslokaler. Detta är en POD, 
alltså point-of-difference, för  Hufvudstaden. 
 

Att positionera sig på marknaden med fokus på sin produkt och hur den utformas är en vanlig 
marknadsföringsstrategi. Hufvudstaden som fastighetsbolag presenterar sitt varumärke med ord 
som prestige, paradgator, förnäma kvarter, framträdande hyresgäster, fastigheter med rik 
kulturhistoria, anrik atmosfär och så vidare. [ELL3] ”Vi har länge haft väldigt hög kvalité på 
våra lokaler och tagit ut hög hyra”. Eva-Lotta Lundberg sa även: [ELL3] ”Vi är mer exklusiva 
än andra fastighetsbolag, vi vill att det ska kännas exklusivt”.  På frågan om vilka branscher som 
efterfrågar Hufvudstadens kontorslokaler gavs följande svar: [ELL3] “Det är övervägande 
finans- och advokatfirmor som sitter hos oss”.  
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Detta bekräftar hypotesen om att Hufvudstaden anpassar sina kontor på ett sätt som attraherar ett 
visst segment av hyresgäster. Marknadserbjudandet till målgruppen är exklusiva kontorslokaler 
där det ofta läggs ner stora summor pengar. De har alltså funnit sin målgrupp dit de har riktat sitt 
erbjudande. Hufvudstaden positionerar sig som exklusiva, vilket skiljer sig från konkurrenterna. 
Därför är detta en POD, point-of-difference, ett attribut som starkt associeras med varumärket 
och differentierar bolaget från andra i branschen. Positioneringen har lyckats i det önskade 
kundsegmentet då dessa är villiga att betala de höga hyrorna för de lokaler som Hufvudstaden 
erbjuder.  
 

5.9.4 Hypotes 4 
 

Vi tror att AMF Fastigheter är de som arbetar mest med att utforma sina 
kontorslokaler utifrån särskilda koncept. Detta antas eftersom de marknadsför ett 
tydligt tema på till exempel projektet Urban Escape. Detta är en POD, alltså 
point-of-difference, för AMF Fastigheter. 

 
Att marknadsföra en helhet snarare än en särskild produkt är en strategi som AMF Fastigheter 
använder sig av för att hyra ut sina lokaler. Ett koncept innebär i sammanhanget att arbeta med 
kluster med likartade lokaler och hyresgäster i samma fastighet eller område. Detta kan vara en 
strategi för att differentiera sig. Att arbeta med att utveckla ett koncept och hålla fast vid det kan 
bli en POD för bolaget, om detta är något som är unikt för just dem. Marknadserbjudandet är att 
erbjuda en kontorslokal i ett kluster med ett tydligt koncept.  
 
Fördelen med tydliga koncept är att målgruppen får en stark önskan om att hyra lokal just där, då 
det innebär en fördel för dem som hyresgäst att sitta i ett område som stämmer överens med 
deras identitet. Lyckas fastighetsbolaget leverera denna fördel har positioneringen lyckats. Att 
AMF Fastigheter arbetar på detta sätt bekräftas av Magnus Källgren: [MK4] “Tobaksmonopolet 
till exempel, där har man riktat in sig på en typ av nisch med bolag, det gör vi till viss del här 
också [Urban Escape]. Här kommer vi satsa mycket på innovativa bolag, det betyder inte 
nödvändigtvis att det måste vara digitala bolag utan det kan vara bolag som upplevs som 
innovativa inom sin bransch”. Här uttrycker dem att de arbetar med nischer och målgrupp: 
[MK4]“Har vi ett tydligt koncept så har vi också en tydlig målgrupp”.  Enligt AMF Fastigheter 
kan detta vara unikt för dem: [MK4] “Möjligtvis är vi mer konceptualiserade än andra i 
branschen i vårt tänk i många områden till exempel på Tobaksmonopolet på Söder, Urban 
Escape och Mood. Vi erbjuder mer än ett kontor, det handlar väldigt lite om ytskikt, utan vi 
lyfter fram andra saker istället”.  
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Enligt ovanstående resonemang kan hypotesen bekräftas att AMF Fastigheter utvecklar 
konceptfastigheter. Dock framkom även att Atrium Ljungberg arbetar på liknande sätt: [DW4] 
”Hagastaden ska bli ett life science kluster där main fokus är läkemedelsbolag eller life science 
bolag, det vill säga allt som kopplas till hälsa”. Atrium Ljungberg har insett fördelarna med att 
ha liknande hyresgäster inom samma områden: [DW4] ”Först och främst tror jag att om man 
lyckas skapa ett kluster vill ju alla sådana bolag dit, det blir ett jättetryck och hyresnivåerna går 
uppåt. Det är bra för hyresgästerna, det är här de måste vara för att verka och synas. Det blir 
också lättare för oss med förvaltningen”. Det här kan innebära en ny trend för att attrahera sin 
målgrupp som vi troligtvis kommer få se mer av i framtiden. 
 

5.9.5 Hypotes 5 
 

Vi förväntar oss att samtliga hyresvärdar strävar efter att erbjuda ett mervärde 
utöver lokalen, exempelvis att utforma lösningar som sträcker sig utanför 
kontorets väggar. Anledningen till detta är att hyresvärdens roll har förändrats 
och utvecklats till att bli mer av en affärspartner till hyresgästen. Detta är en 
POP, det vill säga point-of-parity, för hyresvärdarna. 

 
Att positionera sig som “den bästa hyresvärden” strävar antagligen alla fastighetsbolag efter. Att 
då erbjuda mer än själva lokalen blir en viktig strategi. Detta kan vara att hålla koll på 
samhällstrender eller hyresgästernas faktiska verksamhet och vad de behöver och efterfrågar 
utöver ett funktionellt kontor. Exempel på detta har visats från empirin, då tillgänglighet och 
lyhördhet var ord som ofta återkom när det handlade om hyresgästsrelationer. AMF Fastigheter 
förklarar att [MK5] “Vi ser den här riktningen mot mer unika relationer, förstå bolagen. Vi 
måste komma närmare dem och de måste komma närmare oss för det är det enda sättet vi kan 
skapa en bra helhetslösning”. [PH6] “Vi har egen personal som jobbar med kunderna och vi 
bygger starka förvaltningsteam som kan möta kunden i alla frågor. Jag försöker träffa alla mina 
kunder minst en gång om året. Vi har alltid med oss tanken att ingen ska flytta från våra hus för 
att det var fel på hur vi var eller hur lokalerna var”. Här understryker de vikten av att vara nära 
sina hyresgäster. Detta håller Vasakronan med om. [PT5] “Om kunden gillar Vasakronan som 
hyresvärd kommer de stanna kvar och berätta mer om sig själva och sina behov. Det ger 
möjlighet för Vasakronan att hjälpa hyresgästen på vägen”. [PT5] ”Många gånger 
väljer nog kunden lokal efter hyresvärd, därför är det jätteviktigt”.  
 
På Diligentia är resonemanget detsamma: [HW5] “Som fastighetsägare som hyr ut 
kontorslokaler kan man inte ha en inställning att hyresgästen endast är någon som betalar hyran 
och att relationen slutar där. På kontorsmarknaden har hyresgästen ofta flera alternativ och kan 
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ganska enkelt flytta, så det gäller att man har en bra relation där hyresgästen känner att det är 
värt att stanna kvar och att de får valuta för pengarna”. 
 
Fabege menade att tillgänglighet är av stor vikt precis som att ha egen personal i stället för 
konsulter: [LO5] “Det är viktigt att vara tillgänglig och hela tiden ha en dialog samt vara nära 
hyresgästen på så sätt att man alltid har Fabeges personal som är ute hos kunderna, i stället för 
konsulter som kanske många andra bolag har”. Om konsulter anställs i stället för egen personal 
är det svårare att dra nytta av en affärsrelation. Atrium Ljungberg menade att egen personal är 
viktigt för att ta tillfället i akt och skapa nya affärer: [DW5] “Att bli en nära partner är viktigt då 
vi snabbt kan fånga upp andra affärer. Här blir word-of-mouth otroligt avgörande, det är viktigt 
för att hålla upp sitt varumärke”. 
 
Newsec menade att NKI-mätningar är ett bra sätt att undersöka relationerna till hyresgästerna: 
[BS5] “Generellt sett är relationerna bra, vi gör NKI-undersökningar där vi generellt sett ligger 
högt. Vi har kontaktpersoner hos respektive hyresgäst och man försöker hålla kontinuerliga 
möten och följa upp kundens önskemål på bästa möjliga sätt”. Bengt Säberg fortsatte: [BS5] 
”Med ganska enkla medel kan man hålla relationen bra, till exempel komma förbi med 
påskgodis på påsken eller bara fråga hur läget är. Då känner hyresgästen att de har synts och 
att de har märkts”. Hufvudstaden ligger också högt i NKI-mätningarna. [ELL5] “Vi jobbar 
också med kundnöjdhet, vi ligger i topp på NKI-undersökningar. Vi jobbar nära våra kunder, 
inte alla jobbar så idag. Där ligger vi bättre till”. Till skillnad från Newsec och Hufvudstaden 
har Fastighetskontoret inte alls höga NKI-värden: [IA5] ”Det finns ett enormt fokus på att 
förbättra våra NKI-värden. Vi har haft väldigt dåliga NKI-värden”. 
 
Det kan alltså konstateras att alla intervjuobjekten strävar efter att ha nära relationer med sina 
hyresgäster. Det är en viktig fråga för samtliga. Nära relationer och regelbunden kundkontakt är 
därför en POP som delas av alla intervjuobjekten. Som myndighet har Fastighetskontoret dock 
inte någon strävan efter att erbjuda ett mervärde utöver lokalen, till skillnad från de privata 
bolagen. Anledningen till detta tror vi kan vara att de, som tidigare nämnt, inte konkurrerar på 
marknaden på samma sätt som de privata bolagen. Med ovan sagt kan hypotesen inte bekräftas i 
sin helhet.  
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5.9.6 Hypotes 6  
 

Vi tror att Newsec inte kan styra över val av målgrupp av hyresgäster eftersom 
det är ett konsultbolag som arbetar på uppdrag av fastighetsägare. 

 
Vi förväntade oss att Newsec skulle styras mycket av fastighetsägarna som de arbetar för, men 
enligt Bengt Säberg har konsultbolaget stora friheter i deras uppgifter: [BS6] ”Vi bestämmer 
självständigt utifrån fastighetsägarens önskemål. Gällande hyresgäster kollar vi främst på 
kreditvärdigheter och hur betalningsstarka de är innan vi skriver avtal med dem. Kommer vi 
med en rekommendation till fastighetsägaren ska det mycket till för att denne ska säga nej”.  
 
Newsec har ingen uttalad hyresgästmålgrupp, utan det som styr vilken hyresgäst som får sitta i 
lokalerna Newsec förvaltar är hygienfaktorer och ekonomiska faktorer. Fastighetsägaren vars 
lokal Newsec förvaltar skriver sedan under avtalet och är den som har sista ordet. De flesta 
bolagen som Newsec förvaltar åt har sin verksamhet i andra branscher. Exempelvis kunden 
Alecta, ett livförsäkringsbolag, där förvaltningen av dess fastigheter har överlämnats till Newsec 
som är erfarna inom området. Det blir därför naturligt att Newsec, som har branschkunskaperna, 
vet vilka hyresgäster som är bäst lämpade i Alectas fastigheter och tar besluten som rör detta. 
Med detta som utgångspunkt kan hypotes fem förkastas. 
 

5.9.7 Hypotes 7 
 

Vi tror att Fastighetskontoret inte har någon uttalad målgrupp eller strategi 
eftersom det är en myndighet. 

 
De privata bolagen marknadsför sina lokaler på olika sätt för att nå fram på en konkurrensutsatt 
marknad. Fastighetskontoret är en myndighet, vilket innebär att de arbetar annorlunda. 
Fastighetskontoret positionerar inte sina kontorslokaler enligt Kotler och Kellers teori. De ska i 
stället verka för staden och stadens medborgare.  
 
På frågan om hur Fastighetskontoret skiljer sig från de privata bolagen gavs följande svar: [IA7] 
“Fastighetskontoret kan inneha en fastighet där många privata aktörer vill hyra, men då kan 
Fastighetskontoret hålla på lokalerna för att i stället kanske göra en skola där. Så vi drivs ju inte 
på samma sätt som privata bolag. I första hand ska vi se till att vi har fastigheter inom staden 
för stadens verksamheter”. Isabella Andersson utvecklade resonemanget: [IA7] ”Vi är en 
myndighet vilket gör att vi jobbar under två typer av rättsliga begräsningar. Det civilrättsliga 
som också de privata jobbar mot, men vi har dessutom KL [Kommunallagen]. KL väldigt strikt, 
vi som myndighet får inte särskilja eller inte gynna en enskild part. Det innebär att allt vi gör 
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måste vara helt transparent, vi kan exempelvis inte ge flyttbidrag, vi får inte gå in och ta 
kostnader för hyresspecifika åtgärder. Vi kan bara erbjuda skalet, inte interiör som är specifik 
för hyresgästens verksamhet.” De kan alltså inte, till skillnad från de privata bolagen, välja ut 
hyresgäster eller en specifik målgrupp: [IA7] ”Vi får inte särskilja någon. Vi kan inte ta parti för 
en hyresgästs verksamhet. Är det en hyresgäst som är intresserad av lokalen så går vi in och 
tittar på möjligheterna. Vi får inte lägga in någon värdering i våra uthyrningar. Vi ska finnas 
för alla kundgrupper, som politiska, ideologiska och religiösa inriktningar.”  
 
Vi kan alltså bekräfta hypotes sju. Anledningen till att de inte arbetar på samma sätt som de 
privata bolagen kan verka självklart då Fastighetskontoret är en myndighet utan kommersiella 
intressen. Dock erbjuder de samma produkt, kontorslokaler, till samma typer av hyresgäster. De 
är alltså verksamma på samma marknad men utan att ha några direkta konkurrenter. Isabella 
Andersson förklarade att deras kommersiella lokaler i princip aldrig är vakanta, och därför 
behöver de inte utforma varken lokalerna eller varumärket på något särskilt sätt för att locka 
hyresgäster. De har alltså ingen strategi för att positionera sig på kontorsmarknaden, och inte 
heller en målgrupp. 
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Hypotes POP/POD Privat bolag Myndighet Konsultbolag Utvärdering 
av hypotes 

1 POP 

AMF, Fabege, 
Vasakronan, 
Hufvudstaden, 
Atrium Ljungberg, 
Diligentia 

  Newsec 

 
 
Förkastas 

2 POP 

AMF, Fabege, 
Vasakronan, 
Hufvudstaden, 
Atrium Ljungberg, 
Diligentia 

Fastighets-
kontoret 

Newsec 

 
 
Antas 

3 POD Hufvudstaden   	  	  
 
Antas 

4 POD AMF Fastigheter   
	  	  

 
Antas till viss 
del 

5 POP 

AMF, Fabege, 
Vasakronan, 
Hufvudstaden, 
Atrium Ljungberg, 
Diligentia 

Fastighets-
kontoret 

Newsec 

 
 
Förkastas 

6       Newsec 
 
Förkastas 

7     
Fastighets-
kontoret 	  	  

 
Antas 

 
Tabell 2. Utvärdering av hypoteser 
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6. DISKUSSION 
 
Syftet med arbetet var att utreda hur olika fastighetsbolag positionerar sig på kontorsmarknaden 
för att nå sin målgrupp. Utifrån bakgrunden och teorin har sju hypoteser utformats. Metoden som 
har använts för att uppnå syftet och besvara hypoteserna är en fallstudie, där sju fastighetsbolag 
och en myndighet har intervjuats. 
 
Vi har valt att applicera empirin på Kotler och Kellers trestegsmodell om identifiering av 
referensram, POD:s och POP:s, samt ett brand mantra. Denna modell var mest relevant i fråga 
om att utreda hur ett fastighetsbolag utformar sitt erbjudande och intar en position på 
marknaden. I enlighet med modellen tillhör intervjuobjekten samma referensram, i det här fallet 
kontorsmarknaden. De flesta bolagen har gemensamma POP:s som ger fördelaktiga 
associationer och några av bolagen har även tydliga POD:s. De flesta av intervjuobjekten har ett 
”brand mantra” som ger en bild av deras verksamhet. Allt detta visar på att majoriteten av 
intervjuobjekten har förutsättningarna för att lyckas med sin positionering.  
 
Resultatet vi kom fram till var till stor del i linje med våra hypoteser. Gemensamt för de flesta 
fastighetsbolagen är att lägga stor vikt på miljö- och hållbarhetsfrågor, att sträva efter en nära 
relation med sina hyresgäster och att marknadserbjudandet är flexibla och välplanerade lokaler. 
En av de största skillnaderna som påvisades från intervjuerna var att många fastighetsbolag inte 
har någon målgrupp, medan vissa bolag arbetar med konceptfastigheter där målgruppen är 
väldigt tydlig. En ytterligare påtaglig skillnad finns mellan Fastighetskontoret och de privata 
bolagen, då myndigheten jobbar med helt andra syften och mål än de privata bolagen. Här är 
syftena och målen politiskt styrda och som statlig myndighet ska reglerna från de civilrättsliga 
lagarna, Kommunallagen och Lagen om offentlig upphandling följas. Den största skillnaden vi 
såg mellan konsultbolaget och de privata bolagen var hur de positionerar sig ur ett miljö- och 
hållbarhetsperspektiv. Att marknadsföra sig utifrån detta var av betydligt mindre vikt för Newsec 
än för de övriga bolagen, något som kan förklaras av att fastighetsägarna som Newsec har 
förvaltningsuppdrag hos bär det yttersta ansvaret för fastigheterna. 
 
För några av de intervjuade fastighetsbolagen finns det potentiella förbättringsområden. För att 
skapa en starkare profil på kontorsmarknaden, och differentiera sig gentemot konkurrenterna, 
kan Newsec, Fabege, Diligentia och Fastighetskontoret utveckla sin positionering. Första steget 
är att bestämma sig vilken deras målgrupp är, och sedan ta reda på vad målgruppen efterfrågar. 
Sedan är det betydelsefullt att identifiera en POD som inget annat fastighetsbolag har. Det är 
även viktigt att associeras med de POP:s som utmärker bolagen inom samma referensram, 
exempelvis att jobba med miljö- och hållbarhetsfrågor eller att vara engagerad i hyresgästernas 
verksamheter. 
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För att få ett pålitligare resultat hade fallstudien kunnat omfatta fler intervjuobjekt. Flera 
kommunala fastighetsbolag hade kunnat intervjuas för att få en bättre bild av hur de resonerar 
kring dessa frågor i den offentliga sektorn. Även hyresgäster hade kunnat intervjuas för att få en 
bild av deras uppfattning av fastighetsbolagen i fråga. På så sätt hade vi kunnat avgöra om 
fastighetsbolagens strategier är framgångsrika och om deras positionering har lyckats. 
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7. SLUTSATS 
 
Vi kan konstatera att Hufvudstaden, AMF Fastigheter och Atrium Ljungberg är de 
fastighetsbolag som är mest målgruppsfokuserade av intervjuobjekten. Dessa bolag har därför en 
tydligare positionering på kontorsmarknaden än de övriga, med bland annat konceptfastigheter 
och distinkta lokalattribut. Här utmärker sig Hufvudstaden särskilt med en tydlig POD inriktad 
mot exklusiva kontorslokaler. Fastighetskontoret har ingen uttalad målgrupp och inte heller 
någon positionering på marknaden eftersom de inte konkurrerar på lokalmarknaden på samma 
sätt som de privata bolagen. Av empirin framgick att den vanligaste POP:en är positionering 
utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Detta är något som alla fastighetsbolag gör i 
varierande utsträckning. Att satsa på ett nära samarbete med sina hyresgäster är också något som 
alla bolag strävar efter. Dock kan vi fastslå att majoriteten inte har en tydlig strategi för sin 
positionering på kontorsmarknaden, och inte heller en tydlig målgrupp. I framtiden tror vi att fler 
fastighetsbolag kommer fokusera på mer precisa målgrupper och utforma sitt erbjudande särskilt 
anpassat till dessa. Produkten kontorslokal kan också tänkas komma att likna erbjudandet för 
traditionella produkter exempelvis bilar. För privata fastighetsbolag innebär detta att en tydligare 
positionering blir nödvändigt för att hålla sig konkurrenskraftig.   
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Fastighetskontoret (2015-04-08)  Om fastighetskontoret, Hållbara fastigheter, Fackförvaltningar 
http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Fastighetskontoret/fsk/Om-fastighetskontoret/ 
http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Fastighetskontoret/Hallbara-fastigheter/ 
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Fackforvaltningar/ 

 
Fastighetsvärlden (2015-04-02) 50 största fastighetsbolagen 

http://www.fastighetsvarlden.se/insyn/topplistor/50-storsta-fastighetsbolagen/) 
 
Hufvudstaden (2015-04-08) Om oss 

http://www.hufvudstaden.se/Om-oss/ 
 
Newsec (2015-03-29) Fastighetsägare & Investerare 

http://www.newsec.se/tjanster/forvaltning/fastighetsagare--investerare/ 
 

Sallnäs, E-L. (2015-05-28) Beteendevetenskaplig metod Intervjuteknik och analys av 
intervjudata 

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1630/Intervjuteknik07.pdf 
 
Åsberg, P. (2015-04-10) Positionering 

https://www.kth.se/polopoly_fs/1.221848!/Menu/general/column-
content/attachment/brandpositioning%20HAND%20OUT.pdf 

 

8.3 Muntliga källor 
 
AMF Fastigheter: Intervju med Magnus Källgren och Per Helgeson 2015-04-14 
 
Atrium Ljungberg: Intervju med Dag Wiredius 2015-04-22 
 
Diligentia: Intervju med Henrik Wirell 2015-04-24 
 
Fabege: Intervju med Lennart Olsson 2015-04-23 
 
Fastighetskontoret: Intervju med Isabella Andersson 2015-04-22 
 
Hufvudstaden: Intervju med Eva-Lotta Lundberg 2015-04-24 
 
Newsec: Intervju med Bernt Säberg och Jukka Avara 2015-04-28 
 
Vasakronan: Intervju med Per Thiberg 2015-04-22 
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9. BILAGOR 
 

9.1 Intervjuguide 
 
1) Finns det en klar strategi för hur och när en hyresgästanpassning ska göras?   
 
2) Händer det att ni anpassar en lokal innan skrivet kontrakt i syfte att attrahera en specifik 
hyresgäst? 
 
3) Vilka hyresgäster har ni idag i de fastigheter som ni förvaltar? Homogena hyresgäster eller 
mångfald av hyresgäster?  
 
4) Vad är det för faktorer som gör att ni väljer en specifik hyresgäst?  
 
5) Vad prioriteras – ”rätt” hyresgäst eller att få lokalen uthyrd så snabbt som möjligt?  
 
6) Är det en nödvändighet att visa att ni jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor, till exempel 
miljöcertifieringar och gröna hyresavtal, för att vara aktuell på marknaden idag?  
 
7) Gröna hyresavtal – hur stor andel av era hyresgäster väljer sådana avtal?  
 
8) Hur tror ni synen på miljö- och hållbarhetsfrågor har förändrats hos er de senaste åren?  
 
9) På vilket sätt anser ni att ni differentierar era kontorslokaler från konkurrenternas?  
 
10) Hur anpassar ni era lokaler för att få en viss profil? Speciella karaktäristiska drag?  
 
11) Hur skulle ni beskriva era relationer till era hyresgäster?  
 
12) Vad gör ni för att skapa och bibehålla denna relation till era hyresgäster?  
 
13) Varför kan det vara viktigt att ha en nära relation till sina hyresgäster? 


