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Service till hyresgäster, en konkurrensfördel för 
fastighetsägaren?

Mervärde för hyresgästerna Nytta för fastighetsägaren
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Arbetsplatsen är viktig för hyresgästen
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Förbättringspotentialen är enorm
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87%
är inte engagerade i 

sitt arbete

47%
anser att deras arbetsplats 
inte möjliggör produktivitet

x2
attraktiva arbetsplatser 

fördubblar sannolikheten av 
valet av arbetsgivare 

49%
max beläggning av 

skrivbord oavsett tidpunkt

>8%
produktivitetsökning inte 
ovanlig efter förbättring 

av inomhusklimatet

1-4%
upplevd förbättring av 

produktivitet vid 15% ökning av 
arbetsplatsnöjdhet



Så lönar det sig att skapa ett varumärke för fastigheten?
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Hur bygger man ett starkt varumärke?
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● Vad gör ett varumärke starkt?

● Välj ett bra namn

● Välj de attribut som driver styrkan i varumärket eller attraktiviteten i lokalerna hos respektive 
målgrupp

● Exempel på attribut 
o Upplevelse (materialval, skyltar, )
o Tillgänglighet 
o Hållbarhet 
o Samarbete – design, mötesytor, synliggöra möten, exempelvis Epicenter 
o Exklusivitet

● Service och serviceinnehåll är en naturlig del 



Exempel på hur tjänster påverkar upplevelsen
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• Entréplan –nätverk och informella möten
• Co- working platser 
• Gratis wi-fi och laddplatser

• Trygg entré
• Servicebemötande/Lobby/Värdskap
• Hitech, Conciergetjänster, Café, Konferens
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Mentometer fråga 1: Är det en trend i Sverige att bygga
varumärke för enskilda kontorsfastigheter? 
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1) Ja
2) Nej



Mentometer fråga 2: Är potentiella hyresgäster intresserade 
av service i fastigheten? 
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1) Ja alltid 
2) Ja, vissa hyresgäster är intresserade
3) Ja, men bara om det inte kostar något
4) Nej
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