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Sammanfattning 
Under 1990-talet var det många fastighetsföretag som gick i konkurs med anledning av den så 
kallade fastighetskrisen. År 2009 var det flera som anade en ny fastighetskris, men de stora 
konkurserna uteblev. Möjligtvis var fastighetsföretagen mer konkurrenskraftiga och därmed 
undveks en kris.  Dock har de studier som genomförts under perioden 1995-2008 riktat sig 
mot de stora internationella investerarna och investeringsfonderna men fåtalet studier riktade 
in sig mot de regionala fastighetsföretagen. Hur konkurrerar de och i sin tur hur skapar dessa 
företag konkurrenskraft. Därigenom var syftet med denna studie att beskriva hur ett regionalt 
fastighetsföretag inom fastighetsmarknaden konkurrerar för att uppnå konkurrenskraft. Samt 
studera hur dess ledningsgrupp uppfattar de konkurrerande kriterierna inom kontor- och 
handelsfastighetsbranschen och i sin tur undersöka om en Greenbuilding certifiering påverkar 
dessa urvalskriterier. Vidare har studien även studerat hur företagets ledningsgrupp ser på 
Greenbuilding och efterfrågan kring energibesparande åtgärder.  
 
Studien har genomförts som en fallstudie vid ett fastighetsföretag som har lyckats mycket bra 
sedan 1990-talets fastighetskris. För att svara på studiens syfte genomfördes kvalitativa 
intervjuer med företagets ledningsgrupp som sedermera har analyserats genom studiens 
teoretiska referensram. 
 
Studien har funnit att det studerade fastighetsföretagets strategier endast var att inneha centralt 
belägna fastigheter där de kunnat vidareförädla dessa till en högre direktavkastning. Inom 
organisationen skapas det största värdet genom dess projekteringsavdelning. De faktorer som 
de organisatoriskt såg som starkare än sina konkurrenter var de politiska kontakterna och 
företagets varumärke. Studien har ytterligare funnit att de faktorer som det studerade 
fastighetsföretaget såg som ordervinnare när de konkurrerar om hyresgäster inom kontor och 
handel är fastighetens Läge, Hyresnivå, Standard, Arkitektur och hyresgästens relation till 
hyresvärden. Vidare har studien funnit att Flexibilitet, Grundstandard och företagets Storlek 
samt Soliditet är viktiga i form av kvalificerande kriterier. Inom fastighetsmarknaden 
konkurrerar de inte med dessa utan de ses mer som kvalificerare bland större hyresgäster för 
att bli tillfrågade vid ett kontrakt förfarande. Om en Greenbuilding certifiering påverkar dessa 
kriterier kunde ej studien påvisa då hyresgäster inte haft så aktiva val tidigare. Dock ansåg det 
studerade fastighetsföretaget att hyresgästen kunde acceptera en lite högre hyra om de stod för 
den egna driften genom att den totala hyran för hyresgästen var oförändrad. Vidare kunde en 
trend tydas att kontorshyresgäster kunde tänka sig ett lite sämre läge om de samtidigt kunde 
göra något gott för miljö och använda byggnadens energiprestanda i deras egen 
marknadsföring. Vidare ansåg fastighetsföretaget att deras handelshyresgäster alltid 
prioriterade läget i första hand och de var oföränderligt om byggnaden var energieffektivare 
eller ej. De resultat som studien har funnit vad gällde strategi och organisation kan anses som 
företags- och situationsspecifika. Därmed går det inte att dra några generella slutsatser utifrån 
dessa. Dock kan de akademiska bidrag gällande de urvalskriterier som vinner eller 
kvalificerar sig i form av nya hyreskontrakt, samt de resultat som har framkommit gällande 
Greenbuilding tillsammans med övriga fallstudier generera generella slutsatser. 
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Abstract 
During the 1990s, many real estate companies went bankrupt because of the so-called real 
estate crisis. In the year 2009 several feared a new real estate crisis coming, but the big 
bankruptcies did not occur. Possibly the real estate companies are more competitive now and 
they avoided a new cris. However, the studies conducted during the period 1995-2008 were 
focused against the major international investors and investment funds but not many studies 
have focused on the regional real estate companies. So the purpose of this study was to 
describe how a regional real estate company in the property market is competing to achieve 
competitiveness.Another purpose is to study how its management team understands the 
competing criteria in the office and retail properties and in turn, study if a Green Building 
certification affects the competing criterias. Furthermore, the study conducted how the 
company's management team looked on Green Building and the demand on energy-saving 
efforts. 
 
The study was conducted as a case study of a real estate company that has been very 
successful since the 1990s real estate crisis. To answer the study's purpose qualitative 
interviews was conducted with the company's management team, which later was analyzed by 
the study's theoretical frame of reference. 
 
The result of the study was that the company´s strategies were to hold centrally located 
properties where they could further refine these to a higher yield. Within the organization they 
created the greatest value through its planning department. The factors they saw as 
organizationally stronger than its competitors were there political contacts and the company's 
brand. The study has further found that the factors that the company saw as order winners 
when they compete for tenants in office and commercial properties is Location, Rent level, 
Standard, Architecture and the tentents relation to the company. Furthermore, the study found 
that Flexibility, Basic Standard, Firm size and Solidness are important. But in the real estate 
market this are not order winners they are more seen as a qualifier among the larger tenants to 
be consulted on a contract. If a Green Building Certification affects these criteria was difficult 
to find when the tenant’s choice has not been so active in the past. However, the studied 
organization believed that tenants could accept a slightly higher rent if they pay for their own 
operations, by cause that the total rent for the tenants was unchanged. Furthermore, a trend 
could be found that the office tenants could imagine not a AAA location if they could 
simultaneously do something good for the environment and use the building's energy 
consumption in their own marketing. But the organization felt that their commercial tenants 
always priority location in the first place and they were invariably if the building was energy 
efficient or not. The result of the studied company´s strategy may be regarded as business and 
situation-specific. Thus it is not possible to draw any general conclusions from them. But the 
academic contribution of the criteria to win or qualify orders in terms of new tenders and the 
results revealed to Green Building can generate general conclusions along with other studies. 
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1 Inledning 
Detta avsnitts avsikt är att belysa examensarbetets valda område där syftet är att skapa en 

ökad förståelse om problemområdet. Avsnittet inleds med en övergripande bakgrund till 

problemet, sedermera presenteras och förtydligas problemet som sedan leder till studiens 

syfte och forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 

öjligheter inom affärsverksamheter skapas ständigt genom förändringar av 
attityder, behov, tekniska nyheter, trender och så vidare (Clarkson et al, 2006). 
Därigenom är det viktigt för ett företag att aldrig bli nöjt och ständigt strävar efter 

att bli mer effektivt för att bli framgångsrikt (Harker et al, 2000). Framgångarna i sin tur beror 
främst på att de är mer konkurrenskraftiga än sina konkurrenter (Ibid). Konkurrens är sålunda 
något som företag ständigt utsätts för inom fria marknader där konkurrenssituationerna inom 
fastighetsmarknaden under de senaste två decennierna har varit föränderlig (Enström, 2005). 
Flertalet fastighetsföretag under 1990-talet gick under med anledning av den så kallade 
fastighetskrisen där banker konfiskerade företagens fastighetsbestånd med anledning av deras 
sviktande balansräkningarna (Ibid). 
 
Men klimatet förändrades under 2000-talet för fastighetsföretagen när statens reporänta under 
decenniet förändrades från 4,75 procent som högst till en historiskt låg nivå på 0,25 procent 
under 2009 (Riksbanken, 2010). Med anledning av detta kunde fastighetsföretagen med 
rörliga räntor göra stora vinster och många valde att investera i större bestånd för att vinna 
marknadsandelar. Många av dessa investeringar skedde med låg relation till 
direktavkastningen som är det mått som fastighetsföretagen bygger de flesta 
investeringsbeslut efter (Enström, 2005). Följderna av investeringarna blev att vissa företags 
balansräkningar blev allt skörare igen med en högre belåningsgrad vilket medförde att 
företagen blev känsligare för konjunkturnedgångar (Ibid). 
 
Under år 2009 trodde vissa inom mediedrevet att en ny fastighetskris skulle komma (DI, 
2009; DI, 2009b; E24, 2009) . Vissa fastighetsföretag gick enligt Fastighetssverige (2009) i 
konkurs men någon direkt fastighetskris likt den på 1990-talet rådde aldrig (E24, 2009b). 
Kanske berodde detta på att fastighetsföretagen var mer beredda på konjunktursvängningen 
under detta decennium och hade utarbetat sina strategier för att uppnå stabilitet och 
konkurrenskraft på sikt. 
 
Det är med anledning av ovan nämnda diskussioner intressant att studera just hur 
fastighetsföretag arbetar för att på sikt uppnå konkurrenskraft och uthålliga 
konkurrensfördelar. 

M
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1.2 Problemformulering 

Efter fastighetskrisen under 1990-talet var det många fastighetsföretag som gick genom ett 
stålbad. Följderna blev att flera fastighetsföretag gick i konkurs och bankerna beslagtog deras 
bestånd, men bankerna får inte förvalta dessa fastigheter på sikt och sålde ut fastigheterna till 
rabatterade priser för att fastighetsbranschen skulle reparera sig. Konsekvenserna blev att de 
företag som hade överlevt krisen köpte upp de fastigheter som blev tillgängliga men även nya 
företag bildades på marknaden (Enström, 2005). Fastighetskrisen var ett tecken på att företag 
inom branschen måste vara beredd på förändringar. Fastighetsbranschen är dock en av de 
branscherna med längst livscykler och har historiskt sett inte behövt konkurrera med andra 
faktorer än pris, läge och standard (Mattsson, 2009). Men tiderna förändras och den tekniska 
utvecklingen inom fastighetsbranschen går även den framåt och gör i sin tur att det finns 
pengar att tjäna (Ibid). 
 
Under 2000-talet fick fastighetsbranschen en ljusare period och många fastighetsföretag växte 
sig starka (Riksbanken, 2008). Dock har de studier som genomförts under 2000-talet som 
behandlat strategier inom fastighetsmarknaden till största del riktat sig mot stora 
internationella investerare och investeringsfonder inom kontor- och handelsfastigheter. Inga 
direkta studier har riktat sig till de enskilda mindre fastighetsföretaget och hur de konkurrerar 
för att uppnå konkurrenskraft och uthålliga konkurrensfördelar.  Vilka är deras interna styrkor 
och svagheter? 
 
Strategi- och produktionsforskaren Terry Hill (2000) förklarar att företag skapar 
konkurrensfördelar genom att identifiera sina konkurrerande egenskaper genom att urskilja 
kriterier hos en produkt. De konkurrerande kriterierna delas i sin tur upp i två delgrupper, 
kvalificerande kriterier och ordervinnande kriterier. Kvalificerande kriterier är inte något som 
i huvudsak gör att ett företag får eller bibehåller en kund men det är ett ”nödvändigt ont” för 
att produkten skall uppfylla de krav som kunden efterfrågar. Ordervinnande kriterier är 
däremot något företag är ensam om eller är bättre än sina konkurrenter på och det är dessa 
som i sin tur gör att kunden väljer just detta företags produkt. 
 
Ett kriterium som under det senaste året fått stor uppmärksamhet är satsningar inom 
miljöförbättrande åtgärder. Där det i dagens samhälle inte enbart är företag med 
konsumentvaror som berörs av miljöfrågor utan även konsulter, underleverantörer, 
importörer, exportörer och kapitalförvaltare. Många företag lyckas ta tillvara på dessa 
förändringar och därigenom skapa sig konkurrensfördelar och affärsnischer genom att utnyttja 
de möjligheter som miljömedvetandet skapar.(Clarkson et al, 2006) 
 
Inom fastighetssektorn är den största miljöpåverkningen dess energiförbrukning för 
uppvärmning och drift av bostäder, kontor och offentliga lokaler som motsvarar en tredjedel 
av Sveriges totala energiförbrukning (Energiläget, 2008 s.66). För att minska den 
energiförbrukning som föreligger har den svenska staten infört regler som innebär att 
byggnader skall energideklareras efter Europaparlamentets direktiv 2002/91/EG för att ägare 
av fastigheter skall bli medvetna om vilka energibesparingar som kan föreligga hos en 
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fastighet (Europeiska gemenskapernas officiella tidning, 2003). I samband med detta har EU 
ytterligare lanserat GreenBuilding-Programmet som är ett frivilligt uppmuntringsprogram för 
energieffektivisering av kommersiella fastigheter (The European GreenBuilding programme, 
2009) 
 
De miljömässiga fördelarna med Greenbuilding är relativt synbara då en minskad 
energiförbrukning kräver mindre import av bland annat elektricitet som i många fall kommer 
från icke förnyelsebara energikällor dvs. lagrade energikällor (fossilt bränsle) som olja, kol, 
gas och uran (Lockwood, 2006). Ur ett långsiktigt ekonomisk perspektiv är även här 
fördelarna greppbara med minskade driftkostnader, men de kortsiktiga fördelarna är inte lika 
självklara. De fördelar som själva Greenbuilding-Programmet propagerar för kan tyckas vara 
nog för att ett Greenbuilding partnerskap kan anses vara relevant för ett fastighetsföretag. 
Men inga tidigare studier har påvisat vilka direkta konkurrensfördelar som Greenbuilding kan 
medföra och hur ett fastighetsföretag ser på energiförbättrande åtgärder. 
 
Därmed är det utifrån ovannämnda diskussioner intressant att studera hur ett mindre regionalt 
fastighetsföretag konkurrerar för att uppnå konkurrenskraft och uthålliga konkurrensfördelar. 
Hur ser de på efterfrågan av energibesparande åtgärder? Vilka ser de som de konkurrerande 
urvalskriterierna inom kontor- och handelsfastigheter och i sin tur kan det vara 
konkurrensavgörande för ett fastighetsföretag att inneha Greenbuilding certifierade byggnader 
i sitt bestånd? Genom att certifieringen påverkar fastighetens konkurrerande urvalskriterium.    

1.3 Studiens syfte 

Denna studie syftar till att beskriva hur ett regionalt fastighetsföretag inom 
fastighetsmarknaden konkurrerar för att uppnå konkurrenskraft. Samt studera hur dess 
ledningsgrupp uppfattar de konkurrerande kriterierna inom kontor- och handelsfastigheter och 
i sin tur undersöka om en Greenbuilding certifiering påverkar dessa urvalskriterier. 
 

• Hur ser ett fastighetsföretag på en regional marknad inom fastighetsbranschen att 

deras strategier och organisation är utformad för att uppnå konkurrenskraft? 

 

• Vilka är de ordervinnande respektive orderkvalificerande urvalskriterierna vid kontor 

och handel inom fastighetsmarknaden enligt fastighetsföretagets ledningsgrupp? 

 

- Hur anser ledningsgruppen att Greenbuilding påverkar urvalskriterierna? 

- Vilken syn kring energiförbrukning och energiåtgärder har lednedningsgruppen? 
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1.4 Studiens disposition 

Studiens vetenskapliga angreppssätt har medfört en disponering enligt figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Studiens disposition 

Studien har inledningsvis presenterats av en inledning bestående av en bakgrundsbeskrivning, 
problemformulering och syfte. Nästa kapitel består av en fördjupning inom Greenbuilding 
följt av ett metodavsnitt som beskriver studiens tillvägagångssätt. Avsnitt 4 beskriver de 
teorier som studien behandlar följt av avsnitt 5 där den insamlade datan från intervjuerna 
presenteras. Avsnitt 6 analyserar den insamlade empirin och utifrån denne dras studiens 
slutsatser och den efterföljande diskussionen kring studien och problemområdet. 

1 Inledning 2 Fördjupning 3 Metod 4 Teori 

5 Empiri 6 Analys 7 Slutsats & Diskussion 



_______________________________________________________________________   

5 

2 Fördjupad diskussion av Greenbuilding 

I detta avsnitt presenteras en fördjupad diskussion av Greenbuilding, inledningsvis 

presenteras Greenbuilding som fenomen samt hur det har utvecklats sig i världen. Syftet med 

avsnittet är att ge läsaren en god bakgrund inom Greenbuilding för att följa tankegångarna i 

analysen och slutsatserna. 

2.1 Greenbuilding 

Greenbuilding är ett internationellt vedertaget ord som i de flesta sammanhang syftar till att 
värna om en bättre miljö och en hållbar framtida utveckling. När det diskuteras om 
Greenbuilding i USA är det oftast utifrån U.S Green Building Council (USGBC) syn av 
Greenbuilding med avseende på deras Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED) utvärderingsprogrammet. LEED utvärderar byggnader utifrån ett poängsystem inom 
sex olika områden där en byggnad kan bli certifierad enligt skalan silver, guld och platinum. I 
Storbritannien används oftast BREEAM (Building Research Establishment´s Environmental 
Assessment Method) och i Australien är det mest kända Green Star. Det finns även företag 
som bygger Greenbuilding utan att certifiera sig enligt någon certifiering då dessa inte vill 
lägga ner den tid samt de kostnader som en certifiering kan innebära. (Lockwood, 2006) 
  
Ett led för att Greenbuilding skall bli mer vedertaget hos fastighetsägare i Nordamerika och 
certifiera sig enligt USGBC så har vissa städer så som Cincinnati och Toronto infört rabatt på 
fastighetsskatten, upp till $500,000 över 15 år vid nybyggnation och 10 år vid ombyggnation 
(Yudelson,2007). San Francisco har valt en annan väg att kräva att alla nya kontorsbyggnader 
som är större än 50,000ft2 (4645m2) skall vara Guld LEED certifierade med sin start år 2012 
och många andra amerikanska städer ser ut att följa detta mönster (Ibid.) 
 
Miljöcertifieringar av byggnader är ännu inte vedertaget i världen. De flesta studier kommer 
från USA vilket visar att av de befintliga kontorsbyggnaderna i USA är det mindre än 1 
procent som är miljöcertifierade (Miller, Spivey & Florance, 2008). Vad detta beror på är 
enligt Miller, Spivey och Florance (2008) att många fastighetsägare säger sig inte kunna ta ut 
högre hyra för att byggnaden är miljöcertifierad samt att deras hyresgäster inte har efterfrågat 
sådana byggnader. Medan hyresgäster vid undersökningar säger att de aldrig har blivit 
erbjudna miljöcertifierade byggnader och om det fanns skulle de välja dessa, men om 
hyresgästerna är villiga att betala mer för en miljöcertifierad byggnad svarar de tillfrågade, 
”Nej”. På frågan om de är villiga att betala lika mycket för en icke miljöcertifierad lokal 
svarade de att de kommer att betala mindre. Detta kan tyckas vara lite motsägelsefullt, vilket 
forskarna även har reflekterat över och kommit fram till att hur frågan formulerades hade stor 
betydelse på utfallet. Enligt Miller, Spivey och Florance (2008) har de kommit fram till att 
hyresnivåerna dock är högre vid de miljöcertifierade byggnaderna i snitt men inte i alla städer. 
Detta på grund av att i de städer där det inte har kunnat påvisa en skillnad har underlaget för 
att dra dessa slutsatser varit för låga. 
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Fuerst & McAllister (2008) har genomfört en liknande studie som Miller et al. (2008) som 
indikerar att det finns en hyrespremie (efter kontroll för variablerna byggnadens ålder, 
vakansgrad, höjd (antal våningar), storlek samt läge) på hela 11,8 procent för byggnader 
certifierade med antigen LEED eller Energy Star, eller bådadera, i jämförelse med likvärdiga 
konventionella byggnader i samma geografiska område. Dock var inte alla variabler 
tillräckligt signifikanta vilket medförde att modellen endast kunde förklara 55 procent av 
variationen för hyrorna för hela urvalet. Därigenom betyder resultatet från studien att 
hypotesen om en grön hyrespremie inte kunde förkastas.                

2.1.1 Greenbuilding i Sverige   

Greenbuildings historia kan anses som relativt kort i Sverige. Sedan Europeiska 
kommissionen initierade Greenbuilding-programmet 2005 som ett frivilligt program för att 
öka medvetenheten och främja extra satsningar på investeringar i energieffektiviseringar och 
användandet av förnyelsebarenergi bland kommersiella fastighetsägare. Under pilotfasen av 
projektet mellan åren 2005-2006, etablerades nationella kontor för att bistå organisationer 
som var delaktiga i projektet samt att bygga upp en nationell infrastruktur kring programmet. 
Vid starten anslöt sig tio länder (Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Polen, Portugal, 
Slovenien, Sverige, Tyskland och Österrike) men år 2007 anslöt sig ytterligare två länder till 
projektet, Belgien och Kroatien som kandiderar att bli medlem i EU. Medlemsländerna 
presenteras oftast av energimyndigheter och forskningsinstitut där Sverige representeras av 
fastighetsägarna med Energimyndigheten som medfinansiär. (Greenbuilding fastighetsägarna, 
2009) 
 
Det kan vara lätt att likställa Greenbuilding-programmet och Sweden Green Building Council 
(SGBC) som bildades i juni 2009. Men SGBC skall agera som ett råd för att samla alla 
miljöinitiativ under ett och samma paraply (Fastighetsägarna, 2009). En av rådets aktiviteter 
är att ta fram en modell för att kunna jämföra byggnader med olika miljöcertifieringar på ett 
objektivt sätt och i sin tur hjälpa till att ta fram en internationell gångbar standard i samarbete 
med World Green Building Council (Ibid.). 
 
Syftet med Greenbuilding-programmet är att gynna de fastighetsägare privata, företag eller 
organisationer som vill värna om miljön genom att sänka deras energikostnader, detta genom 
att kunna erbjuda publicitet på GreenBuildings internationella hemsida och den nationella 
hemsidan som i Sverige är fastighetsägarnas hemsida. De företag som erhållit en certifiering 
får även använda Greenbuilding-logotypen i sin marknadsföring. I det långa loppet får 
företaget sänkta kostnader för uppvärmning av sin fastighet vilket följer att värdet på 
fastigheten i sin tur ökar. Detta kommer enligt Greenbuilding-programmets broschyr skapa 
medialuppmärksamhet och ökad attraktionskraft hos investerare. Företaget kan även komma 
med i en katalog utgiven av Greenbuilding-programmet där lyckade projekt kommer att 
presenteras. (GreenBuilding, 2009)            
 
Intressenter av Greenbuilding (GB) kan delta på två nivåer beroende i vilken omfattning som 
de vill åtgärda sitt fastighetsbestånd. Där de kan komplettera med fler fastigheter för att nå 
företagsnivå eller övergå till fastighetsnivå:  
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• Företagsnivå  (äger fler än 10 fastigheter i Europa): Mer än 30 procent av företagets 

fastigheter i Europa ska inventeras och ingå i åtgärdsplanen. 
 

• Fastighetsnivå: En eller flera av företagets byggnader väljs ut att inventeras och ingå i 
åtgärdsplanen. 

 

Beslutsprocessen 

För att kunna bli certifierad enligt GB fodras att fyra steg uppfylls för att en befintlig fastighet 
eller en nyproduktion skall kunna klassas enligt GBs krav. Det börjar med en 
energiinventering av den eller de byggnader som intressenten vill ska ingå i GB. Sedan följer 
en åtgärdsplan som innehåller förslag på lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. Sedermera 
kommer Fastighetsägarna i samarbete med EU-kommissionen att granska och eventuellt 
godkänna intressentens ansökan av åtgärdsplan och energiledningssystem. Om ansökan blir 
godkänd blir intressenten godkänd som GB partner. Sedan skall intressenten verkställa 
åtgärdsplanen samt rapporter till fastighetsägarna och EU-kommissionen efter avslutat 
energieffektiviseringsprojekt därigenom blir fastigheten godkänd att fylla kraven för GB.( The 
European GreenBuilding programme, 2009) 
 

Effektiviseringskrav  

Riktlinjerna som måste uppfyllas vad gäller nybyggnationer är följaktligen att de är 25 
procent mer energieffektiva än byggnormen enligt Boverkets byggregler (BBR). Vid 
beräkning gäller BBR:s regler plus påslag för ventilation. För en befintlig fastighet görs 
energibesparingar på minst 25 procent enligt den tidigare energideklarationen. Det är även 
obligatoriskt för alla partners att införa grundläggande system för energiledning. För 
byggnader som sänker sin energianvändning ytterligare, 30 procent för befintliga eller 
renoverade byggnader respektive 50 procent för nybyggnation, erhålls en plakett som kan 
sättas upp på byggnadens fasad (Ibid.) 
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3 Metod 

I detta avsnitt diskuteras, redogörs samt motiveras metodvalen. Metoden är det verktyg och 

arbetssätt som används för att skapa ett vetenskapligt godtagbar sätt att uppfylla en studies 

syfte genom en empirisk undersökning. 

3.1 Forskningsansats 

enna studie har valt att använda sig av en deduktiv forskningsansats för att analysera 
och skapa en förståelse för hur ett fastighetsföretag skapar konkurrenskraft samt ser 
på energibesparande åtgärder och Greenbuilding. Målet med en deduktiv 

forskningsansats är att testa och verifiera befintlig teori till skillnad från att skapa en teori och 
testa denna (Saunders et al, 2007). Vad studier med en deduktiv ansats verifierar är att teori 
lyfts fram som sedermera testas mot det insamlade datamaterialet för att påvisa eller avvisa 
resultatet enligt teorin (ibid). Detta medför att teorin kommer att ligga till grund vid analyen 
av studien samt fungera som ett ramverk. Studien består vidare av kvalitativ karaktär där 
personliga intervjuer har genomförts. Kvalitativ forskning i sin tur innebär att den insamlade 
datan består av mjuk karaktär och analyser av materialet är tolkande (Denscombe, 2009). 
Därigenom är datan som framkommit från intervjuerna tolkningar av vad respondenterna 
uttryckte under intervjuerna. 
 
Metodsynsättet under studien har varit aktörssynsättet vilket förklarade verkligheten utifrån 
aktörens synvinkel. Enligt Denscombe (2009) används aktörssynsättet när verkligheten skall 
beskrivas av individer och hur de uppfattar och tolkar denna. Därigenom sågs aktörssynsättet 
som aktuellt då denna studies syfte är att undersöka fastighetsföretagets syn kring 
problemområdet.  

3.2 Undersökningsansats 

I denna studie användes en fallstudie som undersökningsansats. Enligt Denscombe (2009) kan 
fallstudier i enskilda fall användas för att erhålla en mer detaljerad kunskap inom området och 
i sin tur skall fallstudier användas då ansträngningar måste koncentreras på ett eller några fall 
för att få insikter som kan få vidare konsekvenser. Vad denna studie studerar är ett generellt 
fall inom ämnet genom att endast använda sig av ett studieobjekt inom området(ibid). 
Fallstudie sågs därigenom som aktuellt då en djupare förståelse krävdes kring hur ett 
fastighetsföretag skapar sig konkurrenskraft och ser på energibesparande åtgärder och 
Greenbuilding. Det kan även vara så att forskaren inte har några klara frågor eller hypoteser 
att utgå ifrån (Ejvegård, 2003). Därigenom har de forskningsfrågor som ligger till grund för 
denna studie diskuterats fram under studiens gång . Kvalitativa studier tenderar att ha relativt 
begränsat omfång och involverar relativt få personer (Denscombe, 2009). Det medför att det 
kvalitativa metodvalet överensstämmer väl med undersökningsansatsen av att använda 
fallstudie där koncentrationen kommer att ligga hos ledningsgruppen hos det studerade 
fastighetsföretaget.  

D 
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3.3 Tillvägagångssätt 

Studien startade med en grundlig litteraturgranskning inom problemområdet. Sedan 
genomfördes djupgående intervjuer tillsammans med en svarsenkät som sedan analyserades 
för att svara på studiens forskningsfrågor. 

3.3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien innebar en grundlig litteraturgranskning av konkurrensfaktorer samt av 
Greenbuilding i och utanför Sverige. Denna uppläggning av forskning är något som stöds av 
Denscombe (2009) som menar att all forskning som sker i forskningssyfte bör starta med en 
litteraturundersökning för att kartlägga vilken kunskap som redan finns inom området. 
Därigenom minimeras risken att studien undersöker något som redan har blivit utforskat. 
Kontaktpersonen för Greenbuilding i Sverige Marcus Broberg hos Fastighetsägarna 
kontaktades för att komma i kontakt med andra examensarbeten kring Greenbuilding, samt 
förmedling av kunskap kring ämnet. Därigenom verifierades att inga tidigare studier av 
samma karaktär har bedrivits med Fastighetsägarnas medverkan.    
 
Tidigare studier har även efterforskats via Luleå Tekniska Universitets bibliotek. Bibliotekets 
sökkataloger så som Lucia och Libris har använts, sökorden som användes är: Greenbuilding, 
Energibyggnader, Energianpassningar, Energieffektiviseringar, Konkurrens, 
Konkurrensfaktorer och konkurrenskraft. Dessa ord har sökt på svenska samt engelska och 
använts var för sig men även i kombination med varandra. Vidare har bibliotekets databaser 
använts för att hitta vetenskapliga artiklar kring ämnet.  
 
De databaser som har använts för litteraturundersökningen är Emerald Insight, Academic 
Search Elite, Business Source Elite, Eric och Scopus via universitets samsök. Vidare har även 
Google Schoolar använts vid litteraturundersökningen. Enligt Holme och Solvang (1997) bör 
bra forskning vara källkritisk, därmed har stor vikt lagts på att använda information av 
vetenskapligt granskat material och det har legat som grund igenom hela studien.     

3.3.2 Datainsamlingsmetod 

Den metod som har använts i denna studie för datainsamling har varit djupgående intervjuer 
av kvalitativ karaktär. Syftet med insamlingen har varit att få ledande personer inom de olika 
avdelningarnas syn på hur fastighetsföretaget konkurrerar samt kartlägga deras syn kring 
energibesparande åtgärder och Greenbuilding. För att få en inblick hur långt gånget 
fallföretaget var i deras arbete kring energieffektiviseringar och Greenbuilding inleddes 
arbetet med några fåtal ostrukturerade diskussioner med företagets handledare. Syftet med 
dessa diskussioner var att fördjupa författarens förståelse kring ämnet samt att få vetskap om 
kunskapen kring ämnet hos företaget.  

3.3.3 Val av fallstudieföretag 

Denna studie har studerat ledningsgruppen inom fastighetsföretaget Galären i Luleå AB:s syn 
kring problemområdet. Galären sågs som ett passande fallstudieföretag för denna studie då 
företaget uppkom efter 1990-talets fastighetskris och är en av de mest framgångsrika inom 
den lokala regionen som företaget bedriver sin verksamhet inom. Företaget ingår i Galären 
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koncernen vilket ytterligare innefattar Holding företag och en verksamhet i Stockholm, dessa 
delar inom koncernen har dock inte studerats utan studien har endast studerat Galären i Luleå 
AB. Dock kommer fallstudieföretaget i den efterföljande delen av rapporten att benämnas 
som Galären. Studien och författarskapet har bedrivits vid deras huvudkontor i Luleå vilket 
har underlättat urvalsmetodiken och möjligheterna till direkt handledning.  

3.3.4 Intervjuer 

De intervjuer som genomfördes i denna studie syftade till att få de ledande personerna inom 
fallstudieföretagets syn på problemområdet. Därigenom genomfördes kvalitativa intervjuer 
för att förstå hur de intervjuade personerna ser och tolkar företagets strategier för att uppnå 
konkurrenskraft samt syn på energibesparingar och Greenbuilding. Detta angreppssätt är 
något som stödjs av Saunders et al, (2007) som menar att kvalitativa intervjuer bör användas 
om en djupare förståelse kring hur människor resonerar kring ett problemområde skall 
uppnås. Vidare användes bilaga 3 & 4 för att exemplifiera de teorier som studien använder sig 
av för att underlätta vid intervjuerna vad vissa begrepp betyder.    

3.3.5 Urvalsmetodik 

Studiens urvalsmetodik med avseende på intervjuobjekt har varit ett subjektivt urval vilket 
betyder att forskaren ”handplockat” urvalet för studien. Subjektivt urval används vid 
situationer då forskaren redan har en viss kännedom om de människor eller företeelser som 
ska undersökas, och forskaren medvetet väljer vissa av dem eftersom de troligt kommer att ge 
de mest värdefulla svaren (Denscombe, 2009). Studien använder sig även till viss del av ett 
snöbollsurval vilket innebär att studieobjekt har hänvisat till nästa person som kan vara 
intressant att intervjua (ibid). Vid studiens start gjordes en förundersökning för att kartlägga 
vilka olika avdelningar som fanns inom den studerade organisationen för att kunna säkerställa 
att alla aspekter inom organisationen tas i beaktning och därigenom att rätt personer väljs ut 
till studien. 

3.3.6 Val av intervjuobjekt 

De personer som denna studie har valt att intervju är de personer med ledande ställning inom 
Galären. Dessa personer ingår i det som företaget benämner ledningsgruppen och innefattar 
VD:n till lika en av ägarna samt personal med chefsposition inom företagets olika 
avdelningar, Ekonomi/Administration, Marknad, Fastigheter samt Projektavdelning. De 
intervjuade personerna är enligt nedan med namn och befattning.   
 
Gunnar Tåhlin, VD  Göran Lindström, Marknadschef 
Henrik Mattsson, Administrativchef Magnus Bjuhr, Projektchef 
Ewa-Marie Johansson, Fastighetschef 
 
Dessa personer kommer att benämnas efter deras efternamn i empirin, analys och slutsatser. 
De presenterade personer har valts med anledning att dessa representerar de olika 
avdelningarna inom företaget. Fler intervjuer med övrig personal inom de olika avdelningarna 
skulle kunna vara möjlig men en sådan studie anses vara av annan karaktär och denna 
kommunikation bygger mer på relationen mellan medarbetaren och den överordnade chefen. 
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3.3.7 Enkät 

Varje intervjuad person har under respektive intervju fått svara på en enkät i bilaga 3 hur de 
tror Galärens organisation står sig i förhållande till sina konkurrenter inom regionen, detta 
med avseende på de 24 organisatoriska indikatorerna som har framkommit genom indikator 
ansatsen med avseende på konkurrens i senare delen av teorin. De intervjuade blev 
informerade om enkätens syfte samt varse om vikten av att svara vad deras personliga 
uppfattning kring varje indikator var. Detta med anledning av att få deras syn av 
organisationen inom de tre områdena nybyggnation, förvaltning och förädling/ombyggnation. 
Respondenterna blev i sin tur informerade om att deras åsikter skulle lyftas fram och inte vad 
VD:n vill att deras syn skall vara. 
 
Graderingarna var av femskalig karaktär med graderingen 1-5 inom de tidigare tre nämnda 
områdena. Svarsalternativ 1 motsvarade att den organisatoriska indikatorn är avsevärt lägre än 
deras konkurrenter. Vid den andra änden av graderingsskalan, svarsalternativ 5 motsvarar 
svarsalternativet betydande högre än deras konkurrenter. Vid ingen uppfattning eller att 
indikatorn upplevdes som neutral motsvarade svarsalternativ 3 för detta. Respondentens 
tillgängliga tid för att fylla i formulären var obegränsad och vid eventuella frågor eller om 
respondenten inte förstod indikatorns innebörd fanns intervjuaren närvarande för vidare 
förklaring och diskussioner. Under vissa intervjuer pågick en diskussion för att respondentens 
uppfattning skulle motsvara rätt svarsalternativ där de intervjuade personerna kunde ha svårt 
att dra gränsen mellan svarsalternativ 4 och 5. Det insamlade datamaterialet presenteras för 
varje intervjuad person i bilaga 3. 

3.3.8 Analysmodell 

För att svara på de forskningsfrågor som föreligger i denna studie har en ”analysmodell” 
arbetats fram i den teoretiska referensramen. Analysmodellen skall visa vilka organisatoriska 
nyckelfaktorer som organisationen besitter. Ytterligare skall analysmodellen visa de olika 
processerna inom företaget samt var inom organisationen det skapar värde. Vidare skall denne 
studera var inom en fastighets livscykel det studerade fastighetsföretaget har sin fokusering.  
 
För att finna de ordervinnande samt kvalificerande kriterierna inom kontor- och 
handelsfastigheter har en tillämpning av Hill (2000) metodik genomförts för att rangordna 
dessa. Respondenterna har i sin tur fått svara på hur dessa påverkas av Greenbuilding och hur 
deras syn är beträffande energibesparande åtgärder. 

3.4 Metodproblem 

3.4.1 Validitet 

När det diskuteras validitet så delas detta upp i intern- och extern validitet vilket syftar till att 
undersökningen mäter det som avses samt om resultatet kan generaliseras och även gälla i 
andra sammanhang (Eriksson & Widersheim-Paul, 1997). Intern validitet syftar till att 
undersökningen mäter det som de avser att mäta (Ibid.). I undersökningen för denna uppsats 
ligger problemet i största hand gällande denna aspekt att intervjuobjekten inte känner till 
Greenbuilding tillräckligt och därigenom ger missvisande svar. Detta gäller i första hand de 
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intervjuobjekt som endast har bildat sig en uppfattning utifrån VD:ns informationer kring 
Greenbuilding. Därigenom har stor vikt lagts vid att säkerställa att intervjuobjektet vet vad 
Greenbuilding-programmet innebär i annat fall informera vad programmet har för syfte. Då 
studien använder sig av ett aktörssynsätt finns det en risk för att validiteten kan försvagas då 
intervjuaren kan påverka respondenten, vilket medför att respondenten ger missvisande svar 
(Denscombe, 2009). För att undvika detta har intervjuaren aktivt arbetat för att minska detta 
problem genom att använda sig till stor del av öppna frågor, boka intervjun i god tid samt 
informera den intervjuade personen vad intervjun kommer att innefatta. 
 
Den externa validiteten i en studie är god om resultatet kan generaliseras och även gäller i 
andra sammanhang (Eriksson & Widersheim-Paul, 1997). När denna studie endast gör en 
fallstudie vid ett fastighetsföretag är det svårt att generalisera resultatet i andra sammanhang. 
Dock har extra vikt lagts vid att säkerställa att de intervjuade personerna har den kunskapen 
som krävs för att ge relevanta svar. Vidare har intervjuerna skett personligen för att inte 
respondenterna skall påverka varandra. 

3.4.2 Reliabilitet 

Vad som menas med reliabilitet är mätinstrumentets duglighet att ge stabila och tillförlitliga 
utslag (Eriksson & Widersheim-Paul, 1997). När en studie kan upprepas av andra forskare 
och få samma data och resultat har en studie hög reliabilitet (Ibid). Intervjuer är, i och med en 
fallstudie, svårt att få samma svar om studien skulle repeteras. Detta beror främst på att de 
intervjuades situation förändras med tiden och uppfattningen kan därigenom ändras. 
 
För att stärka reliabiliteten har denna studie bandat intervjuerna, sedan har dessa renskrivits 
och lämnats för korrigering till de intervjuade personerna för att säkerställa att forskaren och 
respondenten har uppfattats korrekt. 
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4  Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för den teoretiska referensramen. 

Inledningsvis presenteras övergripande beskrivningar av konkurrens och vad 

konkurrensfördelar innebär. Sedan följer en beskrivning av den analysmodell som denna 

studie har valt. Syftet med avsnittet är att ge läsaren en god teoretisk grund inom 

konkurrensfördelar och konkurrenskraft till analysavsnittet. 

4.1 Disposition av den teoretiska referensramen 

 
Figur 2. Disposition av den teoretiska referensramen 

 
vsnittet inleds med att presentera begreppet konkurrensfördelar och vad som 
kännetecknas av att inneha konkurrensfördelar. Avsnittet går sedan vidare till att 
beskriva analysmodellen som ligger till grund för att studera hur ett fastighetsföretag 

inom fastighetsmarknaden skapar konkurrenskraft. Vidare hur ett verktyg inom analysmodell 
analyserar de olika urvalskriterierna inom kontor och handel. De ingående verktygen inom 
analysmodellen kommer sedermera att förklaras ingående var för sig. Avslutningsvis kommer 
avsnittet att sammanfattas innan empirin tar sin början. För att tydliggöra dispositionen av den 
teoretiska referensramen se figur 2 ovan.  

4.2 Konkurrensfördelar 

För att definiera ordet konkurrensfördel har Fahy (2000) valt att definiera konkurrensfördelar 
som att det endast betyder något i förhållande till andra konkurrenter, vilket betyder att 
företaget jämförs gentemot en eller flera konkurrenter i en bransch, marknad eller strategisk 
grupp. För att påvisa om företaget har någon/några fördelar i förhållande till dess 
konkurrenter. En skillnad kan vara att erbjuda miljövänligare produkter eller tjänster och 
därigenom vinna marknadsandelar men inte på bekostnad av miljön (Rigby, 2008). Men för 
att studera konkurrensfördelar finns flertalet modeller för att bedöma hur företag konkurrerar 
inom olika marknader för att skapa konkurrenskraft. Där Zhang, Shen, Wu och Fan (2009) har 
studerat ett flertal och kommit fram till att det inte finns en modell som kan mäta fult ut ett 
företags konkurrenskraft inom fastighetsmarknaden. Därigenom har Zhang et al. (2009) 
arbetat fram en bedömningsmodell enligt en femstegsprincip som de ansåg vara den mest 
användbara vid bedömning av ett fastighetsföretag där flera olika aspekter tas i beaktande. 

A 
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4.3 Konkurrensmodellen 

Konkurrensmodellen enligt Zhang et al. (2009) bygger på en femstegsprincip där de inledande 
verktygen ger en djupare förståelse till senare delen av modellen. Dock har denna studie valt 
att endast använda sig av de tre inledande verktygen Indikator ansats, Nyckel indikator ansats 
och Värdekedjeanalys. De senare två verktygen som Zhang et al. (2009) förespråkar är till för 
att presentera förbättringsförslag vilket inte är avsikten med denna studie. Dock ansåg denna 
studies författare att viktiga aspekter förbises och för att få en ytterligare förståelse till hur ett 
fastighetsföretag skapar konkurrenskraft inom fastighetsmarknaden kompletteras studiens 
modell med ytterligare två verktyg. GLITAMAD-pyramiden framtagen av Phyrr & Cooper 
(1989) som används för att förklara en fastighets livscykel kommer att utöka Zhang et al. 
(2009) konkurrensmodell. Detta för att karlägga var ett fastighetsföretag har sin fokusering 
inom en fastighets livscykel och i sin tur kommer den att ligga till grund vid analysen av hur 
fastighetsföretaget konkurrerar. De verktyg som ytterligare kommer att komplettera 
konkurrensmodellen är en tillämpning av Terry Hills (2000) tillverkningsstrategi men endast 
med avseende på identifiering av ordervinnare och orderkvalificerare inom 
fastighetsmarknaden som vidare förklaras i avsnitt 4.4.5. 
 
Den valda och vidareutvecklade konkurrensmodellen som denna studie kommer att använda 
sig av vid bedömningen av hur fastighetsföretag skapar konkurrenskraft, åskådliggörs enligt 
figur 3. nedan. Denna modell är som tidigare nämnts en modifiering av Zhang et al. (2009) 
konkurrensmodell med kompletteringar av ytterligare verktyg enligt ovan. Dock har denna 
studie valt att inte använda sig av Zhang et al. (2009) Weibull modell som visar 
konkurrenskraften vid ett specifikt tillfälle. Ytterligare kommer ingen Enterprise modell 
metod att genomföras då dessa inte uppfyller studiens syfte. Detta skapar dock en 
konkurrensmodell som fortfarande består av 5 steg där de ingående verktygen är Indikator 
ansats (IA), Nyckel indikator ansats (NIA), Värdekedjeanalys (VK), GLITAMAD-pyramiden 
(GLITAMAD), Ordervinnare/-kvalificerare (Hill). Dessa ingående verktygen kommer att 
förklaras mer utförligt i den resterande delen av teorin under rubriker för vederbörande 
verktyg. 

 
Figur 3. Studiens konkurrensmodell för bedömning av fastighetsföretag (FFTG) 
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Steg 1: Genomförs för att förstå de grundläggande konkurrerande faktorerna för ett 

fastighetsföretag. 

 
Genom att börja med en indikatoransats hittas de övergripande konkurrensfaktorerna hos ett 
fastighetsföretag vilket medför en lista över de generella faktorerna ett företag konkurrera 
med inklusive marktillgångar, politiska kontakter, innovativa teknologier, finansiering 
(Kapital tillgångar), företags integrationer, varumärke, fastighetsportfölj. (Zhang et al.,2009) 
 
Steg 2: Genomförs för att hitta kärnfaktorerna till konkurrens inom ett fastighetsföretag. 

 
I detta steg av analysmodellen genomförs en Nyckel indikator ansats. Detta arbete är 
beroende av att de tidigare har skaffat sig en generell förståelse för vilka faktorer som kan 
påverka en organisations konkurrenskraft. Detta steg är till för att välja vilka kärnfaktorer för 
konkurrens som karaktäriseras av de specifika företaget och dess omvärldsmarknad. Vid 
genomförandefasen av denna metod kan indexvärdena för varje specifikt index insamlas 
genom ansikte mot ansikte intervjuer. (Ibid.) 
 
Steg 3: Genomförs för att förstå källorna till konkurrenskraften. 

 

När de har fått kunskap om nyckelfaktorerna för konkurrens inom det berörda företaget kan 
det göras en bedömning vid vilken omfattning av nyckelfaktorer som företaget besitter. 
Ytterligare kan de kartlägga var inom organisationen denna konkurrenskraft finns. Att 
undersöka källorna till konkurrensen är ett viktigt arbete inom processen. Det vill säga att 
identifiera konkurrenskraften hos ett företag (Lu & Mou, 2006). Vid detta steg kan 
analysverktyget värdekedjeanalys eller Portfolio matrix model (PMM) vara lämpliga verktyg 
för att hjälpa till vid identifieringen av områden eller aktiviteter där företagets konkurrenskraft 
existerar. Denna studie har valt att använda sig av analysverktygen värdekedjeanalys enligt 
Porter (2008). Användningen av dessa verktyg leder till en kedjemodell där 
fastighetsföretagets konkurrens delas in i två områden, primära aktiviteter och support 
aktiviteter. Tillsammans med Nyckel indikator ansatsen som görs i det föregående steget kan 
de bestämma var i organisationen konkurrenskraften besitts. (Zhang et al.,2009) 
 
Steg 4: Urskiljning av fokusering inom GLITAMAD-pyramiden.   

 
Denna komplettering till Zhang et al. (2009) konkurrensmodell är för att identifiera var inom 
livscykeln hos en fastighet ett företag har sin fokus. Där GLITAMAD-pyramiden påvisar åtta 
olika faser som namnet symboliserar, men ett företag kan investera oberoende av var 
fastigheten befinner sig (Phyrr & Cooper, 1989). Vad denna modell visar är att en fastighet är 
förknippad med olika avkastnings/riskproportioner och i sin tur behövs olika 
finansieringslösningar och strategiska portfoliovärden (ibid.)    
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Steg 5: Identifiering av ordervinnare och kvalificerare vid nya hyresgäster. 

 
Detta kompletterande steg till konkurrensmodellen används för att ett fastighetsföretag skall 
veta vilka kriterier som ett företag skall koncentrera sig vid. Arbetet går ut på att identifiera 
vilka kriterier som vinner order i form av nya hyresgäster samt vilka kriterier som endast är 
kvalificerande för dessa. Detta steg är ej beroende av de tidigare stegen men en viktig 
genomgång för att senare kunna identifiera en strategi för att kunna förbättra företagets 
konkurrenskraft.  

4.4 Modellverktyg 

4.4.1 Indikator ansats 

Det finns ett flertal studier där dess syften har varit att utveckla indikatorer i form av mätbara 
faktorer för att utvärdera en organisations konkurrenskraft, vilket kan kallas indikator ansats 
(IA). Där Zhang et al. (2009) har gjort en översikt av 91 väsentliga undersökningar från 
perioden 1973 till 2007, vilket har lett till en identifiering av de 24 vanligaste organisatorisk 
konkurrerande indikatorerna enligt tabell 1. nedan. En Indikator ansats undersöker en 
organisations konkurrenskraft kvalitativt där en vanlig insamlingsmetod är personliga 
intervjuer (Ibid).    
 

Tabell 1. Indikatorer för mätning av en organisations konkurrenskraft (Zhang et al.,2009) 
Indikatorer  

I1 – Varumärke I7 – Entreprenörs  
        egenskaper    

I13 – Informations 
        teknologi  

I19 – Produktions 
        effektivitet 

I2 – Kärnkompetens I8 – Finansiella   
       tillgångar  

I14 – Kunskaps 
        tillgångar 

I20 – Produktivitet 

I3 – Kostnadsfördelar I9 – Organisations 
        struktur 

I15 – Tillverknings 
         kapacitet 

I21 – Lönsamhet 

I4 – Företagets 
   kulturella tillgångar  

I10 – Personal 
        resurser 

I16 – Politiska  
        kontakter 

I22 – Kvalité  

I5 – Kundnöjdhet  I11 – Personal 
        rekrytering 

I17 – Marknadsandelar I23 – Unika  
        Produkter 

I6 – Säregen 
       Företagsstrategi 

I12 – Innovations 
         förmåga  

I18 – Organisatoriskt 
         lärande 

I24 – Värdeskapande 

 
Det finns ett flertal olika tillvägagångssätt vid underökningar av indikatorer men dessa kan 
huvudsakligen delas in i två huvudgrupper, singelattribut och multiattribut. Det finns flertalet 
studier som visar indikatorer på ett singelattributs perspektiv där studeras exempelvis, 
lönsamhet, organisations struktur, finansiella tillgångar och kunskaps tillgångar (Rappaport, 
1983; Feurer & Chaharbaghi, 1994). Trots att det är enklare att endast studera ett attribut kan 
det aldrig svara på en organisations totala konkurrenskraft (Zhang et al.,2009). Detta har lett 
till multiattributs ansatser som gör det genomförbart att titta på en organisation genom flera 
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perspektiv där det i många fall även viktar dessa indikatorer. Shen at al.(2006) har adopterat 
denna metod att kombinera IA med viktning av dessa värden och har i sin tur introducerat 
Nyckel indikator ansats modellen. 

4.4.2 Nyckel indikator ansats 

Användningen av en Nyckel indikator ansatsen genererar ett indexvärde för varje 
konkurrensindikator och därigenom hittas nyckelfaktorerna till konkurrens genom att jämföra 
dessa mot varandra (Zhang et al.2009). Indikatorerna till modellen är de som i den 
ovanstående diskussionen har utsetts genom indikator ansatser. Dessa ligger till grund vid de 
personliga intervjuerna för att hitta nyckelfaktorerna till konkurrens inom företaget.      

4.4.3 Värdekedjeanalys 

Som tidigare nämnts kan inte konkurrensfördelar enbart förstås genom att titta på ett företags 
helhet. Utan konkurrensfördelarna bygger på flera olika aktiviteter som företaget genomför 
vilket kan vara i form av design, produktion, marknadsföring, leverans och underhåll av sina 
produkter. Dessa aktiviteter kan var för sig stärka ett företags konkurrensposition och i sin tur 
ligga till grund för en differentiering. För att kunna analysera källan till en konkurrensfördel 
är det viktigt att systematiskt undersöka ett företags aktiviteter och hur dessa hör ihop, en 
värdekedjeanalys är ett lämpligt verktyg för detta (Porter, 1998). Därigenom har Zhang et al. 
(2009) studerat ett stort nationellt fastighetsföretag i Kina och kommit fram till att deras 
värdekedja såg ut enligt figur 4. nedan.  
 

Primära aktiviteter 

 
 
 
 

Stöd aktiviteter 
Figur 4. Värdekedjan (Zhang et al.2009)  

 

En värdekedjeanalys eller en värdekedja delar upp ett företag i dess strategiska aktiviteter för 
att få en överskådlig bild över flödet inom ett företag. Detta skapar i sin tur en lättare 
förståelse över vilka aktiviteter som ligger till grund för konkurrensen. Därigenom är det 
viktigt att prestera dessa aktiviteter billigare eller bättre än sina konkurrenter och därigenom 
uppnå konkurrensfördelar. Ett företags värdekedja kommer därigenom att återspegla ett 
företags struktur, strategi samt förmåga att behandla implementeringar av strategier (Porter, 
1998). Dock kan en värdekedja vara komplex och alla projekt inom ett företag behöver inte 
vara konkurrenskraftig inom samma länk där olika projekt kan konkurrera på olika sätt 
(Zhang et al.2009). 
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4.4.4 GLITAMAD-pyramiden 

För att beskriva hur livscykel hos en fastighet ser ut används GLITAMAD-pyramiden enligt 
figur 5. nedan framtagen av Phyrr & Cooper (1989). Enligt Jacabus (2009) visar 
GLITAMAD-pyramiden hur livscykeln för en fastighet kännetecknas av åtta olika faser som 
även namnet till pyramiden GLITAMAD symboliserar. 
 

G = Mark (Ground) Exploatering av mark 
L = Lån (Loan) långtids finansierings överenskommelse  
I = Mellantid (Interim) korttids lån och konstruktionsfas   
T = Inflyttning (Tendency) byggnaden fylls med hyresgäster 
A = Absorption (Absorption) Första tioårs perioden    
M = Mognad (Maturing) elva till trettioårs perioden  
A = Åldrande (Aging) Mer än 30 år 
D = Överlåta (Demise) Demolering eller återanvändning av mark 

 
Ett företag kan investera oberoende var fastighet befinner sig i pyramiden. Beroende var 
fastigheten befinner sig i pyramiden är det förknippat med olika risker. Det är viktigt att ett 
företag noga utvärderar vart i livscykeln de väljer att involvera sig i en fastighet. Detta med 
avseende att olika stadier i en fastighet är förknippade med olika avkastnings/riskproportioner 
samt olika behov av finansieringslösningar och strategiskt portfoliovärde. Där det är upp till 
investeraren att välja var de vill investera samt vilka avsikter de har med sina investeringar. 
Men företag som endast investerar i etablerade fastigheter och inte utvecklar några nya 
fastigheter tenderar att välja mindre risk och befinner sig oftast i steg fyra och fem i 
diagrammet där risken är som lägst med den högsta uthyrningsgraden. Toppen av pyramiden 
kännetecknas av den störst ekonomiska stabiliteten då intäkter och kostnader oftast är 
stadigvarande. För fastighetsföretag som investerar i befintliga fastigheter innebär det således 
en långsiktighet med relativt låg riskökning i jämförelse med ett företag som satsar på 
nybyggnation som är förknippade med stora ekonomiska resurser utan någon garanti för hög 
beläggningsgrad. 
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Figur 5. GLITAMAD-pyramiden (Phyrr & Cooper, 1989) 

 
Pyramiden är indelad i åtta olika faser där de fyra första faserna består av en utvecklings 
perioder. Under faserna fyra till sju är de stadier som tidigare nämnts med stadigvarande 
kostnader och till lika fasta inkomster. Faserna sju till åtta är då fastigheten har nått en ålder 
över 30 år och fastighetsägaren måste göra större renoveringar. Dessa kan fastighetsägare 
välja att göra själv eller sälja fastigheten till någon som väljer att renovera/utveckla 
fastigheten vidare. Ett ytterligare alternativ kan vara att fastigheten demoleras och 
återanvänder marken till övriga ändamål. (Jacobus, 2009)  
 
Det är viktigt att en investerare eller ett fastighetsföretag väljer att fokusera på det som är dess 
styrkor. Där många framgångsrika företag fokusera endast på att bygga upp nya hotell, 
bostads, industri och handelsområden med samarbete med investerare för att erhålla 
tillräckligt med kapital. Sedan avyttras dessa till företag som specialiserat sig på att endast 
förvalta. Vidare finns det flera som har ägt en fastighet under en längre tid som väljer att sälja 
den vidare till företag som har mer kunskap om renoveringsarbeten, speciellt om fastigheten 
har stått vakant under den senare tiden. De företag som köper dessa fastigheter ser oftast nya 
användningsområden för fastigheten i sig eller för marken att kunna återanvända den till nya 
användningsområden.(ibid)   

4.4.5 Hills tillverkningsstrategi 

Enligt tillverkningsstrategiforskaren Terry Hill (2000) är det viktigt att ligga steget före sina 
konkurrenter och i sin tur är det grundläggande att ha en strategi för hur de får eller behåller 
sina befintliga kunder. Detta innebär att företag behöver en strategi som inte enbart baseras på 
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information från marknadsavdelningen eller produktionen, utan även en som tillgodoser 
relationer mellan alla företagets marknader och funktioner. Det är viktigt att företaget ständigt 
kommunicerar mellan de olika nivåerna och avdelningarna inom ett företag för att erhålla en 
transparens som skapar en god förståelse för respektive avdelningsarbete. Därigenom är det 
viktigt att varje avdelning förmedlar nödvändig information inom företaget oavsett om 
informationen gäller kapacitet till att producera en produkt eller information om en ny kund. 
 
Hills modell 

Syftet med att använda sig av modellen som är utvecklad av Terry Hill, är att skapa en 
tillverkningsstrategi för ett företag. Detta innebär en genomgång av såväl befintliga produkter 
som planerade produktintroduktioner. En genomgång av modellen kommer att basera sig på 
befintliga såväl som framtida marknadsförväntningar. Detta görs för att företaget måste stödja 
sina produkter med support genom hela dess livscykel och inte bara genom en del av den, 
vilket leder till att helheten måste tas i beaktning. Eftersom förutsättningarna hos en produkt 
kan vara föränderliga kommer även tillverkningens uppgift att förändras.(Hill, 2000)  
 
Enligt Hill (2000) finns det inga genvägar till utveckling, men det finns dock fem 
grundläggande steg som ger en analytisk och objektiv struktur kring företagets 
utvecklingsarbete. 
 

1. Definiera företagets mål. 
2. Ta fram marknadsstrategier för att möta dessa mål. 
3. Bedöma hur olika produkter kvalificerar och vinner order sig på respektive marknad. 
4. Upprätta nödvändiga processer för att tillverka dessa produkter. 
5. Etablera en infrastruktur för att stödja produktion. 

 
Hills synsätt att sammankoppla tillverkningen med marknadsbeslut åskådliggörs tydligare i 
figur 4. nedan. Figuren har även syftet att skapa en klarare bild över de fem tidigare nämna 
punkterna. 

 
Figur 4. Företagets sammankopplingar till ordervinnare & kvalificerare (Hill, 2000) 

 
För att undersöka om ett företags tillverkning av produkter stödjer marknadens krav 
uppkommer ett behov av att uppskatta överensstämmelsen mellan processvalet, 
infrastrukturen samt branschens ordervinnare och kvalificerare. Ett företag bör kontinuerligt 
genomföra dessa undersökningar för att upptäcka eventuella avvikelser i överensstämmelsen 
för att i sin tur kunna korrigera dessa. En tillverkningsstrategi som är framtagen med god 
överensstämmelse mellan de olika delarna inom företaget och marknadens krav, bildar 
tillsammans med investeringsplaner en del av företagets strategiska utvecklingsarbete. Där 
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syftet med arbetet är att skapa en gemensam förståelse för företagets mål, marknads- och 
tillverkningsstrategi.(Hill, 2000) 
 
För att kunna skapa denna tillverkningsstrategi måste företaget göra ett gränssnitt mellan 
marknadskrav jämte tillverkning och därigenom förstå att det finns kvalificerare och 
ordervinnare. Det måste även förstås att dessa är tids- och specifikt marknadsberoende och 
inte går att appliceras rakt av från någon annan marknad. Om företagets ledning är varse detta 
kommer stereotypiska strategilösningar att undvikas vilka sällan är framgångsrika. Ett vanligt 
antagande är att marknaden ser ut som marknadsavdelningen ser den, men det är inte alltid 
fallet. Vid framtagningen av en produkt är det viktigt att identifiera relevanta ordervinnare för 
olika produkter eller kunder. Detta kommer i sin tur att hjälpa företaget att vinna orders och få 
fler kunder. Det som företag ofta gör som misstag är att de delar in sin affärsverksamhet i 
relativt stora segment. Följderna blir att antagandet att alla produkter under samma segment 
har samma ordervinnare och kvalificerare på grund av att de har liknande namn, säljs till 
liknande kunder eller tillhör samma segment sett ur ett marknadsperspektiv. Det är dock så att 
produkter vinner order på olika sätt, varje produkt har oftast mer än en ordervinnare och dessa 
förändras över tiden.(Ibid) 
 
Denna studie har avgränsat sig till att endast finna de ordervinnande och kvalificerande 
kriterierna som det studerade fastighetsföretaget ser. Därigenom kommer inga förslag till 
upprättande av nödvändiga processer för att skapa eller upprätta fastigheter efter detta att 
göras. Vidare kommer inte några förslag till hur en etablering för att stödja denna produktion 
att genomföras. Därigenom kommer endast de ordervinnande och kvalificerande kriterierna 
enligt nedan vid kontor- och handelsfastigheter att studeras.   
 
Ordervinnare, är de kriterier som faktiskt leder till att kunden väljer företagets produkter. 
Varje ordervinnande kriterium, för exempelvis en produktgrupp, brukar förknippas med en 
vikt, med totalsumma 100, som anger dess inbördes relevans. 
 
Kvalificerare, är de kriterier som företaget måste uppfylla för att konkurrera på en given 
marknad. Ett exempel på detta är kunders ökade krav på att leverantörer skall vara certifierade 
under ISO 9000-standarden. För att övervägas i ett anbudsförfarande eller kontraktsskrivande 
måste en leverantör uppfylla dessa krav och kontinuerligt arbeta med att behålla certifieringen 
för att behålla en konkurrensmässig ställning på marknaden, däremot vinner detta inga order. 
Vissa kvalificerare kan vara av större betydelse för att möta kundernas och marknadens krav 
och dessa utmärks genom att benämnas som kritiska kvalificerare.  
 
Vad det gäller ordervinnande kriterier eller kvalificerande kriterier hos hyresgäster till kontor-
/handelsfastigheter har det inte kunnat påvisas några tidigare studier. Därigenom har kriterier 
utifrån Hill (2000) framtagits som sedermera har diskuterats fram med handledaren till denna 
studie för att fungera som en bas till studiens intervjuer. De valda kriterierna som studien 
utgår ifrån har valts med avseende att hitta de konkurrerande kriterierna vid valet för en ny 
hyresgäst med avseende på tecknande av ett hyreskontrakt vid kontor-/handelsfastigheter.  
Nio kriterier, se nedan, har valts ut som de vanligaste enligt Hill(2000) och vid diskussioner 
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med handledaren.  Dessa ansågs i sin tur vara de som närmast kännetecknar valet vid ett nytt 
hyreskontrakt. För att få ytterligare möjligheter har ett tionde alternativ med annat 
kompletterat urvalslistan för att minimera förbiseende av möjliga alternativa kriterier. 
 

• Läge 
• Hyresnivå 
• Standard 
• Flexibilitet/anpassningsförmåga 
• Långvarig relation med hyresvärd 
• Storlek på hyresvärden 

• Låg energiförbrukning 
• Miljöpåverkan 
• Hyresvärdens image 
• Arkitektoniska värden  
• Annat 

4.5 Sammanfattning 
Den teoretiska referensramen har definierat konkurrensfördelar utifrån teoretikers perspektiv, 
sedan har en analysmodell framtagits för att bedöma hur det studerade fastighetsföretaget 
skapar konkurrenskraft. Studiens analysmodell består av fem stycken verktyg indikator 
ansats, nyckel indikator ansats, värdekedjeanalys, GLITAMAD-pyramiden och Hill´s 
ordervinnande/kvalificerande analys som ingående har förklarat inom teoriavsnittet. Dessa 
verktyg används sedan under presentationen av empirin samt analysavsnittet utifrån vad 
studien har insamlat vid de kvalitativa intervjuerna.   
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5 Empiri 

I detta avsnitt redogörs för den informations som erhållits under de genomförda intervjuerna. 

Det valda fallföretaget samt de personer inom företaget som denna studie har valt att 

intervjua presenteras närmare. Sedermera presenteras empirin utifrån teorin och 

intervjuguiden i bilaga 1. För utförligare presentation av intervjuer var för sig se bilaga 2.  

5.1 Företagspresentation Galären 
astighetsföretaget Galären har sin verksamhet i Luleå vars affärsidé är att genom 
ständigt pågående förädling, med egen kompetens, öka värdet på det egna 
fastighetsbeståndet. Organisationens affärsområden är huvudsakligen indelat i två 

segment, bostäder och kommersiella lokaler. Galären har en vision att i Luleå vara en ledande 
aktör för bostäder och lokaler med hög kvalitet. (Galären personalhandbok, 2009)  
 
Företagets ambition är att bygga upp ett starkt och långsiktigt förtroende för varumärket 
Galären. Därigenom har Galären en affärsinriktning att i samverkan med andra aktörer, bidra 
till positiv utveckling för Luleå och skapa tydliga arkitektoniska mervärden för stadsbilden. 
Galärens verksamhet består idag av en koncern med 4 helägda bolag och ett intressebolag 
Niam center, där Galären äger 1/8 del. Under år 2009 har Galären vuxit till att bli 21 anställa 
och för verksamhetsåret 2008 hade Galären koncernen en nettoomsättning på 65 552 Tkr, 
detta med en justerad balansomslutning på 1 006 500 Tkr placerade Galären sig som den 
största privata aktören i Luleå inom fastighetsmarknaden.(Ibid.) 

5.1.1 Befattningsfördjupning av respondenterna 

Gunnar Tåhlin jobbar som VD tillika en av grundarna och ägarna till Galären där hans 
arbetsuppgifter som VD är att leda och fördela arbetet inom företaget. För cirka 2 år sedan 
gjordes Galärens organisation om med anledning av att företaget hade vuxit så mycket så den 
tidigare platta organisationen inte längre fungerade optimalt. Därigenom infördes en 
ledningsgrupp där varje avdelning är representerad av den ansvarige avdelningschefen. Inom 
ledningsgruppen är Tåhlin, chef för sina avdelningschefer, där han uttrycker att han fungerar 
som inspiratör vad det gäller utveckling för att hitta nya affärsmöjligheter, använda de 
affärsidéer som företaget har utvecklat, samt att utveckla de fastigheter som företaget äger var 
på de vill utveckla dessa vidare. En ytterligare arbetsuppgift är att vara med vid förhandlingar 
med större hyresgäster där dessa förväntar sig att träffa VD:n varpå han uttrycker att 
förhandla är bland det roligaste som Tåhlin vet. Han representerar vidare Galären även mot 
samhällsintressent så som kommunen, staten samt näringsorganisationer, dock är detta ett 
arbete som han försöker lägga ut även på andra inom organisationen men i vissa fall 
accepterar kunderna ingen annan än just VD:n. 
 
Henrik Mattssons arbetsuppgifter består i att vara kontorschef på koncernnivå samt att vara 
ekonomi och kontorsansvarig med ett ytterligare personalansvar. Han har hand om företagets 
utvecklingssamtal där han även genomför jobbrevisioner och ser till ordning och reda inom 

F 
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företaget. Mattsson har arbetat inom företaget i 6 år och hans formella titel och befattning är 
administrativ chef.  
 
Ewa-Marie Johanssons arbetsuppgifter består i att vara arbetsledare för fastighetsskötarna 
som enligt henne snarare är förvaltare än vaktmästare. Hennes huvudsysslor är att leda och 
fördela deras arbete och vara deras bollplank. Om det är större frågor eller om 
fastighetsskötarna känner sig osäkra är det Johansson som tar de viktiga besluten. Hon är en 
av de anställda som har varit längst på företaget med en anställning sedan 1994 med ett 
avhopp för ett annat arbete under en period samt en period av mammaledighet. 
 
Göran Lindström har arbete för Galären i närmare 2,5 år där hans arbetsuppgifter består i allt 
som har med uthyrning av fastigheter och lokaler att göra. Till sitt förfogande har han en 
marknadsassistent som hjälpreda samt ytterligare en medarbetare som ansvara för uthyrningen 
vid bostadssidan. Hans huvudarbetsuppgifter ligger i kontakten mellan hyresgästerna och 
Galären men även marknadsbitar där det gäller att vara ansiktet utåt till vissa större kunder i 
samrörelse med Tåhlin. 
 
Magnus Bjuhr har varit verksam inom företag under 11 år där hans nuvarande arbetsuppgifter 
är att vara Projektchef för projektavdelningen. Där har han huvudansvar vad gäller tidsplaner 
samt ekonomiskt ansvar för allt som Galären bygger vid ombyggnation samt nybyggnation. 
De vardagliga arbetsuppgifterna består i att fördela arbetet för de övriga vid 
projektavdelningen samt att vara ett stöd vid deras arbetsgång. Han utbildar även dessa i 
projektledning och inköp där han bär det övergripande ansvaret. Ytterligare ser Bjuhr till att 
all kommunikation kommer den rätta vägen från VD:n till hyresgästen men även 
informationen mellan hyresgästen och marknadssidan understödjer han. 

5.2 Strategi 

Det strategiska arbetet kring fastighetsbestånd ansåg Tåhlin är lite varierande där företaget har 
som strategi att endast bygga eller äga fastigheter centralt, detta med anledning av att 
efterfrågan på lägenheter centralt alltid kommer att finnas. Det är ca 15,000 lägenheter utanför 
centrum som kommer att stå tomma innan det skulle drabba lägenheterna som är centralt 
belägna. Ytterligare har Galären ett uttalat mål att 50 procent av företagets värde skall komma 
från bostäder och 50 procent skall komma från handelsfastigheter. Dock är denna siffra lite 
sviktande just nu då företaget har gjort omfattande ombyggnationer av handelslokaler i flera 
delar av Luleå. Därigenom kommer de inom den närmsta framtiden börja investera ikapp sig 
inom bostadssidan men detta kommer att ske genom nybyggnationer då de objekt som har 
kommit ut på marknaden har sålts för väldigt höga priser men även att de tillgängliga objekten 
på marknaden har varit väldigt begränsade. 
 

Vad det gäller Galärens strategier kring deras fastighetsbestånd ansåg Mattsson att företaget 
är opportunistiska men med en begränsad marknad i Luleå. Han förklarar att Galären den 
senaste tiden har haft en inriktning på kontor och lokaler med anledning att det har varit 
svårare hitta samma lönsamhet i bostadshus. Vid lokalsidan har de en kundorderproduktion 
där företaget aldrig bygger om det inte finns en hyresgäst. Men en skillnad som han förklarar 
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ligger mellan Galären och vissa andra fastighetsföretag i regionen är att företaget måste bygga 
när det finns en projektavdelning. Företaget kan inte ha en avdelning på 5 personer som inte 
genomför något, därigenom måste dessa ständigt ha projekt att arbeta med. Han förklarar 
skillnaden jämfört med för några år sedan då det var mer lönsamt att bygga lägenheter, 
anledningen var att då fanns det bidrag att söka. Dessa bidrag finns inte idag att söka därför är 
det mer lönsamt med kontor och handel just nu. En ytterligare strategisk skillnad är att 
företaget har ett positiv kassaflöde därigenom har Galären inget behov att sälja för att 
redovisa en vinst till sina ägare. Johansson ansåg vidare att det är en blandning av alla olika 
förvärvstrategier men i huvudsak ansåg Johansson att Galären oftast köper en fastighet efter 
dess geografiska läge där den skall följa deras strategi att endast inneha centralt belägna 
lägenheter samt lokaler nära centrum. 
 
Lindströms uppfattning vad det gäller det strategiska arbetet kring fastighetsbeståndet skiljer 
sig lite mellan lokaler och bostäder, vid lokaler byggs det på beställning, de tar fram en plan i 
samarbete med hyresgästen och när parterna är överens och kontraktet är påskrivet börjar 
företaget att bygga. När det gäller bostäder har de en annan fokusering, där bygger företaget 
när de inte har så många andra projekt och detta för att det är ett underskott på centrala 
bostäder i Luleå, där Lindström är rätt säker på att allt som de bygger kommer bli uthyrt. 
Bjuhrs uppfattning är att företaget bedriver en ständig pågående förädling av sitt bestånd. Där 
många investeringar kan tyckas ha bristande underlag men företaget ser dessa investeringar 
långsiktigt. Vad det gäller bostadssidan försöker de ha ett bostadsprojekt igång per år för att 
möta upp den efterfrågan som finns i Luleå medan på lokalsidan bygger Galären inget innan 
de har en hyresgäst till lokalen klar. 

5.2.1 Kundprocessen 

Vad det gäller kundprocessen för kontor/handel har denna skiftat de senaste åren enligt 
Tåhlin. Där har de tidigare jagat hyresgäster men i dagsläget kan de nästan välja hyresgäster 
till de olika fastigheterna från sin kö. För bostäder i sin tur är det kö för en central lägenhet 
varpå Tåhlin säger att i stort sett har företaget inte tagit kontakt med några nya hyresgäster 
under det föregående året utan de har istället vänt sig till Galären för att veta vad företaget har 
att erbjuda. Vad det gäller processen kring en ny hyresgäst uttrycker Mattsson i sin tur att han 
vet ungefär hur det funkar. Företaget har en bostadskö på bostadssidan vilket medför att en 
ledig lägenhet går ut till dem via erbjudanden på deras hemsida. När det gäller lokaler skiljer 
det sig nu jämfört med för några år sedan då marknadsavdelningen var tvungna att jaga 
hyresgäster till ca 90 procent för att fylla sina lokaler. Nu upplever han att företaget har ett 
namn hos de stora kedjorna och inte bara lokalt därigenom har det blivit lättare nu att hitta 
hyresgäster där en annan aspekt är att företaget har blivit större och därigenom mer 
publicativt.  
 
Mattsson uttrycker att han tycker det är bättre när företaget förhandlar med de stora kedjorna, 
detta med anledning av att de är lättare att kartlägga de större kedjorna när de skall etablera 
sig. Genom att många som kommer att etablera sig inom regionen redan i ett tidigt stadium 
har uttalat sig att de kommer att befinna sig på marknaden under ett visst år. Johanssons 
uppfattning vad det gäller hyresprocessen uttrycker hon att det är inget hon direkt jobbar med 
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men hon har sina aningar. Hon upplever att processen har ändrats de senaste åren från att det 
tidigare var Galären som kontaktade hyresgäster till där företaget är idag, där ca 80 procent av 
kunderna kontaktar Galären och vill hyra en fastighet. Därigenom behöver inte Galären aktivt 
jaga kunder utan de presumtiva kunderna kommer istället till dem. 
 
Lindström som jobbar direkt mot nya hyresgäster, förklarar denna som mycket telefonsamtal 
där kunder tar kontakt med Galären som i sin tur försöker att presentera något som skulle 
passa hyresgästen i ett visst läge. Men det förekommer även att företaget via sina kontakter 
får höra att en viss typ av hyresgäst är intresserad av en viss typ av lokal. Har företaget något 
som kan vara intressant för denne tar Lindström självklart kontakt med hyresgästen för att 
visa vilken typ av lokal eller lösning som finns att erbjuda. Om det visar sig sedan att parterna 
kommer överens, skriver dessa efter ett tags förhandlingar ett kontrakt där de sedan tar in 
arkitekter för att anpassa eller rita om fastigheten för att kunna bygga om den till det tilltänkta 
ändamålet. Bjuhr förklarar i enlighet med Johansson att han inte jobbar direkt mot nya 
hyresgäster utan han projekterar istället fram lokalen tillsammans med arkitekten och 
hyresgästen. Men hans uppfattning är att det har blivit lättare att få nya hyresgäster som vill 
ha både bostäder, lokaler och kontor. 

5.3 Konkurrensmodellen 

5.3.1 Nyckel indikator ansats 

Vid Nyckel indikator ansatsen valde Respondenterna att rangordna dessa indikatorer som de 
främsta, se tabell 2. 

Tabell 2. Respondenternas nyckelindikatorer vid Galären 
 Gunnar Tåhlin  

 Nybyggnation Förvaltning Förädling/Ombyggnation 

Varumärke 5 5 5 

Kostnadsfördelar 4 4 5 

Säregen strategi 5 4 5 

Entrep. egenskaper 5 4 5 

Personal resurser 4 4 5 

Innovations förmåga 5 4 5 

Politiska kontakter 5 4 5 

Marknadsandelar 5 4 5 

Lönsamhet 4 3 5 

Kvalité 4 4 5 

Unika Produkter 3 3 5 

Värdeskapande 5 4 5 

 Henrik Mattsson  

 Nybyggnation Förvaltning Förädling/Ombyggnation 

Säregen strategi 4 4 4 

Organisations struktur 4 4 4 

Personal resurser 4 4 4 

Personal rekrytering 4 4 4 

Politiska kontakter 5 3 5 

Marknadsandelar 4 4 4 

Organisatoriskt lärande 4 4 4 

Lönsamhet 4 4 4 

Kvalité 4 4 4 
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Värdeskapande 4 4 4 

 Göran Lindström  

 Nybyggnation Förvaltning Förädling/Ombyggnation 

Varumärke 4 3 5 

Kärnkompetens 5 5 5 

Kostnadsfördelar 4 4 5 

Personal rekrytering 4 4 4 

Politiska kontakter 5 3 5 

Unika Produkter 5 3 5 

Värdeskapande 4 3 5 

 Ewa-Marie Johansson  

 Nybyggnation Förvaltning Förädling/Ombyggnation 

Varumärke 4 4 4 

Säregen strategi 4 4 4 

Entrep. egenskaper 4 4 4 

Finansiella tillgångar 4 4 4 

Personal resurser 4 4 4 

Personal rekrytering 4 4 4 

Innovations förmåga 4 4 4 

 Magnus Bjuhr  

 Nybyggnation Förvaltning Förädling/Ombyggnation 

Värdeskapande 4 4 5 

Produktivitet 3 4 5 

Lönsamhet 4 3 5 

Organisatoriskt lärande 4 3 5 

Politiska kontakter 5 5 5 

Tillverknings kapacitet 2 5 4 

Personal resurser 3 5 4 

Personal rekrytering 3 5 3 

Innovations förmåga 5 3 5 

Informations teknologi 5 5 5 

Kundnöjdhet 4 3 5 

Säregen strategi 4 3 5 

Entrep. egenskaper 4 3 5 

Finansiella tillgångar 3 3 5 

Varumärke 5 4 5 

Kärnkompetens 3 5 5 

Kostnadsfördelar 3 4 5 

 
För mer utförlig presentation av vad varje respondent har svarat se bilaga 3. 

5.3.2 Värdekedjeanalys 

Under intervjuerna presenterades ett exempel på en värdekedja ur Zhang et al. (2009) studie, 
se Bilaga 4. Där Tåhlin ansåg att värdekedjan som presenterades under intervjun 
överensstämmer mycket bra även för Galären. Där de primära och stödjande aktiviteterna är 
lika mellan de presenterade förslaget och Galären. Men för att få en helt anpassad värdekedja 
ansåg han istället att det skulle göras två värdekedjor över det primära aktiviterna för Galären, 
en för bostäder samt en för kontor och handel enligt Figur 7 & 8 nedan. Där kontrakt-
skrivandet är en primär aktivitet inom kontor och handel.  
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Primära aktiviteter 

 
 

Figur 7. Galärens primära aktiviteter för bostäder 
 

Primära aktiviteter 

 
 

Figur 8. Galärens primära aktiviteter för kontor & handel 

 
Vid presentationen av värdekedjan för Mattsson samt Johansson tyckte dessa att den ser 
densamma ut för Galären och exempelföretaget där det i huvudsak är samma aktiviteter hos 
det presenterade företaget och Galären. Mattsson och Johansson ansåg endast att små saker 
skiljer mellan värdekedjor hos fastighetsföretag och de kan inte under intervjun se några 
direkta förändringar. Men Mattsson betonar en stödaktivitet som han tycker att företaget har 
lyckats bra med den senaste tiden är utveckling. Denna stödaktivitet tycker han även är en av 
de viktigaste och han jämför sin egen avdelning jämfört med för fyra år sedan och tänker 
tillbaka hur ineffektiv dom egentligen var. Deras tidigare arbetssätt hade inte fungerat idag då 
organisationen har vuxit så pass mycket. Vidare uttrycker Mattsson att företaget bedriver 
ingen direkt eller indirekt forskning utan de tar endast del av de rön som framkommer om den 
tekniska utvecklingen via leverantörer till företaget. Även Lindström och Bjuhr ansåg att 
värdekedjan överensstämmer bra med Galärens processer men med vissa modifikationer på 
ordningsföljden vid de olika processerna. Där Lindström ser att företaget alltid marknadsför 
sig innan de börjar konstruera och bygga en fastighet och Bjuhr tycker fler länkar mellan de 
olika bitarna nämner han som en förbättring till modellen. Ytterligare skulle Bjuhr vilja se en 
aktivitet i början av processen som påvisar de aktiviteter som är kopplade till 
marknadsanalyser som ständigt görs för att känna av sina marknader. 

5.3.3 GLITAMAD-pyramiden 

Vid presentationen av GLITAMAD-pyramiden förklarar Tåhlin att det är här Galärens 
affärsidé kommer in om att ständigt utvecklas, även om en fastighet är byggd för fem år sedan 
så försöker företaget alltid att vidareutveckla fastigheten. Det kan vara allt från nya tekniska 
lösningar till att skapa ny eller fler affärsmöjligheter till sina hyresgäster eller att bygga om 
dessa ytterligare för att passa deras verksamheter bättre. Tåhlin menar att fokuseringen är 
desamma som vid starten, där projektutveckling har varit det bärande. Men skillnaden från för 
några år sedan till idag är att företaget är så mycket proffsigare på det som görs idag jämfört 
med några år tillbaka. Mattsson i sin tur ansåg att Galären befinner sig i hela spannet men de 
köper aldrig nybyggda fastigheter bara för att förvalta dessa. Detta med anledning att 
företaget har sin projektavdelning som behöver projekt att jobba med. Mattsson uttrycker 
även att detta beror ytterligare i sin tur på att om de istället köper en sliten fastighet och 
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renoverar den och får nya hyresgäster. Oftast har företaget efter en renovering en 
direktavkastning på 10-12 procent vilket aldrig går att erhållagenom ett köp av en ny fin 
fastighet då dessa oftast ligger på en direktavkastning på 5-8 procent i den regionen som 
Galären är verksam inom. Han tycker att denna grundfokusering fortfarande är samma som 
när han började här för ca 6 år sedan men företaget har gjort vissa sidoprojekt under tiden. Ett 
av dessa var när de såg affärsmöjligheter i form av att köpa mark och sälja tomter till 
privatpersoner som tillsammans med ett byggföretag kunde bygga radhus. 
 
Johansson tycker att Galärens huvudfokus ligger i slutet av pyramiden där företaget försöker 
hitta en uppsida hos en fastighet. Den kan vara placerad i ett bra läge men standarden och 
skicket går att förbättra eller fastigheten kan vara i hyfsat skick men den kan ingå i en större 
planåtgärd för området. Detta medför att de ser en vidareutveckling av fastigheten i det 
område som den befinner sig inom. Företagets fokus tycker Johansson inte har förändrats med 
tiden där den röda tråden, att äga och förvalta hyreslägenheter i centrala Luleå fortfarande är 
densamma. Men företaget har förvisso gjort sidoaktiviteter men det är inget som de direkt 
fokuserar på utan tar sig an när dessa affärsmöjligheter uppkommer. Johansson ansåg att 
företaget inte är låst direkt till bara lägenheter eller lokaler utan dyker det upp något annat kan 
de genomföra dessa projekt. Lindström i sin tur ansåg att huvudfokuset ligger i slutet av 
pyramiden, då de under hans 2 1/2 år på företaget har köpt gamla nergångna fastigheter som 
företaget sedan har renoverat och hittat nya användningsområden för. Men denna strategi tror 
han har utvecklas med åren då de ser att företaget kan tjäna mer pengar på detta än att bara 
köpa och förvalta. Bjuhr tycker också huvudfokuset ligger i att hitta äldre fastigheter för att i 
sin tur förädla dessa vilket han tycker är en strategi som har varit samma under alla år han har 
varit verksam på företaget. Bjuhr ansåg att företaget befinner sig i hela spannet men 
fokusering är större i vidareutvecklings vilket innefattar slutet av pyramiden.   

5.3.4 Hills modell 

Vad det gäller ledningsgruppens syn över vilka faktorer som de ansåg som viktigast när en 
hyresgäst skall välja en kontor-/handelsfastighet som enligt Hill (2000) kännetecknas av 
ordervinnare är den samlade bilden enligt Tabell 3. nedan.  
 

Tabell 3. Ledningsgruppens sammanställda urvalsfaktorer 
  Kontorsfastigheter  

 Tåhlin Mattsson Johansson Lindström Bjuhr 

1 Hyresnivå Standard Standard Flexibilitet Hyresnivå 

2 Läge Hyresnivå Arkitektur Image Flexibilitet 

3 Arkitektur Läge Läge Hyresnivå Standard 

4 Standard Flexibilitet Hyresnivå Standard Läge 

5 Flexibilitet Miljöpåverkan Flexibilitet Arkitektur Relationer 

  Handelsfastigheter  

1 Läge Läge Läge Läge Läge 

2 Hyresnivå Hyresnivå Hyresnivå Flexibilitet Hyresnivå 

3 Flexibilitet Arkitektur Standard Relationer Standard 

4 Arkitektur Flexibilitet Arkitektur Hyresnivå Flexibilitet 

5 Standard Image Flexibilitet Standard Relationer 

 



_______________________________________________________________________   

30 

Tåhlin såg en rangordning enligt ovan men förklarar under intervjun just hur de arkitektoniska 
värden är något som har haft stor betydelse de senaste åren då många har valt att kontakta 
Galären just pga. deras uppfräschningar av fasader och innermiljöer. Vid rangordning för 
Mattsson medger han att det är svårt att rangordna dessa, främst alternativ fyra och fem då det 
är väldigt jämnt mellan dessa. Men han poängterar att vad det gäller handel kan investeraren 
aldrig betala för mycket för ett bra läge eller aldrig för lite för ett dåligt läge. Men att 
rangordna dessa faktorer är svårt då det är många faktorer som samverkar. En faktor som 
under 2009 inte kanske kommer så högt upp vid val av fastighet men han ser en trend att 
företag även överväger mer och mer är miljöfrågor. Mattsson vill även tillägga en faktor 
under annat, kontakter som han ser som en mycket viktig faktor när ett företag skall byta 
fastighet eller att nyetablera sig på en ort. Lindström i sin tur uttrycker att urvalskriterierna 
varierar mellan olika kunder men hur han har valt att rangordna dessa är vad han upplever att 
de flesta kunder som han är i kontakt med väljer. Johansson och Bjuhr ansåg även att 
rangordning kan variera mellan hyresgäster samt att det finns samband mellan olika faktorer 
men de har ändå kunnat välja vilka de ansåg som viktigast.  
 
När det gällde minimikrav som enligt Hill (2000) är kvalificerare eller kritiska kvalificerare 
kommer Tåhlin att tänka på något som han inte såg förut men har förstått i efterhand, tidigare 
blev företaget inte tillfrågad av vissa större aktörer pga. företaget upplevdes som för litet. Men 
detta är inget som Tåhlin upplever idag då de flest stora kedjor kontaktar Galären var på även 
staten kontaktar dem för att se vad företaget har att erbjuda. Tåhlin trycker även på när det 
gäller stora företag som söker fastigheter i Luleå är Galären alltid med på spelplanen, medan 
deras image att bara ha bra objekt, avskräcker vissa små företag som har som affärsidé att ha 
så låga kostnader som möjligt. När Tåhlin reflekterar över detta säger han att storleken och 
soliditet hos ett fastighetsföretag oftast avspeglar dess styrka. När det gäller minimikrav för 
kontor ansåg Mattsson att Galären måste uppfylla en minimistandard annars är det inte 
intressant för ett företag. När det gäller handel är ett krav att de har lokaler i rätt områden och 
regioner, det är inte intressant om företaget har fina fastigheter men placerade på helt fel 
geografiska regioner. Om Johansson i sin tur skall benämna något som miniminivå ansåg hon 
att storleken hos fastighetsägaren har betydelse för att hyresgäster skall komma i kontakt med 
företaget. Detta är även kopplat till exponeringen där det är lättare att synas i takt med att 
företaget har växt sig större. Ur Lindströms svarsalternativ kan inga direkta minimikrav 
fastställas men för kontor måste Galären vara flexibel och anpassningsbar ur kundens 
perspektiv annars kommer inte kontoren företaget har att erbjuda att vara intressanta. Vad det 
gäller handel är det även där svårt att uttala sig gällande minimikrav men något som 
Lindström vet är att de kompromissar sällan på läget vilket har en avsevärd påverkan på en 
butiksomsättning. Bjuhr ansåg vad det gäller minimikrav så ser många företag på vilken 
soliditet fastighetsföretaget har. Där det kan tänkas att hyresgäster inte väljer företag med allt 
för svaga tidigare siffror eller meriter om de skall bygga en ny lokal till dem. 
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5.3.5 Greenbuilding 

Om något av de tidigare utvalda urvalskriterierna skulle ändras med införandet av 
Greenbuilding ansåg Tåhlin att det kan vara fullt möjligt där han har sett trender att 
hyresgästerna tidigare inte var beredd att betala något extra för en energisnålare byggnad. 
Men under den senaste tiden har de sett en trend att de som väljer ett energisnålare alternativ 
även kan tänka sig att betala någon krona extra men det får ändå inte kosta för mycket. Var på 
hans tidigare urvalskriterier för kontor blir hyresgästen mindre känslig vid urvalskriteriet 
hyresnivån då denne kan tänka sig någon krona extra och ett lite sämre läge om de gör något 
gott för miljön. Men vad det gäller handel så spelar läget en fruktansvärt stor roll, så där kan 
de inte acceptera något sämre läge, men de kan nog även där acceptera någon krona extra i 
hyra om de får en läge energikostnad. 
 
På frågan om något kriterium kan komma att ändras om byggnaden är Greenbuilding 
certifierad svarade Mattsson att det kan bli ett ”noll summa spel” där alla parter vinner när det 
i de flesta fallen är hyresgästen som betalar för energiförbrukningen. Hyresgästen acceptera 
en högre hyra då kostnaderna för energiförbrukningen har sjunkit med anledning av att den 
totala hyran som hyresgästen betalar till Galären är densamma som tidigare. Detta är något 
som Galären vinner på, hyresgästen i sin tur sitter i ett lågenergihus som denna vinner PR-
mässigt på och i sin tur tjänar miljön på det, vid detta scenario tjänar alla på det vilket är en 
fördel när det görs affärer. Dock tillägger Mattsson att deras investeringskostnader ökar men i 
det långa loppet är det något som de kan räkna hem med ett högre driftnetto. Vidare säger 
Mattsson att det är ju inte bara hyresgästen som PR-mässigt tjänar på det utan Galären som 
företag får samma exponering. Men för att kunna lyckas med miljösatsningar krävs det att de 
satsar inom hela företaget och framför allt från ledningsnivå där företag traditionellt endast 
har tittat på hur mycket pengar som företaget kan tjäna. Där måste de ändra sitt tankesätt och 
istället titta hur mycket pengar företaget kan tjäna om de även tänker på miljön. Företag måste 
vara beredda på att det kan kosta lite extra men i slutändan kan den totala vinsten bli högre då 
populariteten samt imagen runt företaget förändras till något positivt som passar företaget i 
fråga väldigt bra. Men Mattsson tycker dock att Greenbuilding certifieringen fortfarande 
upplevs lite ”gyttrig” eller ”gormig” då dessa riktlinjer ändras hela tiden vilket har påverkat 
deras ansökan. Vidare menar han om det istället hade varit ett krav skulle det ha varit mer 
utarbetat och lättare att följa. Mattsson uttrycker att Greenbuilding var något som 
efterfrågades av pensionsmyndigheten som har tydliga krav och en tydlig miljöpolicy. Men av 
de övriga företagen som efterfrågar Greenbuilding är det företag från södra Sverige främst 
Stockholm eller andra delar av Europa som tidigare har varit i kontakt med certifieringen. De 
lokala handlare vet ännu inte vad det är och därigenom är det inget som efterfrågas, men han 
tror att denna trend kommer även de lokala handlarna att hänga på med tiden. 
 
Vad det gäller GreenBuilding tror Johansson inte riktigt att vi är där ännu, att hyresgästerna 
kommer till Galären och efterfrågar Greenbuilding. Utan i dagsläget är det något som 
företaget informerar om och strävar att bygga efter. Vad det gäller att en certifiering skulle 
kunna påverka något tidigare kriterium tror hon inte på i dagsläget. Men detta kan mycket väl 
hända i framtiden där Johansson försöker att dra kopplingar till införandet av Svanen-



_______________________________________________________________________   

32 

märkningen inom dagligvaruhandeln om det har ändrat något kriterium hos konsumenter. 
Men Johansson upplever sig vara för dåligt insatt för att kunna se om något kriterium har 
ändrats. Vidare säger Johansson att hon är lite skeptisk av naturen att certifieringarna i sig har 
sådan stor påverkan utan det är produktens helhet i sig som attraherar kunden. Lindström 
upplever vidare att Greenbuilding inte är något krav från hyresgäster men detta beror främst 
på att de flesta inte vet vad Greenbuilding innebär men de drar ju självklart sina egna 
slutsatser av namnet. De hyresgäster som har varit i kontakt med det tidigare är oftast stora 
nationella/internationella företagskedjor som har en miljöpolicy som innebär att de skall 
använda sig av fastigheter som inte förbrukar mer energi än nödvändigt. Men det här är något 
som Lindström upplever kommer att komma mer och mer och han försöker hårt vid 
kontraktsskrivande förklara fördelarna med energisnålare byggnadsalternativ. Detta ansåg 
Lindström även är ganska lätt att sälja in där han ser en förklaring till att det är politiskt 
oriktigt att säga nej till ett miljövänligare alternativ i dessa tider. Vad det gäller att 
miljöcertifierade byggnader skulle ändra någon tidigare faktor har Lindström svårt att se i 
dagsläget. Utan det är snarare mer naturligt att Galären skall bygga energisnålare i dagsläget. 
Där hyresgästens preferenser vad gäller läge, standard, flexibilitet mm ser han som 
oförändrade, speciellt är det få som vill betala något extra för detta men inom en framtid kan 
det vara möjligt då fler och fler företag använder sig av ett vidgat miljötänkande. Men 
energisnålare byggnader är något som Lindström ansåg kommer att komma mer och mer i 
form av att kraven kommer att hårdna vad gäller energi och miljö hos fastigheter. Detta med 
en uppskattad tidshorisont inom två år och därigenom får hyresgästerna upp ögonen för dessa 
byggnader.  
 
Vad det gäller Greenbuilding ansåg Bjuhr att de hyresgäster som han har varit i kontakt med 
inte vet vad Greenbuilding är utan det är Galären som har informerat om denna 
byggnadsnorm och i sin tur väljer att bygga efter i samråd med hyresgästen. För att detta skall 
ändra något tidigare kriterium krävs att företaget vinner på certifieringen, men den enda 
tänkbara förändringen av ett kriterium är att hyresgästen kan acceptera en högre hyra då 
denna i sin tur får en lägre driftkostnad då den totala hyreskostnaden egentligen är densamma. 
Men han tror tankarna kring energibesparingar och i sin tur miljöcertifierade byggnader är 
något som kommer att komma mer om Galären lyckas få med hyresgästen på det här att de 
kan spara miljö. Där Bjuhr förklarar, om det bara är besparingar och fördelar för 
fastighetsägaren och inte för hyresgästen kommer dessa certifieringar inte vara något som 
efterfrågas av hyresgästerna. Hyresgästerna måste i sin tur ha incitament för att det skall bli en 
efterfrågan där inga hyresgäster vill bekosta dyrare investeringslösningar för att bara spara 
pengar för fastighetsägaren.  Bjuhr tror definitivt att kraven på energibesparande investeringar 
kommer att öka då de krav som ställs i BBR i dag inte är svåra att uppnå. Även de krav som 
Greenbuilding-programmet ställer med 25 procent lägre energiförbrukning ser Bjuhr som att 
vem som helst kan projektera fram vid en nyproduktion utan ökade investerings kostnader. 

5.3.6 Energiförbättrande åtgärder 

När det gäller Galärens energirelaterade driftkostnader är Tåhlin´s uppskattning att det rör sig 
om 50 procent av de totala driftkostnaderna. Hur hyresgästerna betalar för dessa kostnader 
förklarar Tåhlin är varierande med avseende på om det är på bostadssidan eller lokalsidan. 
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Bostadssidan betalar hyresgästen samma oavsett hur mycket energi till uppvärmning de 
förbrukar där hyresgästerna som förbrukar mycket egentligen blir subventionerad av dem som 
förbrukar lite energi. Något som Tåhlin även nämner under intervjun är att de som hyr en 
garageplats blir subventionerad av dem som inte hyr en garageplats med anledning av att det 
är dyrare att bygga en garageplats än vad det går att ta ut i hyra. Vad det gäller 
energikostnaderna vid industrilokaler håller Galären på att arbeta om alla kontrakt till att 
hyresgästen skall betala för uppvärmningen. I vissa fall har de endast ett abonnemang och 
flera hyresgäster i fastigheten delar på uppvärmningskostnaderna i form av en procentsats av 
dess lokalyta, där har de sett att detta påverkar förbrukningen och som Tåhlin nämner. Det blir 
en social kontroll när en hyresgäst kan se den andra står med öppna portar vintertid och ber 
denne vara så snäll att stänga dessa då det kommer att påverka alla hyresgästers 
uppvärmningskostnader. 
 
När det gäller Galärens energirelaterade kostnader i dagsläget i relation till den totala driften 
inom Galärens fastighetsbestånd tror Mattsson att den ligger mellan 20-30 procent. Vad det 
gäller uppvärmningen är han dock inte 100 procent säker på alla kontrakt men han vet att den 
räknas in på bostadshyresgästens hyror men när det gäller lokaler kan det vara lite varierande. 
Johansson tror att energikostnaderna motsvarar 40 procent men hon tror att det även kan röra 
sig om högre siffror. Lindström i sin tur medger att han inte har en aning men han gissar att de 
ligger mellan 20-30 procent. Men det är svårt att veta då dessa kostnader oftast ligger på 
hyresgästen där han ytterligare förklarar att vissa hyresgäster har egna abonnemang vad gäller 
energi medan vissa delar på dessa i form av en procentsats i förhållande till fastighetens yta. 
Bjuhr tror den totala driftkostnaden för energin står för mer än 80 procent men han uttrycker 
att han gissar och detta är inget som han vet. 
 
Standardiserat mätetal 

Tåhlin säger att ett standardiserat mätetal mycket väl skulle kunna vara intressant när 
uppvärmningen är en rörlig kostnad. Men det kommer att vara en mycket lång väg dit innan 
något sådant skulle vara vedertaget då det endast är aktuellt med en individuell 
mätningsinstallation vad gäller uppvärmning och vatten vid nyproduktion, något som även 
Galären tillämpar vid deras nyproduktion i dagsläget. Mattsson ansåg vad det gäller ett 
mätetal är det något som i dagsläget redan efterfrågas oftast i form av vad den totala 
uppvärmningskostnaden är i Kwh. Där kan historiska värden presenteras för hyresgästen men 
något vedertaget standardiserat mätetal används inte ännu men det kan mycket möjligt bli i 
framtiden. Johansson ansåg även hon att ett standardiserat mätetal kan vara intressant och det 
är något som hon ansåg även efterfrågas redan idag. Där vissa företag vill veta vilken 
förbrukning som byggnaden har då dessa har som företagspolicy att inte använda allt för 
energikrävande byggnader.  
 
Lindström i sin tur ansåg att ett standardiserat mätetal för att mäta energi redan finns i form av 
Kwh-år/m2 vilket är avsikten med en energideklaration. Detta mätetal ser han i sin tur 
presenterat i trappuppgången vid hans lägenhet där denna siffra visas för det gånga året. Där 
presenteras ytterligare en grafisk bild med en kommentar om denna siffra anses var hög, 
medel eller låg. Detta initiativ tycker Lindström är bra och han tror även företag och 
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privatpersoner är intresserad av detta då de tittar på en kontorslokal eller bostad då det blir 
lättare att göra ett aktivt val. Hyresgästen kommer ju att ställa sig frågan hur bra fastigheten i 
själva verket är om den t.ex. skulle läka energi som ett såll. Bjuhr tycker även ett 
standardiserat mätetal är intressant i de fall som hyresgästen kan påverka den totala 
ekonomin. Men ett sådant tal måste vara fullständigt mätbart men det kan vara svårt att 
tillämpa då de varierar beroende på om fastigheten förändras samt hyresgästens verksamhet. 
 
Lågenergibelysning 

Tåhlin ansåg att lågenergibelysning inte är något som hyresgästerna själva efterfrågar utan det 
är något som Galären informerar hyresgästen om. Denna information förklarar vilka fördelar 
som är kopplade till lågenergibelysning och därigenom skapar Galären en efterfrågan på dessa 
energibesparande produkter. Vad det gäller lågenergibelysning tror Mattsson att det 
fortfarande är några år bort då det i dagsläget inte helt framgår hur miljövänliga dom 
egentligen är då det presenterats att de innehåller kvicksilver. Ytterligare tror Johansson att 
lågenergibelysning säkert kan vara något som hyresgästerna kan vara intresserad av men då 
hon inte direkt jobbar med detta är det svårt att veta. Men det är ju något som alla pratar mer 
och mer om så det är säkert något som kommer att bli vanligare ansåg hon. 
 
Vidare vad det gäller lågenergibelysning är det kunderna som efterfrågar detta enligt 
Lindström. Dock har Lindström upplevt att de inte har varit nöjda med anledning av att 
ljusstyrkan vid vissa installationer har varit för låg. Så det kommer sannolikt att dröja minst 
ett år till innan någon omfattande efterfrågan eller installationer kommer att ske. Bjuhr i sin 
tur ansåg även att lågenergibelysning kan vara intressant om hyresgästen kan spara pengar om 
de har ett eget el-abonnemang. Där det redan idag är intressant med dessa konverteringar i 
Galärens olika fastigheter. 
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6 Analys 

I detta avsnitt har det insamlade empiriska materialet sammanställas för att analyseras med 

utgångspunkt ur den teoretiska referensramen.  

6.1 Strategi 

id det strategiska arbetet kring Galärens fastighetsbestånd kan det anses som att en 
relativt gemensam syn råder. Alla tillfrågade ansåg att företaget har en 
kundorderproduktion vad det gäller fastighetsbeståndet vid lokalsidan medan 

Galären prognosinvesterar vid deras bostadssida. Det är endast Mattsson som går djupare in 
på att det även härrör från vissa ekonomiska aspekter så som bidrag som går att söka under 
vissa perioder vid nybyggnationer. Den övergripande bilden över processen för att få nya 
hyresgäster kan även den anses som gemensam där det förväntade värdet av dessa två 
processer kan anses vara viktiga att ha en gemensam syn kring. Där Galären och i sin tur den 
region som företaget är verksam inom har kommit till det stadium att efterfrågan är lite större 
än utbudet av bostäder i stadens centrala delar där företaget har sitt bestånd. Detta har 
föranlett att företaget har en kösituation till företagets bostäder vilket i sin tur underlättar då 
de bygger nytt. Därigenom har företaget en mindre riskexponering när de kan vara relativt 
säkra att fylla sina nyproducerade bostäder. Detta medför att den gemensamma synen av en 
prognosinvestering ter sig som lämplig. 

6.2 Konkurrensmodellen 

6.2.1 Nyckel indikator ansats 

De intervjuade personernas enkäter summerades ihop för att skapa ett medelvärde för varje 
indikator. Detta innebar att de svarsalternativ som varje respondent hade svarat för varje 
indikator med avseende på nybyggnation, förvaltning och förädling/ombyggnation 
summerades. Sedan dividerades denne med det faktiska antalet respondenter, fem. Detta 
skapade en summerad bild av ledningsgruppens syn av de indikatorer som de ansåg vara mer 
eller mindre konkurrenskraftiga i förhållande till deras konkurrenter. Ledningsgruppens 
summerade bild över vilka nyckelfaktorer som företaget har kan åskådliggöras i Tabell 4. 
nedan, där indikatorerna som samtliga respondenter har svarat 4 eller högre har valts att 
presenteras samt färgas med en mörkare färg. 

V 
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Tabell 4. Ledningsgruppens nyckelindikatorer 
 Nybyggnation Förvaltning Förädling/Ombyggnation 

Varumärke 4,4 3,8 4,6 

Kärnkompetens 3,6 4,2 4,2 

Kundnöjdhet 3,6 3,4 4,2 

Säregen ftgstrategi 4,2 3,4 4,2 

Entreprenörs 

egenskaper 4 3,2 4,2 

Personal resurser 3,8 4 4,2 

Personal rekrytering 3,8 4,2 3,8 

Politiska kontakter 4,8 3,6 4,8 

Lönsamhet 3,4 3,6 4,2 

Kvalité 4 3,8 4,4 

Unika Produkter 3,8 3,4 4,4 

Värdeskapande 4 3,8 4,6 

 
Den nyckelfaktor som fått den högsta totalsumman är de politiska kontakter som 
organisationen besitter vid nybyggnation och ombyggnation. Samtliga valde att ge 
graderingen 5, utom Johansson som valde att ge indikatorn graderingen 4:a. Samtliga utom 
Johansson har i sin tur ytterligare gett en lägre gradering till de politiska kontakterna vid 
företagets förvaltning. Respondenterna diskuterade under intervjuerna att de politiska 
kontakterna är svåra att dra nytta av vid förvaltningsarbetet. De faktorer som ytterligare anses 
vara av klar konkurrensfördel jämfört med företagets konkurrenter är Galärens varumärke 
samt företagets förmåga till värdeskapande där båda dessa har en total summa av 4,6 vid 
ombyggnationer. Totalt har 16 av 72 stycken möjliga indikatorer hittats vars totala summa 
överstiger 4. Vad ledningsgruppen ansåg att organisationen är likvärdig eller något sämre än 
sina konkurrenter är vid 9 av 72 indikatorer enligt tabell 5. nedan. Detta medför att 
organisationen sammanfattade syn är att 63 av 72 indikatorer är över 3 vilket kan anses som 
relativt högt.      

Tabell 5. Ledningsgruppens lägsta indikatorer 
 Nybyggnation Förvaltning Förädling/Ombyggnation 

Företagets kulturella tillgångar 3 2,6 3,4 

Informations teknologi 2,6 2,6 2,6 

Tillverknings kapacitet 2,6 3,6 3,4 

Organisatoriskt lärande 3 2,8 3,2 

Produktions effektivitet 3 3,2 3,4 

 
Den indikator som placerat sig lägst vid samtliga delar av nybyggnation, förvaltning och 
förädling/ombyggnation är informations teknologi även kallat IT med en övergripande total 
summa av 2,6. Men det är även här vi hittar den största spridningen där Bjuhr har valt att 
rangordna denna indikator till 5:or på samtliga. Lindström tycker istället att företaget är 
avsevärt sämre än sina konkurrenter och ger denne indikator 1:or istället på samtliga 
alternativ. 
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Vid jämförelse mellan varje respondent ses en tydlig skillnad där Tåhlin valt att ge 20 stycken 
5:or, Mattsson 2 stycken 5:or, Johansson inga 5:or, Lindström 10 stycken 5:or, Bjuhr 26 
stycken 5:or. Detta medför en skillnad på 26 stycken 5:or för den som har valt att gradera 
högst jämfört med den som valde att gradera lägst. En annan tydlig skillnad är valet att 
gradera faktorerna lägre än sina konkurrenter där Lindström är den enda som har valt att 
gradera med 1:or i form av 7 stycken vilket ingen annan respondent har valt att göra.     

6.2.2 Värdekedjeanalys 

Hur respondenterna har svarat under intervjuerna har varierat men en modifiering av 
värdekedjan från Zhang et al. (2009) har skapats för att överensstämma med hur processerna 
ser ut hos Galären. Tåhlins samt Lindströms förslag om att dela in värdekedjan i två olika, en 
med avseende på bostäder och en annan med avseende på lokaler är något som studien även 
ansåg överensstämmer med verkligheten. En ytterligare process kommer att tilläggas i början 
av värdekedjan för att representera de marknadsanalyser som görs innan beslut fattas kring 
tomtmark och fastigheter. Ordningsföljden inom kedjan har även omfördelats där 
marknadsföring kommer att hamna framför konstruktion. Några extra länkar mellan de olika 
processerna har inte skapats på förslag av Bjuhr. Syftet varför inga extra länkar har 
kompletterats är med anledning av att modell påvisar själva flödet inom företaget och inte 
direkt vilka länkar med information som går mellan de olika processerna. Ytterligare kommer 
stödaktiviteten Forskning och Utveckling att modifieras till att endast bli Utveckling. Detta 
med anledning av att företaget inte bedriver någon forskning enligt Mattsson. Den 
gemensamma värdekedjan för Galären ser slutligen ut enligt figur 9. nedan där figur 7 & 8 
från empirin har sammanfogats för att vara en del av den slutgiltiga modellen. 
 

 
Figur 9. Galärens värdekedja 
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6.1 GLITAMAD-pyramiden 

Ledningsgruppens syn av var Galärens fokus inom GLITAMAD-pyramiden är lite delad där 
VD:ns syn att Galären har en modifierad pyramid, där de inte har någon nedsida på sina 
fastigheter utan de försöker att aldrig stanna av utan att ständigt utveckla en fastighet. Detta är 
inte något som har uttalats av de övriga respondenterna inom ledningsgruppen där dessa 
tycker att Galären kännetecknas av vad Phyrr & Cooper (1989) nämner som utvecklare i 
början eller slutet av fastighetens livscykel. En Övergripande slutsats vad gäller samtliga 
intervjuer är att strategin ligger i att hitta slitna fastigheter i bra lägen där företaget försöker 
hitta ett sätt att öka värdet och attraktion till fastigheten. Mattsson, Johansson och Lindström 
förklarade denna fokusering med anledningen att företaget har tjänat mer pengar på att 
utveckla de gamla fastigheterna som finns inom Luleå regionen. Där Mattsson förklarade 
detta i form av att kunna skapa en högre avkastning än vad som går att köpa vid förvärv av 
nya fina fastigheter.  

6.2 Hills modell 

Vad det gäller ledningsgruppens syn på vilka faktorer som de ansåg som viktigast när det 
gäller val av en kontor-/handelsfastighet för en ny hyresgäst som enligt Hill (2000) 
kännetecknas av ordervinnare, är den samlade bilden presenterad i teorin i Tabell 3. samt 
nedan i Tabell 6. Vad som framkom under intervjuerna var att faktorerna var väldigt svåra att 
rangordna då det varierade mellan kunderna, dock har samtliga valt att göra ett standardiserat 
urval av vad de ansåg att de flesta väljer. Någon tydlig etta vad det gäller kontorsfastigheter 
har inte framkommit men Tåhlin samt Bjuhr valde att rangordna Hyresnivån som den 
viktigaste urvalsfaktorn. Mattsson i sin tur valde att placera denna faktor som nummer två och 
Lindström som jobbar mycket med nya hyresgäster som nummer tre. Johansson ansåg även 
att denna faktor var en av de viktigare men valde att placera hyresnivån som nummer fyra. 
Standard är ytterligare en faktor som samtliga har valt att placera bland de fem viktigast där 
Mattsson och Johansson ser denne som den viktigaste. Sammanfattningsvis är det tre faktorer 
som samtliga har valt att placera bland de fem viktigaste Hyresnivå, Standard och Flexibilitet. 
En fjärde faktor som samtliga utom Lindström har valt att placera bland de viktigast är Läget.  
 
Vad det gäller handelsfastigheter har det funnits en mer enhetlig syn där samtliga 
respondenter har valt att placera läget som den viktigaste. Tåhlin uttryckte att när det gäller 
handel är läget en avsevärt viktigt faktor för dess framgång. Mattsson i sin tur uttryckte det 
som att, vad det gäller handel kan företagen aldrig betala för mycket för ett bra läge. 
Lindström uttryckte det i form av när det diskuteras handelsfastigheter pratas det läge, läge 
och åter läge. Den näst viktigast ansåg samtliga utom Lindström är hyresnivån. Lindström 
placerar flexibiliteten, att företaget kan anpassa fastigheten efter det tilltänkta ändamålet samt 
relationen mellan fastighetsföretaget och hyresgästen framför vikten av hyresnivån. Den trend 
som kan tydas är att nästan alla har valt att använda sig av samma fyra faktorer läge, 
hyresnivå, standard och flexibilitet. Dock har respondenterna valt att rangordna dessa lite 
olika men det är endast Mattsson som har valt att inte rangordna standarden hos en 
handelsfastighet som en av de viktigaste. Han har istället valt att rangordna de arkitektoniska 
värdena samt fastighetsföretagets image som viktigare. Hill (2000) förespråkar att det skall tas 
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fram en procentsats för varje faktor, men detta har varit väldigt svårt att göra under 
intervjuerna då endast en rangordning har kunnat genomföras.  
 

Tabell 6. Ledningsgruppens sammanställda urvalsfaktorer 
  Kontorsfastigheter  

 Tåhlin Mattsson Johansson Lindström Bjuhr 

1 Hyresnivå Standard Standard Flexibilitet Hyresnivå 

2 Läge Hyresnivå Arkitektur Image Flexibilitet 

3 Arkitektur Läge Läge Hyresnivå Standard 

4 Standard Flexibilitet Hyresnivå Standard Läge 

5 Flexibilitet Miljöpåverkan Flexibilitet Arkitektur Relationer 

  Handelsfastigheter  

1 Läge Läge Läge Läge Läge 

2 Hyresnivå Hyresnivå Hyresnivå Flexibilitet Hyresnivå 

3 Flexibilitet Arkitektur Standard Relationer Standard 

4 Arkitektur Flexibilitet Arkitektur Hyresnivå Flexibilitet 

5 Standard Image Flexibilitet Standard Relationer 

 
De kvalificerare som har framkommit och som under intervjuerna har benämnts som 
minimikrav är företagets storlek, soliditet, grundstandard, geografisk region och flexibilitet. 
Vissa av dessa har enligt de intervjuade personerna haft en större betydelse och vad som 
enligt Hill (2000) kännetecknas av kritiska kvalificerare. De kritiska kvalificerarna som har 
framkommit var företagets storlek som haft en avgörande betydelse för att möta kundernas 
krav och i sin tur bli tillfrågade vid nybyggnationer eller anpassningar av lokaler. Ytterligare 
ansåg Lindström att företaget måste vara flexibelt och anpassningsbart ur kundens perspektiv 
annars kommer inga kontor eller handelsfastigheter som Galären besitter att vara intressanta.  
 
Respondenternas uppfattning om betydelsen av företagets storlek skiljer sig dock lite, där 
Johansson ansåg att det har att göra med att företaget har växt och därigenom fått större 
exponering. I sin tur har det lett till att Galären har blivit tillfrågade av företag som inte 
tidigare har varit etablerade inom regionen. Medan Bjuhr och Tåhlin tror det mer har att göra 
med företagets soliditet vilket ger dem en styrka. Men dessa två anledningar kan anses som 
besläktade och i sin tur sammankopplade vilket leder till att både förslagen är rimligen rätt. 

6.2.1 Greenbuilding 

Sättet att energieffektivisera sina byggnader enligt Greenbuilding var något som 
organisationen började jobba med under år 2009. Detta har medfört att de intervjuade 
personernas tidigare kunskaper kring ämnet kan ses som begränsade. Vidare hade ingen 
fastighet under studieperioden blivit certifierad trots att det enligt respondenterna uppfyller 
det krav som ställs av programmet. Vad det gällde att införandet av Greenbuilding skulle 
kunna ändra något tidigare urvalskriterium såg Tåhlin ett möjligt scenario hos dem som är i en 
situation att välja en kontorsfastighet. Där kunde han tyda en trend hos hyresgästerna att de 
har varit intresserade av att få deras nya kontorsfastigheter mer energieffektiv men även att 
dessa har kunnat tänkas sig en lite högre hyra. Tåhlin ansåg även när det gäller handel kan 
hyresgästerna acceptera en högre hyra om de får en lägre driftkostnad. Men en Greenbuilding 
certifierad byggnad kommer inte att kunna påverka valet av läge vid handel ansåg han.  
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Mattsson tog detta resonemang vidare med att det blir ett ”noll summa spel” som han 
uttryckte det där alla parter vinner på Greenbuilding. Detta blir i enlighet med Tåhlin att 
hyresgästen kan acceptera en högre hyra men den totala hyreskostnaden för hyresgästen är 
fortfarande densamma. Detta påverkar dock inte urvalskriteriet hyresnivån, utan hyresgästerna 
preferens vad gällande hyresnivå har endast höjts men den totala hyresnivån för lokalhyran 
och uppvärmningen förblir oförändrad. Johansson och Lindström som inte heller ansåg att 
Greenbuilding skulle påverka något tidigare kriterium tror dock att en studie om några år kan 
se helt annorlunda ut. De upplevde att det ännu är för tidigt och säga om hyresgästerna val 
förändras om en byggnad är Greenbuilding certifierad eller ej. Detta med anledning av att det 
är så pass få som i dagsläget vet vad certifieringen innebär samt vilka fördelar som kan vara 
kopplat till detta. Bjuhr resonerade i termer, för att en hyresgäst skall välja en certifierad 
byggnad måste hyresgästen vinna på detta på något sätt. Hyresgästen måste också kunna spara 
pengar det kan inte bara vara fördelar för Galären som fastighetsföretaget med höjda hyror. 
Med anledning av Bjuhrs resonemang sammankopplat till Mattssons resonemang att 
företagen vinner PR-mässigt genom att ha sina kontor i en energieffektivare fastighet, ska 
detta möjligtvis bli incitamentet som i sin tur skapar att hyresgästerna tittar mer på 
miljöpåverkan när de väljer en ny kontorsfastighet. 

6.2.2 Energiförbättrande åtgärder 

Ledningsgruppens uppfattning kring de energirelaterade driftkostnaderna varierade relativt 
kraftigt. Mattsson samt Lindström ansåg att energikostnaderna motsvarade 20-30 procent, 
Johansson trodde att dessa motsvarade 40 procent, Tåhlin ansåg dessa som 50 procent, Bjuhr 
gissade på 80 procent. Det verkliga värdet för de energirelaterade kostnaderna är cirka 90 
procent enligt Fågelström (2009). Samtliga respondenter medgav att de inte visste denna siffra 
under intervjuerna utan de endast gissade. Spridningen som uppkom under intervjuerna beror 
nog i första hand av att det endast är gissningar men en enhetligare bild av energikostnaderna 
kan ses som önskvärd. Detta med anledning av att potentialen till energieffektiviseringarnas 
påverkan kommer att bedömas olika om spridningen av uppfattningen kring 
energikostnaderna är så pass varierande. 
  
Standardiserat mätetal 

Ett standardiserat mätetal svarade samtliga respondenter enhetligt att det självklart var 
intressant för dem samt deras hyresgäster. Tåhlin ansåg dock att de kommer att ta tid innan 
något sådant skulle bli vedertaget då det endast är aktuellt med en installation av en 
individuell mätstation vid nyproduktion. Bjuhr och Johansson ansåg även dem att ett 
standardiserat mätetal är intressant men det måste vara mätbart i så fall. Mattsson svarade att 
deras hyresgäster redan efterfrågar ett mätetal i form av K-Wh för en fastighet. Lindström 
ansåg att ett standardiserat mätetal redan finns i form av kwh/år per kvadratmeter som är 
avsikten att en energideklaration skall presentera. Men då det endast är Lindström som 
nämner detta kan förankringen av detta mätetal inte anses som helt vedertaget. En förklaring 
kan möjligtvis vara att det kan vara svårt att tillämpa då fastigheten förändras och 
hyresgästens verksamheter kan vara av så olika art att siffran i sig blir intet sägande.  
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Lågenergibelysning 

Om lågenergibelysning efterfrågades svarade samtliga respondenter att det är så pass nytt och 
än så länge är det inte något som direkt efterfrågas av hyresgästerna. Tåhlin uttryckte att 
företaget informerade om lågenergibelysning vid kontraktskrivningar och anpassning av 
fastigheten men det var inget som hyresgästen själv frågade efter. Mattsson ansåg att det inte 
helt har framgått hur miljövänlig lågenergibelysning egentligen är, detta kan i sin tur även 
påverka hyresgästers uppfattning kring belysningen. Bjuhr ansåg att allt som kan spara pengar 
för en hyresgäst är intressant och om lågenergibelysning kan göra det så kommer det att 
efterfrågas. Dock ansåg Lindström att hans erfarenhet av de tidigare installationerna inte har 
varit tillfredställande med anledning av den svaga ljusstyrkan. Detta kan ytterligare vara en av 
anledningarna att denna belysning inte efterfrågas i någon vidare utsträckning i dagsläget.     
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7 Slutsats och diskussion 

I detta avsnitt presenteras slutsatserna av studien genom att forskningsfrågorna besvaras. 

Vidare diskuteras resultaten och studiens relevans vartefter avsnittet avslutas med förslag på 

fortsatt forskning. 

7.1 Forskningsfrågor 

Hur ser ett fastighetsföretag på en regional marknad inom fastighetsbranschen att deras 

strategier och organisation är utformad för att uppnå konkurrenskraft? 

 
enna studie har funnit att det studerade företagets strategier består av att hitta nya 
användningsområden för fastigheter med bra läge. Där respondenterna ansåg att ett 
bra läge är när en fastighet är centralt belägen. Anledning till detta var att 

respondenterna upplevde en ständig efterfrågan att befinna sig i närhet till stadens centrum 
inom kontor, handel och bostäder. Företaget hade ytterligare utformade strategier att minska 
sin exponentiella riskexponering genom att diversifiera sitt bestånd. Där företagets 
målsättning var att beståndet skall bestå av två lika stora block med fastigheter i form av 
bostadsfastigheter och kontor-/handelslokaler. Företaget prognosinvesterar inom sin 
bostadssida för att tillmötesgå efterfrågan av centrala hyreslägenheter. Där företaget under 
den senaste tiden har byggt om lägenheter istället för att förvärva lägenheter då de har hittat 
en högre lönsamhet i att projektera och bygga i egen regi. Inom kontor-/handelslokal har 
företaget förvärvat fastigheter med närhet till centrum. Sedan bedrivs en kundorderproduktion 
i form av att inte bygga om lokalen innan de har en hyresgäst klar och hittat en ombyggnation 
med en gemensam målsättning. 
 
Några strategier att hitta nya hyresgäster jobbade inte företaget aktivt med då de uteslutande 
under senare delen av decenniet blivit kontaktad av hyresgäster som söker lokaler och 
bostäder. Vid värdekedjeanalysen ansågs företagets projekteringsavdelning vara det som 
särskiljer det studerade fastighetsföretaget mot merparten av andra fastighetsföretag. Där de 
övriga aktörerna inom regionen fokuserar på att låta något annat företag projektera dess 
ombyggnationer. Vad organisationen identifierade som dess organisatoriska nyckelfaktorer 
till konkurrens var deras politiska kontakter främst vid ny- och ombyggnationer som avsevärt 
högre än sina konkurrenter. Ytterligare organisatoriska faktorer som studien hittade var 
företagets varumärke och företagets förmåga till värdeskapande. Studiens ledningsgrupp såg 
dock positivt på den egna organisationen där de tyckte 63 av 72 av de studerade indikatorerna 
var bättre än sina konkurrenter. Ledningsgruppen upplevde endast att organisationens 
förmågor runt informations teknologi, kulturella tillgångar vid förvaltning, tillverknings 
kapaciteten vid nyproduktion och organisatoriskt lärande kring förvaltning var de faktorer 
som organisationen inte var likvärdig eller bättre än sina konkurrenter.        
 
 
 

D 



_______________________________________________________________________   

43 

Vilka är de ordervinnande respektive orderkvalificerande urvalskriterierna för kontor och 

handel inom fastighetsmarknaden enligt fastighetsföretagets ledningsgrupp? 

 
Vid analysen framkom det att ledningsgruppens syn på de ordervinnande respektive 
orderkvalificerande kriterierna vid valet av en kontor-/handelslokal varierar. Studien har 
funnit att respondenterna i huvudsak valde att rangordna samma urvalskriterier som de 
viktigaste men med olika rangordning, men oavsett om det gäller kontor eller handel har 
studien funnit att de högst rankade kriterierna är Hyresnivå, Standard, Flexibilitet och Läge. 
Någon procentsats hos dessa kunde inte påvisas men en intern rangordning kunde istället 
genomföras där den gemensamma rangordningen blev enligt tabell 7 nedan. 
 

Tabell 7. Ledningsgruppens sammanställda faktorer 
Kontorsfastigheter Handelsfastigheter 

1. Hyresnivån 1. Läge 
2. Standard 2. Hyresnivå 
3. Flexibilitet 3. Standard 
4. Läge 4. Flexibilitet 

 
Andra viktiga kriterier som respondenterna uttryckte var Arkitektur och Relationer till 
hyresvärden. Även Miljöpåverkan och hyresvärdens Image framkom som viktiga dock med 
en lägre rangordning än de tidigare nämnda. De kvalificerande faktorerna som har 
framkommit under studien är företagets Storlek, Soliditet, Grundstandard och Flexibilitet. 
Därigenom kan inte Flexibilitet anses som ett ordervinnande kriterium utan det är ett krav 
som ledningsgruppen såg hos deras hyresgäster. Vidare framkom en kritisk kvalificerare i 
form av företagets Storlek. Där det med anledning av detta krävs en viss storlek i form av 
fastighetsinnehav och soliditet hos ett fastighetsföretag för att kunna kvalificera sig som 
hyresvärd hos vissa nationella/internationella företag. Därigenom är de ordervinnande 
kriterierna Läge, Hyresnivå, Standard, Arkitektur och kundens Relation till hyresvärden. 
Miljöpåverkan och hyresvärdens Image anses fortfarande viktiga men inte till den graden att 
de är ordervinnande. De kvalificerande faktorerna är således företagets Soliditet, 

Grundstandard och Flexibilitet. Slutligen är företaget Storlek den kritiska kvalificeraren inom 
fastighetsmarknaden för kontor och handel vid förhandlingar med nationella och 
internationella hyresgäster.       
 

- Hur ansåg ledningsgruppen att Greenbuilding påverkar urvalskriterierna? 

 
Studien har funnit att ledningsgruppen ansåg att hyresgästen måste hitta incitament hos en 
Greenbuildingcertifierad byggnad för att denne skulle påverka något urvalskriterium. Möjliga 
incitament som studien fann var att hyresgästen kan acceptera en högre hyra om de i sin tur 
står för driftkostnaderna då den totala hyresnivån i själv verket är densamma. Genom att 
driftkostnaderna är lägre kan fastighetsföretaget ta ut de merkostnader som upprättandet av en 
energisnålare byggnad medför. Detta påverkar i sin tur inte det ordervinnande kriteriet 
hyresnivån som är oförändrat. 
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Ett ytterligare incitament var att företaget vinner PR genom att välja ett miljövänligare 
alternativ och därigenom kan miljöpåverkan vara en ordervinnare i sig. Men vissa 
respondenter ansåg att det är svårt att veta om en certifiering påverkar något urvalskriterium 
då de menar att resultatet kan se helt annorlunda ut om något år. Respondenterna ansåg under 
studieperioden att det var för tidigt att säga om hyresgästernas urval förändrats om en 
byggnad uppfyller kraven eller är certifierad enligt Greenbuilding. Men redan under 
studieperioden kunde en respondent se en trend att om de övriga kriterierna var likvärdiga och 
om en fastighet var energieffektivare var det till dess fördel främst vid valet vid kontor. Vid 
valet av kontor kunde de även acceptera ett lite sämre läge om de gjorde något gott för miljön. 
Fuerst & McAllister (2009) argumenterar för att det på kort sikt kan uppstå denna gröna 
hyrespremie, men att denna premie på längre sikt försvinner. Där Miller et al. (2008) 
argumenterar ytterligare för att detta kan ske där hyresgästerna säger sig vara villiga till att 
betala mindre om en fastighet inte är miljöcertifierad. Men Yedelson (2007) visar i sin studie 
att flera städer i Nordamerika instiftat krav att samtliga nya större kontorsbyggnader kommer 
att kräva en viss certifiering och därigenom kommer denna gröna hyrespremie att försvinna. 
Samtliga respondenter i denna studie ser även att kraven inom fastighetbyggande i Sverige 
kommer att öka och därigenom kommer denna premie på sikt även minska i Sverige. Dock i 
de fall som hyresgästerna betalar sina egna driftkostnader kommer detta inte att påverka då 
deras totala hyra förblir densamma med anledning av att hyran exklusive driften har höjts men 
driftkostnaderna har minskat och därigenom är hyran i själva verket oförändrad. 
Sammanfattningsvis påverkar inte Greenbuilding i dagsläget urvalskriterierna vid kontor- och 
handelslokaler men en studie inom en femårs period kan se annorlunda ut.  
 

- Vilken syn kring energiförbrukning och energiåtgärder har lednedningsgruppen? 

 
Studien har funnit att det rådde en varierande bild av de energirelaterade kostnaderna inom 
Galärens bestånd. Inom ledningsgruppen varierade uppfattningen mellan 20 och 80 procent 
vilket till största sannolikhet berodde på att respondenterna inte hade någon direkt kundskap i 
ämnet utan endast gissade. Dock fann studien att energikostnaderna är den största separata 
driftkostnad för ett fastighetsföretag vilket medför att pengar men även miljö går att spara 
genom att arbeta med detta. Studien fann ytterligare att de flesta av fallstudieföretagets 
hyresgäster betalade för den egna energiförbrukning förutom på bostadssidan där 
uppvärmningen ingår i månadshyran. Detta kan i sin tur ha påverkat att respondenterna inte 
visste hur stora de energirelaterade kostnaderna motsvarade. 
 
Men en enhetligare syn kring vad deras kunder efterfrågade rådde. Samtliga respondenter 
ansåg att ett standardiserat mätetal var något som deras kunder efterfrågade. Där det mätetal 
som i dagsläget ansågs som mest representativt var kwh/år. Dock ansågs tillämpningen av 
detta tal begränsat då det i många fall saknades individuell mätning. Den enskilde hyresgästen 
kunde i många fall endast vid nyproducerade fastigheter få en individuell mätstation för att 
kunna se och påverka den egna förbrukningen. Vidare ansåg samtliga inom ledningsgruppen 
att lågenergibelysning är något som deras kunder efterfråga men inte i någon större 
utsträckning då det i dagsläget är fallstudieföretaget som driver denna efterfråga. 
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7.2 Diskussion 

Vad studien har funnit utifrån analys av det empiriska materialet är hur Galären som 
fastighetsföretag skapar konkurrenskraft. Företagets strategi att endast inneha centralt belägna 
bostadsfastigheter samt industrilokaler i närhet till centrum kan anses vara en väl fungerande 
strategi med avseende på företagets framgångar. Ledningsgruppens syn vad det gäller energi 
ansågs som varierande mycket beroende på att resultatet byggde på gissningar och inte på 
kunskaper. De nyckelindikatorer som organisationen såg som konkurrenskraftigaste var de 
politiska kontakterna och företagets varumärke. Den indikator som ledningsgruppen såg som 
minst konkurrenskraftig var deras tillämpningar av IT. Dock har det framkommit vid en 
studiecirkel efter det att intervjuerna var genomförda att organisationen är mer i framkanten 
inom denna indikator än vad ledningsgruppen i själva verket har förstått. Den konferenslokal 
som Galären har i sitt källarplan skulle kunna fungera som videokonferens anläggning vilket 
ingen i ledningsgruppen visste något om vid intervjutillfällena.     
 
Vidare fann studien att de fyra viktigaste faktorerna som ledningsgruppen ansåg sig 
konkurrera med inom både kontor och handel är Läge, Hyresnivå, Standard och Flexibilitet. 
Vid analysen av dessa samt övriga faktorer har studien funnit de ordervinnande kriterierna 
inom kontor och handel är Läge, Hyresnivå, Standard, Arkitektur och Kundens relation till 
hyresvärden. De kvalificerande kriterierna visade sig vara företagets Soliditet, Grundstandard 
och Flexibilitet. Studien har även funnit en kritisk kvalificerare i form av företagets Storlek 
inom fastighetsmarknaden för kontor och handel. Denna kritiska kvalificerare existerar för att 
företaget skall vara aktuellt vid förhandlingar med större nationella samt internationella 
hyresgäster. Ledningsgruppen inom Galären såg inte att en Greenbuildingcertifiering av en 
byggnad skulle påverka hyresgästens urvalskriterium. Endast i vissa hänseenden kunde dessa 
vara föränderliga då hyresgästerna kunde acceptera en högre hyresnivå om de i sin tur stod för 
den egna driften. Vidare sågs endast en liten trend, att hyresgäster av kontor kunde acceptera 
ett lite sämre läge om de i sin tur kunde göra något för att spara på miljön. Men detta var inget 
som kunde generaliseras i någon större omfattning. Resultatet av denna studie har erhållits 
genom fem intervjuer av personerna inom Galärens ledningsgrupp. Därigenom kan de svar 
som respondenterna har erlagt skapa en hög validitet vad det gäller Galärens syn kring 
ämnena. Dock krävs det vidare fallstudier för att de akademiska bidraget gällande 
ordervinnare och kvalificerare inom kontor och handels hyresgäster skall kunna generaliseras 
till allmänna slutsatser. 
 
Slutligen kan det konstateras att inom den existerande litteraturen finns det inget tidigare 
skrivet om vilka som är det viktigaste urvalskriterierna i form av ordervinnare eller 
kvalificerare för en hyresgäst. Samt om dessa kan påverkas om en byggnad innefattas av en 
miljöcertifiering. Därigenom innebär det att resultatet från denna studie kan vara relevant för 
både fortsatt forskning och fastighetsägare inom Sverige. 
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie anser det vara intressant att verifiera om de ordervinnande och kvalificerande 
urvalskriterierna överstämmer vid en studie bland hyresgästerna inom kontor och handel. 
Vidare är det intressant att replikera studien om ett antal år för att studera om de 
miljöcertifierade byggnaderna enligt Greenbuilding påverkar de konkurrerande urvalskriterier 
i någon vidare utsträckning. Även en jämförelse hur en organisation inom 
fastighetsmarknaden ser på energiåtgärder om fem till tio år ses om intressanta områden att 
studera.  
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Bilaga 1: Intervjuguide Galären 

 
Namn: 
Befattning: 
Vad har DU för funktion/roll i företaget? 
Hur jobbar ni angående ert strategiarbete kring ert fastighetsbestånd? (Kundorderproduktion, 
Konjunktur produktion, prognos investeringar, uppköpsinvesteringar, annat?)   
Hur ser processen ut när en ny hyresgäst kontaktar er? 
Kontaktar ni eventuella hyresgäster för att vissa vilka fastigheter ni kan erbjuda?  
Hur ansåg DU att er värdekedja ser ut? Vilka är de primära/sekundära aktiviteterna? 
Vilka av nedanstående faktorer ansåg DU vara viktigast för en hyresgäst vid val av kontors-
/handelsfastighet? 

• Läge 
• Hyresnivå 
• Standard 
• Flexibilitet/anpassningsförmåga 
• Långvarig relation med hyresvärd 
• Storlek på hyresvärden 
• Låg energiförbrukning 
• Miljöpåverkan 
• Hyresvärdens image 
• Arkitektoniska värden  
• Annat 

Vilka kriterier ansåg DU var minimum krav hos en hyresgäst vid val av en kontors-
/handelslokal? 
 
Greenbuilding 

Av era hyresgäster är miljöcertifierade byggnader något som efterfrågas?  
Tror DU införandet av en miljöcertifiering av byggnader kan påverka tidigare urvalskriterier? 
(Tex. Beredd att betala mer? Läget spelar mindre roll?)     
Tror du att miljöcertifierade byggnader är något som kommer att efterfrågas mer i framtiden? 
I så fall varför? 
 
Hur pass intresserad är du av frågor som berör miljön i dina privata investeringar?(Bil, 
Hushåll, m.m.) 
Tittar du på miljöcertifieringar när du handlar dagligvaror eller utsläpp vid ett bil inköp? 
 

Energi 

Hur stor del av ert bestånds driftkostnader tror du är energirelaterade idag? 
Hur betalar hyresgästerna uppvärmningen idag?(endast till VD/Administrativa chefen)  
Tror DU att era hyresgäster skulle var intresserad av ett mätetal tex Kwh/m2 när de skall välja 
en ny fastighet? 
Är låg energibelysning något som era hyresgäster efterfrågar? 
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Konkurrens 

Var inom GLITAMAD-pyramiden ansåg DU att Galärens huvudfokus ligger? 
Har ert fokusområde förändrats inom pyramiden den närmsta tiden? 
 
Organisation 

Kan DU rangordna de organisatoriska konkurrensindikatorerna enligt bilaga 3 efter skalan 1-5 
med avseende på Galärens organisation inom nybyggnation, förvaltning och 
förädling/ombyggnation?
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Bilaga 2: Intervjuer 

 

Gunnar Tåhlin, VD 

Tåhlin jobbar som VD tillika en av ägarna till Galären där hans arbetsuppgifter som VD är att 
leda och fördela arbetet inom företaget. För cirka 2 år sedan gjordes Galärens organisation om 
med anledning av att företaget hade växt så mycket så den tidigare platta organisationen inte 
längre fungerade optimalt. Med anledning av detta infördes en ledningsgrupp där varje 
avdelning är representerad av den ansvarige avdelningschefen. Inom ledningsgruppen 
försöker Tåhlin att vara en bra chef för sina avdelningschefer, där han uttrycker att han 
fungerar som inspiratör vad det gäller utveckling för att hitta nya affärsmöjligheter, använda 
de affärsidéer som företaget har utvecklat samt att utveckla de fastigheter som företaget 
besitter var på de vill utveckla dessa vidare. Ytterligare en arbetsuppgift är att vara med vid 
förhandling av större hyresgäster där dessa förväntar sig att träffa VD:n var på han uttrycker 
att förhandla är bland det roligaste som Tåhlin vet. Han representerar vidare Galären även mot 
samhällsintressent så som kommunen, staten samt näringsorganisationer, dock är detta ett 
arbete som han försöker lägga ut även på andra inom organisationen men i vissa fall 
accepterar de ingen annan än just VD:n.  
 
Det strategiska arbetet kring sitt fastighetsbestånd är lite varierande där företaget har som 
strategi att endast bygga eller äga fastigheter centralt, detta med anledning av en efterfrågan 
på lägenheter centralt kommer enligt Tåhlins bedömning alltid att finnas där, det är ca 15,000 
lägenheter utanför centrum som kommer att stå tomma innan det skulle drabba lägenheterna 
som är centralt belägna. Ytterligare har Galären ett uttalat mål att 50 procent av företagets 
värde skall komma från bostäder och 50 procent skall komma från industrifastigheter. Dock är 
denna siffra lite sviktande just nu då företaget har gjort stora framgångar inom handelslokal 
sidan. Därigenom kommer Galären inom den närmsta framtiden börja investera ikapp sig 
inom bostadssidan men detta genom nybyggnationer då de objekt som har kommit ut på 
marknaden har såld för väldigt höga priser men även att de tillgängliga objekten på 
marknaden har varit väldigt begränsade.  
 
Vad det gäller hyresprocessen för kontor/handel har denna skiftat de senaste åren där Galären 
tidigare har jagat hyresgäster men i dagsläget nästan kan välja hyresgäster till de olika 
fastigheterna från deras kö. För bostäder i sin tur är det kö för en central lägenhet var på 
Tåhlin säger att i stort sett har företaget inte tagit kontakt med några nya hyresgäster det 
närmaste året utan de har istället vänt sig till Galären för att veta vad som företaget har att 
erbjuda. Värdekedjan som presenterades under intervjun tycker han överensstämmer mycket 
bra med Galären, men för att få den helt anpassad tycker han istället att det skall göras två 
värdekedjor för Galären där han delar in en värdekedja för bostäder och lokaler istället i två 
olika värdekedjor enligt nedan. 

Primära aktiviteter 

 
 

Tomtmark & 
beslutsfattande 
 
 

Planering & 
arkitektur 

Konstruktion Marknadsföring 
& uthyrning 

Förvaltning 
eller avyttring 
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Figur.  Galärens primära aktiviteter för bostäder 
 

Primära aktiviteter 

 
 

Figur. Galärens primära aktiviteter för kontor & handel 

 
När vi kommer till frågorna som berör vilka faktorer som han ansåg viktigast vid val av en 
kontors-/handelsfastighet skulle han vilja se en rangordning enligt nedan med inbördes 
ordning. 
 
Kontor: Hyresnivå, Läge, Arkitektoniska värden, Standard, Flexibilitet/ 

anpassningsförmåga 
 
Handel: Läge, Hyresnivå, Flexibilitet/anpassningsförmåga, Arkitektoniska värden, 
 Standard 
 
Tåhlin förklarar just hur de arkitektoniska värden är något som har haft stort betydelse de 
senaste åren då många har valt att kontakta Galären just pga. deras uppfräschningar av fasader 
och innermiljöer. Vad gäller minimum krav kommer Tåhlin att tänka på något som de inte såg 
förut men han har förstått i efterhand, tidigare blev de inte tillfrågad av vissa större aktörer 
pga. företaget upplevdes som för litet. Men detta är inget som de upplever idag då de flesta 
stora kedjor kontaktar Galären var på även staten kontaktar dem för att se vad som företaget 
har att erbjuda. Tåhlin trycker även på när det gäller stora företag som söker fastigheter i 
Luleå regionen är Galären alltid med på spelplanen, medan deras image att bara ha bra objekt 
avskräcker vissa små företag som har som affärsidé att ha så låga kostnader som möjligt. När 
han reflekterar över detta säger han att storleken och soliditet hos ett fastighetsföretag oftast 
avspeglar dess styrka. 
 
Vid frågorna som berör Greenbuilding säger han att det till mestadels är Galären som 
”pushar” för Greenbuilding varpå i de fallen står mellan två olika lokaler är ett plus om 
fastigheten är energisnålare. Tidigare var de dock inte beredda att betala något extra för det 
här men under den senaste tiden har han dock sett en trend att de som väljer ett energisnålare 
alternativ även kan tänka sig att betala någon krona extra men det får ändå inte kosta för 
mycket. Tåhlin tror med tiden kan det tänkas att det skulle kunna ändras på hans tidigare 
urvalskriterier vid kontor där hyresgästen kan tänka sig någon krona extra och ett lite sämre 
läge om de gör något gott för miljön. Men vad det gäller handel så spelar läget en fruktansvärt 
stor roll, så där kan hyresgästerna inte acceptera något sämre läge, men de kan nog även där 
acceptera någon krona extra i hyra om de får en lägre energikostnad. 
 
Vad det gäller framtiden är han helt övertygad om att kraven inom fastighetsbranschen 
kommer att hårdna den närmsta tiden där även konsumentföretagen som befinner sig i dessa 

Tomtmark & 
beslutsfattande 
 
 

Kontrakt 
skrivande 

 

Planering, 
arkitektur & 
konstruktion Marknadsföring  Förvaltning 

eller avyttring 
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lokaler påverkas för att i sin tur vara trovärdig inför sina kunder. Tåhlins mening att det är så 
få fastigheter i dagsläget som går under någon certifiering medför därigenom att allmänheten 
inte ställer något krav på att företag använder sig av miljöcertifierande men det är något han 
är övertygad kommer bli mer vedertaget i framtiden där även etiska och social bitar inom 
företagskulturer kommer att avspegla sig på dess framgångar. Vad det gäller Tåhlins privata 
investeringar tänker Tåhlin på miljön men inte på bekostnad av kvalitén. Han medger även att 
han accepterar att t.ex. kravmärkta produkt kan vara lite dyrare om dess funktionalitet är 
likvärdig. Tåhlin säger även under intervjuns gång att han var med och startade Agenda 21 
som var den första miljögruppen i Luleå där han var en stor idealist. Han införde även inom 
en bostadsfastighet kompostering långt före kommunen pratade om att kompostera 
hushållsavfall. Men det var ett problem, han gick på ”pumpen” de boende i fastigheten ratade 
komposteringen fullständigt till Tåhlins stora förvåning. Men det har med tiden visat sig att 
han var för tidigt ute och de boende var inte redo när de införde sorteringen. Tåhlin säger att 
han har blivit lite avtrubbad med åren där hans stora visioner har minskat lite men han 
källsorter fortfarande ändå i stort sett allt i hemmet. Av de stora miljömärkningarna i form av 
krav, rättvisemärket m.m. tycker Tåhlin att han har en hyfsad koll på men han erkänner att 
han inte vet vad de står för i minsta detalj men dess övergripande målsättning upplever han att 
han har vetskap om. 
 
När det gäller Galärens energirelaterade driftkostnader är Tåhlins uppskattning att det rör sig 
om 50 procent av de totala driftkostnaderna. Hur hyresgästerna betalar för dessa kostnader 
förklarar Tåhlin varierande med avseende om det är på bostadssidan eller lokalsidan. 
Bostadssidan betalar de samma oavsett hur mycket energi till uppvärmning som de förbrukar 
där de som förbrukar mycket egentligen blir subventionerad av dem som förbrukar lite energi. 
Något som Tåhlin även nämner under intervjun är att de som hyr en garageplats blir 
subventionerad av dem som inte hyr en garageplats med anledning av att det är dyrare att 
bygga en garageplats än vad det går att ta ut i hyra. Vad det gäller energikostnaderna vid 
industrilokaler håller företaget på att arbeta om alla kontrakt till att hyresgästen skall betala 
för uppvärmningen. I vissa fall har de endast ett abonnemang och flera hyresgäster i 
fastigheten delar på uppvärmningskostnaderna i form av en procentsats av dess lokalyta, där 
har Galären sett att detta påverkar förbrukningen och som Tåhlin nämner det blir det en social 
kontroll där en hyresgäst kan se den andra stå med öppna portar vintertid och ber denne vara 
så snäll att stänga dessa då det kommer att påverka alla hyresgästers uppvärmningskostnader. 
Tåhlin säger att ett standardiserat mätetal skulle mycket väl kunna vara intressant när 
uppvärmningen är en rörlig kostnad. Men det kommer att vara en mycket lång väg dit innan 
något sådant skulle vara vedertaget då det endast är aktuellt med en individuell 
mätningsinstallation vad gäller uppvärmning och vatten vid nyproduktion, något som även 
Galären tillämpar vid deras nyproduktion i dagsläget. På frågorna kring lågenergibelysning är 
det inte något som hyresgästerna själva efterfrågar utan det är något som Galären informerar 
hyresgästen om och vilka fördelar som är kopplade till lågenergibelysning och där igenom 
skapar de en efterfrågan på dessa energibesparande produkter. 
 
Vid presentationen av GLITAMAD-pyramiden förklarar Tåhlin att det är här Galärens 
affärsidé kommer in om att ständigt utveckla även om en fastighet är byggd för fem år sedan 
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så försöker de fortfarande att vidareutveckla fastigheten. Det kan vara allt från nya tekniska 
lösningar till att skapa ny eller fler affärsmöjligheter till sina hyresgäster eller att bygga om 
dessa ytterligare för att passa deras verksamheter bättre. Fokuseringen är desamma som vid 
starten där projektutveckling har varit det bärande men skillnaden från några år sedan till idag 
är att Galären är så mycket proffsigare idag jämfört med några år tillbaka.  
 
Henrik Mattsson, Administrativchef 

Mattssons arbetsuppgifter består i att vara kontorschef på koncernnivå samt att vara ekonomi 
och kontorsansvarig med ett ytterligare personalansvar. Han har hand om företagets 
utvecklingssamtal där han även genomför jobbrevisioner och ser till ordning och reda inom 
företaget. Mattsson har arbetat inom företaget i 6 år och hans formella titel och befattning är 
administrativchef. Vad det gäller Galärens strategier kring deras fastighetsbestånd ansåg han 
att de är opportunistiska men med en begränsad marknad i Luleå. Han förklarar att företaget 
den senaste tiden har haft en inriktning på kontor och lokaler med anledning att det har varit 
svårare hitta samma lönsamhet i bostadshus. Vid lokalsidan har företaget en 
kundorderproduktion där de aldrig bygger om det inte finns en hyresgäst. Men en skillnad 
som han förklarar ligger mellan Galären och vissa andra fastighetsföretag i regionen är att 
företaget måste bygga när det finns en projektavdelning. Galären kan inte ha en avdelning på 
fem personer som inte genomför något därigenom måste dessa ständigt ha projekt att arbeta 
med. Han förklarar skillnaden där det för några år sedan var mer lönsamt att bygga lägenheter 
då det fanns bidrag att söka, dessa bidrag finns inte idag därför är det mer lönsamt med 
kontors och handel just nu. En ytterligare strategisk skillnad är att företaget har ett positiv 
kassaflöde därigenom har de inte ett behov att sälja för att redovisa en vinst till sina ägare. 
 
Vad det gäller processen kring en ny hyresgäst säger Mattsson att han vet ungefär hur det 
funkar. Företaget har en bostadskö på bostadssidan vilket medför att en ledig lägenhet går ut 
till dem via erbjudanden på deras hemsida. När det gäller lokaler skiljer det sig nu jämfört 
med för några år sedan då marknadsavdelningen var tvungna att jaga hyresgäster till ca 90 
procent för att fylla sina lokaler. Nu upplever han att företaget har ett namn hos de stora 
kedjorna och inte bara lokalt, därigenom har det blivit lättare nu att hitta hyresgäster där en 
annan aspekt är att företaget har blivit större och därigenom mer publicitet. Mattsson uttrycker 
även att han tycker det är bättre när de kan förhandla med de stora kedjorna, detta med 
anledning av att de är lättare att kartlägga vilka som skall etablera sig. Där många som 
funderar på att etablera sig i regionen redan i ett tidigt stadium har uttalat sig att de kommer 
att etablera sig i region under ett visst år. Vid presentationen av värdekedjan tycker han den 
ser densamma ut för Galären där det i huvudsak är samma aktiviteter hos det presenterade 
företaget och Galären. Där han tycker att det egentligen är bara små saker som skiljer och som 
Galären gör annorlunda jämfört med många andra fastighetsföretag men huvudaktivisterna 
tycker han är desamma. Han betonar en stödaktivitet som han tycker att företaget har lyckats 
bra med den senaste tiden är utveckling. Denna stödaktivitet tycker han även är en av de 
viktigaste och han jämför sin egen avdelning jämfört med för fyra år sedan och tänker tillbaka 
hur ineffektiv dom egentligen var. Deras tidigare arbetssätt hade inte funkat idag då 
organisationen har växt så pass mycket. När intervjun senare kommer in på frågorna kring 
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vilka faktorer som är viktigast vid val av en ny kontors-/handelsfastighet rangordnar han dessa 
enligt nedan. 
 
Kontor: Standard, Hyresnivå, Läge, Flexibilitet, Miljöpåverkan 
 
Handel: Läge, Hyresnivå, Arkitektoniska värden, Flexibilitet, Image 
 
Mattsson poängterar att vad det gäller handel kan företagen aldrig betala för mycket för ett bra 
läge eller aldrig för lite för ett dåligt läge. Men att rangordna dessa faktorer är svårt då det är 
många faktorer som samverkar. En faktor som under 2009 inte kanske kommer så högt upp 
vid val av fastighet men han ser en trend att företag även överväger mer och mer är 
miljöfrågor. Mattsson vill även tillägga en faktor under annat, kontakter som han ser som en 
mycket viktig faktor när ett företag skall byta fastighet eller nyetablera sig på en ort. När det 
gäller minimum krav vid kontor ansåg han att det måste uppfylla en minimum standard annars 
är det inte intressant för ett företag. När det gäller handel är ett minimum krav att ha lokaler i 
rätt områden och regioner, det är inte intressant om de har fina fastigheter men placerade på 
helt fel geografiska regioner.     
 
Vid de Greenbuilding relaterade frågorna ansåg han att Greenbuilding var något som 
efterfrågades av pensionsmyndigheten som har tydliga krav och en tydlig miljöpolicy. Av de 
övriga företag som efterfrågar är det företag från södra Sverige främst Stockholm eller andra 
delar av Europa som tidigare har varit i kontakt med det. Lokala handlare vet fortfarande inte 
vad det är och därigenom är det inget som efterfrågas, men han tror att denna trend kommer 
även de lokala handlarna att hänga på med tiden. På frågan om något kriterium kan komma att 
ändras svarar Mattsson att det kan bli att ”noll summa spel” där alla parter vinner när det i de 
flesta fallen är hyresgästen som betalar för energiförbrukningen. Hyresgästen acceptera en 
högre hyra då kostnaderna för energiförbrukningen har sjunkit med anledning av att den totala 
hyran som hyresgästen betalar till Galären är densamma som tidigare. Detta är något som 
Galären vinner på, hyresgästen i sin tur sitter i ett lågenergihus som denna vinner PR-mässigt 
på och i sin tur tjänar miljön på det, vid detta scenario tjänar alla på det vilket är en fördel när 
de gör affärer. Dock tilläger Mattsson att deras investeringskostnader ökar men i det långa 
loppet är det något som kan räknas hem med ett högre driftnetto. Vidare säger Mattsson att 
det är ju inte bara hyresgästen som PR-mässigt tjänar på det utan Galären som företag får 
samma exponering. Men för att företaget skall kunna lyckas med miljösatsningar krävs det att 
de satsar inom hela företaget och framför allt från ledningsnivå där de traditionellt endast har 
tittat på hur mycket pengar som företaget kan tjäna. Där måste de ändra sitt tankesätt och 
istället titta hur mycket pengar företaget kan tjäna om de även tänker på miljön. Företag måste 
vara bered att det kan kosta lite extra men i slutändan kan den totala vinsten bli högre då 
populariteten samt imagen runt företaget förändras till något positivt som passar företaget i 
fråga väldigt bra. Men Mattsson tycker dock att Greenbuilding certifieringen dock fortfarande 
upplevs lite gyttrig eller gormig då dessa riktlinjer fortfarande ändras hela tiden vilket har 
påverkat deras ansökan. Vidare menar han om det istället hade varit ett krav skulle det ha varit 
mer utarbetat och lättare att följa. 
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 När det gäller de privata investeringarna medger Mattsson att han inte är superintresserad vad 
det gäller miljöfrågor då han är skoterintresserad men han tänker ända på miljö då han 
källsorterar hemma och inte vill påverka miljön mer än nödvändigt. Vid dagligvaruhandel är 
miljöcertifieringar något som kan fälla ett avgörande. Om han står i butiken och tycker två 
produkter upplevs likvärdiga och med samma pris väljer dock Mattsson den med en 
miljöcertifiering men han erkänner att han inte exakt ved vad de står för. När det gäller 
Galärens energirelaterade kostnader i dagsläget för den totala driften inom Galärens 
fastighetsbestånd tror han den ligger mellan 20-30 procent. Vad det gäller uppvärmningen är 
han inte 100 procent säker på alla kontrakt men han vet att den räknas in på 
bostadshyresgästens hyror men när det gäller lokaler kan det vara lite varierande. Vad det 
gäller ett mätetal är det något som i dagsläget redan efterfrågas oftast i form av vad den totala 
uppvärmningskostnaden är i Kwh där historisk data kan presenteras för hyresgästen men 
något vedertaget standardiserat mätetal används inte ännu men det kan mycket möjligt bli i 
framtiden. Vad det gäller lågenergibelysning tror Mattsson att det fortfarande är några år bort 
då det i dagsläget inte helt framgår hur miljövänliga dom egentligen är då det presenterats att 
de innehåller kvicksilver. 
 
Vid presentation av GLITAMAD-pyramiden tycker Mattsson att Galären befinner sig i hela 
spannet men de köper aldrig nybyggda fastigheter bara för att förvalta, detta för att de har sin 
projektavdelning som behöver projekt att jobba med. Mattsson medger även att detta beror 
ytterligare i sin tur på att om de istället köper en sliten fastighet och renoverar den och får nya 
hyresgäster till den kan de efter en renovering ha en direktavkastning på mellan 10-12 procent 
vilket aldrig går att köpa på en ny fin fastighet då dessa oftast ligger på 5-8 procent i den 
regionen som Galären är verksam inom. Han tycker att denna grundfokusering fortfarande är 
samma som när han började här för ca 6 år sedan men det har gjorts vissa sidoprojekt under 
tiden där de har sett affärsmöjligheter i form av att köpa bostadsmark och sälja tomter till 
radhus. 
 
Ewa-Marie Johansson, Fastighetschef  

Johanssons arbetsuppgifter består i att vara arbetsledare för fastighetsskötarna som enligt 
henne är snarare är förvaltare än vaktmästare. Där hennes huvudsysslor är att leda och fördela 
deras arbete och vara deras bollplank men om det är större frågor eller om fastighetsskötarna 
känner sig osäkra är det Johansson som tar besluten. Hon är en av de anställda som har varit 
längst på företaget med en anställning sedan 1994 med ett avhopp för ett annat arbete under 
en period samt en period av mammaledighet. Vad det gäller det strategiska arbetet kring 
Galärens fastighetsbestånd ansåg Johansson att det är en blandning av alla olika 
förvärvstrategier men i huvudsak ansåg Johansson att Galären köper oftast en fastighet efter 
dess geografiska läge där den skall följa deras strategi att endast inneha centralt belägna 
lägenheter samt lokaler nära centrum. Vad det gäller hyresprocessen är det inget hon jobbar 
direkt med men hon har sina aningar där hon upplever att processen har ändrats de närmsta 
åren från att tidigare var det Galären som kontaktade hyresgäster till där de är idag där ca 80 
procent av kunderna kontaktar Galären och vill hyra en fastighet. Därigenom behöver inte 
Galären aktivt jaga kunder utan de presumtiva kunderna kommer istället till dem. Johansson 
tycker att Zhang et al, (2009) förslag på en värdekedja i ett fastighetsföretag stämmer väl 
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överense även för Galären där det endast kan vara små detaljer som skiljer som hon inte direkt 
kan se men som hon tror kan gå att hitta. När vi kommer till frågorna kring vilka faktorer som 
hon ansåg som viktigast vid val av en kontor-/handelsfastighet ser hon en rangordning enligt 
nedan.  
 
Kontor: Standard, Arkitektoniska värden, Läge, Hyresnivå, Flexibilitet/ 
 anpassningsförmåga 
 
Handel: Läge, Hyresnivå, Standard, Arkitektoniska värden, Flexibilitet/ 
 anpassningsförmåga 
 
Om hon skall benämna något som minimum nivå ansåg Johansson att storleken hos 
fastighetsägaren har betydelse för att hyresgäster skall komma i kontakt med företaget, men 
detta är även kopplat till exponeringen där det är lättare att synas mer i takt med att företaget 
har växt. Vad det gäller GreenBuilding tror Johansson inte riktigt att vi är där ännu, att 
hyresgästerna kommer till Galären och efterfrågar Greenbuilding utan i dagsläget är det något 
som företaget informera om och strävar att bygga efter. Vad det gäller att en certifiering 
skulle kunna påverka något tidigare kriterium tror hon inte på i dagsläget. Men detta kan 
mycket väl hända i framtiden där hon försöker att dra kopplingar till införandet av Svanen-
märkningar inom dagligvaruhandeln om det har ändrat något kriterium hos konsumenter där 
hon upplever sig vara lite för dåligt insatt för att kunna se om något kriterium har i själva 
verket ändrats. Vidare säger Johansson att hon är lite skeptisk av naturen att certifieringarna i 
sig har sådan stor påverkan utan det är produktens helhet i sig som attraherar. Vad det gäller 
privat så källsorter Johansson till en viss del och hon medger att hon inte tittar på om en 
produkt är miljömärkt av något slag när hon handlar dagligvaror. Men hon säger vidare att 
detta är något som förändras och där hon inte kan svara på om hon är mer eller mindre 
intresserad om två år, men hon säger att mycket möjligt kan svaren kring miljöfrågor vara 
annorlunda då. 
 
Vad det gäller kraven på fastigheter och processerna kring dessa tror Johansson att de 
kommer hårdna. Där de för några år sedan aldrig trodde att en byggare var tvungen att sortera 
avfallet vilket de är tvungen idag och hon är ganska övertygad om att fler krav kommer att 
komma inom en fem års period. Dock framhåller hon att fastighetsbranschen är en ganska 
trög och konservativ bransch så kravet ansåg hon inte vara för hårda och hon undrar när helt 
miljövänligt byggande kan få fullt utslag. Av Galärens energirelaterade kostnader tror hon de 
motsvarar 40 procent men hon tror att det även kan röra sig om högre siffror. På frågan om ett 
standardiserat mätetal för energi kan vara intressant vet hon att detta redan idag är intressant 
för hyresgästerna då de frågar efter vilken energiförbrukning som byggnaderna har där vissa 
företag har som policy att inte använda allt för energikrävande byggnader. Ytterligare tror hon 
att lågenergibelysning säker kan vara något som hyresgästerna kan vara intresserad av men då 
hon inte direkt jobbar mot dessa är det svårt att veta. Men det är ju något som pratas mer och 
mer om så det är något som säkert kommer att bli vanligare ansåg hon. 
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Galärens huvudfokus tycker hon ligger i slutet av en GLITAMID-pyramiden där företaget 
försöker hitta en uppsida hos en fastighet. Där den ligger i ett bra läge men standarden och 
skicket går att förbättra eller fastigheter kan vara hyfsad men den kan ingå i en större 
planåtgärd för området. Företagets fokus tycker hon inte har förändrats med tiden där den 
röda tråden, att äga och förvalta hyreslägenheter i centrala Luleå fortfarande är samma. Men 
de har förvisso gjort sidoaktiviter men det är inget de direkt fokuserar på utan tar sig an när 
dessa affärsmöjligheter uppkommer. Johansson tycker att företaget inte är låst direkt till bara 
lägenheter eller lokaler utan dyker det upp något annat kan de ta det. 
 
Göran Lindström, Marknadschef 

Lindström har arbete för Galären i närmare 2,5 år där hans arbetsuppgifter består i allt som 
har med uthyrning av fastigheter och lokaler att göra. Till sitt förfogande har han en 
marknadsassistent som hjälpreda samt ytterligare en medarbetare som ansvarar för 
uthyrningen av bostadssidan. Hans huvuduppgifter ligger i kontakten mellan hyresgästerna 
och Galären men även marknadsbitar där det gäller att vara ansiktet utåt till vissa större 
kunder i tillsammans med Tåhlin. Lindströms uppfattning vad det gäller det strategiska arbetet 
kring fastighetsbeståndet skiljer sig lite mellan lokaler och bostäder, vid lokaler bygger de på 
beställning, de tar fram en plan tillsammans med hyresgästen och när parterna är överens och 
kontraktet är påskrivet börjar de att bygga. När det gäller bostäder har de en annan fokusering, 
där bygger de när de inte har så många andra projekt och detta för att det är ett underskott på 
centrala bostäder i Luleå där det är rätt säker att allt som byggs kommer bli uthyrt. Vad det 
gäller processen vid nya hyresgäster är det mycket telefonsamtal där kunder tar kontakt med 
Galären som i sin tur försöker att presentera något som skulle passa hyresgästen i ett visst 
läge. Men det förekommer även att via sina kontakter får de höra att en viss typ av hyresgäst 
är intresserad av en viss typ av lokal och om de har något som kan vara intressant för denne 
tar de självklart kontakt med hyresgästen för att visa vilken typ av lokal eller lösning de har 
att erbjuda. Om det visar sig sedan att parterna kommer överens, skrivs efter ett tags 
förhandlingar ett kontrakt där de sedan tar in arkitekter för att anpassa eller rita om fastigheten 
för att kunna bygga om den till det tilltänkta ändamålet. Den presenterade värdekedjan tycker 
han överensstämmer bra över Galärens processer men med vissa modifikationer på 
ordningsföljden vid de olika processerna. Där Göran ser att de marknadsför sig alltid innan de 
börjar konstruera och bygga en fastighet. Vid rangordning av de olika faktorerna inom kontor 
och handel anses nedanstående faktorer som viktigast i inbördes ordning. 
 
Kontor:  Flexibilitet/anpassningsförmåga, Hyresvärdens image, Hyresnivå,  

Standard, Arkitektoniska värden 
 
Handel: Läge, Flexibilitet/anpassningsförmåga, Långvarig relation med  

hyresvärden, Hyresnivå, Standard 
 
Men Lindström medger att det självklart kan variera mellan olika kunder men hur han har valt 
att rangordna dessa är vad han upplever att de flesta kunder som han är i kontakt med väljer. 
Ur dessa kan inga direkta minimum krav fastställas men vid kontor måste de vara flexibla och 
anpassningsbara ur kundens perspektiv annars kommer inte kontoren som erbjuds att vara 
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intressanta. Vad det gäller handel är det även där svårt att uttala sig vad gäller minimum krav 
men något som han vet är att det kompromissas sällan på läget vilket har en avsevärd 
påverkan på en butiksomsättning. Greenbuilding upplever han som att det inte är något krav 
men detta beror främst på att de flesta inte vet vad Greenbuilding innebär men de drar ju 
självklart sina egna slutsatser av namnet. De hyresgäster som har varit i kontakt med det 
tidigare är oftast stora nationella/internationella företagskedjor som har en miljöpolicy att det 
skall använda sig av fastigheter som inte förbrukar mer energi än nödvändigt. Men det här är 
något som Lindström upplever kommer att komma mer och mer och han ”pushar ” hårt vid 
kontrakt skrivande för energisnålare byggnadsalternativ där det är ganska lätt att sälja in. Där 
Lindström ser en förklaring till att det är politiskt oriktigt att säga nej till ett miljövänligare 
alternativ i dessa tider.  
 
Vad det gäller att miljöcertifierade byggnader skulle ändra någon tidigare faktor har 
Lindström svårt att se i dagsläget. Utan det är snarare mer naturligt att det skall byggas 
energisnålare i dagsläget. Där hyresgästens preferenser vad gäller läge, standard, flexibilitet 
mm ser han som oförändrade, speciellt är det få som vill betala något extra för detta men inom 
en framtid kan det vara möjligt då fler och fler företag använder sig av ett vidgat miljötänk. 
Men energisnålare byggnader är något som kommer att komma mer och mer i form av att 
kraven kommer att hård vad gäller energi och miljö hos fastigheter. Detta med en uppskattad 
tidshorisont inom två år och därigenom får företagen upp ögonen för dessa byggnader. Vad 
det gäller de privata investeringar ansåg han sig miljömedveten men inte att han är jätte 
medveten på något vis då han inte tittar på några märkningar vid dagligvaruhandel. Hans åsikt 
är att många tror att de är miljövänliga men de missar helheten, där han ansåg att de skall 
ställa sig frågan, vad det har i själva verket kostat att få det här såkallat miljövänligt. Vad det 
gäller de totala energirelaterade kostnaderna för Galären medger Lindström att han inte har en 
aning men han gissar att de ligger mellan 20-30 procent. Men det är svårt att veta då dessa 
kostnader oftast ligger på hyresgästen där han ytterligare förklarar att vissa hyresgäster har 
egna abonnemang vad gäller energi medan vissa delar på dessa i form av en procentsats i 
förhållande till fastighetens yta. 
 
Ett standardiserat mätetal för att mäta energi tycker han redan finns i form av Kwh-år/m2 
vilket är avsikten med en energideklaration. Detta mätetal ser han i sin tur presenterat i 
trappuppgången vid hans lägenhet där denna siffra visas för det gånga året och i sin tur en 
grafisk bild med en kommentar om denna siffra anses var hög, medel eller låg. Detta initiativ 
tycker Lindström är bra och han tror även företag och privatpersoner är intresserad av detta då 
de tittar på en kontorslokal eller bostad då det blir lättare att göra ett aktivt val. Hyresgästen 
kommer ju att ställa sig frågan hur bra fastigheten i själva verket är om den t.ex. skulle läka 
energi som ett såll. Vidare vad det gäller lågenergibelysning är det något som kunderna 
efterfrågar men Lindström har upplevt att detta inte har varit till tillfredställelse med 
anledning av att ljusstyrkan vid vissa installationer har varit för låg. Så det kommer sannolikt 
att dröja minst ett år till innan någon omfattande efterfrågan eller installationer kommer att 
ske. Vid presentation av GLITAMID-pyramiden ansåg Lindström att Galärens huvudfokus 
ligger i slutet av pyramiden då det under hans tid på företaget har köpt gamla nergångna 
fastigheter som de sedan har renoverat och hittat nya användningsområden för dessa. Men 
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denna strategi tror han har utvecklas med åren då de sett att de tjänar mer pengar på detta än 
att bara köpa och förvalta. 
 
Magnus Bjuhr, Projektchef 

Bjuhr har varit verksam inom företag under 11 år där hans nuvarande arbetsuppgifter är att 
vara Projektchef för projektavdelningen där han har huvudansvar vad gäller tidsplaner samt 
ekonomiskt ansvar för allt som Galären bygger vid ombyggnation samt nybyggnation. De 
vardagliga arbetsuppgifterna består i att fördela arbetet inom de övriga vid projektavdelningen 
samt att vara ett stöd vid deras arbetsgång. Han utbildar även dessa i projektledning och inköp 
där han bär det övergripande ansvaret. Ytterligare ser Bjuhr till att all kommunikation 
kommer den rätta vägen från VD:n till hyresgästen men även informationen mellan 
hyresgästen och marknadssidan understödjer han. Vad det gäller Galärens fastighetsbestånd är 
Bjuhrs uppfattning att de kör en ständig pågående förädling av sitt bestånd. Där många 
investeringar kan tyckas ha bristande underlag men de ser dessa investeringar långsiktigt. Vad 
det gäller bostadssidan försöker de ha ett bostadsprojekt igång per år för att möta upp den 
efterfrågan som finns i Luleå medan på lokalsidan byggs inget innan de har en hyresgäst till 
lokalen klar. Vid en närmare titt på värdekedjan tycker Bjuhr att den överensstämmer till stor 
del men fler länkar mellan de olika bitarna nämner han som en förbättring till modellen. 
Ytterligare skulle Bjuhr vilja se en aktivitet i processen som påvisare de aktiviteter som är 
kopplade till marknadsanalyser som Galären ständigt gör för att känna av sina marknader. När 
Bjuhr skall rangordna de faktorer som han tror är de viktigaste för en ny hyresgäst rangordnar 
han dessa enligt nedan.  
 
Kontor: Hyresnivå, Flexibilitet/anpassningsförmåga, Standard, Läge,  

Långvarig relation med hyresvärd  
 
Handel: Läge, Hyresnivå, Standard, Flexibilitet/anpassningsförmåga, 
 Långvarig relation med hyresvärd 
 
Denna rangordning ansåg han dock kan variera mellan hyresgäster samt att det finns samband 
mellan olika faktorer. Men vad det gäller minimum krav tror Bjuhr att många företag ser på 
vilken soliditet Galären som företag har. Där det kan tänkas att hyresgäster inte väljer företag 
med allt för svaga tidigare siffror eller meriter om de skall bygga en ny lokal till dem. Vad det 
gäller Greenbuilding ansåg Bjuhr att de hyresgäster som han har varit i kontakt med inte vet 
vad Greenbuilding är utan det är Galären som har informerat om denna byggnads norm och i 
sin tur väljer att bygga efter i samråd med hyresgästen. Men för att detta skall ändra något 
tidigare kriterium krävs att företaget vinner på certifieringen, men den ända tänkbara 
förändringen av ett kriterium är att hyresgästen kan acceptera en högre hyra då denna i sin tur 
får en lägre driftkostnad så den totala hyreskostnaden egentligen är densamma. Men han tror 
tänket kring energibesparingar och i sin tur miljöcertifierade byggnader är något som kommer 
att komma mer om de lyckas få med hyresgästen på att det här kan spara pengar. Där Bjuhr 
förklarar, om det bara är besparingar för fastighetsägaren och inte för hyresgästen kommer 
dessa certifieringar inte vara något som efterfrågas av hyresgästerna. Hyresgästerna måste i 
sin tur ha incitament för att det skall bli en efterfrågan där inga hyresgäster vill bekosta dyrare 
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investeringslösningar för att bara spara pengar för fastighetsägaren. Men Bjuhr tror definitivt 
att kraven på energibesparande investeringar kommer att öka då de krav som ställs i BBR i 
dag inte är svåra att uppnå. Även de krav som Greenbuilding-programmet ställer med 25 
procent lägre energiförbrukning ser Bjuhr som att vem som helst kan projektera fram vid en 
nyproduktion utan att investeringskostnader ökar. Vad det gäller Bjuhrs privata investeringar 
och i hemmet källsorterar han men han tittar snarare på inköpskostnader och 
underhållskostnader än om en produkt är miljömärkt eller inte. 
 
Vid dagligvaruhandel är det inget han reflekterar över om en produkt är certifierad av något 
slag men han medger att detta kan ha att göra med att han inte är jätteinsatt vad dessa i sin tur 
står för. Vid de energirelaterade frågorna kring den totala driftkostnaden tror Bjuhr att energin 
står för mer än 80 procent och att ett standardiserat mätetal självklart är intressant i de fall de 
kan påverka hyresgästens totalekonomi. Men ett sådant tal måste vara fullständigt mätbart 
men det kan vara svårt att tillämpa då de varierar beroende på om fastigheten förändras samt 
hyresgästens verksamhet. Ytterligare ansåg Bjuhr att lågenergibelysning även kan vara 
intressant om hyresgästen kan spara pengar om de har ett eget el-abonnemang. Där det redan 
idag är intressant med dessa konverteringar i Galärens olika fastigheter. Vid analysering av 
GLITAMID-pyramiden ansåg Bjuhr att Galärens huvudfokus ligger i att hitta äldre fastigheter 
för att i sin tur förädla dessa vilket han tycker är en strategi som har varit samma under alla år 
han har varit verksam inom företaget. 
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Bilaga 3: Nyckel indikator ansats 

Nyckelindikatorer – Gunnar Tåhlin 
Organisatoriska indikatorer i förhållande till konkurrenter med avseende på konkurrens  
Rangordning enligt skalan 1-5 (1=Låg, 3=Neutral 5=Hög) 

 Nybyggnation Förvaltning Förädling/Ombyggnation 

Varumärke 5 5 5 

Kärnkompetens 4 4 4 

Kostnadsfördelar 4 4 5 

Kulturella tillgångar 4 3 4 

Kundnöjdhet 4 4 4 

Säregen strategi 5 4 5 

Entreprenörs egenskaper 5 4 5 

Finansiella tillgångar 4 4 4 

Organisations struktur 4 4 4 

Personal resurser 4 4 5 

Personal rekrytering 4 4 4 

Innovations förmåga 5 4 5 

Informations teknologi 3 3 3 

Kunskaps tillgångar 4 3 5 

Tillverknings kapacitet 3 3 3 

Politiska kontakter 5 4 5 

Marknadsandelar 5 4 5 

Organisatoriskt lärande 3 3 3 

Produktions effektivitet 3 3 4 

Produktivitet 4 3 4 

Lönsamhet 4 3 5 

Kvalité 4 4 5 

Unika Produkter 3 3 5 

Värdeskapande 5 4 5 
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Nyckelindikatorer – Henrik Mattsson 
Organisatoriska indikatorer i förhållande till konkurrenter med avseende på konkurrens  
Rangordning enligt skalan 1-5 (1=Låg, 3=Neutral 5=Hög) 

 Nybyggnation Förvaltning Förädling/Ombyggnation 

Varumärke 4 3 4 

Kärnkompetens 3 3 3 

Kostnadsfördelar 3 3 3 

Kulturella tillgångar 3 3 3 

Kundnöjdhet 4 3 4 

Säregen strategi 4 4 4 

Entreprenörs egenskaper 4 3 4 

Finansiella tillgångar 3 3 3 

Organisations struktur 4 4 4 

Personal resurser 4 4 4 

Personal rekrytering 4 4 4 

Innovations förmåga 3 3 3 

Informations teknologi 2 2 2 

Kunskaps tillgångar 3 3 3 

Tillverknings kapacitet 4 3 4 

Politiska kontakter 5 3 5 

Marknadsandelar 4 4 4 

Organisatoriskt lärande 4 4 4 

Produktions effektivitet 3 3 3 

Produktivitet 3 3 3 

Lönsamhet 4 4 4 

Kvalité 4 4 4 

Unika Produkter 4 3 4 

Värdeskapande 4 4 4 
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Nyckelindikatorer – Göran Lindström  
Organisatoriska indikatorer i förhållande till konkurrenter med avseende på konkurrens  
Rangordning enligt skalan 1-5 (1=Låg, 3=Neutral 5=Hög) 

 Nybyggnation Förvaltning Förädling/Ombyggnation 

Varumärke 4 3 5 

Kärnkompetens 5 5 5 

Kostnadsfördelar 4 4 5 

Kulturella tillgångar 2 1 3 

Kundnöjdhet 4 3 4 

Säregen strategi 4 2 3 

Entreprenörs egenskaper 3 2 3 

Finansiella tillgångar 3 3 3 

Organisations struktur 4 3 4 

Personal resurser 4 3 4 

Personal rekrytering 4 4 4 

Innovations förmåga 3 3 3 

Informations teknologi 1 1 1 

Kunskaps tillgångar 3 4 3 

Tillverknings kapacitet 2 3 3 

Politiska kontakter 5 3 5 

Marknadsandelar 4 3 4 

Organisatoriskt lärande 1 1 1 

Produktions effektivitet 2 3 2 

Produktivitet 3 4 3 

Lönsamhet 3 3 3 

Kvalité 4 3 4 

Unika Produkter 5 3 5 

Värdeskapande 4 3 5 
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Nyckelindikatorer – Ewa-Marie Johansson 
Organisatoriska indikatorer i förhållande till konkurrenter med avseende på konkurrens  
Rangordning enligt skalan 1-5 (1=Låg, 3=Neutral 5=Hög) 

 Nybyggnation Förvaltning Förädling/Ombyggnation 

Varumärke 4 4 4 

Kärnkompetens 3 4 4 

Kostnadsfördelar 3 3 3 

Kulturella tillgångar 3 3 3 

Kundnöjdhet 2 4 4 

Säregen strategi 4 4 4 

Entreprenörs egenskaper 4 4 4 

Finansiella tillgångar 4 4 4 

Organisations struktur 2 4 4 

Personal resurser 4 4 4 

Personal rekrytering 4 4 4 

Innovations förmåga 4 4 4 

Informations teknologi 2 2 2 

Kunskaps tillgångar 2 4 4 

Tillverknings kapacitet 2 4 3 

Politiska kontakter 4 3 4 

Marknadsandelar 2 3 3 

Organisatoriskt lärande 3 3 3 

Produktions effektivitet 3 4 4 

Produktivitet 3 4 4 

Lönsamhet 3 4 4 

Kvalité 3 4 4 

Unika Produkter 3 4 4 

Värdeskapande 3 4 4 
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Nyckelindikatorer – Magnus Bjuhr  
Organisatoriska indikatorer i förhållande till konkurrenter med avseende på konkurrens  
Rangordning enligt skalan 1-5 (1=Låg, 3=Neutral 5=Hög) 

 Nybyggnation Förvaltning Förädling/Ombyggnation 

Varumärke 5 4 5 

Kärnkompetens 3 5 5 

Kostnadsfördelar 3 4 5 

Kulturella tillgångar 3 3 4 

Kundnöjdhet 4 3 5 

Säregen strategi 4 3 5 

Entreprenörs egenskaper 4 3 5 

Finansiella tillgångar 3 3 5 

Organisations struktur 4 4 4 

Personal resurser 3 5 4 

Personal rekrytering 3 5 3 

Innovations förmåga 5 3 5 

Informations teknologi 5 5 5 

Kunskaps tillgångar 4 4 4 

Tillverknings kapacitet 2 5 4 

Politiska kontakter 5 5 5 

Marknadsandelar 3 3 4 

Organisatoriskt lärande 4 3 5 

Produktions effektivitet 4 3 4 

Produktivitet 3 4 5 

Lönsamhet 3 4 5 

Kvalité 5 4 5 

Unika Produkter 4 4 4 

Värdeskapande 4 4 5 
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Bilaga 4: GLITAMAD-pyramiden  
(Användes vid intervjuerna) 

 

 
GLITAMAD-pyramiden(Phyrr & Cooper, 1989)  
 
G = Mark (Ground) Exploatering av mark 
L = Lån (Loan) lång tids finansierings överenskommelse  
I = Mellantid (Interim) korttids lån och konstruktionsfas   
T = Inflyttning (Tendency) byggnaden fylls med hyresgäster 
A = Absorption (Absorption) Första tioårsperiod    
M = Mognad (Maturing) elva till trettioårsperiod  
A = Åldrande (Aging) Mer än 30 år 
D = Överlåta (Demise) Demolering eller återanvändning av mark 
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Bilaga 5: Exempel på värdekedja vid ett fastighetsföretag 

(Användes vid intervjuerna) 

 


