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Abstract 
 
The aim of this research was to describe how marketing communication can influence 
organizations when relocating an office and how other factors influence different stages of the 
relocation process. The theoretical areas for the analysis were industrial marketing, industrial 
purchasing and industrial buying behavior. Preferences when relocating an office were 
another theoretical area of this research. An empirical study has been performed through case 
studies with nine organizations that were classified as potential customer for renting premises 
in an office building north of Stockholm City. Personal interviews were performed in order to 
collect data from involved staff inside these organizations.  
 
The conclusion of the research was that different factors are influencing different stages of the 
process. The need of relocation is often caused by a change inside the organization. As the 
process start, the firm needs to be aware of available offices. Mass communication can be an 
effective way to create awareness for a property holder. In order to reach higher levels of 
response, the property holder has to use a more personal way of communication.  The location 
and size of the premises are two of the most important factors, influencing in the early stages 
of relocation process. As the process continue factors as rent, public transportations, mix of 
commercial and residential area, premises in one floor and flexible premises becomes more 
important. The final stages of the process are in many cases influenced by internal factors, 
such as organizational structure and specific standards for premises. The property holders can 
influence the final stages by being flexible and meet the demand of their customer.  
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 Inledning 

1 Inledning 
Detta kapitel ger bakgrunden till detta examensarbete, vidare kommer en problemdiskussion 
och det övergripande syftet med studien att presenteras. 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete är det avlutande momentet på civilingenjörsutbildningen Industriell 
ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Inriktningen på examensarbetet är industriell 
marknadsföring. 
 
Under hösten 2006 beslutades att examensarbetet skulle utföras för JM AB som till huvudsak 
bygger bostäder. På JM finns en avdelning som arbetar med kommersiella fastigheter som 
exempelvis kontor, industrilokaler och butikslokaler. Fastighetsavdelningen började under 
2003 arbetet med fyra kommersiella fastigheter i området Frösunda Park i Solna. Syftet med 
de kommersiella fastigheterna är att de ska fungera som en bullervall mellan E4 och de 
bostäder som byggs i området. I de kommersiella fastigheterna är det i huvudsak 
kontorslokaler som ska hyras ut. Fastigheterna har redans sålts till Vasakronan, men JM har 
fortsatt ansvar för att hyra ut lokaler i hus ett och hus tre. JM själva kommer att förlägga sitt 
huvudkontor i hus 3, vilket lämnar hus ett öppet för andra hyresgäster. 
 
Enligt SCB (2006) har Sverige haft en ökad tillväxt sedan början på 2000-talet. Den totala 
sysselsättningen i Stockholms län har varit mycket positiv under 2006 (Temaplan, 2006). Det 
har dock inte fått så stor effekt på den kommersiella lokalmarknaden, men Temaplan tror på 
en viss fördröjning och att det kommer att börja märkas under 2007. Det har medfört en hård 
konkurrens för kontorsuthyrare och sedan början på 2000-talet har vakansgraden för 
kontorslokaler utanför Stockholm ökat från åtta procent till mer än tjugo procent (ibid.). 
Under perioden 2002 till 2004 anpassades hyresnivåerna till det snabbt försämrade 
marknadsläget (ibid.). Därefter har hyresnivåerna rört sig relativt lite och genomsnittshyran 
för Storstockholms norra och västra delar uppmättes, enligt Temaplan (2006), till 1186 
kr/kvm/år för hösten 2006. Enligt Eppli & Shilling (1995) har hyresnivåer en relativt långsam 
anpassning till den efterfrågade kvantiteten, det sker en viss fördröjning. Det hårda 
marknadsklimatet gjorde att JM beslutade sig för att marknadsföra det nybyggda huset väldigt 
intensivt i förhoppning om att locka till sig hyresgäster på en tuff marknad (se genomförda 
marknadsaktiviteter i bilaga A).  
 
Det praktiska uppdrag som examensarbetet består av är att undersöka uthyrningen av den 
kommersiella fastigheten Frösunda Park hus ett. Studien ska ge en bild av hur JM:s 
marknadskommunikation tagits emot av potentiella kunder. Vissa potentiella kunder har valt 
att flytta till konkurrerande företags lokaler och JM är därför intresserade av att veta 
anledningen till detta val.  
 
Det teoretiska området som behandlas är marknadskommunikation på industriella marknader, 
samt kundrespons på marknadskommunikation. Forskningen inom industriell marknadsföring 
fokuserar ofta på relationer mellan köpare och säljare vilket gör att relationsmarknadsföring 
även till viss grad kommer behandlas i samband med marknadskommunikation på industriella 
marknader. För att kunna förstå köparens reaktion på marknadsföring kommer även teori om 
industriella inköp, beslutsprocess vid industriella köp och preferenser vid köp att behandlas. 
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1.2 Problemdiskussion  
I industriell marknadsföring finns ett konstant tryck att öka effektiviteten i både 
marknadsföring och upphandling (Cannon & Perreault, 1999). En minskande efterfråga och 
ett överskott på lokaler leder, enligt McAllister och Tarbert (1999), till fallande priser på både 
lokalhyror och köp av fastigheter. Vid hårda marknadsförhållanden måste hyresvärden 
jämföra relativkostnaderna med fördelarna för att acceptera låga bud från hyresgäster eller 
fortsätta förhandlingen och/eller försätta marknadsföringen av lokalen (ibid.).  
 
På industriella marknader finns ett stort beroende mellan marknadsföringen och andra 
funktioner i organisationen (Hutt & Speh, 1984). Enligt Hutt och Speh (1984) har industriella 
marknadsförare som uppgift att implementera marknadsföringen i organisationen. Vid 
exempelvis utveckling av nya produkter är interaktionen mellan marknadsförare och 
produktutvecklare oerhört viktig, från generering av idéer till utvärdering av produkterna 
(ibid.). Det har, enligt Webster (1992), skett ett skifte från traditionell 
transaktionsmarknadsföring till relationsmarknadsföring, där företag satsar på långsiktiga 
relationer till sina kunder istället för att konstant söka nya kunder. Genom att arbeta med 
relationsmarknadsföring kan företag få en effektivare marknadsföring med långsiktiga kunder 
(ibid.) Webster anser, precis som Hutt och Speh, att ansvaret för marknadsföring inte ligger 
hos några få specialister, utan måste integreras i organisationen.  
 
På transaktionsmarknader används mest masskommunikation som marknadskommunikation, 
där en ökning av direktmarknadsföring har skett, enligt Grönroos (2004). I 
marknadskommunikationen finns en ny trend av integrerad kommunikation som annonsering, 
direktmarknadsföring, säljfrämjande åtgärder och PR (ibid.). Den integrerade 
kommunikationen inkluderar ett relationsperspektiv som, enligt Grönroos (2004), inte är 
synonym med relationsmarknadsföring, utan en viktig del i relationen. Enligt Grönroos (2004) 
bör kundrelationer vara en del av marknadskommunikationen. Det måste finnas en dialog i 
kommunikationen annars riskerar kommunikationen att fungera som en monolog där inte 
köpare och säljare träffas och diskuterar gemensamma intressen (ibid.). Morgan och Hunt 
(1994) anser att alla marknadsaktiviteter direkt är kopplade till att grunda, utveckla och 
bibehålla relationer. En framgångsrik marknadsföring kräver en nog bra lösning för 
användaren, enligt Grönroos (2004). I transaktionsmarknadsföring är lösningen endast en 
fysisk produkt eller en huvudtjänst (ibid.). I relationsmarknadsföringen är lösningen själva 
relationen samt alla funktioner som används för att göra kunderna nöjda (ibid.). 
 
Forskare inom industriell marknadsföring har länge ansett att marknadsföringen på 
industriella marknader har ett tvådelat tillvägagångssätt som inkluderar ett kortsiktigt och ett 
långsiktigt perspektiv Grönroos (2004). Enligt artikelförfattaren består det kortsiktiga 
tillvägagångssättet av ett utbyte av produkter och tjänster, information, finansiella medel och 
sociala kontakter. Den långsiktiga aspekten av relationen leder till anpassningar, utveckling av 
roller och ansvarsfördelning mellan företagen (ibid.).  Beroende på om företagen vill utveckla 
relationen på lång eller kort sikt kan marknadsförarna anpassa aktiviteter till vad säljaren vill 
uppnå, enligt Grönroos (2004). Enligt grundkonceptet för integrerad marknadskommunikation 
ska marknadsaktiviteterna integreras och förmedla ett gemensamt budskap (Grönroos, 2004). 
Problemet är att endast kommunikationsaktiviteter som klassiska marknadsföringsaktiviteter 
går att identifiera med en direkt respons från kunder, exempelvis traditionell annonsering, PR 
och försäljningsaktiviteter (Grönroos, 2004). Aktiviteter som behandlar relationerna är ofta 
mer transparenta och kan vara svåra att identifiera (ibid.). 
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Grundtanken med relationsmarknadsföring är att det ska vara en tvåvägskommunikation 
(Grönroos, 2004). Enligt artikelförfattaren är inte all kommunikation en direkt 
tvåvägskommunikation, men ska i alla fall ge någon slags respons från kunderna. I relationen 
krävs en variation av kommunikation med säljaktiviteter, masskommunikation och direkt 
kommunikation (ibid.). Säljaktiviteter kan, enligt Grönroos (2004), vara exempelvis säljmöten 
och förhandling där säljaren kan få en direktrespons från kunden. Säljfrämjande åtgärder som 
exempelvis rabatter avser ofta att direkt öka försäljningen (Agrawal, 1996). Ett problem som 
kan uppstå med rabatter är att kunderna betalar olika för samma produkt och att det sker en 
prisdiskriminering som kunderna kan vara medvetna om (ibid.). Det finns andra svårigheter 
med rabatter för tillverkare som använder återförsäljare som distributionskanal eftersom det 
inte går att bestämma vilket pris återförsäljaren ska sätta till kunderna (Gerstner & Hess, 
1995). Enligt artikelförfattarna finns det en risk att den rabatt som tillverkaren vill ge till 
kunderna istället hamnar hos återförsäljaren som ökade marginaler. Distributörernas roll som 
en strategisk partner har blivit allt viktigare enligt Webster (1992) som förklarar att 
marknadsföring inte bara sker till kunderna, utan även inom distributionskanalen. 
Kommunikation är, enligt Mohr och Nevin (1990), det som håller samman 
distributionskanalen. Företagen bestämmer ofta sin budget för annonsering innan de beslutar 
om vilket pris de ska ha till distributören (Agrawal, 1996). Säljfrämjande åtgärder används, 
enligt Agrawal (1996), ofta tillsammans med masskommunikation i 
marknadskommunikationsmixen. Kotler och Keller (2006, s 536) beskriver mixen av 
marknadskommunikation som en blandning av aktiviteter från sex huvudgrupper: 
annonsering, säljfrämjande åtgärder, Events och upplevelser, PR och publicitet, 
direktmarknadsföring och personligförsäljning.  Masskommunikation består av annonsering, 
broschyrer och säljbrev utan en direkt respons från kundens sida (Grönroos, 2004). 
Opersonlig masskommunikation, speciellt mediaannonsering, börjar blir alltmer ineffektivt 
samtidigt som personligt riktad kommunikation blir allt mer effektiv (Webster, 1992). 
Annonsering används ofta för att stärka varumärket och kan ge mer lojala kunder, det 
uppfattas som mer långsiktigt än säljfrämjande åtgärder (Agrawal, 1996). De icke priskänsliga 
kunderna är mer lojala och lockas därför mer av annonsering än säljfrämjande åtgärder (ibid.). 
Enligt Dwyer, Schurr och Oh (1987) används annonsering i syfte att skapa medvetenhet om 
varumärket eller produkter. 
 
Direktkommunikation är personligt adresserade brev med erbjudanden, information, 
förfrågningar om data från kunden eller hänvisningar till tidigare interaktion (Grönroos, 
2004). Enligt Duncan och Moriarty (1998) är kommunikation en mänsklig aktivitet som 
länkar samman människor och skapar relationer. Författarna anser att litteratur inom 
relationsmarknadsföring ofta bortser från vikten av en fungerande marknadskommunikation 
då de konstant diskuterar förtroende och förpliktelser. Marknadskommunikationens syfte är 
att framföra ett budskap till kunder och andra intressenter (Duncan och Moriarty, 1998). 
Budskapet kan innefatta allt från pris, produktkvalitet, prestanda eller hur produkten 
distribueras (ibid.). Det är, enligt Duncan och Moriarty (1998), viktigt att budskapet är 
konsekvent för att inte förvirra kunderna, som har som uppgift att avkoda och tolka 
budskapet. Enligt Kotler och Keller (2006, s 540) är det viktigt att förstå 
marknadskommunikationens effekt på kunderna. Författarna presenterar en modell från 
Lavidge och Steiner (1961) som beskriver kunders respons på marknadskommunikation. 
Modellen beskriver marknadsföringens effekt, från att kunden blir medveten om säljaren till 
själva köpet, i sex steg: medvetenhet, kunskap, band, föredra, övertygelse och köp.  
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Säljare försöker konstant att lista ut vad som påverkar köparens val av leverantör och Cannon 
och Perreault (1999) studerade därför faktorer som påverkar industriella kunder i valet av 
leverantör. Faktorerna varierade beroende på vilka behov kunderna hade, men den viktigaste 
faktorn i valet var kvaliteten på den produkt eller tjänst som leverantören kunde erbjuda 
(ibid.). Utbudet på marknaden och hur viktig produkten eller tjänsten är för kunden spelar 
också en stor roll för köparens val (ibid.). Enligt McQuiston (1989) måste en säljare förstå den 
köpande organisationen för att kunna vara framgångsrik på marknaden. McQuiston (1989) 
citerar John Frederick1 som anser att målet för all industriell marknadsföring är att kontakta 
den person som beslutar om köpet oavsett vilken befattning denna person har. Denna gamla 
förklaring av marknadsföringens syfte gällde även 1989 enligt McQuiston (1989). För att 
kunna veta när det är lämpligt att agera måste säljaren, enligt Robinson, Faris och Wind 
(1967), också förstå hur inköpsprocessen ser ut hos köparen. 
 
Klinterhäll och Rydström (2000) har undersökt preferenser för val av kontorslokaler i 
Stockholm.  Den huvudsakliga flyttorsaken för företagen i undersökningen var 
expansionsbehov, och de två viktigaste faktorerna som påverkade valet av lokal var 
hyresnivån och det geografiska läget. Det följdes av en rad produktegenskaper kopplade till 
hyresfastighetens möjlighet att uppfylla kundernas behov (ibid.). Fastighetsägarens varumärke 
och marknadsföringen hade en låg inverkan på kunderna i undersökningen, enligt kunderna 
själva.  De flesta hyresgästerna använde en fastighetskonsult/mäklare eller gick via personliga 
kontakter vid byte av lokal, enligt Klinterhäll och Rydström (2000). Det var sedan ledningen 
med VD i spetsen som beslutade om valet av lokal (ibid.). 
 
Sammanfattningsvis kan den industriella marknadsföringen förklaras genom att företagen 
måste ha en integrerad marknadskommunikation, med en mix av marknadsaktiviteter, 
säljfrämjande åtgärder och bra relationer till kunder och andra aktörer inom 
distributionskanalen. Säljaren måste förstå köparens organisation och behov för att kunna vara 
framgångsrik på marknaden. 

1.3 Forskningsproblem 
Det är svårt att beskriva hur effektiv marknadsföringen är, det går inte att säga hur många 
kunder de olika marknadsaktiviteterna genererar eftersom kunderna exponeras av en mängd 
aktiviteter genom marknadskommunikationen. Vissa aktiviteter har också ett mer långsiktig 
syfte och kanske inte direkt lockar kunder till köp. Syftet med studien är därför att beskriva 
hur marknadskommunikationen tas emot av potentiella hyresgäster på marknaden för 
kontorslokaler och vilken inverkan den har haft på kundernas val av lokal i förhållande till 
andra faktorer som påverkar valet. Detta ämne kan vara intressant för hyresvärdar som arbetar 
med att marknadsföra kontorslokaler och vill vet hur olika marknadsaktiviteter tas emot av 
kunderna. Den teori som studerats innehåller inte denna typ av information, vilket gör ämnet 
intressant även ur ett teoretiskt perspektiv. Forskningsproblemet kan beskrivas som följande: 
 

Hur kan marknadskommunikationens påverkan beskrivas hos potentiella 
kundgrupper vid byte av kontorslokaler, samt hur kan andra faktorers påverkan 
av beslutsprocessen beskrivas? 

                                                 
1 Frederick, J.H. (1934) Industrial marketing. New York: Prentice-Hall, inc.  
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras teori som behandlar marknadskommunikation på industriella 
marknader, respons på olika marknadsaktiviteter, beslutsprocessen vid industriella inköp, 
samt kundpreferenser. 

2.1 Litteratursökning 
Examensarbetet började med en litteratursökning där tidigare forskning studerades. Sökord 
som användes för att hitta relevant litteratur var:  
 

Office rental, rent office, commercial properties, commercial property, 
industrial advertising, communication, channel marketing, industrial 
marketing, organizational buying, influence buying, customer response, 
commercial premises. 

 
Även svenska motsvarigheter av sökorden har använts. Sökorden användes enskilt och 
tillsammans i olika kombinationer. De artikeldatabaser som användes vid 
informationssökningen var Emerald, Ebsco, J-stor. För att finna litteratur användes också 
bibliotekets sökmotor, Lucia, samt den nationella sökmotorn, Libris. Kungliga tekniska 
högskolans biblioteks sökmotor användes också för att hitta litteratur. 

2.2 Marknadskommunikation på industriella marknader 
Marknadskommunikation är enligt Webster (1992) något som beslutas på operationell nivå, 
det innefattar taktiska beslut som marknadsmix och relationer. Enligt Grönroos (2004) 
kommuniceras budskapet ut genom både planerade och icke planerade aktiviteter. Planerade 
aktiviteter avser masskommunikation, hemsidor, broschyrer och försäljning (ibid.). De icke 
planerade aktiviteterna är rekommendationer från bekanta, nyhetsmedia, skvaller och 
lagförändringar (ibid.). Duncan och Moriarty (1998) jämför en traditionell 
kommunikationsprocess med marknadsföringsprocessen för att visa på likheter mellan 
traditionell kommunikation och marknadsföring (se figur 1.).  
 

 
Figur 1. Jämförelse av kommunikationsprocessen och marknadsföringsprocessen.  
Efter “A Communication-Based Marketing Model for Managing Relationships.” av T. 
Duncan and S.E. Moriarty, 1998, Journal of Marketing 62(2), 3. 

 
Författarna anser att kommunikation inte bara är kärnan i marknadsföring, utan även inom en 
rad politiska, sociala, ekonomiska och psykologiska områden. Men Duncan och Moriarty 
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(1998) menar trots detta att det i många studier läggs för stor vikt vid kommunikationen. Det 
finns andra faktorer som spelar minst lika stor roll som kommunikation inom 
marknadsföringen. Enligt Grönroos (2004) sprider även produkten i sig ett budskap till 
kunderna genom användbarhet, design, råmaterial, mm. Ett budskap kan, enligt Grönroos, 
även spridas genom utebliven kommunikation, exempelvis om inte kunden får svar från 
leverantören eller får bristfällig information. Duncan och Moriarty (1998) anser att modellen i 
figur 1 ger en bra bild över kommunikationsprocessens likhet med marknadsföringsprocessen, 
men anser att relationsaspekten saknas i båda modellerna. Författarna skapade därför en 
kommunikationsmodell för relationsmarknadsföring (se figur 2.).  

 
 
Figur 2. Kommunikationsmodell för relationsmarknadsföring.  
Efter “A Communication-Based Marketing Model for Managing Relationships.” av T. 
Duncan and S.E. Moriarty, 1998, Journal of Marketing 62(2), 9. 

 
Duncan och Moriarty (1998) ser en interaktion mellan det säljande företagets kunder och 
intressenter på alla nivåer. Det är interaktionen som möjliggör relationen till varumärket och 
ökar värdet på varumärket (ibid.). Det finns, enligt Duncan och Moriarty (1998) 
meddelandekällor på företagsnivå, marknadsföringsnivå och marknadskommunikationsnivå, 
där varje källa kommunicerar ut ett eget budskap. Det är viktigt att budskapet som 
kommuniceras ut är konsekvent för att inte förvirra kunder och intressenter (ibid.). Forskarna 
ser kunderna som det huvudsakliga målet för kommunikationen men anser att det även är 
viktigt att kommunicera med andra intressenter som exempelvis anställda, finansiärer, 
leverantörer, konkurrenter, kommunen och media. På företagsnivå kommunicerar personalen 
direkt med intressenter, vilket blir en kommunikation på personlig nivå. I utveckling av 
relationer utvecklar individerna ofta personliga relationer till individer i det andra företaget, 
enligt Håkansson och Snehota (1995, s 10). Duncan och Moriarty (1998) anser att 
marknadsföringsbudskapet kommer från företagets produkter, priser, distribution och 
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marknadskommunikation. Denna syn har även Grönroos (2004) som anser att produkten i sig 
förmedlar ett budskap.  
 
Enligt Duncan och Moriarty (1998) är markandskommunikationens meddelandekällor 
direktmarknadsföring, personlig försäljning, säljfrämjande åtgärder, annonsering, paketering, 
PR och Events. Grönroos (2004) har valt att fördela aktiviteterna i tre huvudgrupper som han 
kallar masskommunikation, säljaktiviteter och direktkommunikation. 

2.2.1 Säljaktiviteter 
Grönroos (2004) ser säljaktiviteter som aktiviteter där säljaren kan få en direktrespons från 
kunden, det kan exempelvis vara säljmöten och förhandling. Dessa aktiviteter ser Kotler och 
Keller (2006, s 536) som personlig försäljning. Författarna anser att personlig försäljning 
innebär att säljaren träffar potentiella kunder för att presentera produkter, svara på frågor och 
ta emot beställningar. Kotler och Keller (2006, s 537) anser att den personliga försäljningen 
består av säljpresentationer, säljmöten, program som uppmuntrar köp, testprodukter och 
mässor. Kotler och Keller (2006, s 548) ser personliga kommunikationskanaler som en 
direktkommunikation mellan två eller flera individer. Enligt författarna kan personerna 
antingen träffas rent fysiskt eller prata i telefon, skriva brev eller e-post. Den personliga 
kontakten är speciellt viktig för produkter som kräver stora investeringar, riskfyllda köp, 
komplexa produkter och vid ickefrekventa inköpsrutiner (ibid.). Enligt Håkansson och 
Snehota (1995, s 15) hanteras företagsrelationer av individer i olika sociala roller. Författarna 
menar att det är individerna som skapar sociala band mellan företagen och om köparen kan 
identifiera sig med säljaren kan detta leda till köp. Försäljaren fungerar ofta som en länk till 
det köpande företaget och kunderna uppfattar försäljaren som det säljande företaget, vilket 
ställer höga krav på försäljarna (ibid.). Det finns en klar relation mellan framgångsrik 
försäljning och hög kunskapsnivå hos personalen, enligt Leong, Busch och John (1989). 
Försäljare kan, enligt Kotler och Keller (2006, s 616), göra mer än att bara sälja in produkten; 
de kan ta emot order, ge tekniska råd, göra kunden påmind om ett behov, erbjuda lösningar 
och även leverera produkter. 
 
Ickepersonliga kommunikationskanaler är, enligt Kotler och Keller (2006, s 551), media, 
säljfrämjande åtgärder, events och PR. Kotler och Keller (2006, s 552) förklarar att trots att 
den personlig kommunikation ofta är effektivare kan masskommunikation stimulera den 
personliga kommunikationen. Säljfrämjande åtgärder ser Agrawal (1996) som en möjlighet att 
direkt öka försäljningen, få kunderna att byta leverantör eller minska lager. Att erbjuda 
rabatter direkt till prismedvetna kunder är, enligt Gerstner och Hess (1995), en säljfrämjande 
åtgärd som är effektiv för att locka till sig den typ av kunder som inte är lojal mot sin 
leverantör. Gerstner och Hess (1995) anser att rabatter måste vara riktade till rätt kunder med 
avseende på hur mycket kunderna är beredda att betala. Rabatter är effektivt på marknader 
med hög elasticitet på efterfrågan enligt författarna. 
 
Kotler och Keller (2006, s 555) anser att företag använder säljfrämjande åtgärder, som 
exempelvis kuponger, tävlingar, gåvor och rabatter, för att locka till en snabbare respons från 
kunderna. Författarna anser dock att säljfrämjande åtgärder endast fungerar kortsiktigt för att 
framhäva vissa produkter eller höja en dålig försäljning. Kotler och Keller (2006, s 555) ger 
tre fördelar med säljfrämjande åtgärder: (1) Kommunikation, (2) incitament och (3) inbjudan.  
 

1. Åtgärderna kan enlig författarna skapa medvetenhet om en produkt och leda in 
kunderna på produkten.  
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2. Kunden får någon typ av rabatt eller extra värde vid köpet. 
3. Den lockar kunden till ett direkt köp av produkter. 

 
Enligt McAllister och Tarbert (1999) använder hyresvärdar olika typer av rabatter för att 
locka hyresgäster till att skriva kontrakt. Rabatterna kan bestå av exempelvis hyresfria 
perioder, betalning av flyttkostnader, stegvis ökning av hyran, kortare kontraktstider (ibid.). 
Chintagunta och Jain (1992) anser att medlemmar i distributionskanalen bör samordna 
marknadsaktiviteter för att få effektivare marknadsföring och högre vinster till medlemmarna 
i kanalen. Vid kundrabatter kan medlemmarna i distributionskanalen fördela kostnaderna 
mellan varandra så att inte hela kostnaden ligger på en av medlemmarna (ibid.). 

2.2.2 Masskommunikation 
Säljfrämjande åtgärder används, enligt Agrawal (1996), ofta tillsammans med 
masskommunikation i marknadskommunikationsmixen. Smith och Swinyard (1982) anser 
dock att mediaannonsering måste kompletteras med någon form av personlig kommunikation 
för att vara framgångsrik. Det är ett problem att koppla samman marknadsavdelningen och 
försäljningsavdelningen i många organisationer, enligt Smith, Gopalakrishna och Chatterjee 
(2006). Detta resulterar i ett slöseri av resurser genom inkonsekventa budskap, glapp mellan 
annonsering och försäljning, samt ineffektiva försäljningsdialoger (ibid.). Enligt författarna är 
det viktigt att få ett samspel mellan marknadsföring och försäljning.  
 
Masskommunikation består av annonsering, broschyrer och säljbrev utan en direkt respons 
från kundens sida (Grönroos, 2004). Kotler och Keller (2006, s 551) ser masskommunikation 
som opersonlig kommunikation, men ger säljaren möjligheten att konstant upprepa sitt 
budskap. I tabell 1 presenteras elva kommunikationskanaler med fördelar och begränsningar.  
 
Tabell 1 Fördelar och nackdelar med olika kanaler. 

Kanal Fördelar Begränsning 
Dagstidningar Flexibelt, tidsbegränsat, lokal marknad, hög 

tilltro 
Kort livslängd, dålig tryckkvalitet, 
varje exemplar läses av få personer  

Tv Kombinerar rörliga bilder och ljud, kan skapa 
känslor, når ut till många människor 

Höga kostnader, kort exponering, svårt 
att rikta 

Radio Många lyssnare, bra geografisk och 
demografisk segmentering, låga kostnader 

Ej visuellt, kort exponering 

Magasin Bra geografisk och demografisk 
segmentering, prestige, bra tryckkvalitet, lång 
livstid, skickas runt 

Trycks sällan 

Skyltar Flexibelt, repeterar budskapet, låg kostnad, 
låg konkurrens 

Begränsad selektering och kreativitet 

Annonstidningar Lokalmarknad, hög tilltro, låga kostnader Hög konkurrens, trycks sällan, kreativ 
begränsning 

Nyhetsbrev Bra segmentering, full kontroll, relativt billigt Kostnaderna kan dra iväg 
Broschyrer Flexibelt, full kontroll, kan dramatisera 

budskapet 
Överproduktion kan göra att 
kostnaderna drar iväg 

Internet Bra selektering, relativt billigt Ny media med begränsad användning 
Anpassad från ”Marketing Management” av Kotler P. och Keller K.L., 2006, Pearson 
Education, Inc: Upper Saddle River, New Jersey, s 575. 
 
Tabellen som Kotler och Keller presenterar visar på fördelar med olika medier inom 
masskommunikation där kostnaderna för radio, skyltar, annonstidningar, nyhetsbrev och 
Internet anses vara relativt låga. Medier som tv och radio når många människor men har dock 
en kort exponeringstid per spot (ibid.). Kanaler som dagstidningar, skyltar och broschyrer 
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anser Kotler och Keller vara flexibla på så sätt att det är relativt enkelt och billigt att ändra 
innehållet. Genom att använda Internet, nyhetsbrev, magasin och radio kan företaget få en bra 
segmentering med avseende på vilka som nås av kanalen (ibid.). 
 
Agrawal (1996) ser annonsering som ett sätt att stärka varumärket och få lojala kunder, vilket 
forskaren ser som mer långsiktigt än att använda säljfrämjande åtgärder. De icke priskänsliga 
kunderna är mer lojala och lockas därför mer av annonsering än säljfrämjande åtgärder (ibid.). 
Enligt Dwyer, Schurr och Oh (1987) används annonsering i syfte att skapa medvetenhet om 
varumärket eller produkter. Von der Fehr och Stevik (1998) anser att annonsering kan öka 
kundernas vilja att betala för en produkt. Detta medför att säljaren har möjlighet att ta ut ett 
högre pris för den produkten som annonserats ut. Annonseringen har en förmåga att ändra på 
kundernas preferenser (ibid.). 
 
Events är också en typ av opersonlig kommunikation där kunderna får uppleva, exempelvis 
sportevenemang, konst eller annan underhållning (Kotler & Keller, 2006, s 551). Enligt 
Kotler och Keller (2006, s 591-592) kan events användas för att få en segmentering som riktar 
sig mot intressenten. Författarna anser att events kan underhålla både nyckelkunder och 
anställda. Events kan skapa band mellan kunder och anställda och ge en direktrespons från 
kunden (ibid.). Genom att hålla events kan kunderna uppfatta det som att det inte är en direkt 
försäljningsåtgärd (Kotler & Keller, 2006, s 556). 
 
PR och Publicitet kan vara internt riktad till anställda eller externt riktad till kunder, andra 
företag, stat och kommun, samt media (Kotler & Keller, 2006, s 551). Företaget bör inte bara 
fokusera på kunder och leverantörer, utan måste även fokusera på intresserade personer i 
allmänheten (Kotler & Keller, 2006, s 593). Med allmänheten menar författarna alla personer 
med något intresse eller inverkan på företagets möjligheter att nå sina mål. PR har en högre 
trovärdighet än annan marknadsföring eftersom det ofta rapporteras av någon form av 
nyhetsmedia (Kotler & Keller, 2006, s 555). PR har också en förmåga att nå fram till kunder 
som undviker försäljare och olika former av annonsering (ibid.). Enligt Kotler och Keller 
(2006, s 595) kan events även fungera som en typ av PR, där företag kan dra allmänhetens 
uppmärksamhet till en ny produkt. 

2.2.3 Direktkommunikation 
Direktkommunikation är, enligt Grönroos (2004), personligt adresserade brev med 
erbjudanden, information, förfrågningar om data från kunden eller hänvisningar till tidigare 
interaktion. Duncan och Moriarty (1998) anser att kommunikationen mellan individer länkar 
människor samman och är en grundförutsättning för relationer. Författarna anser att litteratur 
inom relationsmarknadsföring ofta bortser från vikten av en fungerande 
marknadskommunikation. Håkansson och Snehota (1995, s 11) anser att företags resultat är 
beroende av hur väl relationerna till andra företag fungerar. Volymer, marknadsandel, 
lönsamhet och tillväxt är faktorer som är beroende av företags relationer (ibid.). Det mesta av 
ett företags intäkter och kostnader kommer från de viktigaste relationerna till kunder och 
leverantörer (ibid.). Relationer mellan företag används ofta för att beskriva interaktionen 
mellan en köpare och säljare (ibid.). Enligt Håkansson och Snehota sker interaktionen mellan 
personer inom organisationerna. Enligt Kotler och Keller (2006, s 575) sker 
direktkommunikation genom personliga möten, telefonsamtal eller direktpost. Det som skiljer 
direktkommunikationen från den personliga försäljningen är, enligt Grönroos (2004), att den 
inte är säljfokuserad, utan mer informativ. Fördelarna med marknadskommunikation via 
telefon är att det går att nå många kunder och att de flesta kunderna har tillgång till en telefon 
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(Kotler & Keller, 2006, s 575). Det går att ge en personlig inverkan på kunden, men det 
riskerar att bli dyrt om det är många kunder som ska kontaktas (ibid.). När det gäller det som 
Kotler och Keller kallar direktpost är fördelarna att den går att rikta mot specifika kunder, den 
är flexibel och kan få en personlig inverkan. Författarna nämner nackdelar som att det är dyrt 
och att det finns risk att kunderna uppfattar det som skräppost. Fördelen med den personliga 
kommunikationen är enligt Kotler och Keller (2006, s 548) att det blir en koppling mellan 
individer och ger en möjlighet till kontinuerlig feedback.  
 
Cannon och Homburg (2001) ser förutom personlig kommunikation, telefonkommunikation 
och skriftlig kommunikation även tillgången till information som en viktig 
kommunikationskälla mellan köpare och säljare på industriella marknader. Enligt Cannon och 
Perreault (1999) kan utbytet av viktig information stärka relationen mellan köpare och säljare. 
Genom att delge information kan förtroendet mellan företagens individer öka och på så sätt 
också viljan till fortsatt samarbete, enligt Morgan och Hunt (1994). 
 
Ford (2002, s 98) ser två anledningar till att personliga relationer är speciellt viktiga på 
industriella marknader. Dels för att det medför höga kostnader att hela tiden finna nya kunder 
och dels för att det finns få potentiella kunder på industriella marknader. I utveckling av 
företagsrelationer måste personalen utveckla personliga relationer till personalen i det andra 
företaget (Håkansson & Snehota, 1995, s 10). Personalens egenskaper och förmåga att 
utveckla personliga relationer är därför av stor vikt, enligt Crosby, Evans och Cowles (1990). 
Företagets personal måste vara bra på att hantera personliga relationer för att kunna locka 
fram avslöjanden från kunden och ha möjlighet att uppfylla önskemålen (ibid.). Även Duncan 
och Moriarty (1998) anser att kommunikationen kan användas för att lära sig mer om 
kunderna och inte bara göra kunderna medvetna om produkter eller upprätthålla relationer. 
Författarna anser att informationsteknologin möjliggör en enklare tvåvägskommunikation 
mellan företagen. Cannon och Homburg (2001) anser att relationen mellan köpare och säljare 
leder till ökad frekvens på kommunikationen, möjliggör förbättrad produktkvalitet och lägre 
transaktionskostnader vid köp, vilket skapar ett mervärde för kunderna.  Relationen medför att 
säljaren ofta får en snabbare respons från kunderna, vilket ger möjligheten att snabbare 
reagera på kundernas önskemål (ibid.). 

2.3 Marknadsföringens effektivitet 
Lilien, Silk, Choffray och Rao (1976) har i en studie jämfört olika metoder för att mäta 
effekten av industriell marknadsföring. Författarna har undersökt kundernas respons genom 
att mäta försäljningsökning tillsammans med attitydförändringar. Lilien et al. (1976) beskriver 
olika metoder för att mäta det ekonomiska utfallet av marknadsföring. Det är svårt att 
bestämma det exakta utfallet, men en slutsats är att annonseringen hade en positiv och 
signifikant koppling till lönsamheten (ibid.). Mätningen kan dock ej urskilja om det är 
annonseringen som påverkar lönsamheten eller vice versa (ibid.). Det finns även en stark 
koppling mellan industriell annonsering och ökad effektivitet på telefonförsäljning, där 
företag som annonserar hade mer försäljning per telefonsamtal (ibid.). En intressant upptäckt i 
undersökningen är att den totala försäljningskostnaden kunde sänkas med en kombination av 
annonsering och telefonförsäljning. En annan upptäckt i undersökningen var att mindre än 
fem annonssidor per år inte hade någon effekt alls på kunderna, utan annonseringen måste 
vara mer frekvent för att bli effektiv. När det gäller den andra aspekten som Lilien et al. 
(1976) tagit upp, annonseringens förändring av attityd, har det visat sig att kunderna blev mer 
mottagliga för säljare från de annonserande företagen. Enligt Lilien et al. (1976) har säljarens 
rykte inverkan på möjligheten att få presentera sina produkter för inköps- och teknisk 
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personal. Vid beslut om köp hade ett bra rykte stort inflytande på teknisk personal, medan 
inköpspersonalen inte påverkades lika mycket av det goda ryktet (ibid.). Kotler och Keller 
(2006, s 556) hänvisar till andra undersökningar som stöder de upptäckter som Lilien et al. 
(1976) gjort i sin undersökning. 
 
Enligt Lilien et al. (1976) har forskning inom industriella inköp påvisat ett minskat förtroende 
för opersonliga kanaler, som annonsering, och ett ökat förtroende för personliga kanaler, som 
försäljare, för att få kunderna från medvetenhetsstadiet till ett faktiskt köp. Kotler och Keller 
(2006, s 556) anser att annonsering och säljfrämjande åtgärder är mer användbara på 
konsumentmarknader, eftersom att industriella marknader ofta har komplexa produkter. 
Författarna anser att personlig försäljning är mer effektiv på industriella marknader eftersom 
produkterna medför stora investeringar och det är få säljare på marknaden. Trots att 
annonsering används mindre än personlig försäljning spela den en viktig roll (ibid.). 
 

• Annonsering kan ge en introduktion av företagets produkter 
• Om en produkt har nya egenskaper kan annonsering förklara dem. 
• Upprepning av budskap kan vara mer effektivt vid annonsering än vi personlig 

kommunikation.  
• Säljare kan använda annonsmaterial för att presentera företaget och dess produkter. 
• Annonsering kan påminna kunderna hur produkterna ska användas och försäkra 

kunden om att de har gjort ett bra köp. 
 
En viktig faktor som är betydande för om annonseringen ska vara effektiv är hur 
annonseringen planeras (Kotler & Keller, 2006, s 583). Marknadsförare måste bestämma hur 
ofta, hur länge och vilka medier som ska användas (ibid.). Vissa strategier innebär en 
avtagande marknadsföring och vissa innebär en ökande. Marknadsföringen kan också komma 
i omgångar (ibid.). En hög koncentration av marknadsföring är ofta effektiv om företaget 
endast har en tidpunkt för försäljning, som vid exempelvis säsongsbetonade produkter (ibid.). 
En växlande marknadsföring är effektiv om det finns en liten marknadsföringsbudget, då 
budskapet upprepas i cykler med mycket marknadsföring under en kort tidsperiod (ibid.).  
 
Ramaswamy, Desarbo, Reibstein och Robinson (1993) anser att produktlivscykeln och 
omvärldsfaktorer kan vara avgörande i valet av marknadsmix. Efterfrågan på marknaden 
avgörs, enligt författarna, även av köpfrekvens, geografiskt läge, produktens vikt och hur 
många säljare kunden granskar innan köp. Enligt Kotler och Keller (2006, s 583) kan 
kundernas respons på annonsering mätas med följande frågor: 
 

1. Hur tolkade du budskapet i denna annons? 
2. Vad tror du att företaget vill att du ska känna till, tro eller göra? 
3. Hur troligt är det att annonsen påverkar dig att göra ett köp? 
4. Vad var bra med annonsen och vad var mindre bra? 
5. Hur känner du dig när du ser annonsen? 
6. Var är den bästa platsen att nå dig med detta budskap? 

 
Marknadsföring har olika syfte beroende på i vilket stadium som kunden befinner sig, enligt 
Lavidge och Steiner (1961). Författarna beskriver i figur 3 sex steg som kunden går igenom 
innan köp. Dessa sex steg presenteras även av Kotler och Keller (2006, s 541). Lavidge och 
Steiner (1961) anser att marknadsföringens syfte i de olika stegen är att informera, påverka 
och motivera. 
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Figur 3. Köparens steg mot att genomföra ett köp. 
Från “A Model for Predictive Measurements of Advertising Effectiveness” av Lavidge, 
R.J., och Steiner, G.A. (1961). Journal of Marketing 25(6), 61. 

 
Medvetenhet 
Många potentiella kunder är omedvetna om säljarens produkter, enligt Lavidge och Steiner 
(1961). Kotler och Keller (2006, s 541) anser att kommunikationens syfte är att skapa 
medvetenhet om varumärket och produkterna. 
 
Kunskap 
Enligt Kotler och Keller (2006, s 541) kan de potentiella kunderna vara medvetna om 
varumärket och att produkterna finns, men inte mer än så. Lavidge och Steiner (1961) ser 
Medvetenhet och Kunskap som informativa funktioner, med syfte att få kunden att tänka på 
produkten. Medvetenhet och Kunskap kan enligt författarna uppnås genom exempelvis 
annonsering.  
 
Band 
Om de potentiella kunderna känner till varumärket återstår frågan om de gillar det (Kotler & 
Keller, 2006, s 541). Lavidge och Steiner (1961) förklarar att personer som gillar en produkt 
har större sannolikhet att köpa produkten.  
 
Föredra 
De som har en positiv attityd till produkten kanske ändå föredrar andra produkter (Lavidge & 
Steiner, 1961). I detta steg måste kommunikationen visa hur produkten skiljer sig från 
konkurrenternas med avseende på kvalitet, värde och prestanda, enligt Kotler och Keller 
(2006, s 541). Lavidge och Steiner (1961) ser Band och Föredra som känslomässiga 
reaktioner. Band och Föredra handlar om attityder och känslor som måste påverkas av 
marknadsföringen (ibid.). 
 
Övertygelse 
En potentiell kund kan gilla en produkt och välja den framför andra produkter men kanske 
inte är direkt övertygad om att köpa den (Kotler och Keller, 2006, s 541). Kommunikationens 
syfte i detta skede är att övertyga kunden och motivera köp (ibid.). Lavidge och Steiner 
(1961) anser att om kunden föredrar produkten måste viljan till köp finnas för att det ska bli 
en affär. 
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Köp 
Det slutgiltiga steget är när attityderna omvandlas till ett faktiskt köp (Lavidge & Steiner, 
1961). När de potentiella kunderna är övertygade blir det marknadsförarens jobb att leda 
kunden till det faktiska köpet (Kotler och Keller, 2006, s 541). Det kan exempelvis göras 
genom att ge en rabatt på produkten (ibid.). Lavidge och Steiner (1961) anser att Övertygelse 
och Köp ska motivera kunderna till att genomföra köpet.   

2.4 Industriella inköp 
Vid industriell marknadsföring är det viktigt att vara medveten om vem inom den köpande 
organisationen som har mest inflytande på valet av leverantör (Jackson, Keith & Burdick, 
1984). Jackson, Keith och Burdick (1984) anser att industriell annonsering ofta är felriktad, 
vilket enligt författarna även gäller personlig försäljning. Säljaren kontaktar ofta fel personer, 
men problemet är att det inte är så lätt att veta vem som är rätt person att ta beslutet (ibid.). 
Det går enligt författarna inte att generalisera och säga vem som beslutar om vad i en 
organisation. En person som var rätt tidigare kan vara fel senare, eftersom personalen byts ut 
inom organisationerna (ibid.). Enligt Choffray och Lilien (1978) finns tre övergripande 
problem när det gäller industriellt inköpsbeteende. Det första problemet är att alla kunder är 
unika och har olika kravspecifikationer(ibid.). Det andra problemet är att företagen har olika 
inköpsrutiner, och det tredje är att delaktiga personer och beslutsfattare är olika för olika 
företag(ibid.).  

2.4.1 Industriella inköpsprocessen 
Choffray och Lilien (1978) anser att både forskare och marknadsförare söker kunskaper om 
organisationers inköpsbeteende för att kunna påverka industriella marknadsaktiviteter. 
Författarna Robinson, Faris och Wind (1967) beskriver inköpsprocessen med en åttastegs 
modell som industriella företag går igenom vid köp. De åtta stegen illustreras i figur 4. 
 

 
Figur 4. Inköpsprocessen för industriella företag. 
Från ”Industrial Buying and Creative Marketing” av Robinson P.J., Faris C.W. och 
Wind Y. (1967). Allyn & Bacon: Boston, s 14. 

 
1. Identifiering av behov och generell lösning 
Eligt Robinson, Faris och Wind (1967) måste företag ha någon typ av utlösande faktor som 
gör att organisationen uppfattar att det finns ett behov. Denna utlösande faktor kan komma 
från en potentiell leverantör eller från personer inom den egna organisationen. Robinson, 
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Faris och Wind (1967) anser att behov även kan skapas genom att företagets kunder kräver 
vissa egenskaper hos en produkt eller tjänst.  
 
I detta steg anser även författarna att den köpande organisationen har en generell idé om 
vilken typ av produkt eller tjänst de efterfrågar. Ett exempel är om ett företag har för dålig 
elförsörjning är den generella lösningen på problemet att köpa en produkt som kan generera 
mer ström (Robinson, Faris &Wind, 1967). 
 
2. Fastställande av egenskaper och önskad kvantitet 
I detta skede beskriver Robinson, Faris och Wind (1967) att personer inom den köpande 
organisationen bestämmer vilka egenskaper som krävs av den produkt som ska köpas. Dessa 
egenskaper är betydligt mer specifika än det generella behovet och kan ge exempel på vilken 
typ av produkter som skulle kunna lösa problemet (ibid.). I detta skede bestäms också den 
efterfrågade kvantiteten, enligt Robinson, Faris och Wind (1967). 
 
3. Beskrivning av egenskaper och önskad kvantitet 
Denna fas är en förlängning av fas två och handlar om att kommunicera ut behovet, önskade 
egenskaper och önskad kvantitet (Robinson, Faris & Wind, 1967). Denna beskrivning måste 
vara detaljerad för att underlätta fortsättningen för processen, enligt Robinson, Faris och Wind 
(1967). Denna fas är ofta kritisk för marknadsförare eftersom det i detta skede går att påverka 
upphandlingsprocessen (ibid.). I detta skede måste marknadsföraren vara medveten om vem 
som förbereder specifikationerna, vilken informationskälla som kommer användas och vem 
som fattar besluten (ibid.). I många situationer är inte säljaren medveten om köparens behov 
förrän efter fas tre, enligt Robinson, Faris och Wind (1967), men i vissa fall kan 
marknadsföringen vara den faktor som gör köparen medveten om behovet. Enligt Choffray 
och Lilien (1978) kan marknadsaktiviteter som annonsering och personlig försäljning medföra 
att individer i organisationen blir medvetna om produkten.  
 
4. Sökande av och utvärdering av säljare 
I problemlösande organisationer utvärderas ofta säljare eller leverantörer istället för 
alternativa lösningar enligt Robinson, Faris och Wind (1967). Enligt Choffray och Lilien 
(1978) gör företag en första gallring där leverantörer som inte är lämpliga väljs bort. 
Gallringen görs utifrån en rad urvalskriterier gällande exempelvis pris, tillförlitlighet och 
återbetalningstid (ibid.). Oavsett hur kvalificerade leverantörerna är avslutas denna fas av att 
beslutsfattarna väljer ut potentiella leverantörer från alla marknadens företag (Robinson, Faris 
& Wind, 1967) 
 
5. Insamling och analys av förslag  
Efter det att den köpande organisationen sökt och valt ut potentiella leverantörer skickar 
köparen ut en förfrågan till de intressanta leverantörerna (Robinson, Faris & Wind, 1967). För 
obetydliga eller standardiserade produkter kan det handla om att köparen tittar i en katalog 
eller ringer till leverantören och frågar om pris och leveranser (ibid.). I komplexa fall kan 
interaktionen innefatta ett motförslag och nya offerter som pågår i månader (ibid.). Enligt 
författarna pågår fas fyra och fem samtidigt i många köpsituationer.  
 
6. Utvärdering av förslag och val av säljare 
När köparen fått in förslagen från potentiella säljare jämförs förslagen genom att 
egenskaperna viktas mot varandra och analyseras, enligt Robinson, Faris och Wind (1967). 
De individer som är delaktiga i inköpsprocessen utvärderar hur varje produkt matchar de 
urvalskriterier som finns vid köpet (Choffray & Lilien, 1978). Genom att ha en 
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tvåvägskommunikation med kunderna i detta skede kan säljare utveckla sin produkt för att 
matcha köparens behov (ibid.). I denna fas väljer köparen ut en eller flera leverantörer genom 
att beslutsfattarna godkänner eller avvisar de olika förslagen. Enligt Choffray och Lilien 
(1978) sker besluten på olika nivåer i företaget. Budget och val av leverantör ska ofta 
godkännas av ledningen, och teknisk personal utvärderar produktegenskaper hos olika 
produkter tillsammans produktionscheferna (ibid.). Chandrashekaran, Walker, Ward och 
Reingen (1996) anser att personliga preferenser kan ändras om gruppen har åsikter som skiljer 
sig från individens. Om åsikternas är olika inom den köpande organisationen kan säljaren 
agera som förhandlare mellan parterna (ibid.). Enligt Thomas (1989) har individens 
självförtroende och position i organisationen en viktig roll för hur stor inverkan denna person 
har för beslutet. 
 
7. Val av orderrutin  
Denna fas börjar genom att köparen gör sin första beställning från leverantören, enligt 
Robinson, Faris och Wind (1967). Författarna anser att orderrutinen kan innefatta både interna 
och externa frågor. De externa rutinerna kan innefatta problemhantering, uppföljning, 
statusrapporter, leveranser, mottagande av betalning (ibid.). De interna rutinerna kan innefatta 
statusrapportering från inköpare till användande avdelning (ibid.). 
 
8. Utvärdering och feedback på utförandet 
Utvärderingen av säljaren sker ofta efter det att produkten använts, enligt Robinson, Faris & 
Wind (1967). Utvärderingen handlar ofta om hur väl produkten uppfyller köparens behov och 
hur väl leverantörer har fungerat (ibid.). För att ge feedback på utförandet informeras säljaren 
antingen formellt eller informellt, enligt författarna. Informell feedback är ofta muntlig och 
den formella feedbacken är ofta skriftlig.  
 
Enligt Johnston och Bonoma (1981) ser beslutsprocessen inte likadan ut i två företag även om 
inköpssituationen är lika mellan de två företagen. Författarna anser dock att det går att urskilja 
ett mönster mellan företagens agerande i olika situationer. Johnston och Bonoma (1981) anser 
att fem dimensioner går att urskilja i inköpsgruppens agerade vid köp:(1) Vertikalt 
deltagande, (2) Horisontellt deltagande, (3) Omfattning, (4) Koppling och (5) Centralperson. 
 

1. Vertikalt deltagande karaktäriseras av antalet hierarkiska nivåer som är inblandade 
inom den köpande organisationen (Johnston & Bonoma, 1981).  

2. Horisontellt deltagande är antalet avdelningar som är delaktiga inom den köpande 
organisationen (ibid.). 

3. Omfattning beskrivs av författarna som det totala antalet personer som är delaktiga i 
inköpsprocessen. 

4. Koppling beskriva av Johnston och Bonoma (1981) som länkar mellan de personer 
som är delaktiga i processen. Författarna avser kommunikationen mellan dessa 
individer. 

5. Centralperson avser vem inom organisationen som har den centrala rollen vid ett visst 
köp (ibid.). 

2.4.2 Påverkan av industriella inköp 
Enligt Kotler och Keller (2006, s 212) är inköpsrutinerna olika beroende på vilken typ av köp 
det gäller: upprepade köp, modifierade köp eller förstagångsköp. Vid förstagångsköp krävs en 
större utvärdering av säljare vilket gör att det tar längre tid att genomföra än upprepade eller 
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modifierade köp (ibid.). De modifierade köpen är en slag upprepning av köp med en viss 
förändring och kan inte ske på samma rutiner som ett upprepat köp, enligt Kotler och Keller 
(2006, s 212). 
 
Webster och Wind (1972) anser att organisationernas inköp påverkas av fyra övergripande 
faktorer: omgivning, organisationen, inköpsgruppen2 och individerna. Med omgivningen 
avser Webster och Wind (1972) omvärldsfaktorer som konjunkturer, politiska beslut, lagar, 
teknologi och samhällskultur. Utöver omgivningsfaktorerna påverkas köparen av 
konkurrenter, kunder, leverantörer, stat och kommun (ibid.). Leverantörernas 
marknadskommunikation kan påverka valet av leverantör, men marknadsförare måste även 
känna till alla de andra omvärldsfaktorerna som kan påverka kundernas val av leverantör.  
 
Den andra grundfaktorn som Webster och Wind (1972) tar upp är den egna organisationen, 
med avseende på företagsstruktur, teknologi, företagets mål och policy, samt företagets 
personal. Vidare beskriver författarna att inköpsgruppen har en avgörande roll i valet. 
Webster och Wind (1972) beskriver inköpsgruppen som användare, påverkare, beslutare, 
köpare och ”gate keeper”.  
 

• Användare är de personer inom organisationen som använder produkten. 
• Påverkare är de personer som direkt eller indirekt påverkar valet av leverantör genom 

att ge information eller kriterier. 
• Beslutare är de personer med befogenheten att besluta om det ska bli en affär. 
• Köpare är den person som formellt genom för köpet i form av att skriva kontrakt med 

leverantörer. 
• Gate keeper är personer som kontrollerar informationsflödet till inköpsgruppen. 

 
Som marknadsförare gäller det att reda ut vem som har de olika funktionerna i den köpande 
organisationen (Webster & Wind, 1972). Enligt Kotler och Keller (2006, s 215) kan 
inköpsagenter, receptionister och sekreterare agera gate keeper inom en organisation eftersom 
de har makt att stänga ute information från inköpsgruppen. Jackson, Keith och Burdick (1984) 
anser att inköpsagenter har en stor inverkan på valet av leverantör, och marknadsförare måste 
därför rikta sin marknadsföring mot dessa. McQuiston (1989) anser att marknadsförarna 
måste kontakta den person som beslutar om köpet oavsett vilken befattning denna person har.  
 
Den sista faktorn som Webster och Wind (1972) tar upp är individernas påverkan på valet av 
leverantör, genom att personliga värderingar och åsikter påverkar deras agerande i företaget 
(ibid.). Det är de psykologiska aspekterna som till stor del avgör individernas preferenser, 
enligt Webster och Wind (1972). Thomas (1989) anser att de sociala relationerna mellan 
individer i den köpande och säljande organisationen är av stor betydelse vid valet av 
leverantör. 
 
Enligt Klinterhäll och Rydström (2000) är den huvudsakliga flyttorsaken för företagen i deras 
undersökning expansionsbehov, cirka 60 procent. Den näst största anledningen var 
ekonomiska aspekter som lägre hyror och samlokaliseringsvinster (ibid.). Författarna förklarar 
att tidsåtgången i flyttprocessen varierade mellan tre månader upp till två år. Variationen 
berodde på hur akut lokalbytet var, hur priskänslig kunden var och om de använde en så 
kallad flyttkonsult/mäklare (ibid.). Dryg 40 procent av de lokalsökande företagen använde sig 

                                                 
2 Inköpsgruppen är en egen översättning av det som Webster och Wind (1972) beskriver som ”Buying Center”. 
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av flyttkonsult/mäklare, cirka 30 procent fann lokaler vi annons i tidningar eller på Internet 
och cirka 25 procent gick via personliga kontakter vid bytet av lokal (ibid.). Författarna 
förklarar att i genomsnitt valde hyresgästerna mellan 4 stycken lokalalternativ, där det i 
slutändan var ledningen med VD:n i spetsen som bestämde vilken lokal som skulle väljas. 

2.4.3 Preferenser vid val av nya kontorslokaler 
Enligt McAllister och Tarbert (1999) bestäms troligheten att en hyresgäst ska flytta av 
marknadsvillkor, tillgång på lämpliga lokaler, nuvarande lokalers lämplighet och kostnad för 
att byta lokaler. Marknadsvillkoren styrs av tillgång och efterfrågan på lokaler, vilket i sin tur 
påverkar tillgång och kostnader för lämpliga lokaler (ibid.). Om en lokal är lämplig bestäms 
av att den passar till den verksamhet som ska bedrivas, samt om organisationen expanderar 
eller skär ner. Grafström (1993) förklarar att efterfrågan på lokaler styrs av behov och 
betalningsförmåga hos hyresgästerna. Behovet genereras av antalet anställda i organisationen 
tillsammans med behovet av yta per person (ibid.). Författaren förklarar också att ränta, 
inflation och bytesbalans påverkar efterfrågan på lokalmarknaden.  
 
Dettwiler, Lindelöf och Löfsten (2006) har undersökt hur det svenska affärsklimatet påverkar 
tillväxtföretags kontorsytor. Författarna kom fram till att företags val av lokaler påverkas av 
läge, omsättning och antal anställda. Tron om att anställa personal påverkar valet av lokalytor, 
medan en minskad tillväxt i BNP bidrar till att kontorslokaler blir vakanta. Enligt 
undersökningen visar det sig att konjunkturen påverkar företagens val av att köpa eller hyra 
lokaler. Enligt Dettwiler, Lindelöf och Löfsten (2006) hade konjunkturen en signifikant 
inverkan på: 
 

1. Viljan att hyra temporärt anställda 
2. Viljan att hyra kontor 
3. Vikten av flexibla kontrakt 
4. Flyttbenägenhet 
5. Flytt till sämre lägen 

 
Hyresgäster som ofta använder temporär personal har ett större behov flexibla kontrakt än vad 
företag med permanent personal har (Dettwiler, Lindelöf & Löfsten, 2006). Enligt Halvarsson 
och Swartling (1995) finns generellt en strävan mot yteffektiva lokaler och det talas ofta om 
hyra per arbetsplats istället för hyra per kvadratmeter. Företagens strävan mot yteffektiva 
lokaler bekräftas av Ekström och Stefansson (1996). Under 90-talet minskade ytan per 
anställd till 18-20 kvm i Stockholm city, enligt Halvarsson och Swartling (1995). Det är 
förändringar inom företagen som leder till ett behov av flexibla lokaler (ibid.). I och med att 
lokalerna blir mindre stiger också kraven på ventilation och kyl enligt Halvardsson och 
Swartling (1995).  
 
Klinterhäll och Rydström (2000) har undersökt preferenser för val av kontorslokaler i 
Stockholm. En viktig konkurrensfaktor som Klinterhäll och Rydström (2000) identifierat är 
hyresnivån på lokalerna. Genom att erbjuda ett lägre pris än konkurrenterna för likvärdiga 
lokaler får hyresvärden ett försprång mot konkurrenterna (ibid.). Ett alternativ till att sänka 
hyrorna är att erbjuda flexibla kontrakt och erbjuda högre kvalitet än konkurrenterna (ibid.). 
Enligt författarna har fastighetsägaren stor möjlighet att påverka valet av lokal genom att vara 
lyhörd och agera snabbt på eventuella behov. Relationen till fastighetsägaren är viktig för att 
minska missförstånd (ibid.). Hyresvärden måste visa sig som pålitligt och kunna erbjuda 
kreativa lösningar för att inte riskera att kunderna byter lokal när kontraktet går ut (ibid.). 
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I den undersökning som Klinterhäll och Rydström (2000) genomförde viktades en rad 
faktorer som inverkar på valet av lokal. I tabell 2 presenteras en rangordning av de olika 
faktorerna grupperade i tre huvudgrupper: lägesfaktorer, byggnadsfaktorer och övriga 
faktorer. 
 

Tabell 2 Rangordning av faktorer som påverkar valet av kontorslokal 
 Byggnadsfaktorer Lägesfaktorer Övriga faktorer 
1 Hyresnivå Områdets rykte Personalens åsikt 
2 Personlig lokal Närhet till T-bana Hyresgästens lönsamhet 
3 Teknologi Närhet till restauranger Första kontakten  
4 Driftkostnader Närhet till kunder Konjunktur 
5 Öppen lokal Samma geografiska läge  Marknadsföring 
6 Byggnadens image/utseende Närhet till större väg (ex. E4) Varumärke 
7 Entréns utformning Närhet till anställdas hem  
8 Luft/Ventilation Närhet till samarbetspartners  
9 Parkeringsmöjligheter Närhet till närservice (post, bank)  

10 Flexibla kontor Närhet till tåg och flyg  
11 Akustik Närhet till pendeltåg  
12 Kyla Skyltläge  
13 Individuell klimatreglering Landskap och natur  
14 Möjlighet för varuintag Närhet till affär  
15 Hisskapacitet Närhet till konkurrenter  
16 Parkeringskostnader   
17 Miljövänligt byggmaterial   
18 Handikappvänligt   
19 Tillgång till källsortering   
20 Garage/motorvärmare   
21 Mix av hyresgäster   

 
Anpassad från ”Kontorshyresgästers preferenser vid val av nya lokaler” av Klinterhäll O. och 
Rydström E., 2000, Kungliga tekniska högskolan, Institutionen för Fastigheter och Byggande, 
s 15-26. 
 
Författarna Ho, Newell och Walker (2005) har genomfört en undersökning för vilka faktorer 
som användarna tycker är viktiga när det gäller kontorsfastigheter. Faktorer som ofta 
behandlas när det gäller kontorslokaler är design, läge, omvärldsfaktorer och 
kontorsfastighetens kvalitet (ibid.). Professionella organisationer förbereder ofta betygs- eller 
klassifikationssystem för kontorsfastigheter med avseende på läge, storlek, våningsstorlek, 
prestanda och tekniska tjänster (ibid.). Enligt författarna används denna specifikation i valet 
av lokaler. 
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Ho, Newell och Walker (2005) har viktat och rangordnat faktorer som är viktiga för 
kontorsanvändare när de ska välja kontorslokaler, dessa presenteras i tabell 3. 
 

Tabell 3 Viktning av egenskaper som hyresgästers önskar av kontorsfastigheter 
 Fastighetens egenskaper  Vikt % 

1 Fördelning av arbetsplatser och möjlighet till uppdelning av olika avdelningar 8,7 % 
2 Ventilation, värme och kyla 8,2 % 
3 Personhissar 7,7 % 
4 Yteffektivitet 7,3 % 
5 Arbetsmiljö 6,6 % 
6 El- och It-tjänster 5,8 % 
7 Våningsstorlek 5,6 % 
8 Möjlighet att uppgradera tjänster och underhåll 4,2 % 
9 Säkerhet och tillträde 3,7 % 

10 Antal parkeringar i fastigheten 3,6 % 
11 Reparationer och underhåll 3,2 % 
12 Design av entré och foajé 3,0 % 
13 Takhöjd 2,9 % 
14 Design av gemensamma utrymmen 2,8 % 
15 Städning 2,8 % 
16 Toaletter 2,7 % 
17 Parkering i närheten av byggnaden 2,5 % 
18 Våningslastning 2,2 % 
19 Orientering i fastigheten 2,1 % 
20 Varuhissar och varuintagens utformning 1,9 % 
21 Fasad 1,9 % 
22 Kök och matlagning 1,8 % 
23 Datoriserat system för hantering av fastigheten 1,6 % 
24 Energisparande och återvinning 1,5 % 
25 Byggnadens ålder 1,3 % 
26 Närhet till bank, post och dagligvaruhandel 1,3 % 
27 Restauranger 1,1 % 
28 Antal våningar 0,9 % 
29 Innergård och trädgård 0,6 % 
30 Gym 0,6 % 

Anpassad från ”The Importance of Property-Specific Attributes in Assessing CBD Office 
Building Quality” av Ho D., Newell G. och Walker A. (2005). Journal of Property Investment 
& Finance 23(5), s 437. 
 
Tabell 3 visar att användarna tycker att det är viktigt att det går att fördela arbetsplatserna 
efter de olika avdelningarna på företaget. Men andra viktiga faktorer i valet av kontorslokal är 
att det finns bra ventilation, värme och kyla, kapaciteten på personhissar, att lokalerna är 
yteffektiva och att det är en bra arbetsmiljö.
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för den 
empiriska undersökningen. Den teoretiska referensramen är skapad från de teorier som 
presenteras i teorikapitlet. 
 
För att kunna ge svar på forskningsproblemet och beskriva hur marknadsaktiviteter, 
tillsammans med övriga faktorer, påverkar beslutsprocessen kommer kundernas 
beslutsprocess att undersökas. Den teoretiska referensramen kommer att kretsa kring 
beslutsprocessen som Robinson, Faris och Wind (1967) beskriver. Kundernas beslutsprocess 
kommer att behandlas av forskningsfråga 1 (se kapitel 3.1).  
 
För att förstå den köpande organisationen ytterligare bör inköpsgruppens utformning och 
funktion studeras. I referensramen ses denna grupp som processägare för beslutsprocessen 
och beskrivs av den teori som Webster och Wind (1972) presenterar. Gruppens utformning 
beskrivs i referensramen av de fem dimensioner som Johnston och Bonoma (1981) 
presenterar. Inköpsgruppen kommer att behandlas av forskningsfråga 2. 
 
Studien avser att visa när i processen olika faktorer är avgörande, där 
marknadskommunikation, fastighetsfaktorer, organisationsfaktorer och omvärldsfaktorer 
antogs vara avgörande för valet av lokaler. Marknadskommunikation kan påverka 
inköpsgruppens medlemmar på olika responsnivåer. Marknadskommunikationen beskrivs i 
referensramen av de kommunikationskanaler som Kotler och Keller (2006) beskriver och kan 
innefatta personlig försäljning, säljfrämjande åtgärder, annonsering, events, PR, 
telefonsamtal, personliga möten och brev. Responsnivåerna kan förklaras av de sex nivåer 
som Lavidge och Steiner (1961) presenterat: medvetenhet, kunskap, band, föredra, 
övertygelse och köp. Marknadskommunikationens påverkan på olika responsnivåer hanteras 
av forskningsfråga 3. 
 
Inköpsgruppens responsnivå kan variera under beslutsprocessen och kan skapa en koppling i 
referensramen mellan de modeller som Lavidge och Steiner (1961) och Robinson, Faris och 
Wind (1967) skapat. Forskningsfråga 4 behandlar var i beslutsprocessen köpare befann sig när 
individerna uppnådde olika responsnivåer.  
 
Fastighetsrelaterade faktorer som lägesfaktorer och byggnadsfaktorer påverkar också 
beslutsprocessen. Dessa faktorer beskrivs i referensramen av de faktorer som Klinterhäll och 
Rydström (2000) presenterar i sin undersökning. Fastighetsrelaterade faktorer behandlas av 
forskningsfråga 5 som avser att ge svar på hur och när faktorerna påverkar beslutsprocessen. 
 
Organisationsfaktorer och omgivningsfaktorer ska enligt Webster och Wind (1972) påverka 
beslutsprocessen, vilket också beskrivs i den teoretiska referensramen. Forskningsfråga 6 
avser att besvara hur och när dessa faktorer påverkar processen. Den teoretiska referensramen 
kan beskrivas enligt figur 5. 
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Figur 5. Teoretisk referensram 

 

3.1 Forskningsfrågor 
I studien kommer följande forskningsfrågor att behandlas. 
 

1. Hur kan beslutsprocessen för byte av lokaler beskrivas? 
Denna fråga kan beskriva hur företag går tillväga vid bytet av lokaler, vilket kan vara 
intressant för att kunna veta när kunderna är mottagliga för fastighetsägarens 
marknadskommunikation. 
 
2. Vilka personer är delaktiga och hur medverkar de i beslutsprocessen?  
Denna fråga kan beskriva vilka personer som är delaktiga i bytet av lokaler och vilken roll 
dessa personer har i beslutsprocessen. Detta kan vara intressant för att veta till vem 
marknadsaktiviteterna ska riktas mot i olika stadium i beslutsprocessen.  
 
3. Hur och när har marknadskommunikationen påverkat olika responsnivåer? 
Denna fråga kan beskriva vilken inverkan marknadskommunikationen har haft på 
kunden med avseende på medvetenhet, kunskap, band, föredra, övertygelse och 
köp.  
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4. Hur kan individernas responsnivå beskrivas i beslutsprocessens olika steg? 
Denna fråga kan beskriva kundernas responsnivå vid olika steg av beslutsprocessen. Det 
kan vara intressant att veta vilka typer av marknadsaktiviteter kunderna är mottagliga för i 
olika stadium av processen. 

 
5. Hur och när har fastighetsrelaterade faktorer påverkat beslutsprocessen? 
Denna fråga kan visa på hur själva kontorsfastigheten påverkat kunden val av 
lokal. Produkten i sig står för en stor del av kommunikationen till kunderna och 
kan påverka kunden. 

 
6. Hur och när har omgivnings- och organisationsfaktorer påverkat 

beslutsprocessen? 
Denna fråga kan ge en bild av hur valet påverkats av omgivning, den egna 
organisationen, inköpsgruppen och individernas preferenser. 

3.2 Operationalisering 
Operationaliseringen beskriver de olika faktorerna som behandlas och hur de mättes i 
undersökningen. Operationaliseringen ligger till grund för de empiriska frågorna som ställdes. 

3.2.1 Forskningsfråga 1 
Forskningsfråga 1 behandlar hur beslutsprocessen ser ut vid byte av lokaler och 
operationaliseras enligt tabell 4. 
 
Tabell 4 Operationalisering av forskningsfråga 1. 

Faktorer Definition Operationalisering 

Beslutsprocessen 
Är de aktiviteter som genomförs vid en 

köpsituation.  
(Robinson, Faris & Wind, 1967) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver hur beslutsprocessen såg ut vid bytet 

av lokaler. 

Behovet Den utlösande faktor som gör att kunden väljer att 
genomföra ett köp. (Robinson, Faris & Wind, 1967) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver behovet av at byta lokaler. 

Egenskaper De egenskaper som kunden önskar av produkten. 
(Robinson, Faris & Wind, 1967) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver vilka egenskaper som krävs av 

lokalerna. 

Beskrivning Köparen beskriver egenskaperna internt och externt.
(Robinson, Faris & Wind, 1967) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver hur de informerar om sina krav. 

Sökande  När köparen söker och utvärderar olika säljare.  
(Robinson, Faris & Wind, 1967) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver vilka hur de söker och utvärderar 

olika lokaler. 

Insamling När köparen samlar in och analyserar olika förslag.
(Robinson, Faris & Wind, 1967) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver hur de samlar in och analyserar 
offerter, samt vilka kriterier de letar efter. 

Val När kunden utvärderar och väljer säljare.  
(Robinson, Faris & Wind, 1967) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver hur de utvärderar och väljer säljare, 

samt vilka kriterier som är avgörande. 

Val av rutiner 
Vid köp upprättas rutiner angående, garantier, 

felhantering och betalning. 
(Robinson, Faris & Wind, 1967) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver hur och vem som upprättar 

hyreskontraktet. 

Utvärdering och 
feedback på utförandet 

Köpare utvärderar och ger feedback till 
leverantören. 

(Robinson, Faris & Wind, 1967) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver hur de utvärderar och ger feedback 

till fastighetsägaren. 
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3.2.2 Forskningsfråga 2 
Forskningsfråga 2 behandlar vilka personer som är delaktiga i beslutsprocessen och 
operationaliseras enligt tabell 5. 
Tabell 5 Operationalisering av forskningsfråga 2. 

Faktorer Definition Operationalisering 

Inköpsfunktion De personer som är inblandade i köpet. 
(Webster & Wind, 1972) 

Mäts genom att respondenten med ord beskriver 
vilka som är delaktiga i inköpsgruppen. 

Användare 
Användare är de personer inom organisationen som 

använder produkten. 
(Webster & Wind, 1972) 

Mäts genom att respondenten med ord beskriver 
vilka som är användare av lokalerna. 

Påverkare 

Påverkare är de personer som direkt eller indirekt 
påverkar valet av leverantör genom att ge information 

eller kriterier. 
(Webster & Wind, 1972) 

Mäts genom att respondenten med ord beskriver 
vilka som har påverkat valet. 

Beslutare 
Beslutare är de personer med befogenheten att besluta 

om det ska bli en affär. 
(Webster & Wind, 1972) 

Mäts genom att respondenten med ord beskriver 
vem eller vilka som är beslutsfattare. 

Köpare 
Köpare är den person som formellt genom för köpet i 

form av att skriva kontrakt med leverantörer. 
(Webster & Wind, 1972) 

Mäts genom att respondenten med ord beskriver 
vem eller vilka som utformar kontraktet. 

Gate keeper 
Gate keeper är personer som kontrollerar 

informationsflödet till inköpsgruppen. 
(Webster & Wind, 1972) 

Mäts genom att respondenten med ord beskriver 
vem eller vilka har möjlighet att kontrollera 

informationsflödet. 

3.2.3 Forskningsfråga 3 
Forskningsfråga 3 behandlar hur marknadsaktiviteterna påverkat kunderna och 
operationaliseras enligt tabell 5. 
Tabell 6 Operationalisering av forskningsfråga 3. 

Faktorer Definition Operationalisering 

Marknadskommunikation Marknadskommunikation är en blandning av olika 
marknadsaktiviteter (Grönroos, 2004). 

Mäts genom att respondenten med ord beskriver 
vilken kombination av marknadsaktiviteter som 

använts. 

Marknadsaktiviteter 

Marknadsaktiviteter är direktmarknadsföring, 
personligförsäljning, säljfrämjande åtgärder, 

annonsering, PR och events. 
(Duncan & Moriarty, 1998)  

Mäts genom att respondenten med ord beskriver 
vilka marknadsaktiviteter de sett eller deltagit i.

Responsnivå Responsnivå är den typ respons som olika 
marknadsaktiviteter genererat.  

Responsnivån kommer att beskrivas av 
medvetenhet, kunskap, band, föredra, övertygelse 

& köp. 

Medvetenhet Att kunden är medveten om säljaren och produkten.
(Kotler & Keller, 2006) 

Mäts genom att respondenten med ord beskriver 
hur medveten om uthyraren och fastigheten. 

Kunskap Den kunskap som kunden har om produkten. 
(Lavidge & Steiner, 1961) 

Mäts genom att respondenten med ord beskriver 
vad de vet om uthyraren och fastigheten, samt 

hur denne fick kunskapen? 

Band Om kunden tycker om produkten. 
(Lavidge & Steiner, 1961) 

Mäts genom att respondenten med ord beskriver 
vad de tycker om uthyraren och fastigheten, samt 

varför? 

Föredra Om kunden föredra produkten före konkurrenternas.
(Kotler & Keller, 2006) 

Mäts genom att respondenten med ord beskriver 
om de föredrar uthyraren och fastigheten före 

andra och varför? 

Övertygelse Hur kunden kan övertygas att köpa produkten. 
(Kotler & Keller, 2006) 

Mäts genom att respondenten med ord beskriver 
vad som motiverar dem att hyra lokal? 

Köp Att kunden genomför köpet. 
(Lavidge & Steiner, 1961) 

Mäts genom att respondenten med ord beskriver 
vad som var den avgörande faktorn i valet av 

lokal hyra lokal? 
 

23 



 
Teoretisk referensram 

3.2.4 Forskningsfråga 4 
Forskningsfråga 4 behandlar graden av responsnivå hos individerna under beslutsprocessens 
olika steg. Denna fråga ska ge svar på vilken responsnivå (medvetenhet, kunskap, band, 
föredra, övertygelse & köp) som kunderna befinner sig på i olika steg av beslutsprocessen.  
 
Tabell 7 Operationalisering av forskningsfråga 4. 

Faktorer Operationalisering 

Medvetenhet 
Mäts genom att respondenten med ord beskriver när i 

beslutsprocessen denne blev medveten om uthyraren och 
fastigheten. 

Kunskap Mäts genom att respondenten med ord beskriver när i 
beslutsprocessen denne fick kunskap om uthyraren och fasigheten. 

Band 
Mäts genom att respondenten med ord beskriver när i 

beslutsprocessen denne skaffade sig en uppfattning om uthyraren 
och fasigheten. 

Föredra Mäts genom att respondenten med ord beskriver när i 
beslutsprocessen denne började föredra uthyraren och fasigheten. 

Övertygelse 
Mäts genom att respondenten med ord beskriver när i 

beslutsprocessen denne blev övertygad om att välja uthyraren och 
fasigheten. 

Köp Mäts genom att respondenten med ord beskriver när i 
beslutsprocessen genomfördes uthyrningen. 

3.2.5 Forskningsfråga 5 
Forskningsfråga 5 behandlar vilka fasighetsfaktorer som påverkat kunden och 
operationaliseras enligt tabell 8. 
 
Tabell 8 Operationalisering av forskningsfråga 5. 

Faktorer Definition Operationalisering 

Byggnadsfaktorer Faktorer som berör fastighetens egenskaper. 
(Klinterhäll & Rydström, 2000) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver hur byggnadens egenskaper 

påverkade valet och i vilket skede. 

Positiva 
byggnadsegenskaper  

De egenskaper som kunden uppfattar som positiva 
för en byggnad. 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver vilka positiva egenskaper 

byggnaden har och hur detta påverkat 
valet. 

Negativa 
byggnadsegenskaper 

De egenskaper som kunden uppfattar som negativa 
för en byggnad. 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver vilka negativa egenskaper 

byggnaden har och hur detta påverkat 
valet. 

Lägesfaktorer 
Faktorer som berör läget, området och 

kommunikationer. 
(Klinterhäll & Rydström, 2000) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver hur läget påverkar valet och i 

vilket skede. 

Positiva lägesfaktorer De faktorer som kunden uppfattar som positiva med 
läget. 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver vad som är positivt med läget 
för fastigheten och hur detta påverkat 

valet. 

Negativa lägesfaktorer De faktorer som kunden uppfattar som positiva med 
läget. 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver vad som är negativt med 
läget för fastigheten och hur detta 

påverkat valet. 
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3.2.6 Forskningsfråga 6 
Forskningsfråga 6 behandlar hur och när omgivnings- och organisationsfaktorer påverkat 
beslutsprocessen och operationaliseras enligt tabell 9. 
 
Tabell 9 Operationalisering av forskningsfråga 6. 

Faktorer Definition Operationalisering 

Omgivningsfaktorer 

Konjunktur, politiska beslut, lagar, teknologi, 
samhällskultur, konkurrenter, kunder, 

leverantörer, stat och kommun. 
(Webster & Wind, 1972) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver hur och när i processen 
omgivningen har påverkat valet . 

Konjunktur 
Den ekonomiska konjunkturen kan påverka utbud 

och efterfråga på marknaden.  
(Webster & Wind, 1972) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver hur och när i processen 
konjunkturen har påverkat valet . 

Politiska beslut 
Politiska beslut kan påverka affärsklimatet på 

marknaden.  
(Webster & Wind, 1972) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver hur och när i processen 

politiska beslut har påverkat valet . 

Teknologi 
Den teknologiska utvecklingen kan påverka utbud 

och efterfråga på marknaden.  
(Webster & Wind, 1972) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver hur och när i processen 

teknologisk utveckling har påverkat 
valet . 

Organisationsfaktorer 
Organisationens inverkan med företagskultur, 

personal, mål och policy. 
(Webster & Wind, 1972) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver hur och när i processen 

organisationen har påverkat valet . 

Företagskultur 
Företagskulten kan påverka inköpsbeslut genom 

värderingar och normer. 
(Webster & Wind, 1972) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver hur och när i processen 

företagskulturen har påverkat valet . 

Personalen 
Personalen är aktörerna i organisationen och har 

möjlighet att påverka inköpsprocessen. 
(Webster & Wind, 1972) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver hur och när i processen 
personalen har påverkat valet . 

Mål och policy 
Inköpsbeteendet påverkas direkt och indirekt av 

företaget mål och policys. 
(Webster & Wind, 1972) 

Mäts genom att respondenten med ord 
beskriver hur och när i processen mål 

och policy har påverkat valet . 
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4 Metod 
Metodkapitlet kommer att presentera undersökningens syfte, den valda metodansatsen, 
vetenskapligt angreppssätt, valet av forskningsstrategi, datainsamlingsmetod, 
urvalsförfarandet, analysmetod, samt metodproblem. 

4.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s 220) finns det två angreppssätt inom 
forskningen: induktiv och deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren 
utifrån teorier formar hypoteser som testas i verkligheten (ibid.). Den induktiva ansatsen 
innebär att forskaren utifrån fenomen i verkligheten drar generella slutsatser som skapar 
teorier och modeller (ibid.). Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s 220) beskriver 
skillnaden mellan de två angreppssätten i figur 6. 
 

Generalisering 

Induktiv ansats Deduktiv ansats 

Observationer Observationer 

Verklighet 
(Mätning, tolkning) 

Hypoteser 

TEORI 
(MODELL) 

 
Figur 6. Induktiv och deduktiv ansats. 
Från ”Att utreda, forska och rapportera” av Eriksson L.T. och Wiedersheim-Paul F. (2001). 
Malmö: Liber Ekonomi, s 220. 
 
 
I denna studie användes ett deduktivt angreppssätt där teorier studerades för att kunna 
identifiera ett problemområde. Det fanns en god tillgång på teorier inom problemområdet, 
vilket gjorde det möjligt att använda den deduktiva ansatsen.  En teoretisk referensram 
upprättades utifrån teorierna för att kunna ta fram de forskningsfrågor som studien skulle 
bevara. Med hjälp av forskningsfrågorna och den teoretiska referensramen skapades konkreta 
frågor som insamlad data skulle besvara. Empirisk data analyserades och jämfördes mot de 
teorier som studerats och avslutningsvis drogs slutsatser angående studiens resultat. Detta 
tillvägagångssätt kan jämföras med den syn som Patel och Davidson (2003, s 23-25) har på 
deduktion. Författarna anser att forskaren drar slutsatser om enskilda fall utifrån de teorier 
som studerats. 

4.2 Undersökningssyfte 
Enligt Patel och Davidson (2003) kan undersökningar klassificeras efter hur mycket det är 
forskat inom problemområdet. Inom problemområden där det finns luckor i kunskapen är 
forskningen utforskande, explorativ. Enligt Svenning (1996, s 33) är explorativa 
undersökningar sådana att forskningsnivån endast är oprecis och lösa föreställningar existerar. 
Det handlar ofta om inledande studier inom ett forskningsområde (ibid.). Inom 
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problemområden där det finns mycket kunskap som systematiserats genom exempelvis en 
modell kan undersökningen klassificeras som beskrivande, deskriptiv (Patel & Davidson, 
2003). Svenning (1996, s 34) ser deskriptiva studier som den andra forskningsnivån, där 
forskaren har tillräckligt med kunskap inom ämnet för att kunna definiera begrepp som är 
relevanta för frågeställningen. På denna nivå, menar Svenning (1996, s 34) att problemet kan 
ställas upp som en frågeställning som tar upp ett faktiskt förhållande, vilket undersökningen 
avser att besvara. På den tredje nivån har forskaren en klar uppfattning om hur olika begrepp 
hänger ihop rent empiriskt (ibid.). Svenning (1999, s 34) anser att problemformuleringen ofta 
kan formuleras som en hypotes i form att ett påstående. Undersökningen går sedan ut på att 
pröva om hypotesen är riktig, vilket ger en direkt förklarande eller kausalanalytisk 
undersökning (Svenning, 1996, s 35). Forskaren avser att fastställa orsaker och konsekvenser 
med undersökningen. 
 
Syftet med denna undersökning var att beskriva hur marknadskommunikationen och olika 
faktorer kan påverka beslutsprocessen för potentiella kundgrupper vid byte av kontorslokaler. 
En beskrivande undersökning kan enligt Eriksson Wiederheim-Paul (2001, s 60) användas för 
att beskriva företeelser som exempelvis en förhandlingsprocess eller ett inköp. I denna 
undersökning skulle beslutsprocessen undersökas vilket kunde motivera valet av den 
beskrivande frågeställningen.  

4.3 Metodansats 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s 63) anser att data antingen kan vara kvalitativ eller 
kvantitativ. Kvantitativ data förklarar författarna som hård data som går att presentera i 
siffror. Patel och Davidson (2003, s 14) anser att kvalitativt inriktad forskning innebär 
mätningar som datainsamling och en statistisk bearbetning av resultaten. 
 
Kvalitativ data ser Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s 63) som mjuk data som 
exempelvis arbetstrivsel eller en viss funktion. Patel och Davidson (2003, s 14) anser, precis 
som Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s 63), att den kvalitativt inriktade forskningen 
innebär att datainsamling fokuserar på mjuka data. Patel och Davidson (2003, s 14) anser att 
intervjuer med tolkande och verbala analyser kan vara ett exempel på kvalitativ data.  
 
Enligt Denscombe (2000, s 205) associeras kvalitativ forskning med ett fåtal studieobjekt, 
medan den kvantitativa forskningen associeras med ett större antal studieobjekt. Denscombe 
(2000, s 205) anser att kvantitativ forskning förknippas med analys av statistisk data, medan 
den kvalitativa forskningen lämpar sig bättre för att ge beskrivningar.  
 
I denna undersökning användes en kvalitativ ansats eftersom syftet bestod av att beskriva en 
process och hur olika faktorer påverkar beslutsprocessen. Kvantitativ data ansågs medföra 
svårigheter att beskriva processen, samt när och hur olika faktorer påverkar. Dessa företeelser 
antogs vara lämpliga att beskriva med kvalitativ data, vilket motiverar valet av metodansats.  

4.4 Forskningsstrategi 
Denscombe (2000) presenterar fem forskningsstrategier: surveyundersökning, fallstudie, 
experiment, aktionsforskning och etnografi. Enligt Patel och Davidsson (2003, s 53) är de 
vanligaste undersökningsmetoderna survey, fallstudie och experiment. Surveyundersökningar 
kan förekomma i olika former som exempelvis postenkät, intervju ansikte mot ansikte, 
telefonintervju, skriftliga källor eller observationer (Denscombe, 2000, s 17-18). Enligt 
Svenning (1996, s 76) är survey en beskrivande eller förklarande undersökning där intervjuer 
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eller enkäter används för att samla in data. Undersökningen ska baseras på ett representativt 
urval från den tilltänkta målgruppen (ibid.). Surveyundersökningen går alltså ut på att från 
uppgifter från en liten del av en population göra upptäckter som stämmer överens med resten 
av populationen (Denscombe, 2000, s 18). 
 
Fallstudier skiljer sig, enligt Denscombe (2000, s 41), genom att forskaren bara undersöker en 
eller ett fåtal enheter. På så sätt ges forskaren möjligheten att studera de valda enheterna mer 
grundligt, vilket kan vara svårt vid ett stort antal enhet som vid exempelvis en 
surveyundersökning (ibid.). Sociala relationer och processer har tendensen att skapa länkar 
mellan olika faktorer enligt Denscombe (2000, s 42). Fallstudien kan i detta sammanhang ge 
det djup som krävs i komplexa situationer för att kunna beskriva hur de olika delarna påverkar 
varandra (ibid.). Enligt Yin (1994, s 1) är fallstudier att föredra när frågor som hur och varför 
ska besvaras, när undersökaren har liten kontroll över händelser och när ett nutida fenomen 
ska undersökas. Svenning (1996, s 89) förklarar att fallstudie är en undersökning med en eller 
flera undersökningsenheter som kan undersökas med flertalet insamlingsmetoder såsom 
djupintervju, deltagarobservationer, dokumentanalys för att nämna några. 
 
Experiment, aktionsforskning och etnografi är strategier som ansågs olämpliga för denna 
undersökning. Gemensamt för alla tre är att de är tidsödande för forskaren eftersom att det är 
pågående händelser som ska studeras (Denscombe, 2000). Experiment innebär att forskaren 
manipulerar med faktiska förhållanden för att kunna se olika faktorers inverkan. I denna 
undersökning skulle detta medföra att forskaren skulle ändra på olika faktorer hos lokalen för 
att se hur de påverkar de potentiella kunderna. Detta ansågs inte var praktiskt möjligt vilket 
medförde att strategin valdes bort. Aktionsforskning innebär, enligt Denscombe (2000, s 71), 
att forskaren identifierar, försöker förstå och sedan själv förändra de praktiska problem som 
uppstått i den dagliga verksamheten. Förändringen är alltså en del av forskningsprocessen och 
inte något som görs i efterhand när forskningsresultatet presenterats (ibid.). Syftet med 
undersökningen var inte att genomföra några förändringar vilket medförde att 
Aktionsforskningen inte var intressant som strategi. Etnografi är enligt Denscombe (2000, s 
84) en beskrivning av människor och kulturer. Detta skulle inte undersökas vilket medförde 
att strategin förkastades. 
 
Då den kvalitativa metoden valdes i denna studie skulle undersökningen fokusera på ett fåtal 
studieobjekt, enligt Denscombe (2000, s 205). Denscombe (2000, s 41) anser att fallstudier är 
att föredra om ett fåtal objekt skall undersöka. Detta resonemang medförde att fallstudien 
valdes som forskningsstrategi i undersökningen. Ytterligare argument för den valda strategin 
är att Denscombe (2000, s 42) anser att fallstudier lämpar sig för att undersöka processer. 

4.5 Datainsamlingsmetod 
Enligt Denscombe (2000) finns fyra datainsamlingsmetoder: frågeformulär, intervjuer, 
observationer och skriftliga källor. Valet av datainsamlingsmetod beror, enligt Denscombe 
(2000, s 101) på vilken forskningsstrategi som valts. Exempelvis kopplas 
surveyundersökningar ofta samman med frågeformulär och experiment kopplas samman med 
observationer (ibid.). Denscombe (2000, s 102-104) anser att metoderna helst bör kombineras 
för att få bästa möjliga resultat. På så sätt kan forskaren reducera de brister som varje metod 
medför och på så sätt öka validiteten.  
 
Enligt Svenning (1996, s 81) kan kvalitativ data samlas på en rad olika sätt, där djupintervjuer 
anses var den främsta av mjukdatametoderna. Forskaren intervjuar ett fåtal personer kring 
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vissa givna punkter eller teman för att sedan kunna exemplifiera och därifrån dra mer eller 
mindre långtgående slutsatser. Svenning (1996, s 136) anser att en stor fördel med intervjuer 
är att forskaren kan använda långa och komplexa formulär, vilket är omöjligt vid 
enkätsammanhang. 
 
Svenning (1996, s 82) anser att en bandspelare är ett måste vid djupintervjuer eftersom det 
inte går att skriva ner intervjun samtidigt som den utförs. En person talar ungefär sju gånger 
snabbare än vad som går att skriva (ibid.). Trots att bandspelaren används är det viktigt att 
göra noter vid intervjutillfället, eftersom det är svårt att i efterhand komma ihåg alla idéer och 
personliga tankar som uppstod vid intervjun (ibid.). 
 
Denscombe (2000, s 134-136) ger exempel på tre sätt att genomföra forskningsintervjuer: 
strukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. 
Strukturerade intervjuer innebär att forskaren har en mycket stor kontroll över frågorna och 
svarens utformning (ibid.). Forskaren har i förväg gjort en lista med frågor och respondenten 
erbjuds en begränsad uppsättning av svarsalternativ (ibid.). Denscombe (2000, s 134) 
förklarar att den strukturerade intervjun ofta är associerad med surveyundersökningar där 
forskaren söker stora mängder data från en mängd respondenter. Ostrukturerade intervjuer 
används, enligt Denscombe (2000, s 135) för att komma åt respondentens tankar. Denna 
teknik ger respondenten möjlighet att använda sina egna ord för att beskriva komplexa frågor, 
vilket ger forskaren en möjlighet att göra nya upptäckter i sin forskning (ibid.). Denscombe 
(2000, s 135) anser att semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en lista med 
ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Ordningen på frågorna och svarens 
omfattning är av mindre betydelse så länge alla ämnen behandlas (ibid.). Svaren på frågorna 
ska vara öppna och respondenten ska ges möjlighet att utveckla sina svar (ibid.). 
 
Denscombe (2000, s 136-138) beskriver tre typer av intervjuer: personliga intervjuer, 
gruppintervjuer och fokusgrupper. Personliga intervjuer är den vanligaste typen av 
semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer (ibid.). Denscombe (2000, s 136) anser att 
personliga intervjuer är enkla att arrangera eftersom endast två personer ska samordna sina 
kalendrar. Det är lättare att koppla svaren till den specifika personen, vilket kan vara svårare 
vid gruppintervjuer och fokusgrupper (ibid.). En gruppintervju beskriver Denscombe (2000, s 
136) som intervju med fyra till sex personer samtidigt. Här ges respondenterna möjlighet att 
diskutera frågorna, problemet kan dock vara att vissa personer inte ges möjlighet att framföra 
sina synpunkter och att flera personer talar samtidigt (ibid.). Denscombe (2000, s 137-138) 
anser att fokusgrupper är ett bra sätt att undersöka attityder i en grupp på sex till nio personer. 
Denna teknik används för att se på gruppens interaktion som informationskälla och inte varje 
medlems synpunkt (ibid.). 
 
För att samla in empirisk data som genomfördes nio personliga intervjuer som varade i cirka 
en och en halv timme vardera. Anledningen till att intervjuer användes var att en process 
skulle beskrivas, vilket antogs vara svårt att genomföra med hjälp av en enkät eller 
observationer. Den personliga intervjun användes som metod för att varje respondents svar 
var intressant, respondenterna saknar helt koppling till varandra och behöver inte diskutera 
frågorna med varandra. Intervjuerna genomfördes vid respondenternas arbetsplats och 
spelades in med en diktafon för att underlätta vid intervjutillfället och säkerställa att inga 
viktiga detaljer missades. Vid intervjutillfället gjordes även minnesanteckningar för att fånga 
vissa detaljer. Intervjuerna var semistrukturerade, vilket medförde att respondenterna fick 
berätta fritt utifrån de åtta grundfrågor som presenteras i intervjuguiden (bilaga B). 
Intervjuerna kompletterades med följdfrågor för att få ett mer utförligt svar från 

29 



 
Metod 

respondenterna. Då respondenterna gavs möjligheten att diskutera fritt hände det att vissa 
frågor redan besvarat och hoppades då över. Efter varje intervju kontrollerades att samtliga 
frågor besvarats för att svaren sedan skulle kunna jämföras.  

4.6 Urvalsförfarande 
Enligt Svenning (1996, s 103) finns det ingen anledning till att forskaren gör ett slumpmässigt 
urval i kvalitativa undersökningar. Kvantitativa undersökningar med syfte att generalisera 
kräver ett slumpmässigt urval, medan kvalitativa undersökningar med syfte att exemplifiera 
oftast har ett selektivt urval av studieobjekt (ibid.). Vid fallstudier anser Svenning (1996, s 
104) att forskaren ofta väljer ut sina fall efter vissa kvaliteter.  
 
I denna undersökning skulle respondenter väljas ut från en databas bestående av 2000 
potentiella kunder. Urvalet var selektivt och avgränsades till kunder som haft tillräckligt stort 
intresse för att låta JM presentera sina lokaler vid ett personligt möte. Dessa ansågs vara 
någorlunda villiga till att omlokalisera sitt företag. Urvalet skedde tillsammans med Lars-Olof 
Höglund och Jan Jansson vid JM Fastighetsutveckling. Kunderna delades upp i de tre 
nedanstående grupperna. 
 

1. Företag som valt att hyra lokaler i Frösunda Park hus ett. 
2. Potentiella kunder som har bytt lokaler, men inte valde Frösunda park hus ett. 
3. Potentiella kunder som valt att stanna kvar i befintliga lokaler. 

 
Ur varje grupp valdes tre företag ut, där JM:s representanter tillhandahöll kontaktuppgifter till 
de personer som de varit i kontakt med inom respektive företag. De tre grupperna valdes i 
förhoppning om att påvisa skillnader mellan grupperna och eventuella likheter inom 
grupperna. Varje kundföretag representerade ett fall i undersökningens analysskede.  
 
Urvalet i den grupp som valt att hyra lokaler i Frösunda Park skulle göras från de fyra företag 
som hade skrivit på ett hyreskontrakt vid undersökningstillfället. Den flyttansvarige i ett av 
företagen hade inte möjlighet att genomföra en personlig intervju, vilket medförde att endast 
tre företag återstod.   Företagen i den första gruppen blev således Tibnor, Amgen Sverige och 
Bayer.  
 
Till den grupp som omlokaliserat, men inte valt Frösunda Park, avgränsades urvalet 
automatiskt från de totalt 2000 företagen till ett hundratal. Av dessa företag valdes de företag 
som JM träffat på ett lunchmöte, och ur denna grupp valdes sedan företagen ut slumpmässigt. 
Vissa av de utvalda respondenterna kunde dock inte medverka i undersökningen, vilket 
medförde att nya respondenter valdes ut. De slutgiltiga företagen i denna grupp blev Nutek, 
Merck Serono och Relacom. 
 
Den sista gruppen bestod av företag som valt att stanna kvar i sina lokaler. Det var majoriteten 
av de 2000 företagen, och det huvudsakliga urvalet utgjordes därför av att företagen skulle ha 
visat så pass stort intresse av att byta lokaler att de ville träffas för ett möte med JM. Urvalet 
genomfördes sedan slumpvis och då vissa respondenter tackat nej till en intervju resulterade 
urvalsprocessen i följande urval: Fujitsu Siemens Computers/Fujitsu Siemens Service, 
Honeywell och VWR international.  
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4.7 Analysmetod 
Dataanalys handlar om att undersöka, kategorisera, ställa upp i tabell eller placera resultatet i 
förutbestämda kategorier (Yin, 1994, s 102). I kvalitativa studier börjar analysen redan 
tidigare i forskningsprocessen, då forskaren börjar urskilja mönster i sina data, vilket 
Svenning (1996, s 151) kallas för öppen kodning. Han anser att kodning är viktigt för både 
kvalitativa och kvantitativa studier vilket innebär att forskaren sätter etiketter och 
begreppskategorier. Forskaren går utifrån den öppna kodningen till det som Svenning (1996, s 
151) kallar axiell kodning. Den axiella kodningen innebär att forskaren på ett organiserat sätt 
upprättar begrepp och koder för att sedan identifiera länkar mellan begreppen (ibid.). 
Avslutningsvis genomförs en selektiv kodning då forskaren selektivt letar efter fall som 
stödjer det som framkommit vid tidigare kodning. Om forskaren gör flera fallstudier kan detta 
leda till vissa generaliserande slutsatser, en analytisk generalisering (Yin, 1994, s 10). Enligt 
Yin (1994, s 103) kan undersökaren analysera det empiriska materialet genom att skapa en 
matris med olika kategorier för att kunna se vad som passar in på de olika kategorierna. I 
denna undersökning användes en matris för att kunna sätta begrepp och etiketter på 
beslutsprocessens olika steg och påverkansfaktorer.  
 
Vid analys av empirin användes en cross-case-analys som enligt Huberman och Miles (2002, 
s 17-19) kan användas på tre olika sätt. Det första sättet som författarna beskriver är att 
forskaren försöker hitta likheter inom varje fall och sedan göra en jämförelse mellan de olika 
fallen för att hitta olikheterna mellan fallen. På så sätt går det att se vad som är utmärkande för 
varje fall och vad som skiljer dem åt. Det andra sättet som Huberman och Miles (2002, s 17-
19) beskriver är att forskaren inom varje fall hittar likheterna, parar ihop fallen två och två och 
sedan gör en jämförelse mellan paren för att se på skillnaden mellan fallen. Genom att hela 
tiden göra jämförelse mellan fallen anser författarna att forskaren kan komma på nya sätt att 
se på empirin. Denna process kan dock bli tidsödande om forskaren har flertalet fall (ibid.). 
Det tredje sättet som Huberman och Miles (2002, s 17-19) beskriver är att dela upp empirin i 
varje undersökningsenhet och låta olika forskare undersöka data beroende på dess karaktär. 
Exempelvis kan alla observationsdata undersökas av en forskare medan en annan forskare 
undersöker svaren på frågeformuläret för att utvärdera svarens relevans för undersökningen 
(ibid.). I denna undersökning användes det första av sätten som författarna presenterat, för att 
kunna se på likheter och skillnader mellan fallen, samt de tre grupper som fallen delats upp i.  

4.8 Metodproblem 
Trots att fallstudien ofta används för att samla in empirisk data föraktar många forskare denna 
strategi av tre anledningar (Yin, 1994, s 9). Den främsta orsaken är att den som undersöker 
har möjlighet att påverka resultaten genom att vara slarvig eller ha egna åsikter om det som 
ska undersökas (ibid.). Det andra problemet med fallstudien är att det inte går att dra generella 
slutsatser i form av numerisk frekvens, statistisk generalisering (Yin, 1994, s 10). I de 
undersökningar då forskaren gör flera fallstudier kan detta inte ses som ett representativt urval 
men kan dock användas för att utveckla och generalisera teorier, analytisk generalisering 
(ibid.).    Det tredje problemet är, enligt Yin (1994, s 10), att det tar lång tid och att fallstudien 
kan resultera i ett massivt oläsbart dokument. 

4.8.1 Validitet 
Validitet definierar Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s 38) som ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som avses att mätas. Forskarna skiljer mellan inre och yttre validitet. I 
denna undersökning handlar den inre validiteten om hur väl intervjufrågorna överensstämmer 
med det som skulle studeras i undersökningen. Enligt Yin (1994, s 33) kan validiteten ökas 
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genom att forskaren redan i operationaliseringen säkerställer att frågorna mäts på ett sådant 
sätt att syftet besvaras. I denna undersökning operationaliserades referensramens olika delar 
tillsammans med forskningsfrågorna för att säkerställa att rätt saker mättes i undersökningen.  
 
Den yttre validiteten avser valet av studieobjekt för att besvara det som ska studeras i 
undersökningen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s 38). Ett problem med fallstudien är 
att välja respondenter och fallstudier med få respondenter har ett stort krav på urvalet. Ett 
felaktigt val av respondent kan ge en felaktig bild av den tänkta studien (ibid.). Enligt Yin 
(1994, s 36) anses en enstaka fallstudie ge en sämre yttre validitet än surveyundersökning, på 
grund av att fallstudien inte baseras på ett representativt urval. För att fallstudien skall kunna 
ge generaliserade slutsatser bör den användas tillsammans med andra fallstudier (ibid.). Den 
yttre validiteten kan då säkras genom att forskaren upprättar en mall för hantering av data så 
att resultaten från ett fall kan jämföras med andra fall (Yin, 1994, s 33). I denna undersökning 
jämfördes flera fall för att kunna genomföra en analytisk generalisering och ändå få en relativt 
hög yttre validitet. De tre grupperna som urvalet baserades på användes för att säkerställa att 
respondenterna inte agerade utifrån samma preferenser och på så sätt antogs validiteten öka. 

4.8.2 Reliabilitet 
Svenning (1996, s 64) beskriver reliabilitet som resultatens tillförlitlighet. Han menar att om 
inte populationen förändras ska resultaten bli desamma om en forskare gör om 
undersökningen. Reliabiliteten beskrivs av Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s 40) som 
ett mätinstruments möjlighet att ge tillförlitliga och stabila utslag. För att skapa stabila utslag 
är det viktigt att respondenten uppfattar frågorna på rätt sätt. Användningen av 
semistrukturerade intervjuer innebar att reliabiliteten minskade eftersom frågorna inte ställdes 
i samma ordning till samtliga respondenter. Vidare innebar semistrukturerade frågor en 
minskning av reliabiliteten då de direkt ställda frågorna kunde skilja sig mellan 
respondenterna beroende på hur denne svarat på tidigare frågor. I ett försök att erhålla en 
högre reliabilitet vid intervjutillfället återfraserades svaren så att respondenten fick möjlighet 
att korrigera eventuella fel eller ge tilläggsinformation på det lämnade svaret. Reliabiliteten 
antogs öka genom att intervjuguiden bifogades i rapporten med tilläggsfrågorna inkluderade, 
vilket skulle underlätta om undersökningen skulle upprepas. Enligt Yin (1994 s 36-37) kan 
reliabilitet ökas genom att forskaren dokumenterar väl och visar hur datainsamlingen går att 
efterlikna.
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5 Empiri 
Resultatet från de nio intervjuerna presenteras i detta kapitel. Intervjuerna har sammanställts 
efter beslutsprocessen för att lättare kunna beskriva hur och när olika faktorer påverkar 
under processens gång.  

5.1 Fall 1 – Tibnor 
 
Respondent: Leif Swärd 
Företag: Tibnor AB  
Befattning: Fastighetschef (FC) 
Roll vid lokalbytet: Köpa, sälja, hyra & hyra ut lokaler. 
Resultat av processen: Valde Frösunda Park 
 
Tibnorkoncernen är Nordens ledande företag inom stål- och metallhandel. Företaget är en 
del av verkstads-, process- och byggindustrins distribution av stål, rostfritt, metaller och 
byggstål. Tibnor är representerat med försäljnings-, lager-, produktions- och 
distributionsenheter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen och Lettland. Företaget har 
cirka 800 anställda i Sverige och är ett dotterbolag till Svenskt Stål AB (SSAB), som äger 
Tibnor till 85 procent. Resterande 15 procent ägs av Outokumpu Stainless AB. 
 

Behov 
Normalt sett börjar flyttprocessen för Tibnor i samband med att hyreskontraktet går ut. 
Fastighetschefen (FC) hade redan vid förlängningen av det gamla kontraktet 1999, varit 
intresserad av att flytta huvudkontoret från södra till norra sidan om Stockholm. Han var då 
och tittade i Frösunda där JM byggde sitt huvudkontor, men ville vänta och se om området 
skulle bli så bra som han då trodde. Tanken var att Tibnor skulle flytta till norra sidan när 
kontraktet gick ut. Tibnors VD fanns med på inbjudningslistan till det första eventet för 
Frösunda Park, han närvarade dock ej, men efter eventet skickades information ut till honom i 
form av en folder och ett brev. VD:n vidarebefordrade det till FC som ringde till Exponent 
Hyres och Fastighetskonsult3 (Exponent) för att få information, och de bokade då ett möte 
med FC. Han började också leta andra lokaler för att få en bild av utbudet på marknaden. 
 
Omlokaliseringsbehovet identifierades av FC och företagsledningen, trots att flyttbehovet inte 
var särskilt stort vid tillfället. De hade efter en organisationsförändring minskat antalet 
anställda vid huvudkontoret från 130 till 90 och kunde vid flytt till yteffektiva lokaler gå från 
3000 kvm till 1700 kvm. Lokalerna de hade var för stora och dåvarande hyresvärden ville inte 
minska ytorna, vilket ledde till att de började leta efter andra lokaler. 

Krav 
De största kraven var bra pris, goda kommunikationer och rätt yta. De ville ha kontoret på 
norra sidan av Stockholm i och med att viss verksamhet skulle flytta från Stockholm. 
Organisationsförändringen ledde till mer internt resande, vilket gjorde att resvägarna blev 
viktigare än tidigare. Tibnor ville ha en lokal nära E4 för enkel transport till och från Arlanda. 
Företaget har mycket verksamhet väster om Stockholm, vilket också gör närhet till E18 

                                                 
3 Exponent och CB Richard Ellis anlitades av JM för att hitta lämpliga hyresgäster till Frösunda Park. 
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önskvärt. Dessa krav kunde uppfyllas i Frösunda, men de såg vissa nackdelar med 
kollektivtrafiken i området, vilket i sin tur ställde högre krav på parkeringsmöjligheter. 
Utbudet i området är en viktigt men inte en avgörande faktor för Tibnor. Det bör finnas ett 
utbud av restauranger och gym i området, samt tillgång till bank och post. Det är också 
trevligt med natur så att anställda kan promenera på lunchen. I detta fall är Brunnsviken, intill 
Frösunda Park, det bästa FC kan tänka sig. Ur personalens perspektiv hade det varit bra att 
lokalisera sig på södra sidan av Stockholm eftersom många bosatt sig runt arbetsplatsen. 
 
Tibnor hade inga direkta krav på att ha branschkollegor, konkurrenter eller kunder i närheten 
av huvudkontoret, de ska vara nära själva verksamheten. Det hade heller inga unika krav på 
lokalen, utan skulle ha vanliga moderna kontorslokaler. Lokalerna skulle däremot vara 
flexibla eftersom huvudkontorets anställda ska minska till 70 personer inom några år. FC 
hoppas då på att kunna stycka av lokalen och hyra ut den yta som inte behövs. De önskade 
hyra endast ett våningsplan eftersom FC anser att det behövs mindre ytor än om de skulle ha 
ett kontor uppdelat i flera plan. De hade också ett önskemål om att sitta högt upp, något som 
begränsade sökandet till höga fastigheter. När det gäller de krav Tibnor hade uppfyllde 
Frösunda Park alla kraven. När det gäller byggnadstekniska faktorer räknade FC med att det 
skulle fungera i den nya fastigheten och frågade därför inte om elementära saker som luft, 
värme, kyla, ljus eller störande ljud. Om det inte fungerar får fastighetsägaren åtgärda felen. 

Leta lokal  
FC började söka lokaler med bil norr om Stockholm och kontaktade fastighetsägaren då han 
såg att det fanns lediga lokaler. Han hade ingen formell kravspecifikation för lokalerna, men 
efterfrågade lokaler enligt ovanstående beskrivning. FC anser att det är viktigt att 
fastighetsägarna har banderoller och skyltar på de platser där de har lediga lokaler. Han har 
inte letat i tidningar eller på Internet, utan åkte runt med bil i intressanta områden. Han 
bokade däremot in möten med fastighetsägare och var på visningar av lokaler. Det personliga 
mötet med JM var bra, samt kontakten med Exponent. Respondenten fick ingen visning i 
detta skede eftersom lokalerna inte var byggda. Han fick däremot mer kunskap om projektet 
och området, här skaffade sig respondenten också uppfattningen om att det var ett bra 
alternativ för Tibnor. FC använde inga konsulter för att söka lokaler, trots att många ringde 
och erbjöd sina tjänster. Han ansåg att han klarade av det på egen hand. 
 
Den första gallringen gjordes av FC. I detta skede hade respondenten fått offert på 7-8 
intressanta lokaler och gjorde därmed en ekonomisk analys. Frösunda Park var varken dyrast 
eller billigast och FC var tvungen att ta in andra parametrar i sin utvärdering. Han gjorde i 
detta skede en bedömning av resvägar för anställda och externa besökare. FC var då inne på 
JM:s hemsida för att få mer information om området och kommunikationerna. Han tycker att 
JM har varit bra på att informera om området och är nöjd med informationen på hemsidan. 
Respondenten började redan här att föredra Frösunda Park före de andra alternativen. 

Utvärdering  
De mest intressanta alternativen presenterades för företagsledningen som fick säga vad de 
tyckte om lokalerna. De fastnade gemensamt för Frösunda Park och var övertygande om att 
det skulle vara det mest fördelaktiga alternativet om man tar in andra faktorer, förutom priset. 
Efter att FC sett projektet blev han mer vaken och såg annonseringen. Det JM annonserade 
var i huvudsak skyltläget och utsikt över Brunnsviken. Han kommer dock inte ihåg i vilka 
medier han sett annonseringen. Närheten till E4 medförde ett bra skyltläge, vilket var en 
positiv faktor som inte var ett direkt krav från början, men som verkade till Frösunda Parks 
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fördel. Ledningen fattade beslutet om att välja Frösunda Park utifrån ritningar och den offert 
som JM lämnat. Eftersom huset inte var klart var de tvungna att fatta beslutet på papperet. JM 
skickade även ut material, men det var efter det interna beslutet om att välja Frösunda Park. I 
ett sådant skede ger utskick och annonsering mer positiv eller negativ information enligt FC. I 
detta fall var det positiv information som stärkte uppfattning om att de gjort rätt val. Hade det 
kommit fram negativ information kanske Tibnor valt ett annat alternativ. 

Hyreskontrakt  
Därefter skrevs kontraktet och Tibnor köpte JM:s offert som den var. FC tror att det inte gått 
att få lägre hyra och skrev kontrakt på 10 år i tron om att marknadshyrorna kommer att stiga 
för området. Befogenhet att skriva kontraktet hade VD och styrelse, men med fullmakt från 
VD fick FC skriva på avtalet. Efter kontraktet skrivits var respondenten på eventet ”Lögn i 
Helvetet”, vilket han uppskattade. JM:s förmåga att göra kompromisser har varit bra i stor 
sett. Men Tibnor blev inslussade i JM:s tidplan och de krävde beslut efter hur byggprocessen 
såg ut, vilket FC inte tyckte om. Han ville ta beslut efter sin egen tidplan och ville ta så sena 
beslut som möjligt utan att förhindra JM:s arbete. JM hade en byggprocess som skulle vara så 
lönsam som möjligt och det hade FC viss förståelse för, men anser att JM måste ha förståelse 
för kunden också. Han vet inte om det blev en kompromiss, men JM fick besked från Tibnor 
när FC ville ge besked och inte före det. Tibnor ändrade sig sedan angående anpassningen 
vilket respondenten tror stört JM, men läget förändrades under tidens gång. Personalen ville 
ha rum istället för den öppna planlösning som FC och ledningen beslutat. Respondenten ville 
ha flexibla lokaler, men detta ändrades och Tibnor fick betala för ändringarna. FC anser att 
kontakten fungerat bra med JM under hela processen, att han fått snabba besked och att JM:s 
personal har varit lätt att få kontakt med. 
 
Tabell 10 Tibnors flyttprocess och olika faktorers påverkan. 

Process Personer Marknads- 
kommunikation 

Andra Faktorer Responsnivå 

Behov uppstår FC & 
ledning 

Brev & Folder Kontrakt går ut, bra lokaler är 
tillgängliga, 

organisationsförändring, 
hyresvärden 

Medveten  

Sökande med bil FC Skyltar och 
banderoller 

Geografiskt läge  

Insamling av alternativ FC Telefonsamtal och 
möten, bra 

kontaktpersoner 

 Kunskap, band 
 

Första gallringen FC  Prisnivå, kommunikationer, 
område, yta 

Föredrog 

Utvärdering FC & 
ledning  

Offerten 
Hemsidan 

Annonsering 

Prisnivå, kommunikationer, 
närservice, restauranger, gym, 

natur, modena lokaler, 
flexibelt, ett plan, högt upp, 

resvägar, skyltläget 

Övertygade 

Beslut Ledning Annonsering Samma som vid utvärdering  
Kontraktsskrivande FC fullmakt 

från VD 
Hyreskontraktet 

 
Konjunktur Köp 

Hyresgästanpassning Ledning, FC 
& personal 

Flexibel hyresvärd, 
kontaktpersoner 

Egen tidplan, personalen  

Hyresgästrelation  Event    
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5.2 Fall 2 – Amgen 
 
Respondent: Anders Öhman 
Företag: Amgen AB 
Befattning: Finanschef (CFO) 
Roll vid lokalbyte: Även ansvarig för administration och därav också fastigheter. 
Resultat av processen: Valde Frösunda Park 
 
Amgen är ett världsledande bioteknologiskt läkemedelsföretag som är verksamt i 39 länder.  
Företaget utvecklar nya produkter baserade på DNA-teknik och molekylärbiologi. Amgen 
grundades 1980 i Kalifornien, USA, och hade 2006 en totalomsättning på 14 miljarder 
dollar inom koncernen. Den svenska delen av Amgen har cirka 60 anställda.  
 

Behov 
Amgen AB är den del av Amgen International som inte ligger i USA. Finanschefen (CFO) 
beskriver att amerikanska bolag ofta har centrala fastighetsavdelningar för att etablera nya 
kontor. Amgen hade tidigare sitt Sverigekontor och huvudkontor för Norden i DN-skrapan på 
Kungsholmen. Behovet för omlokaliseringen uppstod lokalt i Sverige av två anledningar. I 
Amgen AB hade en ny VD tillsatts som såg på verksamheten med nya ögon och ville förändra 
den. Men den största anledningen var framförallt att Amgen växer och de hade behov av en 
till våning i DN-skrapan. De satt på fyra våningar och ännu en våning hade inte varit effektivt 
enligt CFO. Det hade krävts investeringar för att stanna kvar i dåvarande lokaler eftersom de 
inte uppfyller Amgens standard gällande säkerhet och nätverk. I detta skede beslutade 
ledningen att undersöka vilka flyttmöjligheter som fanns. Om de skulle stanna kvar i 
lokalerna fanns en risk att de skulle ”investera fast sig”, enligt CFO. Han hade som uppgift att 
upprätta ett ”Business Case” för vad de trodde om utvecklingen fem år framåt. De trodde på 
fortsatt tillväxt, vilket skapade ett behov av att byta lokaler eftersom de redan satt för trångt. 
Det var upp till CFO att bevisa att resultatet för de kommande fem åren skulle kunna bära 
flyttkostnaderna.  

Krav 
Vid en flytt skulle lokalerna uppfylla Amgens standard, eftersom fastighetsavdelningen i USA 
har vissa krav på lokalernas storlek, säkerhet och nätverk. Lokalerna ska även vara moderna 
och ge rätt intryck om företaget med avseende på design och utformning. Lokala krav 
upprättades av ledningsgruppen, bestående av bland annat VD, CFO och personalchef. Det är 
viktigt för Amgen med ett modernt och flexibelt kontor. Det behöver inte vara helt nybyggt, 
men det får inte vara gammalt och ha fasta väggar. Det ville bara ha ett våningsplan i det nya 
kontoret för att skapa en bättre dynamik mellan avdelningarna. 
 
Ett krav lokalt var att det skulle vara lätt att ta sig till lokalerna med kollektivtrafik och med 
bil. De har många bilburna i personalen, och hade ett krav på 45-50 parkeringsplatser i 
anslutning till kontoret. Amgen skulle gärna vara kvar på Kungsholmen, och det gjordes en 
plottning av de anställdas resvägar där Kungsholmen gav de kortaste resorna i genomsnitt. I 
annat fall ville de norr om Stockholm, men lokalerna fick inte vara längre ut än Järva krog. De 
ansåg att det var svårt att hitta 2000 kvm på ett plan inne i centrala Stockholm, vilket 
medförde att Stockholm city inte var aktuellt som område. Ett lokalprogram upprättades med 
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behoven med avseende på yta, konferensrum, förråd, pentry, pausytor, förvaring, antal öppna 
arbetsplatser och antal kontor.  

Leta lokal 
När Amgen skulle börja leta lokaler anlitades CB Richard Ellis4 (CBRE) som är Amgens 
kontakt i Europa för att söka lokaler. De fick uppdraget att söka i vissa områden som 
presenterats i kravspecifikationen. CBRE gjorde en bruttolista på 25-30 lokaler, sedan 
grupperades dessa beroende på första, andra och tredje prioritetens område. Amgen ville inte 
sitta i vissa områden eller i gamla 70-talslokaler och gjorde en första gallring, vilken lämnade 
11 kvarstående alternativ. De besökte 9 av dessa alternativ eftersom två ströks på grund av 
tidsbrist. CFO visste att JM byggde i området redan före han blev kontaktad, eftersom han sett 
byggskyltarna från E4. CFO deltog inte aktivt i sökandet eftersom CBRE anlitats för att söka 
lokaler åt Amgen. Alla som ringde hänvisades dessutom till CBRE. Han har ändå sett 
annonser i City mark, Lediga lokaler och Lokalnytt. CFO har däremot inte läst 
företagsannonser i Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter, utan läser i så fall Dagens 
Industri. Han fick även utskick från JM innan de fick kontakt med varandra. Informationen 
var då inriktad mot området för att få kunder intresserade. Han saknade däremot information 
om kommunikationer för icke bilburen personal i materialet. 
 
Amgen träffade JM på ett lunchmöte där de fick en professionell och bra presentation av 
Frösunda Park. Mötet ägde rum på JM:s huvudkontor och Amgen fick information om huset 
och planerna för området. Efter presentationen började CFO att föredra Frösunda Park. 
Fastigheten uppnådde alla kriterier som Amgen hade för lokalerna. De hade kanske velat ha 
något större lokaler och hade kunnat ta de två översta planen. De skulle då hyra ut det översta 
planet i andra hand under fem år, men Tibnor hade tyvärr redan hyrt plan fyra. CFO blev 
inbjuden till det andra eventet men hade inte tid att närvara. Han uppskattade trots detta att 
han fått inbjudan. 

Utvärdering 
Amgen gick vidare med 5 alternativ där offerter samlades in för att presentera dem som 
alternativ i det Business Case som skickades till USA. Alternativen jämfördes med kostnaden 
för att stanna kvar i dåvarande lokaler. I sitt Business Case rekommenderade CFO Frösunda 
Park som förstahandsval och lokaler i SAS Business Park som ett andrahandsalternativ med 
mindre valmöjligheter. De insåg att två av de andra alternativen inte skulle fungera och då en 
annan lokal hyrdes ut var de övertygade om att Frösunda Park var det bästa alternativet.  
 
Karolinska institutet är Amgens största kund och att Frösunda Park låg nära kunden var en 
fördel, men inte direkt avgörande. Att huset ligger vid E4 medför att varumärket exponeras, 
vilket var en stor fördel i utvärderingen.  I övrigt ansåg Amgen att det var flexibla, ljusa, 
moderna, anpassningsbara lokaler. Nackdelen men Frösunda var dåliga kommunikationer för 
personer som reser med kollektivtrafiken. CFO var även lite orolig för utbudet av 
lunchrestauranger i området men tror att det ska bli bättre med tiden. Han hade även lite 
funderingar om vad som kommer att hända med fastigheten när Vasakronan tar över, 
exempelvis hur det blir med godshantering. 
 

                                                 
4 CB Richard Ellis arbetar inte bara för fastighetsägare som söker hyresgäster, utan arbetar även för hyresgäster 
som söker lokaler. 
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När Amgen i Sverige beslutat om att välja Frösunda Park skulle beslutet gå vidare för 
godkännande hos Amgen Europa North för att sedan godkännas av Amgen International. I 
och med att flytten kostade över 5 miljoner dollar i investeringar och fem årshyror skulle 
beslutet till USA för godkännande. CFO var projektägare fram till godkännandet från USA, 
sedan gick projektet över till den centrala fastighetsavdelningen i Holland. Det var ingenjörer 
i Holland som förhandlade om utformningen av lokalerna tillsammans med CBRE.  De hade 
viss kontakt med CFO som hade möjlighet att påverka vissa delar så länge det uppfyllde 
Amgens standard. I detta skede kunde även personalen påverka genom en tillsatt flyttgrupp 
som fick välja färger och till viss del utformningen av lokalerna. CFO besökte här JM:s 
visningskontor med flyttgruppen, vilket gav en bra bild av lokalerna. 

Hyreskontrakt  
Under den tid som avtalet förhandlades skulle CFO få sitt Business Case godkänt. Det drog ut 
på tiden och det blev 24 utkast innan det blev godkänt. De skulle vara klara till den sista juni, 
på grund av uppsägning av dåvarande lokaler, annars skulle kontraktet förlängas med 3 år. 
Business caset godkännandes på natten den 28:e juni. Kontraktet med JM skrevs morgonen 
efter och det gamla kontraktet sades upp den sista juni. Kontraktet kunde tecknas av företagets 
VD rent juridiskt, men inte internt. Hans chef, Vice President Amgen Europa North, skulle 
godkänna kontraktet, samt personer i den internationella organisationen. VD:n för Amgen 
Sverige behövde totalt 9 underskrifter för att få tillstånd att med fullmakt underteckna avtalet.  
 
Respondenten anser att kontakten med JM:s personal har fungerat bra. Det har inte funnits 
några direkta problem, de har alltid svarat och återkommit med besked. Han tror dock att JM 
hade lite problem med att Amgen hade långa beslutsvägar. CFO tycker att JM håller lite för 
hårt på sin standard och att det kan vara svårt att få igenom saker som inte följer detta. Amgen 
ville själv utforma toaletterna men här var JM hårda och de fick inte välja kakel eller vitvaror. 
På det stora hela är Amgen väldigt nöjd med JM. Anpassningen efter inflyttning har fungerat 
bra och JM har ordnat allt när Amgen ringt. Det har varit några mindre fel med varmvatten 
och intrimning av kyla men CFO har då skickat e-post till JM med felen som då blivit 
åtgärdade. Respondenten anser att godsmottagningen inte är optimal i fastigheten. Det är svårt 
att ta sig in med Europapall till källarförrådet på grund av alla trösklar. Han tycker även att 
det borde finnas dusch och omklädning i källaren.  
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Tabell 11 Amgens flyttprocess och olika faktorers påverkan. 
Process Personer Marknads- 

kommunikation 
Andra Faktorer Responsnivå 

Behov uppstår Ledning Amgen 
Europa North 

Byggskyltar vid E4, 
annonsering 

Växande organisation, tror 
på fortsatt tillväxt, ny VD, 

lokaler uppfyllde inte 
Amgen standard. 

Medveten 

Lokalprogram Amgen Sverige, 
International & 

USA 

 Yta, konferensrum, förråd, 
pentry, pausytor, förvaring 
antal öppna arbetsplatser 

och antal kontor 

 

Sökande av lokaler CBRE & Amgen 
Sverige 

Mäklarkontakter, 
visningar & möten 

Storlek, nätverk, säkerhet, 
modernt, flexibelt, ett 

våningsplan, parkering, läge, 
resvägar, tidsbrist 

Kunskap, 
Band, föredra 

Utvärdering Ledning Amgen 
Sverige, samt 

flyttgrupp 

Offerter, 
visningskontoret 

Närhet till kund, skylltläge Övertygade 

Beslut Amgen Sverige, 
International & 

USA 

 Pris, i förhållande till att 
stanna kvar, andra lokaler 

blev uthyrda 

 

Kontraktet CBRE, Amgen 
Sverige, 

International & 
USA 

Hyreskontraktet Business Caset Köpet 

Anpassning Amgen 
International, 

samt CFO 

JM:s kontaktpersoner  Flexibilitet  

Feedback  Åtgärda fel   
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5.3 Fall 3 - Bayer AB 
 
Respondent:  Silvia Claesson 
Företag: Bayer AB / Schering Nordic AB 
Befattning: VD assist Schering Nordic AB (VD-ass.) 
Roll vid lokalbytet: Hitta lämpliga lokaler åt Bayers huvudkontor i Sverige 
Resultat av processen: Valde Frösunda Park 
 
Bayerkoncernen har tre verksamhetsområden: Bayer Health Care, Bayer Crop Science och 
Bayer Material Science.  Verksamhetsområdena är självständiga enheter inom ramarna för 
koncernledningen riktlinjer, men har vart och ett sin egen ledning med ett globalt ansvar för 
affärsverksamheten. JM har varit i kontakt med Bayer Schering Pharma som har sitt 
globala huvudkontor i Tyskland och är en division inom Bayer Health Care. I hela världen 
har Bayer Schering Pharma cirka 40 000 medarbetare och genererade år 2006 en 
omsättning på 7,5 miljarder euro. 
 

Behov 
Flyttbehovet grundades i att Schering blev uppköpta av Bayer globalt och det beslutades att 
företagen skulle samlokaliseras i de länder där de är verksamma. Antingen skulle Schering 
flytta till Bayers lokaler eller tvärtom. I många länder var det så att kontoren inte räckte till för 
sammanslagningen. Bayer hade kontor i Göteborg, men det beslutades att det nya 
huvudkontoret för Bayer Pharma i Sverige skulle vara beläget i Stockholm.  

Krav 
VD-assistenten (VD-ass.) fick uppdraget att hitta lämpliga lokaler för det nya företaget och 
fick direktiv från den arbetsgrupp inom Bayer som satte direktiven för alla kontor i hela 
världen. Gruppen bestod av arkitekter och personal från marknadsavdelningen. Direktiven 
som VD-ass. fick var att lokalerna skulle ha ett bra skyltläge, de skulle vara lättillgängligt 
med bil eller kollektivtrafik. Det skulle vara en representativ byggnad med bra standard för att 
ge ett bra intryck av Bayer. Lokalerna skulle ligga norr om Stockholm mot Arlanda på grund 
av att de har många besökare som kommer med flyg. Bayer trodde i detta skede att de skulle 
behöva 5000 kvm, men med en yteffektiv lokal klarade de sig med 4000 kvm.  

Leta lokal  
VD-ass. börja söka lokaler genom att hon kontaktade de företag som Schering varit i kontakt 
med i den föregående flytten, det handlade om fem mäklare och fastighetsägare. Hon 
bläddrade i tidskrifterna Lediga lokaler och Lokalnytt. Hon fick även en City mark som hon 
inte läste. VD-ass. kommer inte ihåg om hon sett annonser och skyltar, men när hon såg 
objektet på mäklarsidan visste hon precis vad det var för fastighet. Om det var på grund av att 
hon åker förbi och har sett skyltar eller om hon sett annonser vet hon inte. Det fanns alltså en 
medvetenhet före hon besökte hemsidan. VD-ass. anser att hemsidan hade bra med 
information på ritningsnivå, bra presenterad infrastruktur och information om 
bussförbindelser. Hon hade i detta skede inte fått något utskick från JM, inte fått inbjudan till 
events eller blivit uppringd av mäklarna från JM. VD-ass. anser att mäklarna inte hade någon 
chans eftersom hon hittade Frösunda Park så pass tidigt i processen. När hon kontaktade JM 
bokade de tid för visning av lokalerna och hon fick se de tilltänkta lokalerna samt 
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visningslokalen. VD-ass. tyckte att lokalerna var fantastiska, med formen på fastigheten som 
gav ljusa lokaler. Hon blev positivt överraskad av kommunikationerna eftersom hon rest till 
visningen kommunalt. Hon tyckte att området var bra utbyggt trots att det var så pass nytt och 
att det fanns en bra blandning av kontor och bostäder, vilket gör att området inte blir helt dött 
efter kl. 16.00. Vid visningen fick VD-ass. kunskap och började redan här att föredra 
Frösunda Park som alternativ.  
 
Det fanns en hel del fastighetsägare som hade lediga lokaler, men urvalet blev relativt tunt 
eftersom de trodde att de behövde 5000 kvm. Hon började själv att besöka ett tjugotal objekt 
och valde bort alla utom fem. Dessa fem besöktes en andra gång tillsammans med VD:n för 
Schering. Här kunde VD:n sålla bort vissa på grund av att han ansåg att de inte kändes som 
Bayer. Dessa lokaler var inte nog moderna och krävde för mycket jobb. VD:n såg svårigheter 
i att ha dessa lokaler klara till den officiella sammanslagningen den 1 april 2007, eftersom de 
befann sig i november 2006 vid denna tidpunkt. Det återstod då tre lokaler som besöktes en 
tredje gång tillsammans med chefen för Bayer Norden. På visningen av Frösunda Park fick de 
se visningslokaler eftersom lokalerna inte var färdigbyggda. Det var väldigt givande eftersom 
det gick att skapa sig en uppfattning om hur det kunde bli. Bayer hade i detta skede tagit fram 
en lång lista på egna alternativ, men det visade sig att VD-ass. redan kände till alla objekt, 
förutom två som inte var intressanta.  

Utvärdering  
Frösunda Park var hela tiden favoriten bland de tre alternativen tack vare att JM kunde 
erbjuda ett nybyggt och fräscht hus. En viktig faktor var att JM kunde erbjuda en egen ingång 
till lokalerna, vilket var viktigt för Bayer.  Skyltläge och ljusa arbetsplatser var faktorer som 
också vägde till Frösunda Parks fördel, tillsammans med bra kommunikationer, närhet till 
natur, Arlanda, flygbussen, större väg, och hotell. De blev övertygade när de varit på visning 
med Nordenchefen och VD:n på Schering. Detta alternativ kändes så bra att de andra två 
alternativen, som inte alls var dåliga, försvann. De kände att de var tvungna att göra en till 
sökning för att hitta något som var lika bra som Frösunda Park. VD-ass. kände i detta skede 
som att de ”kunde fortsätta så hela livet”, för om två veckor ser marknaden annorlunda ut igen 
med nya alternativ. Det valde trots detta ut två alternativ, men de var inte lika bra och det 
fördröjde flytten. Det var bortkastad tid att söka vidare enligt respondenten. Det var främst 
VD:n för Bayer Norden som ville ha bra alternativ som plan B och det var han som tog 
initiativet till att undersöka de två andra alternativen. 

 
I detta skede försökte JM motivera Bayer genom att ordna med bygglov för Bayers logotyp på 
fasaden. VD:n för Bayer Norden, VD:n Schering och VD-ass. skojade på visningen om att det 
skulle passa bra med två stora Bayerlogotyper på terrasserna ut mot E4. Detta noterade JM:s 
representanter och sökte bygglov hos kommunen. Kontakten till JM har fungerat bra, de är 
oerhört bra med snabba och tydliga beslut. Det kändes, enligt respondenten, som att de 
arbetade tillsammans för att komma fram till ett kontrakt. Viljan och intresset fanns hos båda 
parter trots att JM visste att Bayer kunde hoppa av när som helst. JM hade möjligheten att 
vara klara till 1 april, men beslutsprocessen hos Bayer drog ut på det hela genom 
administration och regelverk. VD-ass. tycker att de blivit bra behandlade av JM trots att de 
inte varit branschkunniga. Det hände på vissa visningar att de blev dumförklarade av 
fastighetsägaren och dessa fastighetsägare valdes då bort. 
 
Det slutgiltiga beslutet om vilka lokaler som skulle väljas låg hos teamet inom Bayer som 
upprättat direktiven för lokaler över hela världen. De avgörande faktorerna för att de valde 
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Frösunda Park var en kombination av nybyggda fräscha lokaler med bra läge och egen 
ingång. 

Hyreskontrakt  
När Bayer beslutat att välja Frösunda Park gjorde JM ett kontraktsförslag och Schering hade 
en jurist som granskade kontraktet. Det skickades vidare till arbetsgruppen hos Bayer och det 
skedde en förhandling mellan tre parter: JM, Schering och Bayer. Kontraktet tecknades sedan 
av chefen för Bayer Norden. VD-ass. anser att JM var flexibla och gjorde kompromisser flera 
gånger under förhandlingen. Ett exempel är att Bayer skulle skriva på kontraktet till ett visst 
datum. Bayer hade dock inte möjligheten att besluta så pass snabbt eftersom beslutsfattarna i 
Berlin inte hade fått materialet än. JM gav Bayer möjligheten att skjuta på 
kontraktsskrivandet. När avtalet tecknats började hyresgästanpassningen från JM:s sida 
eftersom lokalen inte iordningställts innan avtalet var tecknat. 
 
Tabell 12 Bayers flyttprocess och olika faktorers påverkan. 

Process Personer Marknads- 
kommunikation 

Andra Faktorer Responsnivå 

Beslut om 
samlokalisering 

Bayer globalt Skyltar & 
Annonsering 

Organisationsförändring, för litet 
kontor i Stockholm 

Medvetenhet 

Upprätta krav Arbetsgruppen  Skyltläge, lättillgängligt, 
representativt, läge, storlek 

 

Leta lokaler VD-ass. Annonsering, mäklar 
hemsidor, JM:s 

hemsida 

Tidigare kontakter Kunskap, band 

Visning 1 VD-ass. Kontaktpersoner, 
visningskontor 

Ljusa lokaler, kommunikationer, 
området 

Föredra  

Visning 2 VD Schering & 
VD-ass. 

Kontaktpersoner, 
visningskontor 

Moderna lokaler, Bayer känsla, 
tid för inflyttning 

 

Visning 3 VD Bayer Norden, 
VD Schering & 

VD-ass. 

Kontaktpersoner, 
visningskontor 

 Övertygade 

Utvärdering VD Bayer Norden, 
VD Schering & 

VD-ass. 

Bygglov logotyper, 
snabba beslut 

Egen ingång, ljusa arbetsplatser, 
skyltläge, natur, 

kommunikationer, Arlanda, 
Hotell 

 

Fler lokaler VD Bayer Norden    
Beslut VD Bayer Norden, 

VD Schering, 
arbetsgruppen 

Flexibilitet Hyra  

Kontrakt VD Bayer Norden, 
Jurist Schering, 
arbetsgruppen 

Kontraktet  Köp 

Anpassning VD-ass.    
 
 
 

42 



 
Empiri 

5.4 Fall 4 – Nutek 
 
Respondent: Torkel Hanson 
Företag: Nutek 
Befattning: Konsult WSP Management 
Roll vid lokalbytet: Leta, välja ut lokaler och utvärdera lokaler för Nutek.  
Resultat av processen: Valde att flytta till andra lokaler 
 
Nutek är verket för näringslivsutveckling i Sverige och är en statlig verksamhet. Verket har 
cirka 190 anställda och har som uppgift att stärka svenskt näringsliv. Nutek ska bidra till att 
fler nya företag skapas, att fler företag växer och att det skapas starka regioner i Sverige. 
Detta arbete skall bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt och ett välstånd i hela landet. 
 

Behov 
Nutek såg ett behov av att byta lokaler eftersom deras nuvarande tekniska standard var dålig 
med avseende på kyla och värme. Lokalerna var även för stora på grund av en 
organisationsförändring. Statlig och offentlig verksamhet har idag hög förändringstakt. Många 
statliga verksamheter läggs ner och nya verksamheter startar. Det gör det svårt att hantera 
lokalfrågor. I detta fall klövs myndigheten Nutek i två delar och en ny myndighet vid namn 
Vinnova bildades inne i Stockholm city. Det gäller att ha en kortsiktig strategi med korta 
hyreskontrakt, fem år kan vara för långt för en statlig verksamhet. Dåvarande lokaler passade 
inte organisationens nya sätt att arbeta och de önskade öppna lokaler. Nutek var nöjda med 
det läge de hade i Liljeholmen, men lokalerna var dåliga. Konsulten kontaktades av Nuteks 
ledning för att hitta lämpliga lokaler åt företaget. 

Krav 
Nutek sammanställde en rad kriterier för lokalerna med avseende på storlek, utformning och 
teknisk kvalitet. Dessa kriterier hade samlats in före konsulten kom in i bilden och hade 
diskuterats fram under en lång tid i ledningen, där IT-chef och servicefunktionen, som sköter 
kontorsservice, var delaktiga. Lokalerna skulle vara ungefär 4000 kvm stora och det fanns ett 
önskemål om att lokalerna skulle ligga söder om Stockholm city. Många myndigheter vill 
sitta centralt, nära regeringskansliet, eftersom generaldirektörerna tidigare satt på 
regeringskansliet. Det finns nätverk av personer som vill vara nära varandra. Det ligger i deras 
kultur att inte vilja sitta i förort. Konsulten tror att Nutek hade sök sig in till city om 
konjunkturen sett annorlunda ut, det var nämligen många myndigheter som flyttade till 
centrala lägen under tidigt 90-tal då hyrorna var lägre. Konsulten sammanställde ett 
lokalprogram utifrån de kriterier han fick och skickade ut denna till fastighetsägare och 
mäklare. På grund av förändringstakten inom organisationen krävdes flexibla lokaler. 

Leta lokal 
Fastighetsägarna fick chansen att svara på lokalprogrammet och konsulten fick in 30-40 
förslag på lokaler. Dessa sållades successivt bort av konsulten och den administrativa 
direktören som hade fått uppdraget att leda flytten. De ville inte titta på 30-40 lokaler och 
besökte därför bara 5-6 alternativ. Detta urval gjordes baserat på de förslag som 
fastighetsägarna skickat. Avgörande faktorer var läge och uppgifter från fastighetsägare, samt 
konsultens bedömningar. De ville helst sitta på Stockholms södra sida, men ville inte binda 
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sig helt och tittade på andra områden också, bland annat Kista och Frösunda. Läget fick dock 
sedan en avgörande roll i utvärderingarna. För personalen var det viktigast var lokalen låg och 
inte så viktigt hur lokalerna såg ut. Resor till och från jobbet var viktigast, där norr eller söder 
om city fick en betydande roll. 
 
Konsulten tror att han skickade en förfrågan till JM och att de återkom med ett förslag, där ett 
lunchmöte bokades in för att diskutera förslaget. Konsulten anser att den personliga kontakten 
var bra. Men ett problem med Nutek är att de inte kan vara med på lunchmöten eftersom detta 
kan ses som muta. Statliga och kommunala verksamheter kan inte ta emot presenter och 
representation. Konsulterna får heller inte göra det för denna typ av uppdragsgivare. En lunch 
är gränsfallet för konsulten och detta måste fastighetsägaren vara medveten om. Konsulten 
blev inbjuden på eventet, men gick inte, utan processen sköttes helt formellt. Han visste inte 
så mycket om projektet innan mötet och visste inte att det skulle byggas så pass mycket i 
området. Han fick material på lunchmötet, samt en informationsbroschyr utskickad i ett 
senare skede. När konsulten söker lokaler använder han aldrig Internet eller tidningar, utan 
kontaktar istället fastighetsägare. Han har ändå sett annonserig av något slag, men kommer 
inte ihåg var. Anledningen till att konsulten inte letade i tidningar var att lokalerna på 4000 
kvm inte finns ”på lager”. Men genom att tala direkt med fastighetsägaren kan de tänka till, 
laborera och lösgöra lokaler. Det är viktigt att fastighetsägaren ger så mycket information som 
möjligt i sitt svar och att de bifoga ritningar. De fastighetsägare som lade ner mer pengar och 
arbete på förslagen hade större chans i det första urvalet bland de 30-40 förslag som kom in. 
 
Konsulten tycker att marknadsföringen av Frösunda Park var lite trubbig, det är många som 
ser materialet men lägger det åt sidan. Han anser att branschen styrs av personliga kontakter 
och att marknadsförare måste ha ett stort nätverk. Där kommer faktorer som social kompetens 
och fingertoppskänsla in. Uthyraren måste veta när man ska bjuda på lunch eller inte. 
Personliga kontakter är mer effektivt än annonsering och events. Det gäller att synas och visa 
varumärket till viss del, men efter det måste uthyraren ta kontakt och sälja in sitt projekt. När 
man söker lokal blir man attackerad av många uthyrare, men visar ett större intresse om det 
finns en relation sedan tidigare. Uthyraren måste veta vem i organisationen som är 
beslutsfattare, men i statliga verksamheter har även intendenterna inflytande. Så det gäller att 
veta vem som ska uppvaktas.  

Utvärdering 
Konsulten börjar ofta tidigt föredra vissa alternativ, men det kan sedan komma fram att det 
inte är bra alternativ. JM:s erbjudande var lika bra som alla andras och hyran var inget 
negativt. Det alternativ som valdes hade också en hyra som var högre än planerat. Frösunda 
Park föll bort tidigt i processen och det var Nutek själva som inte var intresserade. Det var 
mest läget som påverkade beslutet, ingen tvekade om att det kunde bli bra lokaler. 
Utvärderingen bestod av mycket tyckande, inga formella analyser. Efter mötet med JM 
började konsulten att lägga märke till annonser och skyltar om Frösunda Park, men det 
påverkade inte eftersom alternativet valts bort av Nutek. De efterfrågade aldrig någon offert 
eftersom Frösunda Park föll bort när de gick från 30-40 till 5-6 alternativ. JM fortsatte att 
hålla kontakten efter mötet och konsulten hade bra kontakt med JM och CBRE som 
representerade JM. Konsulten anser att fastighetsägaren måste visa ett intresse. Annars kan 
hyresgästen uppfatta det som att fastighetsägaren är ointresserad och ingen vill hyra lokaler 
hos en ointresserad fastighetsägare. JM gjorde inget speciellt för att motivera Nutek till att gå 
vidare eftersom de aldrig kom så långt, Nutek var inte ens på visning av lokalerna i Frösunda 
Park. Konsultens personliga uppfattning var att lokalerna verkade bra, men att skyltläget inte 
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var så intressant för Nutek. De ska synas så pass mycket att det går lätt att hitta dit, men inte 
marknadsföras i den utsträckningen. När det gäller byggnadsfaktorer och området så 
utvärderades aldrig Frösunda Park eftersom alternativet redan valts bort på grund av läget. 
Beslutsfattare för lokalerna i Nutek var ledningen, med generaldirektör och administrativa 
direktören i spetsen. De valde att flytta till Skatteskrapan på Södermalm. Konsulten vet inte 
om personalen var inblandad eftersom han inte var delaktig på de slutgiltiga mötena. Men han 
tror inte att personalen hade så stor inverkan.  

Hyreskontrakt  
Konsulten var delaktig fram till att hyresavtalet tecknades och kontraktet skrevs på av 
generaldirektören. Konsulten anser att Nutek valde en lösning i Skrapanprojektet med ett bra 
läge, men han anser dock att lokalerna inte var optimala för verksamheten. Nutek flyttar till de 
nya lokalerna hösten 2007. 
 
Tabell 13 Nuteks flyttprocess och olika faktorers påverkan. 

Process Personer Marknads- 
kommunikation 

Andra Faktorer Responsnivå 

Behovet Nuteks ledning Personliga kontakter Politiskt beslut, 
organisationsförändring, dåliga 

lokaler 

 

Krav Nuteks ledning  Storlek, läge, utformning & 
teknisk kvalitet 

 

Lokalprogram Konsulten  Direktiven  
Insamlig av 

förslag 
Konsulten, 

administrativ direktör 
Förslag, 

kontaktpersoner, 
möten 

Typ av organisation Medvetenhet, 
kunskap, band 

Utvärdering Konsulten, Nuteks 
ledning  

Annonsering och 
skyltar 

Hyran, läge, område, 
byggnadsfaktorer 

Föredra, 
övertygelse 

Beslut Nuteks ledning Offerter   
Kontrakt Generaldirektören Kontraktet  Köp 
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5.5 Fall 5 – Merck Serono 
 
Respondent: Johanna Wikland 
Företag: Merck Serono (Serono) 
Befattning: Intendent/HR-assistent  
Roll vid lokalbytet: Höll i hela flytten, sökte lokaler och inredning. 
Resultat av processen: Valde att flytta till andra lokaler 
 
Merck Serono är ett världsledande bioteknologiskt företag med över 4 750 anställda runt 
om i världen, där den svenska delen av företaget består av endast 37 personer. Företaget 
har åtta bioteknologiska produkter som gav koncernen en omsättning på 2,8 miljarder 
dollar år 2006.  
 

Behov 
Serono hade sitt huvudkontor i Solna centrum under åtta års tid. Det var inga direkta fel på 
lokalens utformning och funktion för verksamheten. Det var den tekniska standarden som var 
dålig. Det var dålig luft och vattenläckor med jämna mellanrum. Hyresvärden var inte 
hjälpsam när det gällde att åtgärda dessa problem. De hade en kontinuerlig feedback till den 
tidigare fastighetsägaren som var väldigt tillmötesgående, men det är ett holländskt 
fastighetsbolag som var strikt bundna till regler. Den svenska personalen var medveten om 
kritiken men kunde inte göra något åt det. Lokalerna hade inte heller ett optimalt läge för 
verksamheten eftersom de satt väldigt anonymt. Personalchefen planerade att byta lokaler för 
fyra år sedan, men missade uppsägningen med två dagar och kontraktet förlängdes. Därför 
fick nu intendenten uppdraget att sköta omlokaliseringen i samband med att kontraktet gick ut 
i januari 2007. 

Krav 
Kraven på de nya lokalerna var att de skulle vara moderna och fräscha. Serono satt lite trångt i 
de gamla lokalerna på 700 kvm, men kunde tack vare nya yteffektiva lokaler sitta på samma 
yta som tidigare. Serono som är ett internationellt företag hade inga restriktioner för lokalerna 
inom organisationen förutom att det skulle vara representativa lokaler, och att det skulle 
kännas att det var ett läkemedelsföretags lokaler. Intendenten och personalchefen gjorde en 
kravspecifikation för lokalerna med avseende på yta, garageplatser, arbetsplatser, närhet till 
kommunikationer. Det skulle vara stilrena och inbjudande lokaler med bra luft. Vem som var 
fastighetsägare var en viktig faktor eftersom de ville ha en rak och enkel kommunikation om 
problem uppstår. 

Leta lokal  
Personalchefen hade använt Strateg Fastighetskonsult för att leta lokaler för fyra år sedan, 
vilket medförde att Intendenten kontaktade dem i samma ärende. Strateg Fastighetskonsult 
började undersöka marknaden i de områden som Serono tyckte var intressant och började leta 
ganska spritt. I första sökningen var det Stockholm city, Solna och Kista som var intressant.  
 
JM fick information från Strateg Fastighetskonsult om att Serono sökte lokaler. 
Personalchefen kontaktades av JM angående en annan lokal som JM hade. Han 
vidarebefordrade kontakten till Intendenten som var på möte i JM:s kontor för att se på ytan 
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och de passade samtidigt på att åka till Frösunda Park för att visa bygget. När Intendenten 
kontaktades av JM var hon redan medveten om huset, vilket var anledningen att hon ville se 
fastigheten. Huset ligger bra till eftersom Serono har många besökare som kommer från 
Arlanda. Det är dessutom ett bra skyltläge, ett representativt område och hus. Hon visste dock 
inget om detaljer, men såg de andra husen i området och tänkte att det nog skulle se likadant 
ut. Intendenten såg en nackdel med området och det var kommunikationer för personer som 
inte kör bil. Men hon var inte orolig eftersom det är ett område under utveckling. Hon tror att 
det kommer att bli bättre med tiden. 
 
Intendenten fick se ritningar för att hon skulle få en uppfattning av hur det skulle se ut. Hon 
anser att hon fick bra information om området och kommunikationer. Hennes uppfattning var 
att Frösunda Park var ett bra alternativ. JM:s kontakt var väldigt professionell och såg till 
Seronos behov och försökte möta det.  
 
Intendenten lade även upp sin profil på City Marks hemsida och blev därefter nerringd 
angående allt som har med lokaler att göra, som exempelvis flytthjälp och städning. Hon 
ringde upp specifika objekt som var intressanta. Hon läste även tidningarna Lokalnytt och 
City Mark, men de hade samma objekt som Strateg Fastighetskonsult redan skickat. Efter 
detta fick JM även informationen från City Mark om att Serono sökte lokaler. 
 
När hon letade lokaler såg hon annonser för Frösunda Park och fick även ett utskick med 
information. Intendenten kontaktade Exponent angående att annat objekt, men de försökte 
styra in Serono på JM:s objekt. Hon träffade aldrig Exponent eftersom de andra lokalerna inte 
var intressanta. Hon hade dessutom redan varit i kontakt med JM. I detta skede fick Serono 
oerhört mycket förslag på lokaler och insåg att de behövde göra ytterligare avgränsningar. De 
valde därför att bara se på lokaler inne i Stockholm city. Intendenten besökte 15 lokaler inne i 
city. Dessa lokaler fick hon via Strateg Fastighetskonsult eller kontaktade fastighetsägare på 
egen hand. Hon blev även kontaktad av vissa fastighetsägare och åkte tillsammans med 
personalchefen och tittade på några av objekten. 

Utvärdering 
Serono valde bort Frösunda Park när de avgränsade sig till Stockholm city och de gick långt 
med två alternativ inne i city. De två lokalerna var av olika karaktär, där den ena låg i ett 
gammalt hus och det andra var i ett helt nybyggt. Den nybyggda lokalen hade bra planlösning, 
men det blev för dyrt. Till en början ville de se att lokalerna fungerade och de tittade inte på 
ekonomin. Lokalen skulle vara på ett plan, vara tillräcklig stort, erbjuda förråd och 
utvecklingsmöjligheter. De började dock inse att det skulle bli otroligt mycket dyrare att hyra 
i city än om de skulle sitta lite utanför. De har även många säljare som kommer med bil och 
att vara lokaliserad i city försvårar deras framkomlighet. När det insåg att city skulle bli för 
dyrt åkte personalchefen och intendenten runt och tittade på områden med bil. De tycker att 
det var bra att åka runt för att få en känsla av olika områden, vilket kan vara svårt med 
objektbeskrivningar på Internet. De körde förbi lokalerna i SAS business park i Frösundavik 
och tyckte att de såg intressanta ut. De gick in till receptionen och frågade om det fanns lediga 
lokaler och fick som svar att det fanns lediga lokaler. Intendenten fick telefonnumret och 
ringde till fastighetsförvaltaren.  
 
I detta skede blev även Frösunda Park ett intressant alternativ igen och de valde även att titta 
på en annan lokal i Frösunda. Problemet med den lokalen var att den var för stor och skulle bli 
svår att stycka av, vilket gjorde att endast Frösunda Park och SAS-huset återstod. I 
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utvärderingen var priset en viktig faktor och Frösunda Park var betydligt dyrare än SAS-
huset. I SAS-huset finns reception och andra tilläggstjänster som JM inte var säkra på om det 
skulle finnas i deras hus, vilket blev en viktig faktor i slutändan.  
 
Serono hade fått offerter för lokalerna och tittade på kostnaderna för sina gamla lokaler, 
Frösunda Park och SAS-huset. Lokalerna skulle vara flexibla med moduler som går att flytta, 
eftersom Serono blivit uppköpta av ett annat läkemedelsföretag och förväntar sig en 
omorganisation. De undersökte också byggnadsfaktorer som källarförråd, varuhissar eller 
godsmottagning som fanns i SAS-huset. En positiv faktor som Frösunda Park erbjöd var 
takterrassen, eftersom de var intresserade av den översta våningen. Intendenten rådfrågade de 
anställda informellt, vilket var enkelt eftersom de endast hade 37 anställda i Sverige. De fick 
en tydlig bild av vad de anställda ville. Under processen fick de anställda se objekten och 
tycka till om lokalerna. Intendenten anser att JM verkligen försökte sälja in Frösunda Park och 
hon fick alltid snabba besked, vilket tydde på att JM var mån om hyresgästerna. SAS-huset 
hade en lägre hyra än Frösunda Park och dessutom ville Serono flytta dit. I SAS-huset fanns 
redan allt etablerat; godsmottagning, internpost, reception, restauranger i huset och parkering. 
De hade allt som Serono ville ha och eftersom kommunikationen med hyresvärden fungerade 
bra beslutade de att välja detta alternativ. 

Hyreskontrakt 
Det gamla kontraktet gick egentligen ut i januari 2007, men Serono lyckades komma ur det 
redan vid flytten i oktober 2006. Vid förhandlingen var det hyresvärden, personalchefen, 
Intendenten och Sverigechefen som var delaktiga. Det var Sverigechefen som hade 
beslutanderätten men det var VD:n i Genève som hade befogenhet att skriva kontraktet och 
han skulle även godkänna kontraktet och hyran. Efter kontraktet tecknats fick Intendenten 
som uppdrag att ordna med inredningen av lokalerna och tog hjälp av en inredningsarkitekt. 
 
Tabell 14 Seronos flyttprocess och olika faktorers påverkan. 

Process Personer Marknads- 
kommunikation 

Andra Faktorer Responsnivå 

Behovet Personalchef Telemarketing, 
annonsering, skyltar 

Teknisk standard på lokalen Medveten 

Krav Personalchef, personal 
& intendent 

 Moderna lokaler, yta, 
garageplatser, arbetsplatser, 

kommunikationer, luft, 
fastighetsägare 

 

Insamlig av 
förslag 

Intendent, konsult Mäklares hemsidor, 
visningar, 

kontaktpersoner, 
relationer, annonser, 
mäklare, reception 

 Kunskap, band, 
föredra 

Utvärdering 1 Personalchef, intendent Broschyrer, ritningar City, Arlanda, representativt, 
förråd, ett plan, yta, flexibla 

lokaler, omorganisation,  

Övertygad 

Sökning Personalchef, intendent  Läge, område  
Utvärdering 2   Ej city, pris, godsmottagning, 

tilläggstjänster, parkering 
 

Beslut Sverigechefen    
Kontrakt VD i Genève Kontraktet  Köp 

Anpassning Intendent, 
inredningsarkitekt 
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5.6 Fall 6 – Relacom 
 
Respondent: Ulf Ramström 
Företag: Relacom AB 
Befattning: Fastighets- och Fordonschef (FC) 
Roll vid lokalbytet: Hantera omlokaliseringen 
Resultat av processen: Valde att flytta till andra lokaler 
 
I fusionen mellan Flextronics Network Services och Telavie i maj år 2005 bildades företaget 
Relacom. Företaget är världsledande för nätverktjänster inom data och telekommunikation. 
Relacom erbjuder allt från design, projektering, byggnation och installation till drift och 
underhåll av fasta, mobila och företagsnät. Relacom bedriver verksamhet i nästan 20 länder 
och har sitt huvudkontor i Stockholm. Företaget har 16 000 medarbetare, där den svenska 
delen av företaget består av 4 500 anställda.   
 

Behov 
Relacom hade tidigare ett globalt huvudkontor på Stureplan i Stockholm och ett 
Sverigekontor i Sätra. Dessa kontor skulle flyttas ihop i samband med att verksamheten skulle 
rationaliseras från 450 till 250 personer. Det var ett beslut på ledningsnivå att företaget skulle 
samlokaliseras. Relacom hade 2002 ett femtiotal lokaler i Stockholm vilket Ramström 
minskat ner till totalt fem, varav ett är kontor.  

Krav 
Fastighetschefen (FC) anser att det var svårt att göra ett lokalprogram eftersom han inte visste 
exakt hur många anställda de skulle vara efter rationaliseringarna som skulle genomföras. Han 
satte då upp ett intervall på 250-300 personer för att få ett ungefärligt antal arbetsplatser, där 
10-20 procent skulle vara kontor. Relacom har en global lokalstandard för hur personalen ska 
sitta, med vissa delar i öppna landskap. Han började leta efter 3500-6000 kvm runt om 
Stockholm. Tillgängligheten för anställda, globala kontakter och kunder hade stor betydelse 
för flytten. Detta medförde ett krav på bra kommunikationer med bil, tåg och flyg. Kista var 
ett läge som skulle passa med avseende på image och läge, men han tyckte att det låg för långt 
från Stockholm city. Lokalerna fick inte ligga för långt från city och skulle helst vara belägna 
söder om city. Det var dock inget krav och han kunde även tänka sig att placera kontoret norr 
om city. Ett annat grundkrav var att det skulle finns gott om garageplatser i anslutning till 
fastigheten. 

Leta lokal 
När det beslutades om samlokalisering började FC söka lokaler i tidningar och tittade i 
fastighetstidningar som Lokalnytt och Lokalguiden. Han läser Dagens industri varje dag och 
tittade mest i den lokalbilaga som följer med. Han ringde till mäklare och fastighetsägare, 
men blev även kontaktad av marknadsföringsföretag, som exempelvis City Mark. Han sökte 
inte lokaler på Internet, men gick in på hemsidor om det fanns en hemsida för ett intressant 
objekt. FC blev medveten om Frösunda Park genom att han hade sett byggskyltarna. Han har 
även sett annonsering och fick broschyrer skickade till sig. FC har inte åkt runt för att söka 
lokaler, utan åkte bara ut om han skulle på visningar av lokaler. Han anser att det är alltför 
tidsödande att köra runt och leta.  
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FC samlade ihop 40 alternativ genom direktkontakt med fastighetsägare via telefon, e-post 
och personliga möten. Han blev kontaktad av JM under den tid han letade lokaler och blev 
inbjuden till JM på ett möte. Detta möte gällde en annan lokal. FC undersökte flyttalternativ 
under en lång period och blev vid ett andra tillfälle inbjuden på ett möte hos JM, och i detta 
skede gällde mötet Frösunda Park. Det alternativ som Relacom var intresserade av vid första 
besöket var redan uthyrt och därför presenterades det nya förslag ett år senare. Han fick 
mycket information vid mötet och fick även en offert på prisnivåerna. FC ansåg att priset var 
för högt.  

Utvärdering  
FC valde att gå vidare med tio av de 40 alternativ som valts ut i det första skedet. Han tittade 
på kostnad per arbetsplats i förhållande till läge under den första utvärderingen. Uppfattningen 
om Frösunda Park var att lokalerna var bra och att det var ett bra läge, men för dyrt. När han 
ville gå ner i pris erbjöds han ett annat alternativ med sämre skyltläge. Kontakten med JM 
fungerade bra och han fick snabba besked. FC tycker dock att JM inte var lyhörda för hans 
behov. De hade sitt koncept och körde på det. De kunde anpassa lokalen, men verkade för 
styrda av sitt pris och det gick inte att förhandla. Skyltläget var inte så viktigt för Relacom, 
eftersom de bara har en stor kund, Telia. Skyltläget var ingen nackdel, men heller ingen direkt 
fördel och FC ville därför inte betala extra för det. Under processen började respondenten att 
föredra olika alternativ beroende på hur rationaliseringarna såg ut och hur lokalerna skulle 
passa verksamheten. Positivt för Frösunda Park var att det var nybyggt eftersom ett nybyggt 
hus ger yteffektivitet. En negativ faktor var tillgänglighet med kollektivtrafik. De gick aldrig 
så långt att de diskutera utformningen av lokalerna utan alternativet valdes bort på läge och 
pris. 
 
För de sista tre alternativen gjordes en matris där priset var den avgörande faktorn. Lokalen 
skulle även vara lätt att nå för Relacoms personal och besökare. Närservice är viktigt vid 
rekrytering av personal, men inte direkt avgörande för valet av lokal. De valde att flytta till 
Marievik och det var FC som fattade beslutet, men han informerade ledningen innan 
kontraktet tecknades. Om de varit missnöjda hade de mest troligt protesterat.  

Hyreskontrakt 
FC var firmatecknare och skrev kontraktet för lokalerna. När lokalerna skulle anpassas fick 
personalen vara med och säga vad de tyckte. FC har även en medarbetare på 
fastighetsavdelningen som är byggingenjör och kan den tekniska delen. Anpassningarna 
beslutades före avslut för att avgöra hur mycket fastighetsägaren skulle betala och hur mycket 
Relacom skulle betala. Det var fastighetsägaren fick sköta anpassningarna. Det var viktigt att 
besökare skulle kunna känna att de kommit till Relacom, vilket gör att färger och logotyper 
ska vara samma över hela världen. Relacom flyttade in i de nya lokalerna i mars 2006, men 
avtalet var klar redan våren 2005. 
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Tabell 15 Relacoms flyttprocess och olika faktorers påverkan. 

Process Personer Marknads- 
kommunikation 

Andra Faktorer Responsnivå 

Behovet Ledningen Skyltar, annonser Organisationsförändring Medvetenhet 
Informella krav FC  Läge, yta, öppen planlösning & 

kontor, kommunikationer, 
garageplatser 

 

Leta lokaler FC Kontakter, mäklare, 
annonser, hemsidor, 

broschyrer, varumärket 

 Kunskap, band 

Utvärdering FC  Pris, läge, rationalisering, 
kommunikation 

Föredra, 
övertygelse 

Beslut FC & ledning  Pris  
Kontrakt FC Kontraktet  Köp 

Anpassning FC, personal & 
byggingenjör 

 Företagspolicy  
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5.7 Fall 7 – Fujitsu  
 
Respondent: Susanne Karlsson 
Företag: Fujitsu Siemens Computers/Fujitsu Siemens Services 
Befattning: Marknadskommunikationschef och VD-assisten Norden (VD-ass.) 
Roll vid lokalbytet: Uppdrag som VD-ass. att leta lokaler  
Resultat av processen: Valde att inte byta lokaler 
 
Fujitsu Services AB bedriver en verksamhet med fokus på implementering av större IT-
system, och erbjuder datatjänster inom en rad områden till företag och organisationer i 
olika branscher. Företaget finns representerat i över 70 länder och har 280 anställda i 
Sverige.  
 
Fujitsu Siemens Computers är en av de ledande europeiska leverantörerna av PC, 
notebooks och servrar. Företaget har en strategisk fokus på mobilitet är verksamt i 170 
länder runt om i världen. Den svenska delen av företaget har cirka 70 anställda. 
 

Behov 
Behovet av omlokaliseringen uppstod i och med en sammanslagning av Fujitsu Computers 
och Fujitsu Services. Flyttbehovet var inte så akut och de kunde vänta, men det skulle vara 
bra för sammanslagningen att göra det så snart som möjligt. VD-assistenten (VD-ass.) såg det 
som en chans att positionera företaget och ville gärna flytta mot Stockholm city. Ett bra läge 
kan locka personal vid rekrytering och det är en fördel att vara nära kunderna. Det var 
ledningen för sammanslagningen som initierade behovet och det sattes ihop en flyttgrupp 
bestående av den nordiska VD:n för Fujitsu Computers, VD-ass., IT-chefen för Fujitsu 
Computers, finanscheferna i båda bolagen, VD:n för Fujitsu Services, den lageransvarige hos 
Fujitsu Services och avdelningschefen för en avdelning med särskilda säkerhetskrav hos 
Fujitsu Services. 

Krav 
Fujitsu ville ha sitt kontor på sträckan från Upplands Väsby mot Stockholm city och gärna 
efter E4. De började söka på hela norra sidan av Stockholm. De hade ett behov på 3000-4000 
kvm beroende på hur yteffektiva lokalerna var. VD-ass. anser att kraven blev lite speciella 
eftersom de skulle samlokalisera två helt olika verksamheter, en sälj- och 
marknadsorganisation med ett servicebolag. Säljorganisationen behövde kontorslandskap med 
många mötes- och konferensrum. De skulle ha ett ”Show room” där de kunde visa 
produkterna.  Säljarna var inne på kontoret två dagar i veckan, måndag och fredag, och då 
skulle det finnas utrymme där all personal kunde samlas för information. Servicebolaget hade 
70 procent servicetekniker som är ute och bara kommer in för att hämta delar och nya 
produkter. De har även en kundsupport som svarar i telefon, och de behöver kunna prata 
ostört. Servicebolaget har även en avdelning som arbetar med service på bankomater och 
bankerna ställer säkerhetskrav på olika säkerhetsnivåer, vilket lokalen också måste uppfylla. 
Servicebolaget har behov av ett reservdelslager som antingen ska vara i kontorsfastigheten 
eller läggas externt. Både servicetekniker och säljare har behov av ett någorlunda centralt läge 
för att ha nära till kunderna. Bolagen räknar med expansion och letade efter lokaler som är 
något större än vad de har idag. Lokalerna måste vara flexibla eftersom avdelningar förändras 
med tiden och de hela tiden har olika krav. 
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Leta lokal 
VD-ass. började leta lokaler i Dagens Industri, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Hon 
sökte också med sökordet ”Lediga lokaler” på Google, men fick för många träffar. Hon 
hittade också tidningar som hon aldrig sett tidigare, Lokalnytt, Lokalguiden och Lediga 
lokaler. Hon anmälde i webbportalen på Lokalguiden att Fujitsu var i behov av lokaler, vilket 
medförde att hon blev helt nerringd av olika företag. VD-ass. fick även mycket tips på lokaler 
av kollegor och vänner som berättade att de sett lokaler på olika platser. Hon körde längs 
sträckan för att se lokaler och ringde på några skyltar och vepor som fanns i området. 
Respondenten anser att skyltar på lokalerna är det bästa sättet att marknadsföra lokalerna, men 
att det är viktigt att det är just den lokalen som är ledig som skylten sitter på. Hon ringde på en 
del skyltar och då fanns inga lokaler i den fastigheten. 
 
När hon körde längst den intressanta sträckan såg hon skylten för Frösunda Park. Hon vet att 
hon hade sett skylten innan hon började leta, men brydde sig inte om den eftersom hon inte 
var mottaglig förrän de började leta lokaler. JM är kända som kontorsfastighetsbolag så VD-
ass. valde att kontakta JM. Hon ringde telefonnumret på skylten och kom i kontakt med 
Exponent. De bokade in en visning av lokalen och respondenten anser att det var en bra 
visning där de tittade på visningskontoret och omgivningen runt kontoret. Hon fick bra 
material på mötet med folder, ritningar, möbelförslag och skiss på arbetsplatser. Hon var inne 
på hemsidan efter mötet, men det gav inte så mycket eftersom hon redan fått samma 
information på mötet.  
 
När VD-ass. tittat på 10 lokaler och hade 20 lokaler kvar att titta på insåg hon att hon behövde 
hjälp. Hon kontaktade då en konsult som fick som uppdrag att hitta lämpliga lokaler. När 
konsulten kom in i processen upprättades ett lokalprogram och alla avdelningschefer 
intervjuades för att få en bild av organisationernas behov. Konsulten valde ut ett antal lokaler 
som successivt kortades ner till en så kallad ”shortlist”.  

Utvärdering 
De hade nu fem lokaler som alternativ där Frösunda Park var ett. De fick offertförslag och 
Frösunda Parks förhöll sig bättre än de andra alternativen eftersom det var den enda nybyggda 
fastigheten. De andra var från 1970-80 talet. Fastigheten passande dagens behov och hade ett 
bra läge vid E18 och E4. Fastigheten hade en bra utsikt och en altan som hade varit bra för 
möten med kunder, partners och personal. Kommunikationerna i Frösunda var bättre än 
Fujitsu hade och kunde inte ses som någon nackdel. Det enda som var negativt var att det inte 
fanns tillräckligt med parkeringar och det var oklart om det skulle finnas restaurang i huset. 
Fujitsu måste kunna få catering till kontoret. 
 
Det som hela affären fallerade på var parkeringsplatserna. Fujitsu kunde få 20-30 platser, 
vilket inte ens var hälften av vad de behövde. JM skulle försöka ordna så att de kunde parkera 
på boendeparkering under dagtid. VD-ass. anser att JM:s kontakter var bra och att de försökte 
lösa problemet med boendeparkering och andra alternativ. De skulle höra av sig om det gick 
att ordna parkeringar, men hörde aldrig av sig. Fastigheten skulle fungera perfekt för Fujitsu 
som företag om det gått att ordna parkeringar. VD-ass. tycker att det var konstigt att JM inte 
kunde föreslå en annan lokal som var lämplig. De hade även kommit långt i förhandlingen 
med en annan fastighetsägare och det beslutades att den lokalen inte heller var lämplig. 
Besluten togs av flyttgruppen, men kostnaderna skulle senare också godkännas av styrelsen på 
Europanivå.  
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Hyreskontrakt 
I det skede som ett kontrakt ska tecknas är det de två bolagens VD:ar som har teckningsrätten 
för avtalet. När lokalerna sedan skall utformas kommer även personal att bli inblandad och de 
kommer att få lämna synpunkter, men de kan inte påverka valet av lokal. 
 
Tabell 16 Fujitsus flyttprocess och olika faktorers påverkan. 

Process Personer Marknads- 
kommunikation 

Andra Faktorer Responsnivå 

Behovet Ledning  Organisationsförändring  
Informella krav Flyttgruppen  Läge, yta, öppet och kontor, 

mötesrum, lager, säkerhet, 
flexibelt 

 

Leta lokaler 1 VD-ass. Annonsering, skyltar, 
möte, broschyrer, 

ritningar, varumärket 

 Medvetenhet, 
kunskap, band 

Lokalprogram Flyttgruppen, konsult  De informella kraven, 
avdelningschefer 

 

Leta lokal 2 Konsult    
Utvärdering Flyttgruppen Offert, 

kontaktpersoner, 
flexibilitet 

Läge, modernt, utsikt, altan, 
kommunikationer, parkering, 

catering 

Föredra 

Beslut Flyttgruppen, styrelse 
Europa 

   

Kontrakt VD:ar    
Anpassning Flyttgrupp och 

personal 
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5.8 Fall 8 – Honeywell  
 
Respondent: Michael Rydnemalm 
Företag: Honeywell AB 
Befattning: VD - Sverige 
Roll vid lokalbytet: Inte inriktad på detaljer, utan affärsområdenas behov 
Resultat av processen: Valde att inte byta lokaler 
 
Honeywell är ett ledande företag inom flygelektronik, styr- och reglerteknik för fastigheter 
och processindustri. De tillverkar också produkter till bilindustrin, gasturbiner, 
specialkemikalier, polyester och plaster. Honeywell är verksamt i 100 länder och har en 
omsättning på 27,7 miljarder dollar. Totalt har koncernen 120 000 anställda, där den 
svenska delen Honeywell AB har cirka 160 anställda från Malmö i söder till Sundsvall i 
norr. 
 

Behov 
Honeywell är ett företag med tre affärsområden: processautomation, flygautomation och 
byggnadsautomation. Dessa verksamheter har olika krav på lokaler och bedriver sin 
verksamhet på olika orter. Bolaget har 120 000 anställda runt om i världen, vilket medför att 
det rör sig om stora lokalytor för koncernen. VD:n anser att lokalerna måste bli mer 
yteffektiva än vad de är idag. Nuvarande lokaler uppfyller inte koncernens krav på öppna 
kontorslandskap, vilket inte är något direkt problem, men när det nuvarande kontraktet går ut 
måste Honeywell antingen bygga om eller flytta. Detta är något som genomförs på alla kontor 
runt om i världen. Flyttbehovet grundas även av ett nytt strategiskt beslut från ledningen i 
Europa om att Honeywell ska synas mer och inte verka i det tysta som de gör idag. De ska bli 
mer inriktade på att marknadsföra affärsområdena istället för Honeywell AB.  
 
Honeywell har de senaste åren haft en organisk tillväxt och köpt andra företag. VD:n anser att 
bolagen bör samlokaliseras vid en eventuell flytt. Det nuvarande kontraktet går ut under det 
första kvartalet 2008, så Honeywell bör flytta runt den tidpunkten. Det nuvarande kontoret i 
Stockholm är det svenska huvudkontoret och ligger i Skärholmen. Området är ett kontors- och 
industriområde där det inte rör sig folk på kvällarna. Detta gör att personalen känner sig 
otrygg i området på kvällstid.  

Krav 
De olika affärsområdena har, som tidigare nämnts, olika krav på huvudkontoret beroende på 
var kunderna finns. Exempelvis har inte processautomation så stort behov av lokaler i 
huvudkontoret eftersom kunderna inte finns i Stockholm. Detta affärsområde har många 
kunder från skogsindustrin och personalen ska vara nära kunden. Byggnadsautomation, som 
arbetar mot byggbolagen, har mest kunder runt Stockholm och har ett större behov av lokaler 
i anslutning till huvudkontoret.  VD:n anser att hans roll är att se till att Honeywell kommer 
närmare flyg och kommunikationer, samt exponeras mer. Det gäller att hitta en kompromiss 
som passar alla. 
 
Kravspecifikationen för lokalerna var enkla enligt VD:n. Lokalerna skulle ha ett bra skyltläge 
enligt det krav som koncernen hade. Det skulle vara anpassningsbara ytor som går att ändra 
från enskilda rum till öppen lösning utan några större byggnationer. Det skulle även finnas bra 
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kommunikationer i närheten av lokalerna. Det fanns även krav på säkerhet och teknologi 
inom koncernen, vilket skulle vara enkelt att uppfylla i nybyggda lokaler. Ledningsteamet i 
Sverige beslutade sig för att avgränsa sökningen till områden nära kommunikationer och nära 
E4, med bra skyltläge. Honeywells nuvarande lokaler är 1700 kvm och de efterfrågade 1000-
1200 kvm yteffektiva kontor, samt verkstad och lager. Lokalerna skulle också vara ljusa och 
moderna. Ledningen skapade här en flyttgrupp för att skötta omlokaliseringar för all 
verksamhet i Sverige. Flyttgruppen bestod av affärsområdescheferna, ekonomichefen (EC), 
personalchefen och VD:n.  

Leta lokal 
I samma skede som ledningen funderade på omlokaliseringen började fastighetsägare och 
mäklare kontakta Honeywell, vilket VD:n tyckte var konstigt eftersom de inte pratat med 
någon. De kontaktades på ett sätt som gjorde att det kändes som om företagen visste att de 
sökte lokaler. Honeywells EC var i detta skede på JM:s event ”Lögn i Helvetet” på 
Vasateatern. En konsult från CBRE kontaktade EC efter eventet och bokade in ett möte med 
honom och VD:n. Anledningen till att Honeywell var intresserade av Frösunda Park var att de 
hade sett byggnationerna när de åkte förbi huset på E4. VD:n har även sett annonser angående 
projektet men kan inte komma ihåg var han sett dem. Han läser normalt sett Dagens Industri 
och Veckans affärer, så det borde ha varit i någon av dessa tidningar eller webbsidor han sett 
annonserna. Flyttgruppen hann inte söka efter några lokaler eftersom allt gick så snabbt. De 
blev kontaktade av JM först och sedan av två andra fastighetsägare. Dessa alternativ täckte de 
krav som Honeywell hade och därför gjorde ingen vidare sökning. VD:n och EC var på mötet 
med JM och de fick se visningskontoret. Frösunda Park var den första lokalen de besökte, 
men respondenten berättar att de föredrog Frösunda Park som alternativ även efter de andra 
två visningarna. 

Utvärdering 
Ledningen i Sverige utvärderade de fyra alternativen och ansåg att JM hade den lösning som 
skulle passa dem bäst. VD:n tyckte att Frösunda Park var ett bra alternativ och ville flytta dit. 
Kontoret ligger på rätt plats och det är en bra blandning av kontor, bostäder och små affärer. 
Det gör att området känns mer levande än det område där Honeywell i nuläget har sitt kontor. 
Andra faktorer som lockade var ett bra skyltläge, närhet till Arlanda, Bromma och Stockholm 
city. Respondenten ansåg att de allmänna kommunikationerna var bristfälliga och att viss 
personal mest troligt skulle bli besvikna. Han anser också att det var negativt att JM inte 
kunde erbjuda någon reception med tillträdeskontroll i entrén. VD:n anser att det mest 
handlade om mindre problem som JM mest troligt skulle lösa. JM gjorde ett första utkast av 
en offert, vilket gav en bra uppfattning om vad priset skulle hamna på och vilka tillägg som 
skulle tillkomma. Hyran var helt ok och VD:n ansåg att de inte behövde mer detaljer för att 
kunna sluta ett avtal med JM. Han försökte agera snabbt så att inte koncernen skulle hinna 
med att lägga sig i affären. Det skedde en del förändringar inom Honeywell under den här 
tiden och det hade beslutats att fastighetsavdelningen i London skulle vara delaktiga i alla 
lokalbyten. 
 
Förändringarna inom Honeywell kom snabbare än vad VD:n hade förutspått och den centrala 
fastighetsavdelningen blev inblandad i omlokaliseringen. En annan förändring var att 
Honeywell var tvungna att ta hjälp av en konsult vid lokalbytet. Honeywell samarbetar med 
Jones Lang LaSalle (JLL) i hela Europa. Tidigare var det en rekommendation inom koncernen 
att konsulten skulle användas, men nu var de tvingade att använda konsulten. Honeywell 
ansåg att de visste vad som var intressant och hur fastighetsmarknaden fungerade. VD:n hade 

56 



 
Empiri 

rådfrågat konsulterna i andra ärenden och känner dem väl. Han ansåg att de inte behövde JLL 
i detta fall och den svenske konsulten höll med om att Honeywell klarade av situationen. 
Respondenten ville därför inte betala för en tjänst som han inte behövde. JLL hade använts 
tidigare för att hitta rätt objekt, men nu hade Honeywell redan hittat bra alternativ. VD:n 
ansåg dock att konsulten skulle kunna komma till viss nytta när kontraktet skulle översättas 
till fastighetsavdelningen i London.  
 
Vid beslut om lokalbyte har även dessa rutiner förändrats. Tidigare var det ledningen och 
VD:n i varje land som på egen hand kunde besluta om flytt. Efter förändringen måste besluten 
godkännas av fastighetsavdelningen i London och det har byggts upp en enorm byråkrati. 
VD:n anser att det måste upprättas strategier och processer för hur det ska hanteras innan det 
kan tas i bruk. Det är svårt för personer i London att förstå de krav som finns i olika länder. I 
Sverige är det svårt att få tag i byggentreprenörer på kort varsel, vilket medför att kunderna 
måste vara ute i god tid innan flytten. Beslutet fördröjdes inom den egna organisationen då 
besluten skulle stämplas av ledningen för fastighetsavdelningen i USA. Sedan skulle det 
godkännas och stämplas av fastighetsavdelning i Europa för att sedan verkställas av VD:n i 
respektive land. Det är främst lokalens standard som ska godkännas av fastighetsavdelningen, 
men de ser även på yta per anställd och kostnadsbilden i stort. Oftast går det att hitta vägar att 
motivera kostnaderna eftersom det sällan går att ”räkna hem” en flytt enligt respondenten. Det 
är VD:n som bär ansvaret för att resultatet ska kunna bära kostnaden för flytten. I det skede 
som det blev klart att fastighetsavdelningen skulle vara delaktiga ville de se lokalerna. När de 
var på besök i Sverige bokade VD:n in en andra visning av lokalerna. Här ställde JM:s 
representanter upp på kort varsel och Honeywell fick visning samma dag. Kontakten med JM 
fungerat bra, de har varit aktiva och ställt upp vid behov.  

Hyreskontrakt 
Det offertutkast som JM gjorde var godkänt till 90 procent, och det var JM:s byggnadsteknik 
som medförde att kraven uppfylldes. Anledningen till att det inte blev någon affär med JM var 
ett akut problem som uppstod i ett affärsområde i Västsverige och flytten fick läggas åt sidan. 
EC hade som uppgift att informera JM att flytten blev försenade. Flyttgruppen kommer att 
börja om flyttprocessen för huvudkontoret efter påsk 2007. En annan anledning till att affären 
drogs ut var att affärsområdescheferna inte var motiverade att flytta. Det är deras resultat som 
belastas med flyttkostnaderna och flytten tar mycket tid. VD:n ser ett problem med att de mäts 
för kortsiktigt och får sämre kortsiktiga resultat. När kontraktet skall tecknas är det VD:n som 
är firmatecknare, men som tidigare nämnts skall beslutet godkännas internt innan det kan 
tecknas. 
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Tabell 17 Honeywells flyttprocess och olika faktorers påverkan. 
Process Personer Marknads- 

kommunikation 
Andra Faktorer Responsnivå 

Behovet Ledningen i Europa och 
Sverige 

Skyltar Nya koncernkrav, 
nuvarande lokal, tillväxt 

Medvetenhet 

Enkel 
kravspecifikation 

Fastighetsavdelningen & 
flyttgruppen 

 Yta, skyltläge, säkerhet, 
teknik, öppen planlösning, 
kontor, flexibelt, verkstad, 

lager, ljust och modernt 

 

Kontaktades EC & VD Sverige Events, mäklare, 
annonsering 

 Kunskap, 
band, föredra 

Utvärdering Flyttgruppen, 
fastighetsavdelningen i 

Europa, Konsult 

Offert, flexibel 
fastighetsägare 

Läge, pris, bostadsområde, 
skyltläge, kommunikationer, 

reception, 
organisationsförändring 

Övertygad 

Beslut Fastighetsavdelning i Europa 
& USA, VD i Sverige 

 Flyttkostnad, standard, 
yteffektivitet 

 

Kontrakt VD i Sverige Hyreskontraktet   
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5.9 Fall 9 – VWR International 
 
Respondent: Patrik Schöldström 
Företag: VWR International AB 
Befattning: Business Controller VWR Norden (BC) 
Roll vid lokalbytet: Medverkar i flyttgruppen och kontakt med fastighetsägare 
Resultat av processen: Valde att inte byta lokaler 
 
VWR international har laboratoriekunder i hela världen. Den nordiska delen av VWR 
International har 400 anställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland. De flesta arbetar 
med försäljning och service inom huvudområdena: kemikalier, förbrukningsartiklar och 
instrument. Huvudkontoret för VWR International Norden ligger i Stockholm där 190 
personer arbetar.  
 

Behov 
VWR har börjat undersöka omlokaliseringsbehovet i hela Norden och de har redan bytt 
lokaler i Finland och Danmark. I Norge var lokalerna så pass bra att de valde att stanna kvar. 
De har ännu inte bestämt sig om de bör omlokalisera den svenska verksamheten, men valde 
att undersöka möjligheterna. VWR ville se hur en omlokalisering skulle förhålla sig jämfört 
med att sitta kvar i nuvarande lokaler. Lokalerna som VWR har är något för stora och vid flytt 
skulle detta effektiviseras. De har för närvarande 3500 kvm i Lunda industriområde norr om 
Stockholm. Företaget har 120 anställda på det svenska huvudkontoret, vilket ger 30 kvm per 
anställd. De anställda har kontor och det ger en lokal med långa korridorer som inte är 
yteffektivt. Business controllern (BC) och den svenska VD:n tyckte att nuvarande lokaler inte 
har det bästa läget och att de inte riktigt är ändamålsenliga med verksamheten. De ville ha ett 
bättre läge, med bra kommunikationer som tunnelbana eller pendeltåg. VWR har kunder inom 
läkemedelsindustrin, exempelvis sjukhus och universitet, som inte är belägna i ett 
industriområde. De tyckte också att de suttit i lokalerna för länge. Enligt respondenten skulle 
VWR kunna betala mer än vad de gör idag för att få lokaler i ett bättre läge, och om de hittar 
lämpliga lokaler kan de tänka sig att flytta. En flyttgrupp skapades för att undersöka 
möjligheterna och de som medverkade var VD, BC, chefen för internservice och 
ekonomichefen. 

Krav 
VWR ville ha kontoret norr om Stockholm, men inte längre ut än vad de har idag. Det var 
inget alternativ att leta lokaler inne i Stockholm city. De hade inte behovet av att vara i city 
och det var väldigt få anställda som bodde centralt.  Personalavdelningen plottade de 
anställdas bostäder för att kunna hitta ett optimalt läge för lokalerna. De flesta bodde norr om 
city, vilket gjorde att det är lämpligt även för personalen att flytta till lokaler norr om 
Stockholm. Lokalerna skulle vara mer yteffektiva än de lokaler VWR har idag. Yteffektiva 
lokaler som passar verksamheten kan bli billigare trots att de ligger på ett bättre läge. Det är 
dock inget direkt krav att lokalerna ska bli billigare. Kontoret ska inte vara beläget i ett 
industriområde, och ska kunna erbjuda bra kommunikationer. BC anser att lokaler vid 
Karolinska institutet hade varit att föredra eftersom det är en stor kund. Om Karolinska 
Science Park hade varit klart hade det varit ett attraktivt alternativ. 
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VWR har inte bråttom att flytta och deras kontrakt går inte ut förrän i december 2008. BC 
anser att de måste bestämma sig senast ett år innan kontraktet går ut, men helst tidigare 
eftersom de inte vill flytta under kvartal fyra. VWR har den högsta omsättningen under det 
fjärde kvartalet och vill inte riskera att missa sin bästa försäljningsperiod. Det hade varit 
optimalt att flytta under första eller andra kvartalet 2008. 

Leta lokaler 
VWR tog hjälp av Newsec som tittade igenom nuvarande kontrakt och undersökte om det 
fanns lämpliga lokaler på marknaden. Det visade sig att VWR betalar ett överpris för 
nuvarande lokal jämfört med marknadspriset och lokalen är dessutom för stor. Flyttgruppen 
meddelade kraven för lokalen, och Newsec skapade en bruttolista på cirka 25 lokaler i Solna, 
Kista, Vreten och Sundbyberg. BC fick samtidigt en hel del reklam från fastighetsägare, och 
han tittade på bara på vissa. VWR sökte inga lokaler, varken i tidningar eller på Internet, 
eftersom han anser att det finns för mycket lokaler. Det var också därför Newsec anlitades. 
BC har därför inte sett någon annonsering i tidningar eller på Internet. Han har sett 
byggskylten vid Frösunda Park och ljussättningen av fastigheten. BC kör förbi Frösunda varje 
dag när han åker till arbetet och har kunnat följa byggnationerna.  Han såg även veporna som 
sattes upp på huset med de hyresgäster som skulle flytta in. JM ringde precis efter att VWR 
kontaktat Newsec. Respondenten tror att JM varit i kontakt med VWR tidigare och att det var 
därför de hörde av sig.  JM bjöd BC på ett lunchmöte på JM:s kontor där de informerade om 
området. Han fick även se planlösningar. BC fick en mapp med material vid mötet och sedan 
skickades även nytt material. Det var ett professionellt material, vilket förväntas av ett bolag 
som JM som är ett professionellt bolag som gör bra affärer och har bra fastigheter på bra 
lägen, enligt BC. Förutom JM:s representanter var även Exponent närvarande vid mötet. 
VWR var intresserade av våning fyra och fem, men i och med att Tibnor hyrde fjärde 
våningen var det inte lika attraktivt. Respondenten ansåg att hyran var för hög på plan 1.  Det 
var BC och VD:n som hade kontakten med fastighetsägarna, men de har inte varit och tittat på 
några lokaler förutom Frösunda Park ännu. 

Utvärdering 
VWR gjorde aldrig något urval från den bruttolista som Newsec presenterade. De var inte på 
några visningar, trots att de hade bestämt att de skulle komma på visning i Frösunda Park. 
Visningarna bortprioriterades och de prioriterade även bort JM:s event vid Vasateatern som 
BC och VD:n anmält sig till. JM skickade även ut en bok till BC och VD:n. De fick en offert 
av JM med prisnivåer, och det alternativet hade inte blivit billigare än att sitta kvar i den 
nuvarande lokalen. BC anser att de aldrig förhandlade och att han hade kunnat tänka sig ett 
tioårskontrakt. Han tror att han då kunnat få ett bättre pris än vid det femårskontrakt som 
offererats av JM. Det var positivt att Frösunda Park var att det var helt nytt, vilket gjorde 
lokalerna anpassningsbara. Fastighetsägaren behöver inte göra konstiga lösningar för att klara 
hyresgästanpassningen. JM är ett byggbolag med erfarenhet av att göra lokaler och BC gillade 
formen på fastigheten, med mycket fönster. Det är ett bra läge på huset och ett väldigt bra 
skyltläge. Han tycker att området är trevligt, ganska nybyggt med en bra blandning av 
bostäder och kontor. VWR ville inte gå vidare med Frösunda Park av två anledningar. Den 
första var att VWR inte hade behov av ett bra skyltläge. Ett bra skyltläge medför höga hyror 
och BC anser inte att de bör betala för något de inte vill ha. Den andra anledningen var att det 
var dåliga kommunikationer i området. Hade det funnits tunnelbana i området hade mycket 
förändrats. BC anser att kontakten med JM fungerade bra och att JM:s representant ville veta 
hur det gick. VWR hade ingen brådska och tog inget beslut eftersom de inte hade några krav 
på sig.  
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Hyreskontrakt 
VWR kommer mest troligt inte förlänga det nuvarande kontraktet och tänker fortfarande flytta 
under kvartal ett eller två 2008. Kontraktet kan skrivas då chefen för interservice tycker att 
lokalerna är bra. BC tror att Newsec och externa jurister kommer att granska avtalet. Det 
slutgiltiga beslutet kommer att fattas av VD:n som också är firmatecknare. Han kommer 
sedan att informera koncernen i Europa att de flyttar, men ingen skall godkänna beslutet. 
Kontraktet skall däremot skickas till USA och förvaras vid huvudkontoret. När den slutgiltiga 
utformningen av lokalerna skall genomföras kommer personalen få möjlighet att påverka. BC 
tror att de kommer att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram lokalerna.  
 
Tabell 18 VWR:s flyttprocess och olika faktorers påverkan. 

Process Personer Marknads- 
kommunikation 

Andra Faktorer Responsnivå 

Behovet VD & BC Skyltar & Ljussättning Nuvarande lokal och läge, 
omlokaliseringar i koncernen 

Medvetenhet 

Krav Flyttgrupp  Läge, yteffektivitet, 
anpassande lokaler, Ej 

industriområde  

 

Leta lokaler Konsult Utskick, mäklare, bok, 
varumärket 

 Kunskap, band 

Möte VD & BC Lunchmöte, 
säljmaterial 

  

Utvärdering Flyttgrupp Offert, 
kontaktpersoner 

Hyra, nybyggt, ljust, skyltläge, 
kommunikationer 

 

Beslut VD  Hyra, inget akut behov  
Kontrakt VD    

Anpassning Personal    
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6 Analys 
I analyskapitlet presenteras resultaten från intervjuerna i anknytning till varje enskild 
forskningsfråga (FF). I detta kapitel jämförs också det empiriska resultatet mot den teoretiska 
referensramen som studien bygger på.  

6.1 FF 1 - Beslutsprocessen 
Beslutsprocessen hos de undersökta företagen stämmer ganska bra överens med hur 
Robinsson, Faris och Wind (1967) beskriver industriella inköp.  

Behov 

Processen börjar med att ett flyttbehov uppstår genom en förändring inom den egna 
organisationen, att ett hyreskontrakt går ut eller på grund av att hyresgästen inte är nöjd med 
sin lokal och fastighetsägare. Robinsson, Faris och Wind (1967) beskriver behovet som en 
utlösande faktor vid industriella köp, vilket stämmer väl in på de studerade fallen. Författarna 
förklarar att köparen ofta har en idé för en generell lösning på problemet. Denna slutsats kan 
också stärkas av studien eftersom företagen redan tidigt hade en idé om vilken typ av lokal de 
sökte. 

Krav 
Företagen i studien arbetade med en typ av kravspecifikation för lokalerna. I de fall där 
konsulter användes i sökningen (Amgen, Nutek, Serono, Fujitsu och VWR) upprättades 
lokalprogram för vilken typ av lokal de skulle söka. Enligt Robinsson, Faris och Wind (1967) 
skulle kraven kommuniceras ut och detta kunde göras genom att lokalprogrammet skickades 
till fastighetsägare. Fujitsu hade inga formella krav innan konsulten kom in i processen, vilket 
kan vara anledningen till det stora antalet objekt som VD-assistenten tittade på. Enligt 
Robinsson, Faris och Wind (1967) kan en detaljerad kravspecifikation förenkla urvalet. 
Tibnor och Relacom hade aldrig någon formell kravspecifikation och den gemensamma faktor 
som identifierats mellan dessa två företag är att de har haft en fastighetschef som i stort sett på 
egen hand skött omlokaliseringen. Fastighetschefen har upprättat kraven, letat lokaler och 
utvärderat dessa. Bayer hade inte heller något lokalprogram, utan de direktiv som fanns var 
relativt informella.  

Leta lokal 
De företag som aktivt sökt lokaler på egen hand var Tibnor, Bayer och Relacom samt Fujitsu, 
som sökte på egen hand initialt för att sedan anlita konsult. Amgen, Nutek och VWR använde 
konsult i sökningen och sökte ingenting på egen hand. Serono använde en konsult för att söka, 
samtidigt som intendenten sökte lokaler på egen hand. Honeywell gjorde aldrig någon 
sökning utan kontaktades enbart av fastighetsägare. De övriga företagen kontaktades också av 
fastighetsägare och de som kontaktades i störst utsträckning var Serono och Fujitsu som 
anmält intresse av lokaler i webbportaler.  
 
De företag som använde konsulter för att leta lokaler hade antingen tidsbrist eller ett internt 
krav inom koncernen att konsult skulle anlitas. Av de företag som letade på egen hand 
använde Bayer, Serono och Fujitsu Internet för att hitta lämpliga lokaler. Dessa företag, samt 
Relacom, sökte också i tidningar som annonserar ut lediga lokaler. Tibnor, Fujitsu och Serono 
använde bil för att leta lokaler. Det är det mest effektiva sättet att hitta lokaler, enligt Tibnor 
och Serono, eftersom det ger en uppfattning om området. Fujitsu ansåg att det inte var 
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effektivt eftersom många fastighetsägare skyltar på fastigheter trots att det inte finns lediga 
lokaler i just den fastigheten.  
 
Oavsett metod för sökandet gjorde företagen något som Robinsson, Faris och Wind (1967) 
kallar ett första urval. Författarna anser att företagen väljer leverantör och inte produkt, vilket 
stämmer i endast ett av fallen. Serono hade fastighetsägare som en viktig parameter i sitt 
urval. Anledningen var att de hade haft problem med tidigare fastighetsägare. De övriga 
företagen som skötte sitt urval på egen hand hade inte fastighetsägare som första 
urvalsparameter. Det tillvägagångssätt som Robinsson, Faris och Wind (1967) beskriver 
användes däremot av konsulterna som skickar ut sina lokalförfrågningar till fastighetsägare. I 
dessa fall görs en direkt selektering av lämpliga leverantörer. 

Utvärdering 
När det gäller utvärdering skiljer sig den till stor del mellan företagen. En likhet som 
identifierats är att den första utvärderingen genomförs av den person som gör sökningen. 
Denna person ansvarar för att välja ut några lämpliga lokaler som sedan presenteras för 
beslutsfattare inom organisationen. I de fall där företagen inte hittat lämpliga lokaler eller 
önskade fler alternativ, genomfördes ytterligare undersökningar på marknaden. När företagen 
fått förslag eller offerter från fastighetsägare har alternativen analyserats och jämförts enligt 
olika modeller. Vissa företag har gjort avancerade matriser, medan andra bara jämfört 
kostnaderna. Konsulterna har ofta modeller för hur egenskaper viktas mot varandra i en 
matris. Detta förfarande beskrivs av Robinsson, Faris och Wind (1967) där de anser att en 
köpare ofta jämför förslagen genom att egenskaperna viktas mot varandra och analyseras. I de 
fall där konsulter inte använts var inte analysen lika formell. Exempelvis gjorde Tibnor först 
en ekonomisk jämförelse av alternativen. Fastighetschefen föredrog ett alternativ som inte var 
billigast och tog därför in andra parametrar för att motivera ledningen att välja just detta 
alternativ. Detta visar hur den person som genomför utvärderingen kan påverka beslutsfattare. 
Företagen har ofta några alternativa lokaler och förhandlar med dessa för att kunna välja det 
mest fördelaktiga alternativet. Ett internt beslut fattas innan kontraktet kan tecknas. 

Kontrakt 
I de fall där kontrakt förhandlats har hyresnivåerna bestämts när kontraktet skall skrivas. Det 
handlar om att fastighetsägaren och hyresgästen måste komma överens om hur stor del av 
anpassningen som ska betalas av fastighetsägaren och hur stor del som ska betalas av 
hyresgästen. När kontraktet skall skrivas börjar parterna gå in på detaljnivå och det är i många 
fall jurister som granskar avtalen. I de internationella organisationerna ska även kontrakten 
godkännas av centrala fastighetsavdelningar. Konsulterna kan i vissa fall vara med som hjälp 
när hyresgästen granskar kontraktet. Upprättande av kontraktet kan jämföras med det som 
Robinsson, Faris och Wind (1967) kallar orderrutin. Författarna menar att köpare och säljare 
kommer överens om betalning, leveranser och problemhantering. Leveranser kan för en lokal 
avse inflyttningsdatum, och för att detta ska kunna hållas måste både fastighetsägaren och 
hyresgästen hålla en gemensam tidsplan. Det gäller att hyresgästen fattar beslut i tid så att 
fastighetsägaren ges tid att göra hyresgästanpassningen innan inflyttningsdatumet. I fallet med 
Bayer gjorde interna beslutsvägar att det önskade inflyttningsdatumet inte kunde hållas, men 
Bayer hade förståelse för att byggnationer tar tid. Tibnor hade mindre förståelse för 
byggprocessens tidplan och tyckte att JM pressade fram beslut, vilket i slutändan medförde 
förändringar. Vid upprättande av kontrakten beslutas också om kontraktstider, där exempelvis 
VWR anser att de vid ett längre kontrakt skulle kunna förhandla fram en lägre hyra. Tibnor 
ansåg istället att den långa kontraktstiden medförde en säkerhet mot höjda marknadshyror. 
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Efter att kontraktet tecknats och anpassningarna påbörjats startar en hyresgästrelation mellan 
fastighetsägaren och hyresgästen. I de tre fall där kontrakt tecknats är hyresgästerna nöjda 
med JM som hyresvärd. Amgen som redan flyttat in i lokalerna har identifierat små fel och 
meddelat detta till JM, som snabbt åtgärdat problemen. Amgen har dock vissa frågor 
angående att fastigheten skall lämnas över till Vasakronan. Detta förfarande skulle kunna 
beskrivas som en informell feedback enligt Robinson, Faris och Wind (1967).  

6.2 FF 2 - Medverkande 
Antalet delaktiga personer varierar mellan företagen. Det går inte att urskilja några likheter 
inom de tre grupperna eller olikheter mellan grupperna när det gäller vilken typ av personer 
som är inblandade i processen. Omlokaliseringen kretsar ofta runt den person som Johnston 
och Bonoma (1981) beskriver som centralpersonen. Denna person är den som styr flytten och 
sköter kontakten med konsulter, fastighetsägare och mäklare. Centralpersonens befattning är 
svår att fastställa, men det kan vara exempelvis en fastighetschef, VD-assistent eller 
administrativ chef. Denna person har en betydande roll eftersom personen styr informationen 
till beslutsfattarna i organisationen. Webster och Wind (1972) beskriver en person som kan 
kontrollera informationsflödet som gate keeper.  I de fall där konsulter är inblandade i 
processen kan även dessa fungera som gate keeper genom att de väljer ut vissa fastighetsägare 
som de anser har intressanta lokaler. Enligt Webster och Wind (1972) finns det personer som 
kan påverka processen. Konsulten skulle kunna ses som påverkare eftersom de ofta ger 
rekommendationer angående lokaler. 
 
Webster och Wind (1972) anser att beslutsfattaren är den person som har befogenheten att 
fatta beslutet om en affär. Beslutsfattare för val av lokal kan vara svårt att ge en generell 
befattning, men en flytt initieras ofta av ledningen eller av en central fastighetsavdelning i de 
internationella bolagen. I de internationella bolagen blir ofta beslutsvägarna mer komplicerade 
än i svenska bolag. En flytt kostar mycket pengar och ska därför godkännas ekonomiskt på 
olika nivåer i organisationen. Den lokala enheten måste visa för koncernledning eller 
fastighetsavdelning att resultatet kan bära en flytt. I de fall där företagen har en global 
lokalstandard skall även lokalen godkännas av den centrala fastighetsavdelningens ingenjörer. 
Detta skulle kunna jämföras med Choffray och Liliens (1978) påstående om att budget ska 
godkännas av ledning, och teknisk personal godkänner produktegenskaper. I de flesta fall 
hade VD:n teckningsrätt och kunde antingen själv skriva på avtalet eller ge fullmakt till 
exempelvis fastighetschefen. I vissa av de internationella bolagen måste kontraktet skrivas på 
av en central fastighetsavdelning eller koncernchefen. Den som skriver kontraktet är enligt 
Webster och Wind (1972) köparen.  
 
Johnston och Bonoma (1981) nämner vertikalt och horisontellt deltagande i processen, vilket 
också är varierande för olika företag. Det vertikala deltagandet är inte särskilt stort inom flera 
av organisationerna, utan företagsflyttar hanteras ofta på en hög nivå inom företagen. 
Användarna av lokalen, det vill säga personalen, har inte så stor möjlighet att direkt påverka 
valet. Vissa företag plottar de anställdas resvägar innan de väljer lokal, vilket får en viss 
betydelse i utvärderingen. Personalen ges senare en möjlighet att påverka utformningen av 
lokalen till viss grad, och företagen upprättar även grupper av anställda som aktivt arbetar 
med utformningen.  

6.3 FF 3 - Marknadskommunikationen 
När det gäller marknadskommunikationen hade respondenterna svårt att komma ihåg vad de 
sett och var de sett annonser för Frösunda Park. De flesta av respondenterna har läst tidningar 
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som Lokalguiden, Lediga lokaler, Lokalnytt och City mark under tiden de sökte lokaler, men 
vissa respondenter letade även lokaler i Dagens Industri, Svenska Dagbladet och Dagens 
Nyheter. Samtliga respondenter hade sett någon typ av annonsering för projektet och de flesta 
var medvetna om att projektet existerade innan de kontaktades av JM. Enligt Dwyer, Schurr 
och Oh (1987) kan annonsering användas just för att skapa medvetenhet om ett varumärke 
eller produkt. Många av respondenterna var medvetna om projektet redan innan deras 
flyttprocess startade och anledningen till att exempelvis Serono ville träffa JM var att de 
visste att JM hade en bra lokal i Frösunda. Samtliga respondenter har varit på ett möte med 
JM, vilket enligt Lilien et al. (1976) skulle kunna förklaras av att annonseringen kan göra att 
potentiella kunder får en bättre attityd mot företagets säljare. De flesta av respondenterna har 
åkt med bil längst E4 norr om Stockholm och sett byggskyltarna, samt den ljussättning som 
JM satt upp på fastigheten. JM har själva utnyttjat det skyltläge som finns i Frösunda och det 
har medfört att många redan tidigt visste om att lokalerna existerade.  
 
VD-assistenten på Fujitsu, som för övrigt också är marknadskommunikationschef, förklarade 
att hon sett marknadsföringen för Frösunda Park men inte varit mottaglig förrän flyttbehovet 
hade uppstått. När de sedan skulle flytta kontaktade hon JM på egen hand. I detta fall kunde 
inte marknadsföringen skapa ett behov, men när behovet uppstod bidrog marknadsföringen 
till att en personlig kontakt upprättades mellan företagen. JM:s produkt kunde dock inte 
uppfylla de krav som Fujitsu hade, vilket enligt Choffray och Lilien (1978) är en förutsättning 
för att företaget skall genomföra köp. JM:s representanter försökte att erbjuda lösningar för att 
uppfylla kraven, vilket Kotler och Keller (2006) anser att en bra säljare måste göra. Denna 
gång var kunden inte nöjd med den lösningen som erbjöds. Ett lyckat fall var däremot Bayer 
som önskade en egen ingång och där JM ordnade så att ingen av de andra hyresgästerna 
kunde använda denna ingång.   
 
Enligt respondenterna har JM kompletterat masskommunikationen med personlig försäljning, 
genom att ringa, skicka e-post och arrangera möten. Enligt Smith och Swinyard (1982) bör 
masskommunikationen kompletteras av en personlig kontakt för att vara framgångsrik. Lilien 
et al.(1976) anser att personlig försäljning är effektivare när det gäller att få kunderna från 
medvetenhet till köp på industriella marknader. Detta resonemang kan inte motbevisas i denna 
undersökning eftersom nästa alla respondenter haft en personlig kontakt med JM. I två av de 
tre fall där kunderna valde JM hade kunderna på eget initiativ kontaktat JM. Tibnor ringde på 
telefonnumret som presenterade på skylten vid fastigheten och Bayer hittade 
kontaktuppgifterna via annonsering. När ett företag ska hyra lokaler måste de vara i personlig 
kontakt med fastighetsägare eller en mäklare med uthyrningsansvar. Det handlar om att även 
hyresvärden ska godkänna hyresgästens kreditvärdighet och att verksamheten passar för 
lokalen.  Det är ett av företagen som inte varit på möte med JM: Nutek. De skickade sin 
konsult istället. Anledningen var att JM bjöd på lunch, vilket Nutek inte kan ta emot som 
statlig myndighet. Konsulten var positiv till Frösunda Park som alternativ, men det var Nuteks 
ledning som valde bort lokalen. Om det har något att göra med att ledningen inte var 
närvarande på mötet kan vara svårt att bevisa, men de sa till konsulten att de inte var nöjda 
med läget. 
 
Webster (1992) anser att riktad direktkommunikation är mer effektivt än 
masskommunikation. I undersökningen gav masskommunikationen den första kontakten i två 
av de tre fallen där avtal tecknats med JM. JM har genom att själva eller med hjälp av mäklare 
lyckats ringa och boka in en hel del lunchmöten och visningar av lokalen. 
Telefonförsäljningen har också kompletterats med utskick av olika slag. Kotler och Keller 
(2006) anser att utskick dock kan uppfattas som skräppost, vilket också bekräftas av business 
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controllern på VWR som inte orkade läsa alla utskick han fick angående lokaler. Han tycker 
att JM hade ett professionellt presentationsmaterial på mötet. I detta fall var respondent mer 
mottaglig för materialet på mötet. 
 
JM har ett starkt varumärke och ett bra rykte som fastighetsägare hos de undersökta företagen. 
När konsulter skickar ut lokalprogram kan ett bra rykte som fastighetsägare göra att 
fastighetsägaren får chansen att svara med ett förslag. Nuteks konsult anser att personliga 
kontakter är betydligt mer effektiva än annonsering och events. Kotler och Keller (2006) 
anser att events kan vara relationsbyggande och skulle i så fall kunna skapa personliga 
relationer till dem som sökte lokaler. Alla respondenter anser att JM:s representanter varit 
professionella och att kontakten fungerat bra. Håkansson och Snehota (1995) anser att 
försäljaren måste utveckla en bra relation till köparen, vilket fungerat bra i de undersökta 
fallen. Många av respondenterna var även i kontakt med den tidigare fastighetsägaren för att 
se om kraven kunde uppfyllas utan flytt. De flesta företagen hade den befintliga lokalen som 
ett alternativ i utvärderingen. Serono kontaktade till exempel även fastighetsägare och 
mäklare som de varit i kontakt med tidigare. Detta visar på att bra relationer även är viktigt 
för de företag som inte använder konsulter i processen. Som fastighetsägare kan en bra 
hyresgästrelation innebära förlängda kontrakt eller flytt till en annan av fastighetsägarens 
lokaler. 
 
Robinsson, Faris och Wind (1967) anser att det är viktigt för marknadsförare att komma in 
tidigt i processen och att skedet när företagen ska kommunicera ut sina krav är oerhört viktigt. 
Detta lyckades JM med i bland annat fallet med Honeywell som valde att inte undersöka fler 
alternativ än de fyra som kontaktade företaget. De respondenter som inte arbetar med lokaler 
dagligen har sökt lokaler på Internet genom hemsidor för mäklare, Lokalguiden, Lediga 
lokaler, Lokalnytt, City mark och på Google. Internet användes även av vissa respondenter för 
att få mer kunskap om projektet under utvärderingen av lokalerna. Kunskap fick 
respondenterna annars vid lunchmötet, där många av respondenterna också började föredra 
Frösunda Park.  
 
När det gäller responsnivåerna övertygelse, val och köp har dessa påverkats av interna beslut 
inom företagen och olika fastighetsfaktorer. Fastighetsägarens möjlighet att påverka dessa 
nivåer är att vara flexibel och lyhörd, samt utformning av offerter och kontrakt med 
marknadsmässiga hyresnivåer. Respondenterna anser att JM:s arbete varit professionellt och 
att det snarare varit andra faktorer som gjort att de inte blivit affär i vissa av fallen. 

6.4 FF 4 – Responsnivå 
Respondenterna har kommit olika långt i sin flyttprocess och vissa har därför inte uppnått alla 
Lavide och Steiners (1961) responsnivåer. Annonseringen och skyltningen har varit 
framgångsrika när det gäller att skapa medvetenhet om projektet. Kotler och Keller anser att 
detta är ett syfte med kommunikationen. I stort sett alla respondenter var medvetna om 
projektet innan de var i kontakt med JM. För de flesta respondenter fanns medvetenheten 
redan innan processen startade med att behovet uppstod. Annonsering och skyltning har inte 
varit effektivt för att få kunden från medvetenhet till kunskap. Kunskapen har respondenterna 
fått på lunchmötet och genom det säljmaterial som presenterats. Nuteks ledning var inte 
närvarande på mötet, vilket skulle kunna vara en anledning till att inte en högre responsnivå 
uppnåddes i detta fall.  
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När det gäller det som Lavide och Steiners (1961) ser som band handlar det om vad kunderna 
tycker om varumärket. Respondenterna har haft en bra syn till JM:s varumärke och har även 
kontaktat JM på eget initiativ. JM är ett starkt varumärke och flera av respondenterna ser JM 
som en stor aktör i kontorsbranschen. Det har även funnits en tro hos vissa respondenter att 
JM har en mängd lokaler att erbjuda, trots att företaget inte alls har andra kontorsfastigheter 
att erbjuda. De tre respondenterna som slutit avtal med JM har alla tre föredragit Frösunda 
Park redan vid lunchmötet. Även två av de företag som inte flyttat föredrog Frösunda Park 
före de andra alternativen (Fujitsu och Honeywell).  
 
Den nivå som Lavide och Steiners (1961) ser som övertygelse skulle kunna kopplas till 
utvärderingsskedet i fem av de sex fall där företagen bytt lokaler. Bayers VD-assistent anser 
att de var övertygade redan vid den tredje visningen eftersom Frösunda Park var så mycket 
bättre än de övriga alternativen. I samband med utvärdering var även Honeywell övertygade 
om att Frösunda Park hade varit rätt alternativ för dem. Att de sedan aldrig kom till avslut 
berodde mer på interna faktorer.  
 
Att företagen byter lokaler kan jämställas med det som Lavide och Steiners (1961) beskriver 
som köp i sin modell. I de fall där företagen bytte lokaler skedde köpet när hyreskontraktet 
tecknades. I det slutgiltiga steget handlar det mycket om interna beslut, såsom vilken 
hyresnivå hyresgästen har råd med. Där kan fastighetsägaren påverka kunden genom att sänka 
priset eller erbjuda kostnadsfria anpassningar av lokalen. 

6.5 FF 5 – Fastighetsfaktorer 
En grundförutsättning för att lokalen ska anses vara ett alternativ är att den ska vara 
tillräckligt stor. Storleken kan dock variera beroende på hur väl lokalen passar för 
verksamheten och hur yteffektiv den är. För samtliga respondenter var priset en viktig faktor 
och i många av utvärderingarna var priset avgörande. Relacoms fastighetschef anser att det 
gäller att jämföra kostnaden per arbetsplats i förhållande till läge, eftersom det alltid går att 
hitta billiga lokaler långt utanför Stockholm. När företagen jämför kostnad per arbetsplats 
användes det begrepp som Ekström och Stefansson (1996) benämnde som yteffektivitet. 
Genom att erbjuda moderna lokaler med öppen planlösning kan företagen krympa sina ytor 
per anställd och på så sätt sänka sina hyreskostnader. Enligt Honeywells VD tittar deras 
centrala fastighetsavdelning just på yta per anställd, när de räknar på kostnaderna. 
 
När företagen sökt lokaler har det geografiska läget varit en viktig faktor trots att vissa företag 
börjat söka relativt brett. De företag som sökte brett gjorde senare en avgränsning eftersom 
det blev för mycket att titta på alla potentiella lokaler i Stockholm. Läget fick en avgörande 
roll när Nutek valde att inte gå vidare med JM, de ville lokalisera sig söder om Stockholm 
city. För de företag som föredragit Frösunda Park har läget varit en viktig faktor. 
Respondenterna såg närheten till Arlanda, E4, E18 och Stockholm city som positiva 
lägesfaktorer för fastigheten. Närheten till E4 bidrog till en annan viktig faktor: skyltläget. De 
tre företag som valde Frösunda Park hade skyltläget som en viktig parameter i utvärderingen. 
Honeywell hade bra skyltläge som krav inom koncernen, men de andra som valde bort 
Frösunda Park, hade inget direkt behov av skyltläget. Skyltläget bidrog till att 
marknadshyrorna för fastigheterna längs E4 blev något högre än andra fastigheter i Solna, 
vilket medförde att kunder som inte var intresserade av ett bra skyltläge inte heller vill betala 
extra för det. VWR, Relacom och Nutek ansåg sig inte ha något direkt behov av skyltläge. För 
Fujitsu var läget bra på Frösunda Park, men det som gjorde att affären aldrig blev av var att 
det inte gick att uppfylla behovet av parkeringar. Serono tyckte också att läget var bra i sin 
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andra sökning och de valde därför att flytta in i samma område. De valde en fastighet med 
sämre skyltläge, ett lägre pris och möjlighet för tilläggstjänster som reception, samt post och 
godshantering.  
 
En annan lägesfaktor som varit viktig var kommunikationerna, vilket också nämns av 
Klinterhäll och Rydström (2000). Detta var det största frågetecknet för Frösunda Park. Många 
av respondenterna var negativt inställda till att det inte finns tunnelbana i Frösunda. Det går 
inte heller många bussar i området och det tar cirka 10 minuter att gå till Solna pendelstation. 
För alla som kommer med bil är kommunikationerna bra tack vare de stora vägarna, men det 
är för de anställda som kommer med kollektivtrafiken som svårigheterna uppstår.  
 
En faktor som flera av respondenterna nämnt men som inte presenterats av Klinterhäll och 
Rydström (2000) är att de vill ha kontoret i ett område med en blandning av bostäder och 
kontor för att få rörelse i området på kvällarna. Detta krav kunde uppfyllas i Frösunda och 
kunderna kunde känna sig trygga på kvällstid. Respondenterna har också uppskattat utbudet i 
området, trots att Amgen var lite frågande till restaurangutbudet. Faktorer som närservice och 
restauranger kommer dock in senare i processen och har en viss betydelse när alternativen 
utvärderas. I de tidiga urvalen handlar det mest om läge, pris, yta och övergripande 
lokalstandard, men i själva utvärderingen kommer också mer lokalspecifika faktorer in. Här 
börjar kunderna utvärdera närservice, säkerhet, tilläggstjänster, möjligheter till förråd, 
parkering och ljusa lokaler. 
 
En fördel för Frösunda Park var att lokalerna var moderna, många hyresgäster vill ha 
representativa lokaler. Det ska vara en lokal som kan representera företag utåt, och de 
internationella företagen har ofta standarder för hur lokalerna ska se ut. Det ska se ut likadant 
i alla länder. En viktig faktor för Tibnor och Amgen var att ha ett våningsplan. Tibnors 
fastighetschef ansåg att de kunde disponera mindre ytor om de hade ett plan och för Amgen 
var det en bra dynamik mellan avdelningarna som kunde skapas med endast ett plan.  
 
De byggnadstekniska faktorerna hade inte så stor inverkan när företagen letade lokaler. 
Tibnors fastighetschef tog för givet att allt det tekniska fungerar i moderna fastigheter, det kan 
vara annorlunda med gamla hus. Detta kan vara en anledning till att många av företagen sökte 
moderna lokaler, för att ventilation, värme, kyla, IT och el ska fungera på ett bra sätt. Serono, 
som hade problem med ventilationen hos den tidigare fastighetsägaren, tittade däremot på just 
denna faktor när de tittade på lokaler.  

6.6 FF 6 - Omgivning och organisation 
De företag i undersökningen som omlokaliserat har genomgått en organisationsförändring av 
något slag och hade antingen för små eller för stora lokaler. Enligt Klinterhäll och Rydström 
(2000) hade de flesta företag som flyttar ett expansionsbehov. Detta var något som inte kunde 
urskiljas i denna undersökning, där exempelvis Tibnor, Nutek och VWR ville ha mindre och 
Serono samma storlek på lokalerna. Klinterhäll och Rydström (2000) hade en hel del IT-
företag i sin undersökning och i just denna bransch var det många företag som expanderade 
fram till år 2000 då undersökningen genomfördes. I denna undersökning var det egentligen 
endast Amgen som såg ett direkt expansionsbehov. Andra företag grundade sitt behov i 
samlokaliseringar vid sammanslagningar av bolag. Dessa flyttade ihop för att få en bättre 
samhörighet mellan företagen och för att kunna ta del av det som Klinterhäll och Rydström 
(2000) kallar för samlokaliseringsvinster. Företag som har eller ska samlokalisera 
verksamheter är Bayer, Relacom, Fujitsu och Honeywell. Halvardsson och Swartling (1995) 
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anser att det är organisationsförändringar som leder till att företagen efterfrågar flexibla 
lokaler.  
 
De internationella företagen i undersökningen har påverkats av regler inom organisationen 
gällande beslut och utformning av lokalerna. Bayer, Amgen, Relacom och Honeywell har 
varit tvungna att följa den standard som koncernen har för lokaler, vilket påverkat 
flyttprocessen genom alla steg. Bayer, Amgen, Serono och Honeywell var dessutom tvungna 
att få valet godkänt av koncernen innan avtalet kunde tecknas. 
 
De tre företagen som inte flyttat hade inget akutbehov och valde att vänta. De hade tid kvar på 
nuvarande kontrakt och lokaler som fungerade. VWR har inte beslutat om de ska flytta, utan 
ville bara se vad som fanns på marknaden. VWR och Honeywell prioriterade bort flytten då 
viktigare frågor kom upp inom den egna organisationen. Fujitsu hade inte prioriterat bort 
flytten, utan i detta fall handlade det snarare om att de inte hittade en lokal som uppfyllde alla 
deras krav. Enligt McAllister och Tarbert (1999) påverkar tillgång på lämpliga lokaler om 
företagen väljer att flytta eller inte. 
 
När det gäller den ekonomiska konjunkturen hade den inte så stor betydelse för företagens val 
av lokaler. Amgen, Bayer, Serono och VWR är läkemedelsföretag som inte direkt påverkas av 
konjunktursvängningarna. Nuteks konsult tror att Nutek möjligtvis flyttat in till Stockholm 
city om priserna på fastighatsmarknaden varit lägre, vilket skulle kunna kopplas till 
konjunkturen trots att priserna inte är på topp i dagsläget.  
 
Nutek var som statlig organisation den enda verksamheten som ansåg att politiska beslut 
direkt påverkade verksamheten. Det var politiska beslut som låg bakom att Nutek delades upp 
och att lokalerna blev för stora.  
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7 Slutsatser 
Dessa slutsatser baseras på de kvalitativa data som erhållits i studien och beskriver i 
generella drag hur det sett ut i de undersökta fallen. Som tidigare nämnts kan en 
representativ blid av marknaden inte säkerställas på grund av den kvalitativa ansatsen. Syftet 
med studien var inte att kartlägga hur marknaden agerar utan hur potentiella kunder 
påverkats genom processen, vilket dessa slutsatser ämnar att besvara.  

7.1 Svar på forskningsfrågor 
 
För att kunna svara på forskningsfrågorna har vissa analytiska generaliseringar genomförts i 
analysen. Dessa ska ge en blid av hur olika faktorer påverkat kunderna genom processen. 

7.1.1 Forskningsfråga 1 
 

Hur kan beslutsprocessen för byte av lokaler beskrivas? 
 
Denna process kan beskrivas enligt figur 7.  
 

 
Figur 7. Beskriver beslutsprocessen. 

 
Processen börjar med att ett flyttbehov uppstår och följs sedan av att kraven för lokalen 
identifieras. I detta skede kan företagen antingen anlita en konsult eller söka på egen hand. I 
vissa fall sökte företaget själv till en början men överlät det till en konsult eftersom det 
innebar för mycket arbete att söka helt på egen hand. När företagen söker lokaler själva 
kommuniceras kraven ofta ut muntligt, medan konsulterna skickar ut ett lokalprogram där 
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kraven beskrivs. Fastighetsägarna har här möjligheten att komma med olika förslag som 
uppfyller kraven. När förslagen samlats in utvärderas de förslag som uppfyller kraven som 
ställdes, och alternativen sorteras bort successivt. Till slut återstår bara ett fåtal alternativ och 
här skall ett beslut fattas om företaget ska välja något av alternativen, stanna kvar i nuvarande 
lokaler eller börja om sökningen på nytt. I de fall där ett alternativ väljs börjar ett 
kontraktsförfarande där kontraktslängder, hyreskostnader, tillägg och vad som ska ingå i 
hyran specificeras. Efter kontraktet tecknats börjar anpassningen av lokalen, och när 
hyresgästen flyttat in sker en kontinuerlig feedback till fastighetsägaren. 
 

7.1.2 Forskningsfråga 2 
 

Vilka personer är delaktiga och hur medverkar de beslutsprocessen? 
 

De personer som är delaktiga i processen är ofta relativt högt uppsatta i organisationerna. 
Flyttbehovet initieras av ledningen i Sverige, trots att det är internationella bolag. Kraven för 
lokalen sätts av ledningen och fastighetsavdelning i de internationella bolagen, där de har krav 
på viss lokalstandard. Sökningen av lokalerna sker också lokalt på den ort som 
omlokaliseringen skall ske och ofta finns en ansvarig inom företaget som skall ansvara för 
sökningen. Det är antingen en fastighetsansvarig eller någon som arbetar med administrativa 
frågor.  Denna person har en viss central roll i flytten och kan antingen leta lokaler själv eller 
med hjälp av konsult. Personen gör det första urvalet för att sedan presentera alternativen för 
beslutsfattare. Den som genomför sökningen är också ansvarig för att ta fram tillräckligt med 
material för att förslagen ska kunna jämföras. När de senare skall utvärderas medverkar den 
centrala personen tillsammans med beslutsfattarna, och har också här möjlighet att påverka 
besluten. Beslut om flytt tas på högsta nivå och i många av de internationella företagen tas 
besluten av koncernledning eller chefer på central fastighetsavdelning. Det förslag som den 
lokala ledningen väljer skall godkännas ekonomiskt eller uppfylla koncernens krav på 
standard. Teckningsrätt har ofta den svenska VD:n som i vissa fall även måste ha interna 
godkännanden från koncernen innan kontrakten kan tecknas. Användarna av lokalen har 
oftast ingen möjlighet att påverka valet av lokal, men kan efter kontraktet tecknats påverka 
utformningen till viss grad. I detta skede har även den centrala personen en betydande roll och 
även den centrala fastighetsavdelningen i de fall där det finns. 
 

7.1.3 Forskningsfråga 3 
 

Hur och när har marknadskommunikationen påverkat olika responsnivåer? 
 

När det gäller marknadskommunikationens påverkan på olika responsnivåer har det varit 
relativt likt genom fallen. För de respondenter som inte flyttat än har inte de sista 
responsnivåerna kunnat uppnås. Medvetenhet har JM kunnat skapa genom annonsering och 
skyltning. Skyltläget på fastigheten har gjort att respondenterna sett byggnationerna längst E4 
redan innan flyttprocessen startat. Respondenterna ansåg sig inte veta så mycket om projektet 
och området innan lunchmötet med JM. Där fick de mer kunskap om området genom 
presentation och säljmaterial. Även hemsidan har kunnat bidra till att kunskapsnivån om 
projektet ökat genom att vissa respondenter anser att de fått mer information om exempelvis 
kommunikationer, medan andra ansåg att hemsidan inte tillförde någon från mötet.  
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Respondenterna kände också till att JM var aktiva på marknaden för kontorslokaler, och med 
denna vetskap kontaktade vissa aktörer JM när de sökte lokaler. Många respondenter började 
föredra ett visst alternativ vid mötet och vid visningen av lokalen. När de senare analyserade 
och utvärderade alternativen kunde en välgjord offert från fastighetsägaren och en möjlighet 
att vara flexibel bidra till att kunden blev övertygad om att det var rätt alternativ. Köpet 
genomfördes vid tecknande av kontraktet och här måste fastighetsägaren ge ett prisvärt 
alternativ som hyresgästen har råd att betala. Det har inte gått att visa på några skillnader i 
JM:s arbete mot de olika grupperna och en generell beskrivning för respondenterna 
presenteras i tabell 19.  
 

Tabell 19 Marknadskommunikation vid olika responsnivåer. 
 

Responsnivå Marknadskommunikation 
Medvetenhet Annonsering & skyltar 

Kunskap Lunchmöte, presentationsmaterial & hemsidan 
Band Varumärket 

Föredra Möte och visning 
Övertygelse Offerten & flexibilitet  

Köp Kontraktet & prisvärdhet 
 

7.1.4 Forskningsfråga 4 
 

Hur kan individernas responsnivå beskrivas i beslutsprocessens olika steg? 
 
Respondenterna hade en medvetenhet om Frösunda Park redan innan behovet uppstod. Under 
den period då hyresgästen samlade in alternativ, gick på möten och visningar fick de kunskap 
om Frösunda Park. Bandet till JM som varumärke fanns redan tidigare, vilket gjorde kunden 
mottaglig för information och ledde i vissa fall till att kunden kontaktade JM. Under detta 
skede i processen började de respondenter som slutit avtal med JM att föredra detta alternativ. 
De kunder som valt att flytta blev alla övertygade när de sett olika alternativ och jämfört 
lokalerna mot varandra. Övertygelsen uppnåddes under utvärderingsfasen. Köpet 
genomfördes när kontraktet tecknats och de båda parterna kommit överens om utformning 
och vad som ska ingå i avtalet.  

7.1.5 Forskningsfråga 5 
 

Hur och när har fastighetsrelaterade faktorer påverkat beslutsprocessen? 
 
Kraven för lokalen upprättas efter att behovet fastställts. Ett grundläggande krav är att lokalen 
ska vara tillräcklig stor för den personal som ska arbeta på kontoret. Storleken kan variera 
beroende på hur yteffektiv lokalen är. Om verksamheten har några specifika krav tas dessa 
upp tidigt i processen. Det kan vara olika standarder som lokalerna ska uppfylla inom 
koncernen. En annan faktor som har en betydande roll tidigt i processen är läge. Många 
respondenter hade bestämt ett ungefärligt läge för lokalerna och avgränsade sin sökning till 
dessa områden. När de hittat en tillräckligt stor lokal i ett lämpligt område tittade de på andra 
faktorer, såsom kommunikationer, hur modern och flexibel fastigheten är, och ett område med 
blandning av bostäder och kontor. När hyresgästen valt ut ett intressant alternativ att titta på 
kan de se på visningen hur lokalen är utformad, om det finns ljusa arbetsplatser, bra skyltläge 
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och om lokalen kan passa för verksamheten. Om det är ett intressant förslag begär kunden att 
få en offert och då kommer priset in som en viktig faktor. Det handlar då om kostnad per 
arbetsplats före kostnad per kvadratmeter. Om det finns alternativ som uppfyller de första 
kraven på ett bra sätt tar de in fler faktorer, exempelvis närservice, restauranger och natur i 
området. Hyresgästerna tar för givet att byggnadstekniska lösningar fungerar, framför allt i 
nybyggda fastigheter. Vissa specifika faktorer kan vara viktiga om hyresgästen haft problem 
med det i tidigare lokal. 

7.1.6 Forskningsfråga 6 
 

Hur och när har omgivnings- och organisationsfaktorer påverkat 
beslutsprocessen? 

 
Organisationsförändringar är den största anledningen till att ett flyttbehov uppstår. Det 
handlar antingen om att organisationen växer, krymper eller slås samman med en annan. Vid 
en sammanslagning är det viktigt att kunna uppfylla båda organisationernas krav. 
Organisationens olika krav måste även uppfyllas då det finns olika affärsområden med olika 
krav på lokalerna. Dessa krav specificeras då tidigt i samband med att kravspecifikationen 
upprättas.  
 
När det gäller omgivningsfaktorer ansåg ingen av respondenterna att den tekniska 
utvecklingen kunde påverka beslutsprocessen. Faktorer som politiska beslut och ekonomisk 
konjunktur påverkade inte besluten i någon större utsträckning. För den statliga myndigheten 
medförde politiska beslut att flyttbehovet uppstod. Ekonomisk konjunktur påverkade inte att 
kunderna valde mindre centrala lägen, utan påverkade endast storleken på lokalen beroende 
på om företag trodde på tillväxt eller inte.  
 

7.2 Teoretiskt bidrag 
Det teoretiska bidraget är en modell som beskriver beslutsprocessen i olika steg. En liknande 
beskrivning av omlokaliseringar har inte identifierats under litteratursökningen. 
Tillvägagångssättet påminner om hur Robinson, Faris och Wind (1967) beskriver industriella 
inköp. Något som dessa författare inte beskrivit är att kunderna går tillbaka i processen om de 
inte hittat en lämplig produkt. I beslutsprocessen gick flera av företagen till 
utvärderingsskedet för att sedan börja leta nya alternativ om de inte var nöjda. Studien har 
också undersökt olika faktorers påverkan och därigenom kunnat visa hur och när i processen 
olika faktorer varit viktiga. En tidigare studie som genomfördes angående preferenser vid flytt 
visade på många faktorers vikt. Vissa skillnader kunde identifieras från den tidigare studien 
och anledningen till att nya aspekter identifierats skulle kunna vara det kvalitativa 
tillvägagångssättet. Den tidigare studien visade heller inte när i beslutsprocessen faktorerna 
var viktiga. 
 

7.3 Praktiskt bidrag 
Det praktiska bidraget till JM är att den genomförda marknadskommunikationen varit 
framgångsrik för att skapa medvetenhet. Speciellt framgångsrik har skyltningen vid 
byggarbetsplatsen varit, något som huvuddelen av respondenterna hade sett. JM har ett starkt 
varumärke och det finns en tro bland företagen att JM har många kontorslokaler. Denna tro 
ledde till att JM kontaktades av kunder och genom att arbeta med varumärket finns en 
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möjlighet att företag även i fortsättningen kontaktar JM när de söker lokaler. Det är också 
viktigt att synas bland konsulter och att ha en bra kontakt till dessa, eftersom de oftast 
kontaktar fastighetsägare när de söker lokaler åt en kund. För att få kunden till en högre 
responsnivå bör fastighetsägaren ge bra information vid ett personligt möte, vilket JM varit 
framgångsrika med. Trevliga kontaktpersoner med ett professionellt presentationsmaterial var 
kundernas uppfattning om JM. Detta är inget som varit speciellt för just JM, utan förväntas av 
denna typ av företag. Det är viktigt för JM att veta vilken typ av kund de har, för att kunna 
veta vilken typ av försäljningsaktiviteter som skall genomföras. När det handlar om statliga 
och kommunala verksamheter bör all typ av representation undvikas.  
 
Visningskontoret var en bra möjlighet för kunden att få en bild av hur lokalerna skulle kunna 
se ut när det är klara. I detta skede var det flera av respondenterna som började föredra 
Frösunda Park som alternativ. Genom att kunna presenterna en välgjord visningslokal ökar 
chansen till att kunden gillar lokalen. Det var en kombination av en modern fastighet med 
ljusa arbetsplatser och ett bra skyltläge som var intressant för de kunder som valde Frösunda 
Park. När det gäller fortsättningen av processen styrs den till stor del internt och hanteras i 
många fall utanför Sverige. Här gäller det för JM att vara flexibla och lyhörda för kundernas 
behov. Vid fallen Tibnor och Amgen ansåg kunderna att det fungerat bra i stort, men att de 
stött på problem gällande flexibilitet i tidplan och möjlighet att avvika från JM:s standard. Det 
har även funnits en viss irritation hos JM när kunderna på efterhand önskat förändringar, trots 
att de skulle betala för dem. 

7.4 Rekommendationer till fortsatt forskning 
Rekommendationer till fortsatt forskning kan vara att i en kvantitativ undersökning se hur 
modellen förhåller sig till ett mer representativt urval av marknaden.  Det skulle vara 
intressant att se om modellen stämmer med hur marknaden fungerar i stort.  
 
Det har gått relativt lång tid sedan många av företagen var i det stadium då de aktivt sökte 
lokaler. Det hade varit intressant att följa några företag och få data under processens gång. Det 
hade kunnat medföra att respondenterna lättare kom ihåg olika reaktioner och tankar kring 
processen. De hade lättare kunna förklara när olika faktorer påverkar i processen. 
 
Denna undersökning har varit fokuserad på kunderna, men det skulle även vara intressant att 
undersöka mäklares och konsulters roll på marknaden i en ingående studie. En sådan studie 
skulle kunna ge svar på hur fastighetsägare bör arbeta mot konsulter och mäklare. 
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Bilaga A 

 
Marknadsaktiviteter 
 
Personliga aktiviteter Internet 
Runda bordsamtal Publicering på lokalsajter 
Personlig bearbetning kunder Bannerkampanj  
Lunchmöte Hemsidan 
Mäklare Sponsrade länkar Google 
Personlig bearbetning mäklare Film för CD och Internet 
Telemarketing/mäklare Säljmaterial 
JM Golfen Utskick av broschyr till företag E4 
Lunch- & Frukostmöten Utskick av broschyr mäklare 
Hockey DR-utskick m NB (430 företag) 
Idrottsgalan Lösblad  
Event 1 Mapp  
Event ”Första spadtaget” Broschyr - altarskåp 
DR utskick/inbjudan 20 st affisher  
Bildspel till event Böcker sommarpresent 
Utskick efter event 2 roll-ups 
Felix Härngrens "ansikte" Engelskt lösbald 
Event 2 Övrigt 
Event ”Taklagsfest” PR 
DR utskick/inbjudan Visningskontor 
Utskick efter event Öppet hus  
Annonsering Inbjudan öppet hus 
Lokalnytt  Skyltar & Tavlor 
Lediga Lokaler Stortavlor E4,  
Fastighetsägarnas bilaga Ny byggskylt 
Dagens Industri Skyltning E4, vepa på plank 
Svenska Dagbladet  Inflyttningsvepor fasad 
Dagens Nyheter Stommen reses -ljussättning 
Bilaga DI Moderna kontor  
Smartbil 1st  
Bilaga till Lokalnytt  
City Mark  
Arlanda skyltar perrong  
Arlanda Express Tv-skärm  
 

A 



 
Bilaga B 

 
Intervjuguide 

Respondent:   
 
Företag:  
 
Befattning:  
 
Intervjupersonens roll vid bytet av lokal:  
 

 
  

Forskningsfråga 1, beskriv beslutsprocessen. 
1. Hur ser beslutsprocessen ut för byte av lokaler? 
Tilläggsfrågor 
2. Vilket behov hade ni av att byta lokaler? (skala 1-5) 
3. Hur bestämmer ni vilka krav ni ska ställa på lokalerna? 
4. Hur beskrivs kraven internt och externt? 
5. Hur söker ni efter potentiella lokaler? 
6. Hur jämför ni de olika alternativen? (insamling av offerter) 
7. Hur väljer ni lokaler? 
8. Hur upprättas hyreskontraktet, vem gjorde detta? 
9. Ger ni någon feedback eller utvärdering till leverantören? 

 
Forskningsfråga 2, vilka personer som är delaktiga i beslutsprocessen. 
10. Vilka är delaktiga i bytet av lokaler och hur? 
Tilläggsfrågor 
11. Vilka är användare av lokalerna? 
12. Vilka har möjlighet att påverka valet? 
13. Vem eller vilka är beslutsfattare i valet av lokaler? 
14. Vem eller vilka skriver kontraktet för lokalerna? 
15. Vem eller vilka har möjlighet att kontrollera informationsflödet? 

 
Forskningsfråga 3, respons på marknadskommunikationen. 
16. Hur har marknadskommunikation påverkat valet av lokaler? 
Tilläggsfrågor 
17. Vilka kanaler används vid sökandet av lokal? 
18. Hur blev du medveten om JM Fastighetsutveckling och projektet Frösunda Park? 
19. Har du sett någon annonsering eller skyltning angående Frösunda Park? I så fall, hur 

har dessa aktiviteter påverkat er i beslutsprocessen? 
20. Har JM skickat något material till dig angående Frösunda Park? I så fall, hur har detta 

material påverkat er i beslutsprocessen? 
21. Har du besökt hemsidan? I så fall, hur kom du i kontakt med den? 
22. Har du deltagit i något event? I så fall, vad är din uppfattning om detta? 
23. Har du blivit uppringd av någon representant för JM? I så fall, hur har det påverkat er i 

beslutsprocessen? 
24. Vad vet du om Frösunda Park och hur fick du informationen? 
25. Har du varit på visning eller något personligt möte med JM? 
26. Vad tycker du om Frösunda Park och varför? 
27. Hur har den personliga kontakten med JM fungerat? 
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28. Hur anser du att du blivit bemött av JM:s personal och representanter för JM? 
29. Hur har JM:s erbjudande förhållit sig jämfört med andra alternativ? 
30. Anser du att ni har fått snabba besked från JM:s sida? 
31. Vad har JM gjort för att motivera er att hyra lokal? 
32. Hur ser du på JM:s förmåga att göra kompromisser för att få er att välja deras lokaler? 
33. Vad var den avgörande faktorn för er i valet av lokal? 
34. Finns det kanaler som JM lättare kunnat nå fram till dig än de som används idag? 

 
Forskningsfråga 4, responsnivå under beslutsprocessen. 
35. När i beslutslutsprocessen har olika responsnivåer uppnåtts? 
Tilläggsfrågor 
36. När i beslutslutsprocessen blev ni medvetna om Frösunda Park? 
37. När i beslutslutsprocessen fick ni kunskap om Frösunda Parks egenskaper? 
38. När i beslutslutsprocessen skaffade du dig en uppfattning om Frösunda Park? 
39. När i beslutslutsprocessen började ni föredra ett visst alternativ? 
40. När i beslutslutsprocessen blev ni övertygade om ert val? 
41. När i beslutslutsprocessen genomförde ni valet?  

  
Forskningsfråga 5, fastighetsegenskapernas påverkan. 
42. Hur och när kan byggnadsfaktorer påverka valet av lokaler? 
Tilläggsfrågor 
43. Vilka positiva byggnadsfaktorer har Frösunda Park? 
44. Vilka negativa byggnadsfaktorer har Frösunda Park? 
45. Hur och när kan lägesfaktorer påverka valet av lokaler? 
Tilläggsfrågor 
46. Vilka positiva lägesfaktorer har Frösunda Park? 
47. Vilka negativa lägesfaktorer har Frösunda Park? 

 
Forskningsfråga 6, omgivnings- och organisationsfaktorer påverkan på beslutsprocessen. 
48. Hur och när kan omgivningsfaktorer påverka valet av lokal? 
Tilläggsfrågor 
49. Hur och när kan konjunktur påverka valet av lokal? 
50. Hur och när kan politiska beslut påverka valet av lokal? 
51. Hur och när kan teknisk utveckling påverka valet av lokal? 
52. Hur och när kan den egna organisationen påverka valet av lokal? 
Tilläggsfrågor 
53. Hur och när kan företagskultur påverka valet av lokal? 
54. Hur och när kan personalen påverka valet av lokal? 
55. Hur och när kan mål och policy påverka valet av lokal? 
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