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Sammanfattning 
 
Kandidatuppsats, Bygg och fastighetsekonomprogrammet vid Högskolan i 
Halmstad, vt 2009 
Författare: Thomas Lilja, Christian Wrangmo 
Handledare: Sven-Ola Carlsson 
Titel: Kameleontfastigheter – en uppsats om flexibilitet i lokaler 
 
Bakgrund och Problem: I dag lever vi i ett föränderligt samhälle där 
förutsättningarna för en lokal ändras oftare än det gjort bakåt i tiden. En lokal kan bli 
omodern när den inte är anpassad för nya sätt att arbeta. Samtidigt har människors 
arbetsmetoder förändrats, och idag krävs andra lösningar på ett kontors utformning 
eftersom många har en rörlig arbetsplats. Dagens lösningar måste även vara utrustade 
så att de ska kunna tillmötesgå morgondagens problem till minsta möjliga kostnad, 
och med minsta möjliga tidsåtgång. Vi som författat denna uppsats såg ett intressant 
ämne i hur morgondagens lokaler kan utformas, och vilka faktorer som kommer att 
påverka om det är motiverat att investera i flexibilitet. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att förklara vilka faktorer som avgör om det är 
motiverat att investera i flexibilitet i kommersiella lokaler. Uppsatsen beskriver även 
vad flexibilitet är och hur det kan uppnås samt hur fastighetsägare/förvaltare och 
hyresgäst kan arbeta tillsammans för att skapa effektiva och ändamålsenliga lokaler. 
 
Metod: Uppsatsen är framtagen med en deduktiv ansats och kvalitativ metod. Teori 
har insamlats från vetenskapliga artiklar, litteratur och handböcker och empiri har 
insamlats genom fyra stycken intervjuer med yrkesverksamma fastighetsförvaltare, 
lokalansvariga samt fastighetsförmedlare.  
 
Slutsats: Uppsatsen tar fram tre faktorer som gör det motiverat att investera i 
flexibilitet i kommersiella lokaler. Den första  faktorn är att framtidens arbetsplatser 
kommer att påverka beslutet. Nya arbetsmetoder kommer att skapa förändrade 
arbetsplatser, och en flexibel lokal kan på ett lättare sätt tillmötesgå förändringarna. 
Den andra faktorn är att fastighetsägaren/förvaltaren på ett enklare sätt kan 
effektivisera sina lokaler och skapa alternativa användningsområden. Den tredje är att 
hyresgäster värdesätter flexibla lokaler och därför kan flexibilitet i fastigheten 
förbättra kundrelationerna. Vidare tar slutsatskapitlet upp råd till branschfolket samt 
förslag till fortsatt forskning. 
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1.Inledning 
 

I detta kapitel presenteras  problembakgrund, problemdiskussion och val av 
problemformulering och syfte. Vidare diskuteras vilken målgrupp uppsatsen vänder sig mot 
samt uppsatsens bidrag. Kapitlet avslutas med en lista på definitioner. 

 

1.1 Problembakgrund 
 
En lokals utformning kan enligt Rondeau, Brown och Lapides (2006) ha stor 
betydelse för en organisations produktivitet och resultat. Olika verksamheter kräver 
även olika sorters lokaler. Sedan 1960 har produktlivscykeln och den ekonomiska 
livslängden för inredning och teknisk utrustning halverats, vilket innebär att 
organisationer måste vara flexibla i sina lokaler. Detta medför att lokalerna snabbt 
skall kunna möta hyresgästernas ändrade krav. De flesta lokaler är också byggda för 
återanvändning av efterföljande hyresgäster utan att större ombyggnationer krävs 
(ibid). Ineffektivitet i lokaler kan bero på att de inte är ändamålsenliga för den 
aktuella verksamheten (Löfvenberg & Oresten, 1996). En byggnad är ofta utformad 
efter de normer och förutsättningar som gällde när den byggdes. När verksamheten 
och normerna ändras blir anläggningen allt mer omodern eftersom lokalerna inte är 
anpassade efter det nya sättet att arbeta. Framtidens arbetsplatser kommer i högre grad 
än nu att vara anpassade efter människans behov menar Löfvenberg och Oresten 
(1996).  
 
En kunddriven organisation har kunskap om sina kunder samt utvecklar sina 
produkter och sitt lärande tillsammans med sina kunder (Högberg & Högberg, 1999).  
På lokalsidan skrivs långa kontrakt på tre till fem år vilket låser upp kunderna, det vill 
säga hyresgästerna under längre perioder. Detta ger fastighetsägaren/förvaltaren 
möjlighet att bygga upp kompetens och kunnande om kunderna och vilka processer 
som skapar värde för kunden. En kund som själv investerar i ombyggnad av sin lokal 
knyts fastare till lokalen och förvaltarens uppgift blir att hjälpa kunden att maximera 
nyttan av lokalen (ibid). 
 
Idag är arbetstiderna mer oregelbundna och gränsen mellan arbete och fritid suddas ut 
mer och mer. Teknisk utveckling gör det möjligt att arbeta på många olika platser 
vilket gör arbetssättet mer flexibelt (Pitt, 2008). Enligt Löfvenberg och Oresten 
(1996) påverkar den tekniska utvecklingen framtidens arbetsplatser. Information 
lagras på datoriserade nätverk vilket möjliggör distansarbete och flexiblare arbetstider 
och detta leder till att behovet av egna kontorsarbetsplatser på kontor minskar. En 
lokal som attraherar en mängd olika hyresgäster har också ett högre marknadsvärde 
(Rondeu et al, 2006). Flexibilitet kan alltså öka företagets avkastning på tillgången 
(ibid). 

1.2 Problemdiskussion 
Det är ingen hemlighet att vi lever i en värld i ständig förändring och dagens lösningar 
måste vara utrustade till att kunna möta morgondagens problem till minsta möjliga 
förändring och till minsta möjliga kostnad (Pratt, 1997). Eftersom fastigheter 
traditionellt sett är en oflexibel tillgång så behöver lokalansvariga ha metoder för att 
skapa flexibilitet (Gibson, 2000). Frågan är då hur lokaler kan skapas som kan möta 
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morgondagens problem? Gibson (2000) skriver att organisationer möter en miljö som 
ändras snabbt och som blir allt svårare att förutspå. Detta leder till kortare 
planeringshorisonter. Dessutom sker förändringar inom organisationen som vistas i 
lokalen, som till exempel nya ägare, nya produkter och fler, alternativt mindre antal 
anställda. 
 
Idag är teknisk utrustning ett viktigt redskap för många organisationer, men allt 
eftersom utvecklingen går framåt blir den tekniska utrustningen omodern i allt 
snabbare takt och den ekonomiska livslängden minskar (Rondeu et al, 2006). Steiner 
(2005) menar att den tekniska utvecklingen kommer att ses som en möjlighet i 
framtiden och kommer att skapa större arbetsflexibilitet. Nya arbetsmetoder dyker 
ständigt upp och påverkar vårt sätt att arbeta och röra oss på arbetsplatsen och att det 
blir vanligare att utföra arbetet på en annan plats än på arbetsplatsen (Kaczmarczyk, 
2004). Valet av arbetsmetod får därför en stor påverkan på ett företags behov av 
lokaler. Dessutom har medarbetarna ett stort inflytande vid utformningen av 
arbetsplatsen. Steiner (2005) menar att den fysiska arbetsplatsen är en av de tre 
viktigaste saker som anställda tar i beaktning när de ska ta ställning till ett jobb och 
eftersom arbetsplatsen också har en stor påverkan på produktiviteten hos de anställda 
är arbetsplatsens utformning mycket viktig. Hur kommer framtidens arbetsplatser att 
se ut och vilken betydelse kommer den tekniska utvecklingen ha för valet av 
arbetsmetoder? 
 
På grund av förändringar i omvärlden anser vi att det är givet att en lokals utformning 
kommer att ändras under verksamhetens gång, förändringarna kommer också att ske 
snabbare än det tidigare gjort. För att stödja verksamheten som bedrivs i lokalen 
behöver hyresgästen ha ändamålsenliga och effektiva lokaler. På grund av detta 
tycker vi att det skulle vara logiskt att bygga flexibla lokaler för att kunna möta 
framtidens förändringar. Hur ser det ut i verkligheten? Värdesätter hyresgäster och 
fastighetsägare/förvaltare flexibla lokaler? Vilka faktorer är det som avgör om man 
skall investera i flexibilitet? Vi är också intresserade av hur relationen mellan 
förvaltare och hyresgäst ser ut vid lokalanpassningar. Vi tror att det är viktigt att 
parterna har en bra dialog och arbetar åt samma håll. Denna dialog kan mynna ut i en 
win-win situation för hyresgäst och fastighetsägare/förvaltare, eftersom vi förmodar 
att en hyresgäst vill ha ändamålsenliga lokaler för att kunna tillgodose sin marknads 
behov och krav och fastighetsägaren/förvaltaren vill ha en flexibel fastighet för att 
snabbt kunna tillgodose sina nuvarande kunders ändrade behov och krav. Det är också 
logiskt att tänka sig att fastighetsägaren/förvaltaren vill ha möjligheten att snabbt och 
kostnadseffektivt kunna ta in en ny hyresgäst när en yta blir vakant. 
 
1.3 Problemformulering  

Vilka faktorer avgör om det är motiverat att investera i flexibilitet i 
kommersiella lokaler? 
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1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att förklara vilka faktorer som avgör om det är motiverat att 
investera i flexibilitet i kommersiella lokaler. Uppsatsen skall även beskriva vad 
flexibilitet är och hur det kan uppnås samt beskriva hur fastighetsägare/förvaltare och 
hyresgäst kan arbeta tillsammans för att skapa effektiva och ändamålsenliga lokaler. 

1.5 Målgrupp och bidrag 
Uppsatsen riktar sig mot fastighetsförvaltande företag och till hyresgäster. Eftersom 
hyresgästernas omvärld förändras i en allt snabbare takt behöver de metoder för hur 
de skall möta förändringarna. En förhoppning är att uppsatsen kommer att bidra till 
forskningen inom flexibilitet i kommersiella lokaler. Målet är att uppsatsen skall 
fungera som en inspirationskälla till yrkesutövande fastighetsägare/förvaltare samt till 
lokalansvariga hos hyresgäster. Det finns mycket kvar inom ämnet att utforska och 
därför finns en rad förslag till fortsatt forskning i slutsatsen. 

1.6 Uppsatsens disposition 
I kapitel ett behandlas inledningen av arbetet och i detta kapitel tar författarna upp 
bakgrunden till problemet samt redogör för problemställning och syfte med 
uppsatsen. Andra kapitlet behandlar den teori som samlats in och en redogörelse görs 
för aktuell litteratur inom området. Teorin indelas i fem teman: kunddriven 
fastighetsförvaltning, framtidens arbetsplatser, flexibilitet, lokalanpassningar samt 
värdering av flexibilitet. Detta har gjorts för att läsaren lättare skall få en god 
överblick över teorin. Tredje kapitlet i uppsatsen är analysen. I detta kapitel 
sammanförs insamlad teori och empiri och materialet jämförs och analyseras. I det 
fjärde och sista kapitlet redogörs för undersökningens slutsatser samt författarnas 
egna reflektioner och åsikter på resultatet. Längst bak redovisas tre bilagor i form av 
företagspresentationer, empiriska insamlingar och intervjuguide. Författarna har valt 
att lägga empirin som en bilaga då mycket empiri tas upp i analysen. Läsaren slipper 
genom detta mycket upprepning och ges en behagligare läsning. 

1.7 Definitioner 
Fastighetsägare = En juridisk eller fysisk person som äger en fastighet. 
Fastighetsförvaltare = En fysisk person eller företag som ansvarar för förvaltning 
och underhåll av en fastighet. Förvaltaren kan vara anställd av fastighetsägaren eller 
vara upphandlad av fastighetsägaren.  

I uppsatsen benämns ofta fastighetsägare och förvaltare som fastighetsägare/ 
förvaltare. Detta beror på att ansvar- och ägarsituationen ser olika ut i olika företag 
och därför har detta kombinationsord valts. 

Lokalansvarig = En av hyresgästen ansvarig person för hyresgästens lokalbestånd.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenteras val av metodologiskt tillvägagångssätt för att samla in och 
bearbeta information. Vidare diskuteras avgränsningar samt källkritik. 

 

2.1 Val av metod 
Problemformuleringen i denna uppsats har en kausal form och skall förklara vilka 
faktorer som avgör om det är motiverat att investera i flexibilitet i kommersiella 
lokaler. Jacobsen (2002) menar att det finns två utformningar av 
problemformuleringar, den deskriptiva och den kausala. Den deskriptiva 
utformningen beskriver en situation i ett urval av enheter vid en given tidpunkt eller 
utvecklingen över en tidsperiod. En kausal uppläggning har förutom ett beskrivande 
syfte även ett förklarande syfte (Ghauri & Gronhaug, 2005). Här skall undersökaren 
även se ett orsak-verkan samband och berätta hur en orsak leder till en viss efekt. Vi 
har valt den kasuala uppläggningen då den ger en djupare förståelse till det vi vill 
undersöka.  
 
För att besvara uppsatsens problemformulering behöver vi få fram detaljer ur 
begreppet flexibilitet i lokaler. Undersökningen kommer därför att fokusera på ett 
fåtal enheter och undersöka dessa i detalj och därför har en intensiv uppläggning valts 
till denna uppsats. Det finns två sorters upplägg, intensiv och extensiv (Jacobsen, 
2002). En intensiv uppläggning går in på djupet med några få enheter och syftet är att 
få en så fullständig bild som möjligt av ett fenomen eller en händelse. Motsatsen är en 
extensiv uppläggning som undersöker ett stort antal enheter för att få en så generell 
bild som möjligt av ett fenomen eller en händelse (ibid).  
 
Ghauri och Gronhaug (2005) menar att det finns två metoder för att dra slutsatser, 
deduktiv och induktiv metod. Genom induktion går vi från empiri till teori, det vill 
säga vi samlar först in empirisk information för att därefter förbättra den existerande 
teorin inom ämnet. Forskaren utgår ifrån ett antagande som han/hon testar och utifrån 
undersökningen drar en slutsats. Vid induktion blir resulterar undersökningen i en 
teori. I en deduktiv metod bygger undersökaren upp hypoteser på insamlad teoretisk 
information som sedan testas empiriskt för att slutligen accepteras eller avfärdas 
(ibid). Här är det viktigt att undersökaren visar hypoteserna i operationella termer, så 
kallad operationalisering för att visa hur informationen skall samlas in för att testa 
hypoteserna som är sprungna ur en del av insamlad teoretisk data (Bryman & Bell, 
2005). Ghauri och Gronhaug (2005) menar att en induktiv metod lämpar sig för 
kvalitativa studier medan en kvantitativ metod lämpar sig för kvantitativa studier. Vi 
har trots det valt en deduktiv metod till vår kvalitativa studie för att vi vid uppsatsens 
början ville sätta oss in i teorin som fanns om flexibilitet i kommersiella lokaler för att 
hitta tomrum i teorin som behövdes fyllas upp. Dessutom hade vi inte hade den 
kunskap om ämnet som krävdes för att kunna ställa de rätta frågorna till 
intervjupersonerna. Hade vi valt en induktiv metod hade detta troligtvis resulterat i att 
vi samlat in en mängd irrelevant information som hade varit svår att behandla. Vi 
menar att med en deduktiv metod har vi först kunnat samla in relevant teori för att 
utifrån dessa utforma ändamålsenliga frågor och därigenom samlat in relevant 
empirisk information som vi sedan analyserat och dragit slutsatser utifrån.  



Kameleontfastigheter                                                                  Lilja & Wrangmo 2009 
 

 
8 

Enligt Jacobsen (2002) kan forskaren välja mellan två metodansatser, kvalitativ och 
kvantitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen karaktäriseras av att insamlad information 
och analys uttrycks i ord och får en förståelse av en företeelse hos ett fåtal enheter 
(Bryman & Bell, 2005; Jacobsen, 2002). Den kvantitativa ansatsen samlar in data i 
form av siffror och är ofta deduktiv och kausal (Bryman & Bell, 2005). I kvantitativa 
undersökningar är forskare ofta intresserade av undersökningens genereliserbarhet, 
dvs huruvida undersökningens reslutat även är giltig för personer som inte ingår i 
undersökningen. Med hänsyn till att vi vill främja detaljrikedom och nyanser har vi 
valt en kvalitativ ansats och har genom deduktion från teorin byggt empirin på ett 
antal öppna intervjuer med ett urval av intervjupersoner. Ansatsen valdes för att vi 
ville samla in detaljerad information från ett fåtal enheter för att kunna förklara 
motiven till att investera i flexibilitet. En kvalitativ ansats anser vi vara den mest 
optimala ansatsen för att få fram ett svar på vår problemformulering och för att 
uppfylla syftet med uppsatsen.  

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Primärdata 
Primärdata är upplysningar som är insamlade direkt från personer eller grupper av 
personer (Jacobsen, 2002). Detta innebär att forskarna samlar in uppgifterna för första 
gången och går direkt till den primära informationskällan. Denna data erhålls genom 
att använda metoder som intervju, observation eller frågeformulär (Ghauri & 
Gronhaug, 2005; Jacobsen, 2002). I denna uppsats har vi valt öppna intervjuer för att 
samla in primärdata, eftersom vi tror att genom att träffa intervjupersonerna face to 
face är det lättare att skapa sig en helhetsuppfattning av hur de resonerar kring 
frågorna samt att det blir naturligare att ställa följdfrågor. Jacobsen (2002) berättar att 
i denna intervjuform finns inga begränsningar i vad uppgiftslämnaren kan säga och 
detta resulterar i en mängd data som skall analyseras av forskaren. Den öppna 
intervjun lämpar sig väl när relativt få enheter undersöks, när intresse finns för vad 
den enskilda individen säger samt hur denne tolkar och beskriver ett visst fenomen 
(ibid). Intervjuerna till undersökningen i denna uppsats grundar sig på en 
intervjuguide (se bilaga) som styr intervjuerna. Guiden har formulerats med hjälp av  
insamlad sekundärdata genom deduktion från teorin samt av frågor som behövs för att 
besvara problemställningen. Med hjälp av intervjuguiden har vi intervjuat fyra 
personer och sammanställt det material vi fått in i olika kategorier. Urvalet av 
intervjupersoner har skett genom diskussioner med handledare samt genomgång av 
företag inom fastighetsbranschen i Halmstad. De företag som har valts är inriktade 
mot kommersiell förvaltning. Vi har också valt att intervjua en fastighetsmäklare 
eftersom vi önskar en opartisk syn på problemet.  

Fördelen med primärdata är att de är insamlade för uppsatsen och forskaren kan 
därför undersöka intervjupersonernas attityder om ett aktuellt problem vilket 
sekundärdata inte kan. Dessutom kan forskaren få en förståelse för varför 
intervjupersonen tycker som han/hon gör (Ghauri & Gronhaug, 2005). Nackelen med 
insamling av primärdata är att det är tids- och kostnadskrävande samt att det kan vara 
svårt att hitta passande intervjupersoner som vill bli undersökta. Dessutom finns det 
en mängd faktorer som kan inverka på datans reliabilitet, till exempel om 
intervjupersonen är stressad, ovillig att svara på vissa frågor samt oengagerade 
(Ghauri & Gronhaug, 2005).  
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2.2.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är upplysningar som är insamlade av andra än forskaren. Fördelen med 
sekundärdata är att det är tid- och kostnadsbesbarande och hjälper forskaren att förstå 
och formulera det undersökta problemet (Ghauri & Gronhaug, 2005). Forskaren bör 
därför använda sig av sekundärdata tills den är tömd på relevant information och 
därefter gå över till primära datakällor. Det är dock viktigt att observera nackdelarna 
med sekundärdata, forskaren kan frestas att använda sig av sekundärdata just för att 
det är tid- och kostnadsbesparande. Informationen kan ha samlats in för ett annat 
ändamål och därför behöver datans reliabilitet undersökas (Ghauri & Gronhaug, 2005; 
Jacobsen, 2002). Om inte datan inte passar in på det aktuella problemet skall datan 
inte heller användas.  

Vi har samlat in sekundärdata genom att söka i databaserna Emerald och Abi-inform. 
Vi har använd sökbegreppen ”flexibility”, ”real estate”, ”facility management”, 
”facilities” och sorterat ut och bearbetat relevanta vetanskapliga artiklar. 
Vetenskapliga artiklar har tagits med för att skapa en vetenskaplig tyngd i uppsatsen 
och för att lyfta fram den senaste forskningen inom ämnet. Vi har också gjort 
litteratursökningar i biblioteksdatabasen Libris, i bibliotekskatalogen Hulda på 
Högskolan i Halmstad och på Halmstads Stadsbibliotek. Kurslitteratur från 
kandidatnivå i fastighetsekonomi har tagits med för att ge läsaren en pedagogisk och 
tydlig förståelse av ämnet. Författarna har även använt handböcker utgivna av 
Kommunförbundet.  

2.3 Analysmetod 
Syftet med uppsatsen är att förklara vilka faktorer som avgör om det är motiverat att 
investera i flexibilitet i kommersiella lokaler. Uppsatsen skall även beskriva vad 
flexibilitet är och hur det kan uppnås samt beskriva hur fastighetsägare/förvaltare och 
hyresgäst kan arbeta tillsammans för att skapa effektiva och ändamålsenliga lokaler. I 
analysen sammanförs teori och empiri. Vi har valt att använda oss av olika 
angreppsätt för att analysera texten. Kvale (1997) menar att den vanligaste formen av 
intervjuanalys är en användning av ad hoc av olika angreppssätt och tekniker för att 
kunna skapa en mening i analysen.  
 
För att kunna göra en analys utifrån vårt syfte har vi valt att bygga analysen på den 
modell som vi redogör för i kapitel fyra. Den går kortfattat ut på att testa en hypotes 
vi har om att fyra stycken faktorer, framtidens förändrade arbetsmetoder och 
arbetsplatser, effektivisering av lokaler, kundrelationer och ökat fastighetsvärde 
påverkar om det är motiverat att investera i flexibilitet i kommersiella lokaler. För att 
testa respektive faktor har vi utformat intervjufrågor som tillsammans utgjör en 
intervjuguide. De personliga intervjuerna gjordes med en diktafon. Intervjuerna 
skrevs ut ord för ord och materialet reducerades för att innehålla det mest relevanta. 
Därefter kategoriserades och strukturerades datan efter modellen i kapitel 4 för att 
kunna jämföra intervjupersonerna sinsemellan och vad som är skrivet i teorikapitlet. 

2.4 Källkritik 
Jacobsen (2002) menar att inga kvalitativa undersökningar är bättre än de data de 
lyckats samla in. Data kommer alltid ifrån en källa, exempelvis en uppgiftslämnare, 
en situation eller ett dokument och uppgifternas giltighet blir starkt beroende av dessa 
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källor. Som forskare bör vi därför alltid fråga oss om vi fått tag i de rätta källorna 
(ibid). Informationen från sekundärdata kan färgas och förvridas i högre grad än om 
informationen erhållits direkt från en förstahandskälla (ibid). Författarna till denna 
uppsats är medvetna om detta och beaktat detta vid valet av sekundärkällor. Därför 
har författarna använt sig av vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och handböcker. 
Handböckerna som är utgivna av Kommunförbundet riktar sig till kommunal 
förvaltning. Författarna anser ändå att de delar som tagits med i uppsatsen även är 
relevanta och tillämpningsbara förSamtliga intervjupersoner är yrkesverksamma inom 
fastighetsbranschen och har god erfarenhet inom området. Vi upplevde dock att det 
fanns skillnader mellan hur vissa begrepp tolkas i teorin och av yreksutövande 
praktiker. Detta resulterade i att intervjupersonerna inte kunde svara på vissa frågor 
eller att de missförstod frågan och svarade på något annat. 

2.5 Avgränsningar 
Det som kommer att avhandlas i denna uppsats är lokalanpassningar i privatägda 
kommersiella lokaler som inhyser butiker och kontor. Uppsatsen kommer att belysas 
utifrån fastighetsägarens/förvaltarens och hyresgästens perspektiv. 
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3. Teori 
 

I detta kapitel presenteras den teori som samlats in för att besvara problemställning och 
syfte. Kapitlet har delats in i fem olika teman: kunddriven fastighetsförvaltning, framtidens 
arbetsplatser, flexibilitet, lokalanpassningar och värdering av flexibilitet.  

 

3.1 Kunddriven fastighetsförvaltning 
Fastighetsägande innebär att ägaren i någon form förväntar sig avkastning på gjord 
investering (Sääf & Alvebro, 2008). Avkastningen är i form av årlig vinst eller 
förväntad värdestegring vid en framtida försäljning. Vid förvaltning av kontorslokaler 
måste fastighetsägaren/förvaltaren ständigt vara vaksam på hyresgästernas behov och 
förändrade tillvaro samt att aktivt arbeta med att hyra ut vakanta lokaler. 
Fastighetsägaren/förvaltaren måste därför vara engagerad och ha nära kontakt med 
hyresgästerna. Vid förvaltning av köpcentrum är detta extra viktigt då hyran ofta är 
bestämd utifrån hyresgästens omsättning (ibid).  
 
Det förväntas att ju nöjdare en kund är desto mer sannolikt är det att kunden kommer 
tillbaka till samma leverantör nästa gång ett köp blir aktuellt eftersom en nöjd kund 
även förväntas vara en lönsam kund (Söderlund, 1997). I 
marknadsföringssammanhang är det nästan en självklarhet att en lång relation är bra 
för alla parter och att de flesta relationer tar slut på grund av slarv eller ointresse 
(Högberg & Högberg 2000). För kommersiella lokaler skrivs ofta kontrakt på lång tid, 
ofta tre till fem år och detta låser upp en hyresgäst som har svårt att bryta kontraktet 
under perioden. Det ger fastighetsägaren/förvaltaren möjlighet att bygga upp 
kompetens om hyresgästens värdeskapande processer (ibid). En kundrelations 
livslängd påverkas huvudsakligen av kundtillfredställelse men relationens livslängd 
kan även bero på kundens lojalitet mot företaget (Storbacka, 2000).  
 
Kundtillfredställelse är ingen garanti för lojalitet och Storbacka (2000) skriver att 
75% av kunderna byter leverantör trots att de är nöjda eller till och med mycket nöjda 
med sin nuvarande leverantör. Det som påverkar deras lojalitet är priset eller att en 
konkurrent erbjuder nya möjligheter. Av tradition har lojala kunder antagits vara mer 
lönsamma än andra. Om ett företag arbetar med kunden finns goda förutsättningar att 
leverantör och kund gemensamt kan komma överens om vad som är rätt (Ljungberg 
& Larsson, 2001). Ett samarbete underlättar förståelse och om kunden ses som en 
partner i ett ömsesidigt förhållande är det lättare att uppnå ”win-win” situation och 
erhålla kundens lojalitet. Det gäller även att arbeta med rätt kunder eftersom alla 
kunder inte är lika värdefulla. Det är framför allt viktigt att hitta och behålla de 
kunder som är lönsamma. En lönsam kund motiveras med hjälp av strategier, 
konkurrensförhållanden, marknad, lönsamhet och framtidsförväntningar. Att arbeta 
med kunden innebär att kunden och leverantören skapar gemensamt värde (ibid). 

3.2 Framtidens arbetsplatser 
Nya arbetsmetoder har gett människor möjligheten att ta arbetet ifrån den fysiska 
arbetsplatsen eftersom många arbetsuppgifter i princip kan utföras på vilken plats som 
helst. Kunskapsöverföringar mellan människor, antingen via formella eller informella 



Kameleontfastigheter                                                                  Lilja & Wrangmo 2009 
 

 
12 

möten, kommer i framtiden att ske via tekniska hjälpmedel, som då kommer att utgöra 
ett företags tillgångar menar Steiner (2005). Kaczmarczyk (2004) anser att 
arbetsplatsen i sig förändras och att människor har börjat arbeta med andra metoder 
och konstellationer. Han menar att genom att utveckla alternativa arbetsmetoder som 
exempelvis hemarbete kan organisationen som vistas i lokalen spara mycket resurser. 
Det måste dock nämnas att införandet av alternativa arbetsplatser för att spara yta 
endast är framgångsrikt om det leder till förbättringar eller i alla fall inte försämringar 
i medarbetarproduktivitet, medarbetartillfredsställelse och engagemang. 
 
The British council for offices identifierade år 2004 fyra nyckelfaktorer som formar 
arbetsplatser och hur dessa ytor används (Steiner 2005).  

1. Personer – Den framtida arbetskraften kommer i framtiden att vara en 
drivande faktor vid alla typer av kontorsutformningar. 

2. Plats – Kontors geografiska lokalisering kommer även i framtiden att vara 
viktig men användningsområde och design kommer att vara viktigare. 

3. Förvaltnings- och arbetsstilar – Förvaltningen måste anpassas till en 
snabbrörande ”idébaserad” omgivning och fungera tillsammans med en allt 
mer mobil arbetskraft. Traditionella riktmärken, som till exempel 
organisationskartor, arbetstitlar och kostnad per anställd kommer inte längre 
att påverka ett kontors utformning. 

4. Teknologi – Den tekniska utvecklingen kommer att ses som en möjlighet och 
skapa större arbetsflexibilitet.  

 
European facility executives har också arbetat fram fyra sammanlänkade teman som 
ska bestämma framtidens arbetsplatser (Steiner 2005). 

1. Arbetsomgivningar – Det är beräknat att ca 45 procent av all personal på ett 
kontor kommer att arbeta hemifrån minst en dag i veckan, och att en tredjedel 
av personalen inte kommer att ha någon speciell arbetsplats. 

2. Individuella arbetsplatser – Den individuella arbetsplatsen förväntas krympa 
tillsammans med all annan yta som är avsedd för individuellt arbete. 

3. Grupparbetsplatser – En ökning av grupprelaterade arbetsplatser kommer att 
ske i takt med att de individuella arbetsplatserna minskar och kommer ta upp 
till 40 procent av alla arbetsyta.  

4. Teknologi – Teknologin kommer att öka i användning för att stödja 
distribuerat samarbete. Verktygen kommer att vara mjukvara för 
gruppsamarbete i virtuella miljöer samt mjukvara för arbete i databaser. 

 
Enligt Steiner (2005) hjälper en effektiv arbetsplats till att attrahera och behålla den 
rätta personalen. Den fysiska arbetsplatsen är en av de tre viktigaste saker som 
anställda tar i beaktning när de ska ta ställning till ett jobb. Arbetsplatsen har också en 
stor påverkan på produktiviteten hos anställda (ibid). 

3.3 Flexibilitet 
Pratt (1997) skriver att vi lever i en snabb föränderlig värld och att vi måste ha snabba 
fötter. Att ha möjlighet att förändra sig tids- och kostnadseffektivt innebär att vi måste 
använda oss av lösningar som är så enkla som möjligt och investera i dem så lite som 
möjligt. Dagens lösningar måste vara utrustade att möta morgondagens problem till 
minsta möjliga förändring och till minsta möjliga kostnad (ibid). 
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3.3.1 Flexibilitetens nödvändighet 
Fastigheter är traditionellt sett en oflexibel tillgång och därför behöver lokalansvariga 
hitta metoder för att skapa flexibilitet i en värld som värderar flexibilitet som en viktig 
egenskap (Gibson, 2000). Olika typer av flexibilitet behövs vid olika situationer och 
lokalansvariga måste förstå vilken typ av flexibilitet som är viktig i det aktuella fallet. 
Det finns mängder med anledningar till varför flexibilitet har blivit så viktigt (ibid). 
För det första möter organisationer en miljö som ändras snabbt och som blir allt 
svårare att förutspå vilket leder till kortare planeringshorisonter. Den andra 
anledningen är osäkerheten med pilotprojekt. Lyckas pilotprojektet kommer 
expansion att ske medans ett misslyckande leder till avveckling. Detta ställer till 
problem för lokalansvariga som måste kunna tillföra ytterligare yta eller hitta en 
alternativ användning för ytan som inte behövs (ibid). För det tredje så pågår det 
ständigt en förändring i företagen som vistas i lokalerna, det vill säga förändringar i 
hur företaget bedrivs och vilka kärnprodukterna är. Antalet anställda i 
organisationerna ökar och minskar ständigt på grund av att företag använder sig av 
deltids- och projektanställda. Det är inte heller säkert att fast anställda som arbetar 
heltid har en egen arbetsplats. Den elektroniska utvecklingen ställer också nya krav på 
arbetsuppgifterna som kontoret måste klara av (ibid). Rondeu et al (2006) skriver att 
sedan 1960 talet har förändringstakten gjort att inredningens produktlivscykel (PLC) 
har gått från åtta år till fyra år och tekniska produkters PLC har gått från fyra år till 
två år. Detta medför att varu- och serviceföretag måste vara flexibla i sin 
lokalplanering för att kunna anpassa sig till nya produktionsmetoder, designer och 
volymer. Den fjärde anledningen Gibson (2000) nämner är att sammanslagningar och 
uppköp av företag blir vanligare vilket gör att företag måste ta beslut vilka personer 
som skall jobba kvar, vilket namn som skall användas och vilken organisationskultur 
som skall anammas. Detta skapar oanvända ytor som lokalansvariga måste hantera. 
Kostnaderna för att förändra lokalbeståndet kan på grund av detta bli ofantliga.  
 
Förutom dessa fyra situationer så sker förändringar av mindre strategisk karaktär som 
ändå är viktiga, exempelvis omflyttningar inom byggnaden. Organisationer är 
konstant under förändring och desto snabbare de kan förändras desto större chans har 
de att överleva (ibid). Fastigheters egenskaper gör att det är svårt att uppnå smidighet 
samtidigt som fastighetsmarknaden är ineffektiv och fastigheter kan inte handlas likt 
varor på varumarknaden. Lokalansvariga behöver ha kontroll över fysiska, 
funktionella och finansiella faktorer i fastigheten (ibid). 

3.3.2 Olika typer av flexibilitet 
Fysisk flexibilitet tas hänsyn till när en ny byggnad bedöms. En lokalansvarig 
bedömer hur den interna ytan kan användas och hur pelare, golv och tjänster i 
byggnaden är lokaliserade. Fysisk flexibilitet kan erhållas genom högre tak, golv som 
tål högre vikt, större utrymme mellan pelare och väggar samt mindre andel permanent 
personlig inredning och utrustning (Rondeu et al, 2006). Funktionell flexibilitet syftar 
till de aktiviteter som kan utövas på kontoret och vilka som kan platsa in i byggnaden 
(Gibson, 2000). Byggnader inte är konstruerade för att stödja dagens arbetsuppgifter 
utan är kvar i 1900-talets arbetsuppgifter. En annan aspekt av funktionell flexibilitet 
är behovet av att ytor designas så att individer och team kan flytta runt inom 
organisationen med minimal tid och kostnad. En lösning på detta är så kallad ”hot 
desking” vilket leder till att personer och inte kontoret flyttar. Finansiell flexibilitet är 
enligt Gibson (2000) behovet att hantera och reducera finansiell risk i alla 
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fastighetsbeslut. Denna typ av flexibilitet rör avtal och besittandet av ytan. På grund 
av den ökande förändringstakten behöver företag veta hur snabbt de kan avflytta 
byggnaden och vad det kostar. 
 
Gibson (2000) menar att lokalansvariga måste ta beslut när flexibilitet är nödvändigt 
och när det inte är nödvändigt. Flexibilitet kostar och om inte flexibilitet i byggnaden 
är nödvändig behöver det heller inte byggas in. Lokaler kan delas in i kärnlokaler och 
stödlokaler (Gibson, 2000). Kärnlokaler är i centrum för organisationens krav och 
detta är byggnader som organisationen behöver på lång sikt, vill investera i och ha 
hög kontroll på så att de kan anpassas allt efterson organisationen förändras. Dessa 
byggnader vill organisationen i regel äga eller ha långa kontrakt på. Här är funktionell 
flexibilitet, det vill säga möjligheten att ändra byggnadens användningsområde 
viktigast samt i viss mån fysisk flexibilitet (ibid). Den första nivån av stödlokaler 
återspeglar produkterna som tillverkas i lokalernas förändring i efterfrågan (Gibson 
2000). När efterfrågan är stor skall organisationen kunna möta den och samtidigt 
kunna minska kostnaderna vid minskad efterfrågan. Funktionell flexibilitet är 
viktigast för att lätt kunna öka respektive minska verksamhetens yta (ibid). Andra 
nivån av stödlokaler är av mycket kortsiktig karaktär. Här är finansiell flexibilitet 
viktigaste faktorn för att mycket snabbt kunna öka eller minska lokalen. Denna nivån 
är antingen specialistfunktioner eller andra aktiviteter med kortsiktig karaktär. 
Specialistfunktioner, exempelvis undervisning och träningsfunktioner används 
oregelbundet under året. Detta krav möts med hjälp av hotell, konferensanläggningar, 
universitet och liknande anläggningar. Andra aktiviteter med kortsiktig karaktär kan 
vara aktiviteter som förbereder inför en introduktion till en ny marknad och en mer 
permanent funktion (ibid). 

3.4 Lokalanpassningar 
Hyresgästen kommer att vilja göra förändringar i lokalen direkt vid inflyttning eller 
under hyresperioden (Rondeau et al, 2006). Det kan till exempel vara omlokalisering 
av personal, funktioner, väggar, dörrar och utrustning. Underhåll av skräddarsydda 
lokaler kan delas in i byggnadens grundsystem, som fastighetsägaren/förvaltaren står 
för och ett kundsystem, som hyresgästen står för. Dessa system klargör tydligt vems 
ansvar det är att göra vissa anpassningar och vem som står för kostnaderna (Bejrum, 
1999). Högberg & Högberg (2000) skriver att en fastighetsägare/förvaltare som 
tillhandahåller lokaler för olika ändamål reglerar i kontraktet vad som är företagets 
ansvar och vad som är hyresgästens ansvar. Gränsdragningen görs utifrån medvetna 
strategier, som till exempel att kunden själv investerar i ombyggnad av lokaler, vilket 
har en tendens att knyta kunden fastare till lokalen (ibid). 

3.4.1 Lokalresursplanering 
Löfvenberg och Oresten (1996) har arbetat fram en arbetsmodell för 
lokalresursplanering (LRP). Syftet är att skapa ett lokalbestånd som bidrar till högsta 
möjliga nytta för verksamheten till lägsta möjliga kostnad. Ineffektivitet i lokalerna 
kan bero på att de inte är ändamålsenliga. En anläggning eller byggnad är ofta 
utformad efter de normer och förutsättningar som gällde när de byggdes. När 
verksamheten och normerna ändras blir anläggningen allt mer omodern och lokalerna 
är därför inte anpassade efter det nya sättet att arbeta (ibid). Riktigt dåliga 
lokallösningar betyder att verksamheter får betala för utrymmen som egentligen inte 
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behövs. Löfvenberg och Oresten (1996) menar att hyresgäster fokuserar allt för 
mycket på att pruta ner hyran. Hyresgästen förbiser att undersöka vilka ytor som 
verkligen behövs och att effektivisera och anpassa dessa. Löfvenberg och Oresten 
(1996) menar att fastighetsägarna/förvaltarna idag tar på sig en del av kostnaderna för 
lokalanpassningen. LRP kan frigöra ca 15 % av lokalarean på kort sikt utan att 
kvaliteten i verksamheten försämras samt ytterligare 15% på lång sikt med hjälp av 
ombyggnad och vissa investeringar (ibid). LRP utförs i nära samarbete mellan 
hyresgäst och fastighetsägare/förvaltare och genomförs i tre steg: 

1. Lokalrevision - Se över nuvarande och framtida lokalbehov och vilka möjliga 
besparingar som är möjliga.  

2. Samplanering - Kombinera ihop aktiviteterna med lokalerna. Detta mynnar ut 
i en lokalresursplan.  

3. Lokalplanering - Generell modell för att planera förändringar i enskilda 
byggnader eller lokaler. Personalens medverkan och engagemang är viktigt då 
det rör arbetsmiljöfrågor. 

 
LRP är ett förbättrings- och effektiviseringsarbete som bör göras regelbundet, till 
exempel varje år och skall omfatta och engagera hela organisationen (Löfvenberg & 
Oresten, 1996). Genom att planera lokalresurserna regelbundet får organisationen en 
god överblick över hur tillgången och behovet av lokalresurser utvecklar sig. LRP ger 
kännedom vilka verksamheter som har för mycket eller för lite lokaler, var efterfrågan 
ökar eller minskar samt vilken typ av lokalresurser som efterfrågas. Hyresgästens 
ansvar och uppgift är att ta initiativ till att göra förändringar, planera framtida behov 
samt att följa upp lokalernas ändamålsenlighet och kostnader samt hur lokalerna 
påverkar kvaliteten i verksamheten är (ibid). Fastighetsägaren/förvaltaren ansvarar för 
att lokalbeståndet är utformat och anpassat efter verksamhetens behov och att den 
fysiska arbetsmiljön uppfyller ställda krav. Fastighetsägaren/förvaltaren ansvarar 
dessutom för att lokalerna är kostnadseffektiva.  
 
Kerns (1999) tycker att det är viktigt att fråga sig hur en lokal ska utformas så att den 
stödjer företagets strategiska syften. Han menar att en av de viktigaste 
konkurrensfördelarna är att serva kunden. Detta kräver ett nära samarbete med 
kunden. Det kostar fem gånger så mycket att skapa en ny kundkontakt än att göra 
samma försäljning till en existerande kund. Kerns (1999) menar att lokalerna är en av 
företagets mest synliga och kostsamma tillgångar. Därför är det viktigt att i framtiden 
skapa lokaler som: 

- Är skräddarsydda för att möta kunders behov 
- Är designade för att underlätta tidskoncentration 
- Är flexibla för att tillåta anpassningar för att möta snabba marknadsförändringar 
- Har möjlighet att snabbt rymma marknadens nya produkter 
- Sammanlänkar leverantörer, tillverkning och kunder 

3.5 Värdering av flexibilitet 
Fastigheter kan värderas till marknadsvärde eller avkastningsvärde. Marknadsvärdet 
är intressant vid en överlåtelsesituation medans avkastningsvärdet är av intresse under 
innehavstiden (LMV Rapport 2004). Den viktigaste faktorn för att bedöma priset på 
en kommersiell fastighet är läget vilket påverkas av fastighetens geografiska plats dels 
regionalt och lokalt (ibid). För att göra en korrekt bedömning av en fastighets värde 
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bör den besiktigas. I besiktningen bedöms byggnadens konstruktion och ytskikt 
samtidigt som byggnadens flexibilitet undersöks (ibid). 
 
Enligt Greden och Glicksman (2004) saknas en bra modell för värdering av 
flexibilitet i fastigheter. Den modell som de framför grundar sig på synsättet med 
realoptioner, vilka kan prissättas analogt med finansiella optioner. Den underliggande 
tillgången är nuvärdet av hyresnivån, risken är den årliga risken för hyresnivåerna, 
lösenpriset är renoveringskostnaden för flexibel yta respektive oflexibel yta samt 
lösendatum är sannolik tidpunkt för renoveringen. Flexibilitetens värde ligger i 
förmågan att förändra en yta till ett annat användningsområde. I ett exempel tar 
Greden och Glicksman (2004) upp ett bolag som har en fastighet för telekom-sevrar, 
men som snabbt kan ändras till kontorslokaler. Utvecklaren av fastigheten såg en 
möjlighet att ha en backup-strategi för sin fastighet och genom flexibilitet kunna sälja 
den som kontorsfastighet om telecombranchen plötsligt minskar kraftigt. Förändring 
är ett naturligt karaktärsdrag för en bebyggd miljö och därför behöver lokalansvariga 
vara väl insatta i företagets strategiska planering. När väl behovet av flexibilitet är 
identifierat är lokalansvarig ansvariga för att investera i de nödvändiga 
förändringarna. Det är också upp till dessa att besluta om flexibiliteten är värd att 
investera i. För att ta beslut om detta bör två scenarier beskrivas. Det första är att 
beskriva sannolikheten att osäkra händelser inträffar samt att sedan lista hur de osäkra 
händelserna skall mötas och vad detta skulle kosta. Två osäkerheter som nämns i 
modellen är kostnaden att anpassa lokalen i förhållande till att hyra en lokal samt vid 
vilken tidpunkt lokalbehovet inträffar (ibid). 
 
Gunnelin (2008) anser att det är uppenbart att värdet på en fastighet ökar om antalet 
användningsmöjligheter ökar och att fastighetsvärdet är lika med värdet i den 
nuvarande användningen plus optionsvärdet av möjligheten att ändra användningen. 
En låg anpassningskostnad representerar en högflexibel lokal som är lätt att anpassa.  
Bejrum (1999) säger att byggnader med stort alternativvärde kan tillåta ett större 
underhåll vid verksamhetsförändringar. Speciellt om dessa ombyggnader/ 
anpassningar ökar värdet på den nya användningen. Byggnadens läge, generalitet och 
flexibilitet är helt avgörande faktorer för att skapa alternativvärden. 

3.6 Sammanfattning av teori 
Fastighetsägaren/förvaltaren måste ständigt vara vaksam på hyresgästernas behov och 
förändrade tillvaro. Därför är det viktigt att fastighetsägaren/förvaltaren är engagerad 
och har nära kontakt med hyresgästerna (Sääf & Alvebro, 2008). För kommersiella 
lokaler skrivs ofta kontrakt på lång tid vilket ger fastighetsägaren/förvaltaren en 
möjlighet att bygga upp en kompetens om hyresgästens värdeskapande processer 
(Högberg & Högberg 2000). Ljungberg och Larsson (2001) skriver att om ett företag 
arbetar med kunden finns goda förutsättningar att leverantör och kund gemensamt kan 
komma överens om vad som är rätt och uppnå en win-win situation.  
 
Kaczmarczyk (2004) anser att arbetsplatsen i sig förändras och att människor har 
börjat arbeta med andra metoder och konstellationer. Han menar att genom att 
utveckla alternativa arbetsmetoder som exempelvis hemarbete kan organisationen 
som vistas i lokalen spara mycket resurser. The British council for offices 
identifierade år 2004 fyra nyckelfaktorer som formar arbetsplatser och hur dessa ytor 
används (Steiner 2005). Dessa är personer, plats, förvaltnings- och arbetsstilar samt 
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teknologi. Även European facility executives har arbetat fram fyra teman som ska 
bestämma framtidens arbetsplats, arbetsomgivningar, individuella arbetsplatser, 
grupparbetsplatser och teknologi. 
 
Hyresgästen kommer direkt vid inflyttning eller under hyresperioden att vilja göra 
förändringar i lokalen (Rondeau et al, 2006). Underhåll av skräddarsydda lokaler kan 
delas in i byggnadens grundsystem, som fastighetsägaren/förvaltaren står för och ett 
kundsystem, som hyresgästen står för. Dessa system klargör tydligt vems ansvar det 
är att göra vissa anpassningar och vem som står för kostnaderna (Bejrum, 1999). 
Ineffektivitet i lokaler beror ofta på att de inte är ändamålsenliga lokaler (Löfvenberg 
& Oresten, 1996). LRP är en arbetsmodell för att förbättra och effektivisera 
lokalbeståndet och skall göras i samarbete mellan fastighetsägare/förvaltare och 
hyresgäst. Modellen görs i tre steg: Lokalrevision, samplanering och lokalplanering. 
Genom att arbeta med modellen regelbundet får organisationen en god överblick hur 
lokalbeståndet matchar de lokalresurser som efterfrågas (ibid). 
 
Dagens lösningar måste vara utrustade att möta morgondagens problem till minsta 
möjliga förändring och till minsta möjliga kostnad (Pratt, 1997). Flexibilitet har blivit 
särskilt viktigt på grund av en mängd orsaker (Gibson, 2000). De viktigaste anses vara 
att organisationer möter en miljö som ständigt ändras och är svår att förutspå, 
osäkerheten med pilotprojekt, förändringar inom organisationerna som vistas i 
lokalerna och deras arbetsmetoder samt sammanslagningar och uppköp av 
organisationer blir vanligare. Olika sorters flexibilitet behövs vid olika situationer och 
det är viktigt för den lokalansvarige att förstå vilken flexibilitet som krävs i det 
aktuella fallet. Fysisk flexibilitet är kopplat till hur den interna ytan kan användas, det 
vill säga hur pelare, golv och väggar är lokaliserade (Rondeau et al, 2006). 
Funktionell flexibilitet syftar till vilka aktiviteter som kan utövas i byggnaden 
(Gibson, 2000). Finansiell flexibilitet är flexibiliteten i avtal och hur snabbt en 
organisation kan avflytta en byggnad (ibid). Lokaler kan också delas in i kärnlokaler 
och stödlokaler (ibid). Kärnlokaler räknar organisationen ha på lång sikt och skall 
kunna anpassas efter organisationens förändringar. Stödlokaler återspeglar efterfrågan 
på produkterna som organisationen producerar i lokalerna och det är därför viktigt att 
snabbt kunna öka respektive minska verksamhetens yta.  
 
Enligt Greden och Glicksman (2004) saknas en bra modell för värdering av 
flexibilitet i fastigheter. Den modell som de framför grundar sig på synsättet med 
realoptioner, vilka kan prissättas analogt med finansiella optioner. Flexibilitetens 
värde ligger i förmågan att förändra en yta till ett annat användningsområde. Gunnelin 
(2008) anser att det är uppenbart att värdet på en fastighet ökar om antalet 
användningsmöjligheter ökar och att fastighetsvärdet är lika med värdet i den 
nuvarande användningen plus optionsvärdet av möjligheten att ändra användningen. 
Enligt Bejrum (1999) är byggnadens läge, generalitet och flexibilitet är helt 
avgörande faktorer för att skapa alternativvärden. 
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4. Analysmetod 
 

I detta kapitel visas den modell som tagits fram för att kunna analysera de olika 
faktorer som vi tror motiverar att investera i flexibilitet. Vidare presenteras en 
operationalisering som systematiserar intervjufrågorna. 

 

Vi har utifrån teorin identifierat en hypotes om att följande fyra faktorer som påverkar 
om det är motiverat att investera i flexibilitet: Framtidens förändrade arbetsmetoder 
och arbetsplatser, effektivisering av lokaler, kundrelationer och ökat fastighetsvärde. 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 1. Faktorer för analys 
 
Framtidens förändrade arbetsmetoder och arbetsplatser – På grund av den 
tekniska utvecklingen och på grund av medarbetarna på arbetsplatsen kommer nya 
arbetsmetoder att skapas och personalen kommer inte längre att arbeta på samma sätt 
som tidigare. (Steiner, 2005). Kaczmarczyk (2004) menar att arbetsplatsen i sig 
förändras och att människor kommer att börja arbeta med andra metoder och 
konstellationer, till exempel hemarbete vilket reducerar lokalbehovet.  Vår hypotes är 
att en flexibel lokal kan möta framtidens förändringar snabbare. 
 
Lokaleffektivisering – Dagens lösningar måste vara utrustade för att möta 
morgondagens problem till minsta möjliga förändring och till minsta möjliga kostnad 
(Pratt, 1997). Ineffektivitet i lokaler beror ofta på att de inte är ändamålsenliga lokaler 
(Löfvenberg & Oresten, 1996). Vår hypotes är att flexibla lokaler kan skapa 
effektivare och mer ändamålsenliga lokaler. 
 
Kundrelationer – Fastighetsägaren/förvaltaren måste ständigt vara vaksam på 
hyresgästernas behov och förändrade tillvaro. Därför är det viktigt att 
fastighetsägaren/förvaltaren är engagerad och har nära kontakt med hyresgästerna 
(Sääf & Alvebro, 2008) Ljungberg och Larsson (2001) skriver att om ett företag 
arbetar med kunden finns goda förutsättningar att leverantör och kund gemensamt kan 
komma överens om vad som är rätt och uppnå en win-win situation. Vi tror att det är 
motiverat att investera i flexibilitet för att gynna kundrelationer. 

 

Effektivisering av 
lokaler 

Ökat fastighetsvärde 

Kundrelationer 

Förändrade arbetsmetoder 
och arbetsplatser 

Flexibilitet 
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Ökat fastighetsvärde – Gunnelin (2008) skriver att det är uppenbart att värdet på en 
fastighet ökar om antalet användningsområden ökar. Greden och Glicksmann (2004) 
skriver att det saknas en bra modell för att värdera flexibilitet i fastigheter. Vi tycker 
att flexibilitet borde ha en påverkande effekt på fastighetens värde och detta vill vi 
testa i en empirisk undersökning och analys.   
 

För att testa framtidens förändrade arbetsplatser och arbetsmetoder ställde vi 
följande frågor till respondenterna: 
 

1. Hur tror du att framtidens kontorsarbetsplatser kommer att se ut? 
 - Varför kommer det att se ut så? 
 - Vilka faktorer kommer att påverka utformningen? 
 - Hur påverkar utvecklingen ett företags behov av yta? 
 - Kommer lokalerna att vara större eller mindre i framtiden 
 
För att testa effektivisering av lokaler ställde vi följande frågor till 
respondenterna: 
 

1. Vilka faktorer avgör om lokalen är ändamålsenlig? 
2. När sker hyresgästanpassningar?  
3. Hur sker lokalanpassningsprocessen? 
4. Anser ni att det är nödvändigt att ha flexibla lokaler? 
5. Vilka faktorer är nödvändiga för att en lokal skall anses flexibel? 
6. Hur skapar ni flexibilitet i era lokaler? 

- För nuvarande hyresgäst? 
- För framtida hyresgäster? 

7. Finns det några skillnader i hur ni investerar i flexibilitet i kärnlokaler och 
stödlokaler? 

8. Är ni inblandade i lokalrevisioner? 
- Hur ofta görs de? 
- Vilka är inblandade?  
- Vems ansvar är det att göra revisionen? 

 
För att testa om flexibilitet gynnar kundrelationer ställde vi följande frågor till 
respondenterna: 
 

1. Vem betalar hyresgästanpassningarna?  
2. Hur långa kontraktstider har ni gentemot hyresgästerna? 
3. Vad gör ni under kontraktstiden för att skapa långsiktighet i era relationer med 

kunden? 
4. Värdesätter era kunder flexibla lokaler? 
5. Stannar hyresgäster som själva betalar en lokalanpassning längre? 

- Om ja, beror det på att de just betalat själva? 
- Om nej, finns det någon anledning till detta? 
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För att testa om flexibilitet ökar fastighetens värde ställde vi följande frågor till 
respondenterna: 
 

9. Tillför flexibilitet något värde för fastigheten?  
 - Vilka faktorer avgör flexibilitetens värde? 

10. Har ni någon modell för att bedöma flexibilitetens värde? 
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5. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska studien. Studien bygger på fyra 
intervjuer, en med en fastighetsmäklare, en med en lokalansvarig och två intervjuer med 
fastighetsförvaltare. 

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 
Rolf Brückmann, Industriförmedling SFS AB 
Rolf Brückmann var med och startade företaget industriförmedling SFS AB. Han har 
arbetat som fastighetsmäklare sedan 1971 och har tidigare förmedlat villor och 
bostadsrätter. Industriförmedling SFS AB är ett mäklarföretag som specialiserat sig på 
förmedling av industri-, kontors-, affärs-, & hyresfastigheter, förmedling av 
fastighetsbolag, hyresförmedling av industri-, kontors- & butikslokaler samt Jord & 
Skogsfastigheter. De har varit verksamma i 25 år och har hela södra Sverige som 
verksamhetsområde. På grund av att de är helt fristående från banker, 
finansieringsinstitut och fastighetsbolag kan de agera neutralt och opartiskt 
(www.industriformedling.se).  
 
Mats Lyberg, Tekniska avdelningen, Högskolan i Halmstad 
Denna intervju genomfördes med Mats Lyberg som är chef för Tekniska Avdelningen 
samt lokalansvarig för Högskolan i Halmstad. Tekniska avdelningen för Högskolan i 
Halmstad är hyresgäst och hyr lokaler av Alecta, Fragerus, HFAB och Varbergs 
fastigheter. Alectas fastigheter förvaltas av Aberdeen Property Investors. Tekniska 
Avdelningen hyr därefter ut lokalerna internt till Högskolans olika verksamheter 
(intervju med Mats Lyberg). Tekniska avdelningen har en ungefärlig hyreskostnad på 
65 miljoner kronor och en driftkostnad på cirka 10 miljoner kronor samt 
ombyggnadskostnader på 2 miljoner kronor per år. Den tekniska avdelningen ansvarar 
för reception, lokalplanering, lokalvård, vaktmästeri, upphandling, telefoni samt för 
säkerhetsfrågor (www.hh.se). 
 
Christer Jonsson, Aberdeen Property Investors 
Christer Jonsson är fastighetsförvaltare på Aberdeen Property investors i Halmstad 
som förvaltar fastigheter åt tjänstepensionsföretaget Alecta på Högskoleområdet i 
Halmstad. Aberdeen Property Investors är en internationell fastighetskapitalförvaltare. 
I Sverige har företaget 80 anställda och förvaltar kapital för ca 23 miljarder kronor. 
Företaget erbjuder professionell fastighetsförvaltning med totalansvar för fastigheter 
och hyresgästrelationer och hanterar både den ekonomiska och kommersiella 
förvaltningen av deras fonders och uppdragsgivares fastigheter 
(www.aberdeenpropertyinvestors.se). 
 
Håkan Carlsson, Crendo Fastighetsförvaltning AB 
Håkan Carlsson arbetar som förvaltare och är ansvarig för förvaltningsavdelningen på 
Crendo. Crendo Fastighetsförvaltning AB är ett Halmstadgrundat företag som utför 
förvaltningstjänster på entreprenad. Företaget är en avknoppning från det kommunala 
bolaget HFAB och startades år 2003 av bland annat Håkan Carlsson. Företagets 
kunder är privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, industri, kommun och 
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kommunägda bolag. Crendo äger själva inga fastigheter eftersom de anser att de inte 
ska kunna antas prioritera egenägda fastigheter framför sina kunders fastigheter. 

5.2 Framtidens förändrade arbetsplatser och arbetsmetoder 
Rolf Brückmann, Industriförmedling 
Generellt sett är kontorslandskap idag mer vanligt förekommande i storstäderna än i 
mindre städer där användandet av egna kontorsrum förekommer i större utsträckning. 
I Halmstad finns det enbart några få företag som använder sig av öppna 
kontorslandskap på sina arbetsplatser men det kommer att bli vanligare i framtiden. 
Brückmann tror att det är människans inställning till att sitta ensam eller tillsammans 
med andra som avgör utformningen av ett kontor. Den tekniska utvecklingen och hur 
mycket tid man tillbringar på kontoret och ute på fältet påverkar också arbetsplatsens 
utformning. Den mest extrema kontorsutformningen idag är att personalen på ett 
kontor har en egen hurts med sin egen arbetsutrustning och placerar sig på en plats på 
kontoret som för tillfället är ledig. Detta innebär att inga egna arbetsplatser erbjuds, 
utan medarbetarna delar arbetsplats men varandra och nyttjar efter behov. Brückmann 
tror att detta kommer att bli vanligare i framtiden då det inte är tillräckligt 
kostnadseffektivt att ha varsin arbetsplats i branscher där de anställda spenderar 
mycket tid utanför arbetsplatsen. Behovet av egna kontorsrum kommer dock alltid att 
finnas kvar eftersom vissa arbetsbefattningar alltid kommer att kräva en egen 
arbetsplats även i framtiden. Arbetsplatserna kommer att kunna effektiviseras med 
hjälp av den tekniska utvecklingen. Byggnaderna kommer att innehålla mer teknik 
och att det kommer ställas mer krav på teknisk prestanda från lokalerna. Det kommer 
heller inte finnas några kablar i framtiden och all elektrisk kommunikation kommer 
att ske trådlöst.  
 

Mats Lyberg, Tekniska avdelningen, Högskolan i Halmstad 
Lyberg tror att när det gäller framtidens arbetsplatser så kommer det att gå mot mera 
öppna arbetsplatser med kontorslandskap. Det kommer dock att vara svårt att driva 
igenom dessa förändringar på alla arbetsplatser. Han tror också att det kommer att bli 
vanligare med moduler, det vill säga standardiserade kontor med fast inredning som i 
stort sett kommer att se likadana ut överallt. På framtidens arbetsplatser kommer det 
att bli vanligare att använda skärmar som avdelare. Större hänsyn kommer även att tas 
till solljuset som ljuskälla samt ergonomi när lokaler utformas. Lyberg tror också att 
det alltid kommer att finnas behov av att ha sitt eget kontorsutrymme. På Högskolan i 
Halmstad tror han att lärare vill ha sina egna rum för att kunna ha enskilda 
diskussioner med studenter, medans det på de studentfria arbetsplatserna inom 
organisationen skulle fungera bra med öppna kontorslandskap om alla kom överens 
om att det är så de vill ha det. 
 

Christer Jonsson, Aberdeen Property Investors 
Jonsson tror att utvecklingen går mot mer gemensamma arbetsytor och att det som 
komplement finns separata konferensytor och tysta rum. Det kommer dock alltid 
finnas efterfrågan på egna stängda kontorsarbetsplatser. Jonsson berättar att det idag 
finns moderna arbetsplatser där anställda har sin egen hurts och sätter sig där det finns 
plats. I framtiden kommer arbetsplatserna ha mindre ytor per person på grund av 
företagets strävan efter att kostnadseffektivisera sina lokaler. Nyare lokaler är 
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generellt sett lättare att göra kostnadseffektiva än gamla lokaler eftersom de är mer 
planerade för effektivisering. 
 
Håkan Carlsson, Crendo Fastighetsförvaltning 
Carlsson märker att arbetsmetoderna på företagen som vistas i lokalerna blir mer 
flexibla. I framtiden kommer företagen inte ha rum stående för människor som nästan 
aldrig är inne. De anställda har sin egen hurts, där de har sina egna arbetsredskap och 
kan lika gärna jobba hemifrån eller ute på marknaden. Exempelvis om någon är 
sjukskriven eller mammaledig så ska inte ett rum stå tomt. Företagen kommer att tittar 
mycket på kvadratmetereffektivisering och att optimera ytor. Idag tittar vissa 
hyresgäster på sådant men det kommer att bli ännu mer vanligt i framtiden att se över 
sina ytor. Lokalens utformning kommer att beror på verksamhetstyp. Om 
verksamheten klarar av det så kan företaget ha väldigt mycket personal inom en liten 
yta. I framtiden kommer företag inte ha råd att betala för alltför stora och ineffektiva 
ytor. När det gäller butikslokaler menar Carlsson att många butiker har börjat titta på 
sin lageryta och försöka skapa kompakta lager eftersom lageryta är dyr att hyra. 
Tendensen är mindre lokaler, tätare leveranser och fokusering på att skapa mer 
attraktiv säljyta. Många företag vill inte heller ha för stora butiker. De ser över ytan 
för att skapa effektivare lokaler och lägre hyra. Carlsson tror även att 
kommunikationsbitarna kommer att bli viktigare. Företagets geografiska placering 
kommer att prioriteras och många kommer att föredra att ligga nära kommunikationer 
som tåg istället för att ligga mitt i centrum. Anledningar till detta beror på 
kostnadsfördelar. Det är också mycket trender i det här med hur man ska jobba, ibland 
skall personalen ha egna rum och ibland öppna landskap. Carlsson tror att 
utformningen kommer att vara mer öppen i framtiden eftersom det är mer flexibelt 
och verksamheter och avdelningar inom samma organisation kan snabbt ändras. 
Underhållskostnaderna minskar i ett öppet kontorslandskap eftersom visst underhåll 
på väggar och dylikt reduceras.  
 

Sammanfattning framtidens arbetsplatser och arbetsmetoder 

Brückmann * Öppna kontorslandskap, dock kommer alltid behov av egna 
kontorsarbetsplatser att finnas. 

* Teknisk utveckling påverkar arbetsplatsutformningen. 
* Teknisk utveckling möjliggör effektivisering. 

 
Lyberg * Öppna kontorslandskap om individerna trivs med det. 

* Kontoren kommer att bli mer standardiserade. 
 

Jonsson * Mer gemensamma arbetsytor med kompletterande 
konferensrum. 

* Mindre ytor/person pga kostnadseffektivisering. 
* Nyare lokaler är generellt lättare att effektivisera. 

 
Carlsson * Öppna gemensamma kontorslokaler för ett flexibelt arbetssätt.  

* Vanligare att arbeta utanför arbetsplatsen. 
* Optimera ytor. 
* Geografisk placering blir viktigare, kommunikationer blir 

viktigare än centrala lägen. 
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5.3 Lokaleffektivisering 
Rolf Brückmann, Industriförmedling 
Brückmann menar att bedömning om en lokal är ändamålsenlig beror på vilken 
bransch företaget befinner sig i, därför har han som förmedlare svårt att ge en 
definition av vad en ändamålsenlig lokal är för honom. Hyresgästanpassningar kan 
ske innan en kund flyttar in i lokalen samt under hyrestidens gång. När en kund har 
bestämt sig för ett visst läge och storlek på en lokal och har några alternativ att välja 
mellan lämnar kunden in en kravspecifikation till fastighetsägaren/förvaltaren. 
Kravspecifikationen anger de önskemål och krav som hyresgästen har för att flytta in i 
lokalen. Fastighetsägaren/förvaltaren lämnar ett förslag på hur mycket anpassningen 
kommer att kosta och vad hyran kommer att bli. Om kunden accepterar detta skrivs 
kontrakt och den faktiska anpassningen påbörjas. 
 
Hyresgästen ansvarar för att se till att lokalerna tillfredsställer de behov som de skall 
tillfredsställa. När förändringar i verksamheten skett och lokalen behöver anpassas för 
att möta förändringarna kommer hyresgästen med propåer till fastighetsägaren/ 
förvaltaren. Det vanliga är att om hyresgästen vill ha en förändring så får han eller 
hon själv stå för det antingen direkt eller via ett påslag på hyran. I vissa fall läggs 
avskrivningstiden längre än hyrestiden och avtal skrivs om att hyresgästen skall betala 
restvärdet. I vissa fall kan fastighetsägaren/förvaltaren ställa upp på att bekosta vissa 
förändringar om det gynnar fastighetsägaren/förvaltaren. Det kan till exempel vara 
förändringar som ökar omsättningen för ett hotell när hyresgästen betalar 
omsättningsbaserad hyra. 
 
Brückmann menar att det definitivt är en fördel för både hyresgästen och 
fastighetsägaren/förvaltaren om en ändring kan göras på lokalen. Detta är särskilt 
viktigt i en föränderlig värld. För att bedöma om flexibilitet är viktigt undersöks 
hyresgästens situation, krav och behov. Förändringstakten i branschen som 
hyresgästen ingår i är viktig, ju större förändringar i verksamheten desto större 
flexibilitet krävs. Dessutom påpekar Brückmann att företag försöker effektivisera sina 
lokaler vilket kräver mindre lokaler vilket leder till vakanta ytor. Då kan det vara 
viktigt för fastighetsägaren att ha alternativa lösningar, exempelvis flera toaletter och 
fikarum för att snabbt kunna ta in en ny hyresgäst utan större kostnader. I dagens nya 
byggnader byggs flexibilitet ofta in medvetet. I äldre befintliga byggnader är detta 
svårare på grund av byggnadens utformning med vatten och avlopp, hissar, entréer, el, 
tele och kablar. När det gäller stödlokaler är det extra viktigt med flexibilitet då en 
hyresgäst snabbt vill kunna öka eller minska sitt lokalinnehav vid ett minskat 
lokalbehov, till exempel vid en högkonjunktur. Då är det bra om mellanväggar lätt 
kan flyttas samt att ventilation och belysning även fungerar i större eller mindre 
utrymmen. Detta är viktigt att tänka på redan vid nyproduktion eller större 
ombyggnationer. 
 
På grund av att Brückmann är förmedlare är han av naturliga skäl inte delaktig vid 
lokalrevisioner. 
 
Mats Lyberg, Tekniska avdelningen, Högskolan i Halmstad 
En ändamålsenlig lokal för Lyberg är en lokal som kan tillgodose det behov som den 
är avsedd för och som är ljus, luftig och som har mycket kontakt utåt. Ett exempel är 
datasalar som han tror kommer att försvinna. Många studenter har egen bärbar dator 
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och i salarna sitter det allt mindre studenter. Dessa lokaler ses därför över och nya 
alternativa lösningar för lokalerna tas fram. En hyresgästanpassning görs när ett 
önskemål om en lokalförändring kommer från verksamheten. En utvärdering görs av 
önskemålet och om den ryms inom årets budget. Hänsyn tas även till om 
investeringens kostnad motsvarar nyttan med investeringen. Lyberg anser att de 
försöker vara flexibla i sitt arbetssätt i anpassningsönskemålen.  
 
Den faktiska anpassningen görs efter att den Tekniska avdelningens arkitekt sett över 
ritningarna på den aktuella lokalen och arbetat fram ett förslag på anpassningen. Alla 
projekt finansieras inte av Tekniska avdelningen. Är det väldigt specifika 
investeringar får de olika verksamheterna på högskolan själva stå för kostnaderna. 
Alla projekt och ombyggnader måste dock gå genom Tekniska avdelningen. Är 
kostnanden för en viss anpassning inom Tekniska avdelningens budget kan de ta 
beslut om dessa anpassningar själva. Större och mer kostnadskrävande anpassningar 
måste dock förankras med fastighetsägaren/förvaltaren.  
 
Lyberg påpekar att det är absolut nödvändigt med flexibla lokaler. Han anser att det är 
viktigt att planera för framtiden när en lokal byggs om, och att alternativa behov ses 
över. Konferensrum och projektrum kan i framtiden exempelvis fungera som flera 
kontorsrum. Då är det bra att redan innan ha förberett för flera dörrar innanför 
gipsväggarna, gjort kabeldragningar för fler rum och installerat ventilationen i flera 
moduler. Det kostar lite extra att göra dessa ingrepp, men Lyberg tror att i längden 
görs en förtjänst eftersom senare anpassningar blir billigare. Rivs en vägg mellan två 
rum idag ser Tekniska avdelningen till att behålla båda dörrarna så att de snabbt ska 
kunna bygga tillbaka till två rum om ett framtida behov uppstår. De faktorer som 
påverkar den fysiska flexibiliteten är enligt Lyberg lokalens särdrag. Det kan vara att 
vissa lokaler kräver vatten, laboratoriesalar kräver bra ventilation. Ett större ingrepp 
leder till en större ombyggnadskostnad. Lyberg anser också att ju mer flexibilitet som 
byggs in, desto dyrare blir investeringskostnaden. Exakta kostnader beror på vilken 
flexibilitet som väljs, men han är övertygad om att det blir en förtjänst i längden att 
investera i flexibilitet. Han tror att det inte gäller att stirra sig blind på 
investeringskostnaden, utan att se till underhåll- och driftskostnad istället. Lyberg 
tycker att högskolan har ett väl strukturerat sätt för att skapa flexibilitet i sina lokaler. 
Alla lokaler finns digitaliserade och med hjälp av CAD kan Tekniska avdelningens 
arkitekt lätt rita om lokalerna för att skapa bästa möjliga lösning. Lyberg ser ingen 
skillnad i hur de investerar i verksamhetens kärnlokaler och stödlokaler. Det är de 
olika sektionernas ansvar att bestämma hur en viss lokal ska användas och vad som 
behövs till lokalen, och investeringar görs sedan utefter dessa behov.  
 
Lokalrevisioner görs inte kontinuerligt, men i skrivande stund pågår en stor revision 
där samtliga lokaler på högskolan gås igenom och där Tekniska avdelningen tittar på 
vad som finns just nu och vad som kan göras. De ansvariga på varje sektion fungerar 
som bollplank och det är de personerna som sköter revisionerna.  
 
Christer Jonsson, Aberdeen Property Investors 
Jonsson menar att lokalanpassningar sker före och under hyrestiden. Det kan vara 
alltifrån att flytta väggar till att måla ytskikt.  Jonsson anser att det är nödvändigt att 
ha flexibla lokaler. Han anser att allt är flexibelt inom väggarna och att det bara är att 
bygga om behovet finns. Det är svårt att göra prognoser för framtida behov. Aberdeen 
Property Investors har inget strukturerat arbetssätt för att skapa flexibilitet i sina 
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lokaler, utan de bygger när behovet uppstår. Jonsson menar dock att de gör vissa 
förberedelser för en ny potentiell hyresgäst om en hyresgäst skulle flytta ut. Aberdeen 
Property Investors är inte inblandad i lokalrevisioner, det sköter hyresgästen. 
Aberdeen Property Invetstors kopplas in först när en hyresgäst beslutat att en 
anpassning bör göras. 
 
Håkan Carlsson, Crendo Fastighetsförvaltning 
Att en lokal är ändamålsenlig för hyresgästen är väldigt knutet till bransch och till 
vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalen. För fastighetsägaren är det viktigt med 
de rätta tekniklösningarna och att de är lättillgängliga i fastigheten. Exempel på detta 
är bredbandsanslutningar och klimatanläggningar som kan styra klimatet i olika delar 
av fastigheten samt att hyresgästen själv kan påverka sitt klimat. Carlsson berättar 
också att det har börjat ställas högre krav på miljö. Vissa företag har egna miljömål 
och vill då hyra lokaler som klarar vissa krav. Lokalanpassningar görs i olika skeden 
beroende på kund. Det vanliga är att det är hyresgästen som kommer och presenterar 
ett förslag på en önskvärd förändring. En kalkyl görs på investeringen och ett 
fastighetsägaren/förvaltaren presenterar vilket påslag det blir på hyran. Det står ofta 
reglerat i hyreskontrakten vad som krävs av hyresgästen.  
 
Vid lokalanpassning är det hyresgästen som tar kontakt med fastighetsägaren/ 
förvaltaren. En diskussion inleds om den disponerbara ytan vilket mynnar ut i en 
överenskommelse om vad som ingår i hyran, vem som betalar vad och hyresnivå. Om 
det är en rå yta får hyresgästen en ritning på skalet och på vad som inte kunde ändras 
sedan är det upp till deras inredningsarkitekter att utforma lokalen. Carlsson menar att 
hyresgäster som själva betalar sina lokalanpassningar stannar längre i sina lokaler på 
grund av att fastighetsägaren/förvaltaren binder upp dem. De vet att de lagt ut mycket 
pengar. Stora företag och koncerner resonerar annorlunda, de anser att det som är 
avskrivet inte längre är en kostnad och förlorar inget på att flytta. Butiker har en 
tendens att stanna längre i sina lokaler och vill ha längre kontrakt eftersom de vill ha 
en trygghet att inte hyrorna ökar markant. Det vanliga är att du hyr  ut ett skal, och 
fastighetsägaren/förvaltaren tjänar inga pengar på att göra förbättringar inom skalet. 
Undantag kan vara att arbeta med ett effektivisera energi och drift där 
fastighetsägaren/förvaltaren kan se besparingsmöjligheter.  
 
Carlsson anser att det är viktigare att ha flexibla lokaler i butiker än i kontor. Han 
säger att det kan bero på att han arbetar mer med butiker än med kontor. Butiker 
lägger ofta installationerna i taket eftersom man då kan flytta väggar lättare.  För att 
en butik skall anses flexibel anser Carlsson att man skall tänka på att bygga 
långsiktigt och att inte bygga in problem. Ett exempel kan vara att toaletter och 
personalutrymmen skall placeras det där inget annat kan vara. Tidigare har dessa ytor 
varit placerade på bra säljytor och nu placeras dessa utrymmen längst in i de mörkaste 
hörnen. I butiksmiljöer där butiker ligger vägg i vägg försöker fastighetsägaren/ 
förvaltaren lägga dessa samlat så att det är lätt att flytta om väggarna om en ny butik 
ska in eller om någon försvinner. Detsamma gäller för glaspartier genom att profiler 
och system är förberedda så att det går att byta ut fasta delar mot rörliga, exempelvis 
entréer. Elmätare bör placeras på exempelvis brandcellsgränser där väggar aldrig 
kommer att rivas. Andra flexibla lösningar kan vara att det finns kabelstegar eller 
kanalsystem i kontorslokaler så att kanalisation kan ordnas utan ingrepp i väggar. 
Redan när bygganden projekteras kan hänsyn tas till flexibilitet och planering av hur 
många lokaler som är möjligt att inrymma i fastigheten. I befintliga lokaler anser 
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Carlsson att fastighetsägaren/förvaltaren inte planerar hur alternativa lösningar kan 
göras. Denna fråga dyker först upp om lokaler står tomma och det är först då 
funderingar om vad som kan göras mer smidigt och flexibelt. Carlsson anser inte att 
det finns några skillnader i hur man investerar i flexibilitet i stödlokaler och 
kärnlokaler.  
 
Crendo deltar inte själva i lokalrevisioner. Deras större hyresgäster har ofta egen 
personal och metoder för hur en lokal skall utformas för att uppnå effektivitet. 
Revisioner som är mer fastighetsrelaterade, såsom elrevisioner är de dock med och 
utför. På kontorssidan kan Crendo enligt Carlsson vara med och hjälpa till med att se 
över lösningar för lokaler där nyare arbetsmetoder införts. Det är ofta det egna 
intresset att behålla hyresgästen som avgör dessa beslut, men det är bara på 
hyresgästens egen förfrågan som detta görs.  
 
Sammanfattning av lokaleffektivisering 
 
Brückmann * Hyresgästanpassningar sker före och under hyrestiden. 

* Fastighetsägaren/förvaltaren deltar ej i lokalrevisioner. 
* Hyresgästen ansvarar för att lokalerna tillfredställer behoven. 
* Både fastighetsägaren/förvaltaren och hyresgästen tjänar på att 

ha flexibla lokaler. 
* Förändringstakten viktig faktor om det lönar sig med flexibla 

lokaler. 
 

Lyberg * Ändamålsenlig lokal är lokal som tillgodoser det behov den är 
avsedd för. 

* Lokalrevisioner görs inte kontinuerligt. 
* Det är absolut nödvändigt med flexibla lokaler, därför är det 

viktigt att planera för framtiden när lokaler byggs om. 
* Flexibilitet kostar extra men det lönar sig på sikt eftersom senare 

ombyggnadskostnader minskar. 
 

Jonsson * Hyresgästanpassningar sker före och under hyrestiden. 
* Deltar ej i lokalrevisioner. 
* Nödvändigt med flexibla lokaler. 
* Vissa förberedelser görs för alternativ kund. 

 
Carlsson * Ändamålsenlig lokal beror på bransch och verksamheten som 

bedrivs. 
* Hyresanpassningar sker i olika skeden av hyrestiden. Upp till 

förvaltaren att vara med och investera. Beror på kundrelationen. 
* Ibland är Crendo med vid lokalrevisioner. 
* Viktigare med flexibilitet i butiker än i kontor. 
* Det är viktigt att planera långsiktigt och inte bygga in problem. 
* Alternativa användningsområden planeras först när lokalen står 

tom. 
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5.4 Kundrelationer 
Rolf Brückmann, Industriförmedling 
Vid anpassningar under kontraktstiden hålls en diskussion mellan hyresgäst och 
fastighetsägare/förvaltare om vem som skall bekosta anpassningen och vad det 
innebär för hyran. Fastighetsägaren/förvaltaren bekostar anpassningar som är 
fastighetsspecifika, det vill säga sådant som även kan användas av framtida 
hyresgäster. Hyresgästen får själv stå för verksamhetsspecifika anpassningar, antingen 
genom direkt kontant betalning eller via påslag på hyran. Verksamhetsspecifika 
anpassningar skall om de betalas via påslag på hyran vara återbetalade innan 
kontraktstidens slut. 
 
Det finns alltid en dialog mellan fastighetsägare/förvaltare och hyresgästen. I de stora 
fastighets- och förvaltningsbolagen finns förvaltare som har ständig kontakt med 
hyresgästerna och som ser till att lokalerna fungerar tillfredsställande. Det är vid dessa 
kontakter nya önskemål och krav lyfts fram inför en lokalanpassning. Många kunder 
värdesätter flexibla lokaler, dock inte alla. Många ser det som en fördel om man 
snabbt kan få in ytterligare ett kontorsrum vid behov. Det är framför allt stora företag 
som värdesätter flexibla lokaler på grund av att det sker mycket snabba förändringar i 
deras omvärld och verksamhet. De ser kostnadsfördelar i att kunna ändra sig snabbt 
och att snabbt kunna göra sig av med stödlokalerna. Stora företag inom 
konsultbranscher är särskilt intresserade av flexibla lokaler då de arbetar med 
tillfälliga uppdrag och som ibland kräver ett utökat lokalbehov. 
 
Mats Lyberg, Tekniska avdelningen, Högskolan i Halmstad 
Tekniska Avdelningen kan välja om anpassningen ska betalas av dem själva eller om 
fastighetsägaren ska stå för kostnaden. Nackdelen med att låta fastighetsägaren betala 
är att kostanden läggs på hyran under resterande tid som de hyr lokalen. Betalar de 
själva skrivs den av på tio år, därefter är investeringen återbetald. På lång sikt tror 
Lyberg att de tjänar på att betala själva eftersom de slipper hyreshöjningen. Tekniska 
avdelningen kan inte bekosta hur stora ombyggnader som helst och vissa 
anpassningskostnader måste fastighetsägaren stå för att sedan göra påslag på hyran. 
 
Kontraktstiderna för högskolans verksamheter är väldigt olika. För vissa av 
kärnlokalerna är hyreskontrakten på 25 år, eftersom fastighetsägaren vid stora 
investeringar vill ha långa kontrakt.  Vanligaste kontraktstiderna är dock fem till tio 
år. För vissa stödlokaler finns även kontrakt på 3 månader, och dessa kontrakt kan i 
princip lämnas på dagen. Lyberg tror att en hyresgäst som betalar sin egen anpassning 
stannar längre som hyresgäst eftersom gästen inte gärna vill lämna en lokal som de 
investerat mycket pengar i. Framför allt så vill högskolan som hyresgäst inte flytta ut 
ur en lokal innan den är investeringskostnaden är återbetald. Lyberg anser vidare att 
fastighetsförvaltaren försöker skapa långsiktighet i relationen mellan sig och 
högskolan. Företeelser som högskolan är missnöjda med åtgärdas fort, och i vissa 
avseenden ges kostnadshjälp, utan krav på återbetalning. Dialogen mellan högskolan 
som hyresgäst och fastighetsförvaltaren är mycket god. Lyberg anser att det ur 
kundsynpunkt är viktigt med flexibla lokaler. I längden blir det  billigare eftersom 
lokalerna kan användas till flera olika ändamål utan större investeringar. Tekniska 
avdelningen vill att flexibilitet alltid skall finnas i åtanke när de förändrar en lokal. 
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Christer Jonsson, Aberdeen Property Investors 
De kontraktstider som finns i kontorshotellen är aldrig mindre än ett år, i andra 
kontrakt är utgångslägen tre år men 5, 7, 10 och 20 år finns också. Kontraktstiden 
beror på objektet. Är det ett stort projekt vill hyresgästen ha långa kontraktstider 
annars blir hyran orimligt hög. För att skapa långsiktighet i sina kundrelationer arbetar 
Aberdeen Property Investors mycket med underhåll av lokaler och underhåll av yttre 
miljöer för att hyresgästen skall trivas och ha det bra. Aberdeen Property Investors har 
en bra dialog med fastighetsägaren och diskuterar hyresgäster, hyror och kalkyler med 
dem. Med hyresgästerna är det viktigt att ha en social kontakt men att de inte är vidare 
insatta i sina hyresgästers framtidsplaner. Jonsson tror att Aberdeen Property 
Investors kunder värdesätter flexibla lokaler, speciellt högskolan eftersom de är 
rörliga i sin verksamhet. 
 
Håkan Carlsson, Crendo Fastighetsförvaltning 
Det vanligaste är att kostnaderna för anpassningarna läggs på hyresgästens hyra och 
regleras via kontrakt. Ibland bjuder de sina hyresgäster på anpassningar för att det är 
en viktig kund. Kontraktstiderna kan variera mellan olika hyresgäster och 
hyresobjekt. Vissa kontorshotell har tre månaders hyreskontrakt medan stora 
lokalhyresgäster som gjort stora investeringar har kontrakt som löper i tio år. 
Standardkontrakten är på tre år, men vissa kontrakt löper på fem eller sju år. För att 
skapa långsiktiga relationer med sina hyresgäster är det viktigt att kommunicera och 
lyssna av att hyresgästerna trivs. Man kan fråga om det är något som inte fungerar och 
låta fastighetsskötarna avhjälpa problemen. Carlsson menar också att den spontana 
kontakten är viktig, till exempel att säga hej när man är i närheten. Man kan också 
göra vissa saker som inte står i kontraktet, men som ändå behöver göras. Det dyraste 
för en fastighetsägare är att förlora en hyresgäst och behöva hitta och investera i en 
ny. 
 
Alla anpassningar som grundar sig på myndighetskrav får hyresgästen stå för, detta är 
fastighetsägaren friskriven ifrån. Enligt Carlsson är det olika vem som betalar en 
hyresgästanpassning. Hyresavtalet ligger i grunden för vad som ingår och inte ingår i 
hyran. Om man gör standardförbättringar som fastighetsägaren/förvaltaren får vara 
med att bekosta så är det vanligt att hyresgästen får ta en del av kostanden på sin 
hyresavi. Det kan också vara så att man hyr ut en ny lokal utan inredning och ytskikt 
och hyresgästen får själv anpassa ytan. Detta leder självklart till en lägre hyra. De 
stora butikskedjorna har ofta egna koncept med speciella golv och väggar som skall 
vara likadana i alla deras butiker, då vill de bara hyra en rå yta utan ytskikt. Det är 
upp till fastighetsägaren att vara med att investera i lokalerna. Det beror på vilken 
relation man vill ha med sin hyresgäst. Stora företag kan vara bra att ha kvar, för det 
gynnar övriga fastigheten, och då kan fastighetsägaren tänka sig att vara med och 
bekosta mer än om det är en liten osäker hyresgäst.  
 
Carlsson upplever att de flesta kunder med butikslokaler och kontorslokaler 
värdesätter flexibilitet, men han tror att det är ännu viktigare med flexibla 
fastighetsägare. Hyresgästerna sätter värde i att de känner sig trygga och det finns 
kapital bakom som möjliggör realisering av deras önskemål och idéer. Carlsson tror 
att de hyresgäster som inte värdesätter flexibilitet anser de redan hyr det som avser 
deras verksamhet och därför inte behöver flexibilitet. Carlsson påpekar att det är ett 
konstigt tankesätt då det kostar mycket att flytta, samtidigt som många hyresgäster 
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kanske har investerat mycket pengar i lokalen. Han anser att man borde beakta 
flexibilitet mer än man gör idag. 
 
Sammanfattning av kundrelationer 
 
Brückmann * Diskussion om vem som bekostar hyresgästanpassningen av 

fastighetsägaren/förvaltaren eller hyresgästen, det är ofta påslag 
på hyran. 

* Verksamhetsspecifika anpassningar betalas av hyresgästen och 
fastighetsspecifika av fastighetsägaren/förvaltaren. 

* Många kunder värdesätter flexibla lokaler, framför allt stora 
företag som ser kostnadsfördelar i att ändra sig snabbt. 

 
Lyberg * Anpassningen betalas antingen direkt eller indirekt via påslag på 

hyran. 
* En kund som gör anpassningar själv stannar längre. 
* Ur kundsynpunkt är det viktigt med flexibla lokaler. 

 
Jonsson * Kontraktstider beror på projektet, stora investeringar ger långa 

kontrakt. Annars orimligt hög hyra för hyresgästen. 
* Kunderna värdesätter flexibla lokaler. 

 
Carlsson * Kostnaden för anpassningen läggs på hyran. Ibland kan man 

bjuda kunden på anpassningen för att det är en viktig kund. 
Dyrast för fastighetsägaren/förvaltaren att förlora en kund och 
behöva investera i en ny. 

* Verksamhetsspecifika anpassningar bekostas av hyresgästen och 
fastighetsspecifika av fastighetsägaren/förvaltaren. 

* Kunderna värdesätter flexibla lokaler men tycker att det är ännu 
viktigare med flexibla fastighetsägare. 

 

5.5 Ökat fastighetsvärde 
Rolf Brückmann, Industriförmedling 
Flexibilitet ger alltid en möjlighet att attrahera flera typer av hyresgäster och olika 
typer av branscher vilket leder till att vakansrisken minskar. Brückmann menar också 
att flexibilitet ger en långsiktigare hyresgäst då det är lättare att anpassa lokalerna för 
de befintliga hyresgästerna. Flexibilitet har ett högre värde i en stor stad än i en 
mellanstor stad på grund att det finns fler stora företag i en stor stad. Detta kan leda 
till att marknadsvärdet ökar något i en flexibel fastighet. Brückmann menar dock att 
det är svårt att sätta ett penningvärde på flexibilitet och att flexibilitet som inte är 
genomförd är svår att värdera. Det är först när en lokal är ombyggd som värdet på 
flexibiliteten kan bestämmas. Brückmanns förslag på modell för att beräkna 
flexibilitetens värde bygger på att flexibla lokaler kan minska avkastningskravet på 
grund av en lägre riskexponering vilket i sin tur ökar värdet på fastigheten. 
 
Mats Lyberg, Tekniska avdelningen, Högskolan i Halmstad 
Eftersom Lyberg är hyresgäst ställde vi inga frågor om ökat fastighetsvärde. 
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Christer Jonsson, Aberdeen Property Investors 
Aberdeen Property Investors anlitar en utomstående värderingsfirma för att värdera 
fastigheterna de förvaltar. De tittar på marknadshyror, geografisk placering, 
kontraktstider samt vilka hyresnivåer som finns i fastigheterna. Jonsson anser att 
flexibilitet har ett värde och det går att endast bygga fyra väggar och därefter lyssna 
på vad kunden vill ha. 
  
Håkan Carlsson, Crendo Fastighetsförvaltning 
Under innehavstiden har flexibilitet ett värde för fastighetsägaren menar Carlsson. 
Värdet ligger i att fastighetsägaren/förvaltaren lättare och billigare kan göra 
justeringar i fastigheten och dess lokaler och på så sätt reducera kostnader. I en 
försäljningsprocess anser Carlsson att det inte finns något värde i flexibilitet eftersom 
man enbart ser till sin egen kalkyl och till hyresintäkter samt drifts- och kommande 
underhållskostnader.  

Sammanfattning av ökat fastighetsvärde 

Brückmann * Flexibla lokaler har möjlighet att attrahera fler hyresgäster och 
branscher vilket leder till att vakansrisken minskar.  

* Flexibilitet har ett högre värde i en stor stad. 
* Flexibilitet ger en långsiktigare hyresgäst. 
* Brückmanns förslag på modell fför at räkna ut flexibilitetens 

värde går ut på att riskexponeringen miskar vilket höjer 
fastighetens värde.   

 
Lyberg  

 
Jonsson * Flexibilitet har ett värde. Det går att bara bygga 4 väggar och 

sedan lyssna på vad kunden vill ha. 
 

Carlsson * Flexibilitet har bara ett värde under innehavstiden och inte vid 
en försäljningssituation. 
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6. Analys 
 

I detta kapitel sammanställs och jämförs teori och empiri. Analysen görs utifrån den 
modell har presenterats i kapitel 4. Kapitlet är indelat utefter de faktorer som 
författarna har kommit fram till påverkar beslutet på om en investering i flexibilitet 
skall göras. 

 

6.1 Framtidens förändrade arbetsplatser och arbetsmetoder 
Steiner (2005) som refererar till The British council for offices (2004) framhåller att 
personer, kontorets geografiska plats, arbetsstilen och teknologin kommer att vara 
drivande faktorer vid utformning och användandet av arbetsplatser i framtiden. Dessa 
faktorer stärks av respondenterna som framhåller att utvecklingen av lokaler kommer 
att gå mot arbetsplatser med mer öppna kontorslandskap. Brückmann påpekar att 
detta kommer att bli allt vanligare även i mindre städer istället för att som idag bara 
vara populärt i större städer. Carlsson tror att öppna kontorslandskap kommer att bli 
vanligare eftersom underhållskostnader på exempelvis ytskikt reduceras och 
utformningen är mer flexibel vilket gör att verksamheter och avdelningar inom 
företaget snabbt kan ändras. Brückmann och Lyberg belyser särskilt att det är 
människans inställning till att sitta ensam eller tillsammans med andra som avgör 
lokalens utformning. Som exempel tar Lyberg Högskolan i Halmstads olika 
avdelningar. Han berättar att lärare ofta vill sitta i egna rum för att bättre kunna 
diskutera ostört med studenter medan andra yrkesgrupper på skolan skulle fungera bra 
i öppna kontorslandskap om de som arbetade på avdelningen kom överens om att de 
vill ha det så. Carlsson menar också att kommunikationsfaktorer kommer att bli 
viktigare i framtiden. Företag kommer att prioritera lägen nära kommunikationer före 
centrala lägen på grund av kostnadsfördelar.  
 
European facility executives har också arbetat fram fyra sammanlänkade teman som 
ska bestämma framtidens arbetsplatser (Steiner 2005). Arbetsomgivningar,  – Det är 
beräknat att ca 45 procent av all personal på ett kontor kommer att arbeta hemifrån 
minst en dag i veckan, och att en tredjedel av personalen inte kommer att ha någon 
speciell arbetsplats. Individuella arbetsplatser – Den individuella arbetsplatsen 
förväntas krympa tillsammans med all annan yta som är avsedd för individuellt 
arbete. Grupparbetsplatser – En ökning av grupprelaterade arbetsplatser kommer att 
ske i takt med att de individuella arbetsplatserna minskar och kommer att ta upp till 
40 procent av alla arbetsyta. Teknologi – Teknologin kommer att öka i användning för 
att stödja distribuerat samarbete. Verktygen kommer att vara mjukvara för 
gruppsamarbete i virtuella miljöer samt mjukvara för arbete i databaser (Steiner, 
2005). Den tekniska utvecklingen kommer att påverka hur människor i framtiden 
kommer att bruka sin arbetsplats. Med ny teknik kommer personer att kunna tillbringa 
mer tid utanför kontoret och därmed behövs inte den yta som finns idag (Steiner, 
2005). Brückmann, Jonsson och Carlsson berättar att det redan idag finns 
arbetsplatser där arbetarna har en egen hurts med sina arbetsredskap som de tar fram 
när de kommer till arbetsplatsen och sedan sätter sig vid en ledig arbetsplats. På så vis 
undviker man ineffektiva arbetsytor när personalen inte spenderar hela sin arbetstid på 
kontoret. De tror att detta system, som kallas hot-desking kommer att bli vanligare i 
framtiden. Gibson (2000) skriver att det är viktigt att behovet att ytor designas så att 
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individer och team kan flytta runt inom organisationen med minimal tid och kostnad. 
En lösning på detta är så kallad ”hot desking” vilket leder till att personer och inte 
kontoret flyttar.  

6.2 Lokaleffektivisering 
Kaczmarczyk (2004) anser att när arbetsplatsen förändras, och människorna på 
företaget ändrar sina arbetsmetoder så kan företaget spara mycket resurser. 
Brückmann och Carlsson anser att det i framtiden i vissa branscher inte kommer att 
vara tillräckligt kostnadseffektivt att ha en arbetsplats per anställd eftersom 
medarbetarna inte tillbringar tillräckligt mycket tid på själva kontoret. Även Jonsson 
påpekar att arbetsplatserna i framtiden kommer ha mindre yta per person på grund av 
företagets strävan efter att kostnadseffektivisera sina lokaler. Carlsson som mest 
arbetar med butikslokaler har redan märkt en stor trendförändring i hur butikerna 
disponerar sina ytor. Han menar att tendensen är mindre lokaler, tätare leveranser och 
fokusering på att skapa mer attraktiv säljyta. Lagerytan görs mer kompakt eller 
reduceras helt och hållet för att få ner lokalkostnaderna och göra ytan mer effektiv. 
Även Brückmann påpekar att företag försöker effektivisera sina lokaler vilket kräver 
mindre lokaler vilket i sin tur leder till vakanta ytor. Det är då viktigt för 
fastighetsägaren/förvaltaren att ha alternativa lösningar i fastigheten, exempelvis flera 
toaletter och fikarum för att snabbt kunna ta in en ny hyresgäst utan större kostnader. 
Lyberg som är lokalansvarig anser att det är viktigt att planera för framtiden när en 
lokal byggs om och att alternativa behov ses över. Konferensrum och projektrum kan 
i framtiden exempelvis fungera som flera kontorsrum. Då är det bra att redan innan ha 
förberett för flera dörrar innanför gipsväggarna, gjort kabeldragningar för fler rum 
och installerat ventilationen i flera moduler. Det kostar lite extra att göra dessa 
ingrepp, men han anser att det ofta lönar sig att investera i flexibilitet i längden då det 
leder till lägre förändringskostnader i framtiden. 
  
Gibson (2000) menar att lokalansvariga måste ta beslut när flexibilitet är nödvändigt 
och när det inte är nödvändigt. Flexibilitet kostar och om inte flexibilitet i byggnaden 
är nödvändig behöver det heller inte byggas in. Detta instämmer Lyberg i när han 
berättar att flexibilitet kostar och att grad av flexibilitet som behövs måste bestämmas 
vid investeringar. Carlsson som arbetar som fastighetsförvaltare anser att det är viktigt 
att tänka på att bygga långsiktigt och att inte bygga in problem. Ett exempel kan vara 
att placera toaletter och personalutrymmen där inget annat kan vara. I butiker har 
dessa ytor tidigare varit placerade på bra säljytor men nu försöker fastighetsägaren/ 
förvaltaren placera dessa utrymmen längst in i de mörkaste hörnen. I butiksmiljöer där 
butiker ligger vägg i vägg läggs dessa ytor samlat så att det är lätt att flytta om 
väggarna om en ny butik ska in eller om någon försvinner. Redan när bygganden 
projekteras bör flexibilitet finnas i åtanke och hyresvärden bör planera för hur många 
lokaler som är möjliga att inrymma i fastigheten.  I befintliga uthyrda lokaler menar 
Carlsson att alternativa lösningar inte planeras. Denna fråga dyker först upp om 
lokaler står tomma och det är först då funderingar om vad som kan göras mer smidigt 
och flexibelt. Detta instämmer Jonsson i som menar att de gör vissa förberedelser för 
en ny potentiell hyresgäst om en hyresgäst skulle flytta ut. 
 
Pratt (1997) skriver att vi lever i en snabb föränderlig värld och att vi måste ha snabba 
fötter. Att ha möjlighet att förändra sig tids- och kostnadseffektivt innebär att vi måste 
använda oss av lösningar som är så enkla som möjligt samt att investera i dem så lite 
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som möjligt. Lyberg anser att fokus skall ligga på vad den totala underhålls- och 
driftskostnaden blir och inte för mycket på investeringskostnaden. Han menar till 
exempel att det kan vara motiverat att ta den extra investeringskostnaden för 
flexibilitet för att ha möjligheten att göra billigare förändringar vid ett framtida 
tillfälle. Pratt (1997) menar att dagens lösningar måste vara utrustade att möta 
morgondagens problem till minsta möjliga förändring och till minsta möjliga kostnad. 
Samtliga intervjupersoner är överens om att flexibilitet är nödvändigt i lokaler. 
Brückmann påpekar särskilt att flexibilitet är viktigt i en föränderlig värld. Carlsson 
anser att det är viktigare att ha flexibla lokaler i butiker än i kontor, men det kan bero 
på att han arbetar mest med butiker.  
 
Gibson (2000) säger att det finns mängder med anledningar till varför flexibilitet har 
blivit så viktigt. För det första möter organisationer en miljö som ändras snabbt och 
som blir allt svårare att förutspå vilket leder till kortare planeringshorisonter. För det 
andra så pågår det ständigt en förändring i företagen som vistas i lokalerna, det vill 
säga förändringar i hur företaget bedrivs och vilka kärnprodukterna är. Antalet 
anställda i organisationerna ökar och minskar ständigt på grund av att företag 
använder sig av deltids- och projektanställda. Dessutom är det inte säkert att fast 
anställda som arbetar heltid med säkerhet har en egen arbetsplats. Den elektroniska 
utvecklingen ställer också nya krav på arbetsuppgifterna som kontoret måste klara av. 
Gibson (2000) lyfter fram att organisationer är konstant under förändring och desto 
snabbare de kan förändras desto större chans har de att överleva. Gibson (2000) 
menar att fastigheter är en oflexibel tillgång och därför behöver lokalansvariga skapa 
flexibla fastigheter i en föränderlig värld som är i behov av flexibla lösningar. Olika 
typer av flexibilitet behövs vid olika situationer och lokalansvariga måste förstå 
vilken typ av flexibilitet som är viktig i den aktuella lokalen.  
 
Gibson (2000) menar att en lokal kan delas in i kärnlokaler och stödlokaler. 
Kärnlokaler är i centrum för organisationens krav och innefattar byggnader som 
organisationen behöver på lång sikt. Dessa byggnader vill organisationen investera i 
och samtidigt ha hög kontroll på så att man kan anpassa dem allt eftersom 
organisationen förändras. Stödlokalerna återspeglar efterfrågan på produkterna som 
tillverkas i lokalerna. När efterfrågan är stor skall organisationen kunna möta den och 
samtidigt kunna minska kostnaderna vid minskad efterfrågan. Brückmann tycker i 
motsatt från Gibson (2000) att det är extra viktigt med flexibilitet när det gäller 
stödlokaler eftersom en hyresgäst snabbt vill kunna öka eller minska sitt lokalinnehav 
vid ett minskat lokalbehov, till exempel vid en högkonjunktur. Då är det bra om 
mellanväggar lätt kan flyttas samt att ventilation och belysning även fungerar i större 
eller mindre utrymmen. Brückmann påpekar att detta är viktigt att tänka på redan vid 
nyproduktion eller större ombyggnationer. Lyberg ser ingen skillnad i hur de 
investerar i verksamhetens kärnlokaler och stödlokaler. Det är de olika sektionernas 
ansvar att ta beslut hur en viss lokal ska användas och vad som behövs till lokalen, 
och investeringar görs sedan utefter sektionernas behov. 
 
Löfvenberg och Oresten (1996) har tagit fram en arbetsmodell för 
lokalresursplanering (LRP). Det är ett förbättrings- och effektiviseringsarbete som bör 
göras regelbundet och omfattar och engagerar hela organisationen. LRP synliggör 
behovet av lokaler samt vilken typ av lokaler som verkligen behövs och vilka som 
kan effektiviseras och förändras. En anläggning eller byggnad är ofta utformad efter 
de normer och förutsättningar som gällde när de byggdes. När verksamheten och 
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normerna ändras blir anläggningen allt mer omodern och lokalerna är därför inte 
anpassade efter nya sättet att arbeta. Riktigt dåliga lokallösningar betyder att 
verksamheter får betala för utrymmen som egentligen inte behövs (ibid). Gibson 
(2000) skriver att byggnader inte är konstruerade att stödja dagens arbetsuppgifter 
utan är kvar i 1900-talets arbetsuppgifter. Ett konkret exempel på detta för Lyberg är 
datasalar på högskolan som han tror kommer att försvinna. Många studenter har egen 
bärbar dator och i salarna sitter det allt mindre studenter. Dessa lokaler ses därför över 
och nya alternativa lösningar för lokalerna tas fram. Samtliga respondenter är överens 
om att det är hyresgästen som ansvarar för att se till att lokalerna tillfredsställer de 
behov som de skall tillfredsställa. Hyresgästen kommer med propåer till 
fastighetsägaren/förvaltaren när lokalen behöver anpassas efter att förändringar skett i 
verksamheten. Fastighetsägaren/förvaltaren medverkar således inte vid 
lokalrevisioner. Detta säger även Löfvenberg & Oresten (1996) och menar att 
hyresgästen ansvarar för att ta initiativ till att göra förändringar, planera framtida 
behov samt att följa upp lokalernas ändamålsenlighet och kostnader. Carlsson 
tillägger att det händer att Crendo är med och hjälper en hyresgäst att se över 
lösningar för lokaler där nyare arbetsmetoder införts. Högskolan gör inte 
lokalrevisioner kontinuerligt berättar Lyberg, men i skrivande stund pågår en stor 
revision där samtliga lokaler på högskolan gås igenom och där de tittar på vad som 
finns och vad som kan göras. De ansvariga på varje sektion fungerar som bollplank 
och det är de personerna som sköter revisionerna. 

6.3 Ökat fastighetsvärde 
Fastigheter kan värderas till marknadsvärde eller avkastningsvärde. Marknadsvärdet 
är intressant vid en överlåtelsesituation medan avkastningsvärdet är av intresse under 
innehavstiden. Vid värdering av en kommersiell fastighets värde är den viktigaste 
faktorn läget, men även byggnadens konstruktion, ytskikt och flexibilitet är viktiga 
faktorer (LMV Rapport 2004). Carlsson menar dock att flexibilitet endast har ett 
värde för fastighetsägaren under innehavstiden. Värdet ligger i att 
fastighetsägaren/förvaltaren enklare och mindre kostsamt kan göra förändringar i 
fastigheten och dess lokaler och på så sätt reducera kostnader. I en försäljningsprocess 
anser Carlsson att det inte finns något värde i flexibilitet eftersom man enbart ser till 
sin egen kalkyl och till hyresintäkter samt drifts- och kommande underhållskostnader. 
Brückmann menar att flexibilitet har ett högre värde i en stor stad än i en mellanstor 
stad på grund att det finns fler stora företag i en stor stad. Stora företag har en högre 
förändringstakt i sina verksamheter och behöver kunna förändra sig snabbare. Detta 
kan leda till att marknadsvärdet ökar något i en flexibel fastighet. Brückmann menar 
dock att det är svårt att sätta ett penningvärde på flexibilitet och att flexibilitet som 
inte är genomförd är svår att värdera. Det är först när en lokal är ombyggd som värdet 
på flexibiliteten kan bestämmas. Greden och Glicksman (2004) menar att det saknas 
en bra modell för att värdera flexibilitet i fastigheter. De skapar en modell som 
grundar sig på synsättet med realoptioner, vilka kan prissättas analogt med finansiella 
optioner. Den underliggande tillgången är nuvärdet av hyresnivån, risken är den årliga 
risken för hyresnivåerna, lösenpriset är renoveringskostnaden för flexibel yta 
respektive oflexibel yta samt lösendatum är sannolik tidpunkt för renoveringen. I ett 
exempel tar de upp ett bolag som har en fastighet för telekom-sevrar, men som snabbt 
kan ändras till kontorslokaler. Utvecklaren av fastigheten såg en möjlighet att ha en 
backup-strategi för sin fastighet och genom flexibilitet kunna sälja den som 
kontorsfastighet om telecombranchen plötsligt minskar kraftigt. Gunnelin (2008) 
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anser att det är uppenbart att värdet på en fastighet ökar om antalet 
användningsmöjligheter ökar och att fastighetsvärdet är lika med värdet i den 
nuvarande användningen plus optionsvärdet av möjligheten att ändra användningen. 

Brückmann anser att en annan positiv egenskap med flexibilitet är att det ger en 
möjlighet att attrahera flera typer av hyresgäster och olika typer av branscher vilket 
leder till att vakansrisken minskar. Brückmanns förslag på modell för att beräkna 
flexibilitetens värde bygger på att flexibla lokaler kan minska avkastningskravet på 
grund av en lägre riskexponering vilket i sin tur ökar värdet på fastigheten. 
Brückmann menar också att flexibilitet ger en långsiktigare hyresgäst då det är lättare 
att anpassa lokalerna för de befintliga hyresgästerna. 

6.4 Kundrelationer 
Vid förvaltning av kontorslokaler måste fastighetsägaren/förvaltaren ständigt vara 
vaksam på hyresgästernas behov och förändrade tillvaro samt att aktivt arbeta med att 
hyra ut vakanta lokaler (Sääf & Alvebro, 2008). Fastighetsägaren/förvaltaren måste 
därför vara engagerad och ha nära kontakt med hyresgästerna. Vid förvaltning av 
köpcentrum gäller också att fastighetsägaren/förvaltaren har nära kontakt med 
hyresgästen där hyran ofta är bestämd utifrån hyresgästens omsättning (ibid). Lyberg 
anser att relationen mellan sig som hyresgäst och högskolans 
fastighetsägare/förvaltare är mycket god. Fastighetsägaren/förvaltaren åtgärdar snabbt 
saker som de är missnöjda med och ibland görs saker utanför kontraktet utan krav på 
återbetalning. Jonsson, som är högskolans fastighetsägare/förvaltare berättar att de 
arbetar mycket med underhåll av lokaler och yttre miljöer för att hyresgästen skall 
trivas och ha det bra. Jonsson framhåller också vikten av en social kontakt med 
hyresgästen för att skapa en långsiktig relation. Carlsson menar att det är viktigt att 
kommunicera och lyssna av att hyresgästerna trivs eller om allt fungerar som det ska 
för att skapa långsiktiga relationer. Han menar också att den spontana kontakten är 
viktig, till exempel att komma in och säga hej. En fastighetsägare/förvaltare kan också 
göra vissa saker som inte står i kontraktet men som ändå behöver göras. Carlsson 
understryker att det dyraste för en fastighetsägare är att förlora en hyresgäst och 
behöva hitta och investera i en ny. 

Brückmann, Lyberg, Jonsson och Carlsson samt Rondeau et al (2006) anser att en 
hyresgästanpassning kan ske innan en kund flyttar in i lokalen samt under hyrestidens 
gång, när hyresgästen vill göra förändringar i lokalen. Lyberg berättar att 
hyresgästanpassningar görs när ett önskemål om en lokalförändring kommer från 
verksamheten. En utvärdering görs av önskemålet och om den ryms inom årets 
budget. Hänsyn tas även till om investeringens kostnad motsvarar nyttan med 
investeringen berättar Lyberg. För Carlssons del kommer hyresgästen in och lämnar 
önskemål om en förändring, Crendo gör då en kalkyl och beräknar vad den nya hyran 
kommer att bli. Samtliga respondenter är överens om att det vanligaste är att 
kostnaderna läggs på hyresgästen, antingen som direkt kontant betalning eller via 
påslag på hyran. Brückmann menar att fastighetsägaren/förvaltaren ansvarar för och 
bekostar anpassningar som är fastighetsspecifika, det vill säga sådant som även kan 
användas av framtida hyresgäster och hyresgästen får själv stå för 
verksamhetsspecifika anpassningar. 
Brückmann berättar att det är framför allt stora företag som värdesätter flexibla 
lokaler på grund av att det sker mycket snabba förändringar i deras omvärld och 
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verksamhet. De ser kostnadsfördelar i att kunna ändra sig snabbt och att snabbt kunna 
göra sig av med stödlokalerna. Stora företag inom konsultbranscher är särskilt 
intresserade av flexibla lokaler då de arbetar med tillfälliga uppdrag och som ibland 
kräver ett utökat lokalbehov. Jonsson tror att Aberdeen Property Investors hyresgäster 
värdesätter flexibla lokaler, speciellt högskolan eftersom de är rörliga i sin 
verksamhet. Carlsson tror att hyresgästerna värdesätter flexibilitet men han tror att det 
är ännu viktigare med flexibla fastighetsägare/förvaltare. Hyresgästerna sätter värde i 
att de känner sig trygga och det finns kapital bakom som möjliggör realisering av 
deras önskemål och idéer. Lyberg anser att det ur kundsynpunkt är viktigt med 
flexibla lokaler. I längden blir det billigare eftersom lokalerna kan användas till flera 
olika ändamål utan större investeringar. 

6.5 Sammanfattning av analys 
Framtidens förändrade arbetsplatser och arbetsmetoder 
I framtiden kommer det att bli vanligare med öppna kontorslandskap för att det är mer 
flexibelt och lättare att underhålla. Teori och empiri är överens om att det är 
människans inställning till att sitta ensam eller tillsammans med andra som avgör om 
ett företag kan bygga en fungerande öppen kontorsmiljö. Kommunikationsfaktorer 
kommer också att bli viktigare i framtiden och företag kommer att föredra lägen med 
bra kommunikationer framför centrala lägen på grund av de kostandsfördelar det ger. 
Den tekniska utvecklingen möjliggör för medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter 
utanför arbetsplatsen vilket förändrar lokalbehovet. En öppen kontorslösning som 
kallas hot-desking och som har kontorsarbetsplatser som delas av medarbetarna och 
endast nyttjas av de som befinner sig på arbetsplatsen är idag ännu en extrem 
utformning. Våra intervjupersoner menar att denna utformning kommer att bli mer 
vanlig i framtiden eftersom det kommer ställas högre krav på lokaleffektivitet i 
framtiden.  
 
Lokaleffektivisering 
På grund av det ökade kravet på lokaleffektivisering är tendensen att lokalerna 
kommer att minska i yta per person och då är det viktigt att ha alternativa 
användningsområden för de vakanta ytorna som frigörs. Dagens lösningar måste vara 
utrustade att möta morgondagens problem och därför måste ett företag snabbt kunna 
förändra sig på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Ett företag som kan ändra sig 
snabbt har större chans att överleva. Flexibla lösningar medför en merkostnad till 
investeringen med undersökningen visar att det lönar sig i längden eftersom framtida 
förändringar kostar mindre. En metod för att synliggöra ineffektiva lokaler är 
lokalresursplanering. Det är ett systematiskt förbättrings- och effektivitetsarbete som 
identifierar de lokaler som verkligen behövs och vilka som behöver förändras eller 
effektiviseras.  
 
Ökat fastighetsvärde 
Fastigheter kan värderas till marknadsvärde eller avkastningsvärde. Marknadsvärdet 
är intressant vid en överlåtelsesituation medan avkastningsvärdet är av intresse under 
innehavstiden. Vid en värdering undersöks även en rad andra faktorer, bland annat 
fastighetens flexibilitet. Intervjupersonerna var relativt ense om huruvida flexibilitet 
ökar ett fastighets värde. Carlsson menar att flexibilitet har ett värde under 
innehavstiden eftersom fastighetsägaren kan förändra fastigheten till en lägre kostnad. 
Det har dock inget värde vid en försäljningssituation eftersom spekulanterna endast 
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ser till sin egen kalkyl. Brückmann menar dock att flexibilitet har ett värde men att det 
är svårt att sätta en peng på det, eftersom värdet endast kan bestämmas när 
förändringen är gjord. Han påpekar dock att flexibilitet har ett större värde i en stor 
stad än i en mindre stad eftersom det finns större företag där som i sin tur möter en 
snabbare förändringstakt. 
 
Kundrelationer 
En fastighetsägare/förvaltare måste vara vaksam på hyresgästens behov, och aktivt 
arbeta med att hyra ut vakanta lokaler. Studien visar att fallföretagen har god relation 
till sin fastighetsägare/förvaltare och att underhåll görs för att hyresgästen ska trivas. 
Det framkommer också att spontan kontakt är viktigt. Hyresgästanpassningar görs 
före inflyttning av nya hyresgäster eller när nuvarande hyresgäst ber om det. Samtliga 
respondenter är överens om att det i slutändan är hyresgästen som betalar 
anpassningen. Den empiriska undersökningen visar att det främst är större företag 
som värdesätter flexibla lokaler, och att det är viktigt ur kundsynpunkt att ha flexibla 
lokaler. 
 

 

 



Kameleontfastigheter                                                                  Lilja & Wrangmo 2009 
 

 
39 

7. Slutsats 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser som vi gjort utifrån anlysen. Slutsatsen ska 
besvara nämnda problemformulering i kapitel 1. Denna är: Vilka faktorer avgör om 
det är motiverat att investera i flexibilitet i kommersiella lokaler? Avslutningsvis 
redogör vi för råd till yrkesverksamma förvaltare och fastighetsägare samt ger 
förslag på fortsatt forskning. 

 
 
Hyresgästernas omvärld förändras i en allt snabbare takt och därför har det blivit 
viktigare för fastighetsägaren/förvaltaren att vara lyhörd för kundens förändrade 
behov och tillvaro. Ett verktyg för att möta dessa förändringar är att skapa flexibla 
lokaler. Både vår empiriska och teoretiska undersökning visar att det kostar extra att 
investera i flexibilitet. Därför är det viktigt att undersöka om flexibilitet är nödvändigt 
och isåfall vilken typ av flexibilitet som behövs.  
 
Utformningen av framtidens arbetsplatser kommer att påverka om flexibilitet är 
motiverat eller inte. Våra undersökningar visar att öppna kontorslandskap kommer att 
öka i framtiden just på grund av att de har högre flexibilitet och lägre 
iunderhållskostnader samt att avdelningar och verksamheter inom företaget snabbt 
kan ändras. Vi har med hjälp av både teori och empiri kommit fram till att den 
tekniska utvecklingen kommer att möjliggöra för medarbetarna att utföra sitt arbete på 
andra platser än på kontoret, vilket kommer att förnya arbetsmetoderna och därmed 
arbetsplatserna. 

Eftersom arbetsmetoderna förändras och ett företags lokalbehov minskar är det också 
motiverat att investera i flexibilitet för att kunna effektivisera sina lokaler. Vi har 
kommit fram till att det är viktigt för både fastighetsägare/förvaltare och hyresgäst att 
planera för alternativa användningsområden för att undvika att stå med tomma lokaler 
när verksamheten förändras.  

Vi har även kommit fram till att en hyresgäst värdesätter flexibla lokaler och därför 
kan flexibilitet användas för att främja kundrelationer. Undersökningen visar också att 
en kund värdesätter en flexibel fastighetsägare. Kunden känner en trygghet i att det 
finns kapital som möjliggör kundens behov av förändring.  

Vår sista hypotes om att flexibilitet kan öka en fastighets värde har vi efter 
undersökningen förkastat. Den empiriska studien visar att flexibilitet endast har ett 
värde under innehavstiden av fastigheten och att det inte ökar marknadsvärdet. Det är 
därför inte motiverat att investera i flexibilitet för att öka en fastighets värde. 

7.2 Avslutande diskussion 
Denna uppsats har framtagits i Halmstad, och enbart personer verksamma i Halmstad 
har deltagit i den empiriska studien. Resultatet speglar således inte en generell bild av 
Sverige, utan enbart ett avgränsat geografiskt område. Möjligheten finns att resultatet 
skulle bli annorlunda om intervjuer genomförts med andra intervjupersoner eller i 
större städer. De personer som deltagit i intervjuerna har tills stor del varit eniga om 
de angivna svaren och eftersom de givits oberoende av varandra så kan vårt resultat 
stärkas. 
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7.3 Råd till branschen 
Som en avslutning på detta arbete vill vi som författat denna uppsats ge några råd till 
de som är verksamma inom fastighetsbranschen och som vill arbeta med flexibilitet i 
sina lokaler. 
 
Undersök om flexibilitet är nödvändigt – Vissa branscher har inget behov av att ha 
flexibla lokaler och då finns det som fastighetsägare/förvaltare heller ingen anledning 
att investera i flexibilitet.  
 
Se till helheten och inte till investeringskostnaden – Investeringskostnaden för att 
investera i flexibilitet kan av beslutsfattarna upplevas som stor. Vi har kommit fram 
till att det är viktigt att ha ett långt perspektiv där framtida underhållskostnader och 
ombyggnadskostnader är i fokus. En flexibel lokal kan med rätt planering minska de 
framtida kostnaderna. 
 
Bygg inte in framtida problem – När en flexibel lokal planeras är det viktigt att tänka 
på utrymmen som kan bli aktuella i framtiden. När exempelvis ett nytt kontor 
planeras kan en extra dörr byggas in så att kontoret kan bli två rum. 
 
Sätt dig in i din hyresgästs verksamhet för att lättare kunna identifiera förändringar – 
Om du som fastighetsägare/förvaltare har god kunskap om dina hyresgästers behov 
kan du lättare vara förutseende och planera för framtida förändringar hos din 
hyresgäst.  
 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets gång har det framkommit funderingar och nya infallsvinklar som vi 
tycker att framtida studenter kan forska vidare om. 

• Flexibilitetens betydelse i nyproducerade fastigheter 
Det har under arbetet framkommit att det är lättare att skapa flexibilitet i 
nyproducerade fastigheter. Vi anser att det vore intressant att undersöka om en 
flexibel lokal ökar intresset för fastigheten. 

 
• Vilka byggtekniska lösningar finns för att skapa flexibilitet.  

Vi har undersök om det är motiverat att investera i flexibilitet. Att mer 
fokusera på vad som anses vara flexibelt och vilka lösningar som förväntas av 
en flexibel lokal skulle vara intressant att läsa om. 
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Bilaga, Intervjuguide 
 
Intervjuinformation 
Denna kandidatuppsats skrivs vid sektionen för ekonomi och teknik på Högskolan i 
Halmstad. Vi som skriver uppsatsen heter Thomas Lilja och Christian Wrangmo och 
läser programmet Bygg och Fastighetsekonomi. Uppsatsen behandlar flexibilitet i 
kommersiella lokaler. Vi har samlat in teoretiska data och syftet med intervjuerna är 
att testa dessa teorier på er för att sedan kunna analysera och jämföra dessa. 
 
Intervjuguide 

1. Namn på företag 
2. Namn på intervjupersonen 
3. Intervjupersonens befattning och arbetsuppgifter 
4. Är företaget ägare, förvaltare eller hyresgäst? 
5. Vilka ekonomiska resurser har företaget? 
6. Hur tror du att framtidens kontorsarbetsplatser kommer att se ut? 

 - Varför kommer det att se ut så? 
 - Vilka faktorer kommer att påverka utformningen? 
 - Hur påverkar utvecklingen ett företags behov av yta? 
 - Kommer lokalerna att vara större eller mindre i framtiden 

7. Vilka faktorer avgör om lokalen är ändamålsenlig? 
8. När sker hyresgästanpassningar? 
9. Vem betalar hyresgästanpassningarna? 
10. Hur sker lokalanpassningsprocessen? 
11. Är ni inblandade i lokalrevisioner? 

- Hur ofta görs de? 
- Vilka är inblandade?  
- Vems ansvar är det att göra revisionen? 

12. Anser ni att det är nödvändigt att ha flexibla lokaler? 
13. Vilka faktorer är nödvändiga för att en lokal skall anses flexibel? 
14. Hur skapar ni flexibilitet i era lokaler? 

- För nuvarande hyresgäst? 
- För framtida hyresgäster? 

15. Finns det några skillnader i hur ni investerar i flexibilitet i kärnlokaler och 
stödlokaler? 

16. Värdesätter era kunder flexibla lokaler? 
17. Stannar hyresgäster som själva betalar en lokalanpassning längre? 

- Om ja, beror det på att de just betalat själva? 
- Om nej, finns det någon anledning till detta? 

18. Hur långa kontraktstider har ni gentemot hyresgästerna? 
19. Vad gör ni under kontraktstiden för att skapa långsiktighet i era relationer med 

kunden? 
20. Tillför flexibilitet något värde för fastigheten?  

 - Vilka faktorer avgör flexibilitetens värde? 
21. Har ni någon modell för att bedöma flexibilitetens värde? 


