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Återbruk av byggmaterial. En studie om effektivisering 
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Bakgrund

• Byggindustrin står för 34% av allt avfall som 
genereras inom EU

• Endast en tredjedel återvinns och 10% 
återbrukas

• Begränsad mängd råmaterial på jorden 

• Ökat pris på råmaterial

• EU:s mål: 70% av allt material ska 
materialåtervinnas eller återbrukas till 2030

• Samma siffra är idag 44%



EU:s Avfallshierarki

FörebyggaFörebygga

ÅterbrukaÅterbruka

ÅtervinnaÅtervinna

Utvinna energiUtvinna energi

DeponeraDeponera



Definitionen av återbruk

EU:s lagstiftning: “Varje förfarande som 
innebär att produkter eller 

komponenter som inte är avfall 
återanvänds i samma syfte för vilket de 

ursprungligen var avsedda”



Frågeställningar

Vad är
uppfattningen av

återbruk på
Vasakronan och

bland andra
aktörer i nära

samarbete med 
dem?

1

Vilka utmaningar
med återbruk

finns i dagsläget?

2

Vilka
utvecklingsmöjlig

heter finns för
återbruk av

byggmaterial?

3

Hur kan en
byggherreorganis
ation påverka och
öka återbruket av

byggmaterial i
byggbranschen? 

4



Syfte

Målet med arbetet är att skapa en bild av uppfattningen och arbetet kring återbruk på 
Vasakronan och andra aktörer i nära samarbete med dem.

Identifiera existerande utvecklingsmöjligheter för att öka återbruket av byggmaterial 
och därmed minska mängden bygg- och rivningsavfall. Föreslå hur en 
byggherreorganisation kan öka återbruket av byggmaterial. 

Öka kunskapen om återbruk för att effektivisera dess implementering och därmed 
förbättra resursanvändningen ur ett långsiktigt perspektiv.



Litteraturgenomgång

Linjär ekonomi vs. Cirkulär ekonomi

Kategorisering av byggmaterial

Utmaningar

• Kunskapsbrist både kring ämnet samt materialen i fråga

• Motivationsbrist

• Tid och ekonomi

• Logistiklösningar

Utvecklingsmöjligheter

• Planera för återbruk

• Mått på återbruk

• Materialeffektivitet



Teori

• Mer komplext om förändringar hänger ihop med uppfattningar och 
åsikter

• Grundläggande förutsättning: gemensam uppfattning

Förändringsarbete

• Ett av de största hindren vid förändringsarbete

• Motstånd mot förändring kan kopplas till hur lyckad implementeringen 
av en förändring blir

Motstånd mot förändring



14 intervjuer 
5 projektchefer, 2 hållbarhetsspecialister, 

1 inköpare, 2 externa projektledare, 2 
arkitekter, 1 entreprenör och 1 

återbrukskonsult

3 studiebesök 
Genomförda byggprojekt under olika 

tidsperioder, samtliga med koppling till 
återbruk. 

Resultat



Resultat

• Återbruk är en del av Vasakronans miljömål men det saknas ett 
väletablerat system för implementering

• Definitionen av återbruk skiljer sig bland olika aktörer

• Utmaningar

• Inställning till återbruk

• Tidplan och budget

• Logistik och praktiska frågor

• Planering



Kista Science Tower



Lagringsutrymmen

• Lokal lagring i byggnaden

• Strukturerad lagring

Planlösning och planering

• Standardiserade lösningar

• Demonterbara partier

• Flexibel planlösning



Analys

Uppfattning

- Olika definitioner av           
återbruk

Utmaningar

- Inställning till 
återbruk

- Tidplan och budget

- Logistik och praktiska 
frågor

Utvecklingsmöjligheter

- Kunskap om återbruk

- Planera för återbruk

- Digitala verktyg

- Mått

- Materialeffektivitet

Fastighetsbolagens 
ansvar

- Specificera målen

- Ställa krav på 
leverantörer

- Hyra produkter 

- Köpa och inte enbart 
sälja



Sammanfattning

• Varierande uppfattning av innebörden av återbruk

• Kunskapsbristen är ett stort hinder

• Logistiska hinder kan lösas via tidig planering samt digitala 
verktyg

• Demonterbara lösningar

• Standardisering

• Handelsplatser

• Implementering av alternativa handelsstrukturer

• Utveckla mått på klimatavtryck samt ekonomisk lönsamhet 
för återbruk 



Några frågor?

TACK!

Kontakt:
lea.peter94@gmail.com
minh.nguyen0221@gmail.com 



I SAMARBETE MED

UNDERSÖKNINGEN ÄR ETT EXAMENSARBETE INOM
MASTERPROGRAMMET FÖR FASTIGHETSEKONOMI VID
KTH OCH HAR GENOMFÖRTS UNDER VÅRTERMINEN
2019.

ALEXANDER ANDONOV & SOFIA LINJO



INTRODUKTION

Vad är kontorshyresgästers 
betalningsvilja för flexibla hyresavtal?

Hur ska fastighetsägare anpassa sig för 
att möta efterfrågan på flexibilitet och 
konkurrensen med tredjepartsaktörer?

Stockholm
CBD



METOD

Förstudie med aktörer 
i branschen

Enkätundersökning Djupgående intervjuer



FÖRDELNING AV RESPONDENTER

Advokatbyrå
10%

Ekonomi/redovisning/finans
16%

Fastigheter
15%

Ideell organisation
2%

Industri
3%

IT/teknik
22%

Rekrytering/bemanning
6%

Vård
1%

Övrig konsultverksamhet
25%

Fördelning på bransch

68%

26%

3%

3%

1-30

31-100

101-200

200+

Fördelning på antal medarbetare 
på kontorret i CBD

23%

41%

20%

6%

10%

1-9

10-49

50-249

250-500

500+

Fördelning på antal anställda globalt

Ja
12%

Nej
88%

Fördelning sitter på kontorshotell/coworking

28%
16%

8%
5%

43%

Fördelning andel konsulter

20%+

11-20%

6-10%

1-5%

0%

28%

16%

8%
5%

43%

Fördelning andel konsulter

0%

1-5%

6-10%

11-
20%
20%+



KONTRAKTMENY | AVTALSLÄNGD 

Traditionellt 
avtal

10 årigt avtal Nyckelfärdigt 
kontor 



BETALNINGSVILJA FÖR FLEXIBILITET KRING KONTRAKTSLÄNGD

74%

77%

72%

25%

71%

53%

55%

56%

13%

7%

75%

29%

44%

18%

50%

30%

63%

23%

21%

14%

28%

36%

50%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Advokatbyrå

Ekonomi/redovisning/finans

Fastigheter

Ideell organisation

Industri

IT/teknik

Rekrytering/bemanning

Vård

Övrig konsultverksamhet

Fördelning på bransch

Traditionellt avtal Nyckelfärdigt kontor 10 årigt avtal

Stark betalningsvilja för 
nyckelfärdiga kontor hos 
IT/Tech- och konsultbolag

Snabbare avtalsprocesser 
efterfrågas högt

10 årigt avtal eftertraktat
hos bolag med stabil tillväxt



KONTRAKTMENY | AREA 

Traditionellt 
avtal

Tillgång till 
coworkingyta

Nyckelfärdigt 
kontor 



BETALNINGSVILJA FÖR FLEXIBILITET KRING AREA

Starkast betalningsvilja för 
arbetsplatser mot rörlig 

kostnad

Ideell organization kan varken tänka 
sig att hyra till marknadshyra i CBD 
eller ett nyckelfärdigt kontor i samma 
läge.

Resultatets pålitlighetStark betalningsvilja oavsett 
typ av bolag

0% av advokatbyråerna kan tänka sig 
ett nyckelfärdigt kontor

79%

71%

55%

57%

47%

55%

50%

44%

13%

10%

75%

29%

35%

9%

50%

26%

26%

26%

55%

14%

42%

55%

50%

38%
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Ekonomi/redovisning/finans

Fastigheter

Ideell organisation

Industri

IT/teknik

Rekrytering/bemanning

Vård

Övrig konsultverksamhet

Fördelning på bransch

Traditionellt avtal Nyckelfärdigt kontor Tillgång till coworking



KONTRAKTMENY | GEMENSAM SERVICE

79%

61%

86%

75%

57%

72%

82%

100%

64%

21%

39%

14%

25%

43%

28%

18%

0%

36%

Advokatbyrå

Ekonomi/redovisning/finans

Fastigheter

Ideell organisation

Industri

IT/teknik

Rekrytering/bemanning

Vård

Övrig konsultverksamhet

Fördelning på bransch

Vill betala ett servicepåslag Vill inte betala ett servicepåslag

Traditionell 
kontorsfastighet

Tillgång till
gemensam service



Gemensam service 
efterfrågas mest av bolag 
med 1-100 medarbetare

Mest efterfrågade 
flexiblitetsaspekten

Gemensamma 
konferensrum och reception 

mest efterfrågade 
servicetjänsterna

BETALNINGSVILJA FÖR FLEXIBILITET KRING SERVICE

25%

11%
16%

49%

Reception Omklädningsrum Cykelgarage Konferensrum

Fördelning av röster på de mest 
efterfrågade servicetjänsterna

Konferensrum 37%

Reception 33%

Reception 39%

Konferensrum 100%

Konferensrum 55%

Konferensrum 71%

Reception 60%

Konferensrum 61%

Konferensrum 100%

Advokatbyrå

Ekonomi/redovisning/finans

Fastigheter

Ideell organisation

IT/teknik

Industri

Rekrytering/bemanning

Övrig konsultverksamhet

Vård

Mest efterfrågade servicetjänsterna fördelat på bransch



SLUTSATSER

EN MAJORITET AV KONTORSHYRESGÄSTERNA I CBD ÄR VILLIGA ATT BETALA MER ÄN 
MARKNADSMÄSSIG HYRA FÖR MER FLEXIBILITET I SINA HYRESAVTAL.

Tredjepartsaktörer tar 
marknadsandelar

Förändringar i
• Ekonomin
• Arbetssätt 

• Digitalisering

Gemensam service Starkare position i 
det långa loppet 

Genom att utveckla och erbjuda flexibla lösningar kan fastighetsägare inta en starkare 
position i det långa loppet. Att ta fram och erbjuda detta kommer vara utmanande men 

betalningsviljan för flexibilitet är här för att stanna.



+46 700 425 206
aandonov@kth.se

+46 70 36 35 071
slinjo@kth.se

https://www.linkedin.com/in/alexander-andonov-b6126a150/
https://www.linkedin.com/in/sofia-linjo-018278169/


E-commerce and its effects on 

commercial real estate and F&B.
Space conversions, the optimal meeting place and future 

expectations on development in Stockholm CBD.

E-commerce and its effects on 

commercial real estate and F&B.
Space conversions, the optimal meeting place and future 

expectations on development in Stockholm CBD.

Nina Höglund,  ninaho@kth.se
Hedda von Heideken, hedvon@gmail.com

Kungliga Tekniska Högskolan



❏ Commercial real estate 
❏ Cash-flows

❏ Consumer behaviour
❏ Consumer shopping habits → 

webrooming and showrooming

❏ Experience economy
❏ Atmospherics

❏ Exposure

❏ Retail-tainment

❏ E-commerce effects on physical 

retail
❏ ↑7% e-commerce (2005-2016)

❏ ↓14% physical retail 

❏ 5,000 stores (2011-2017)

❏ Food and Beverage
❏ Transaction rates= ↑6% (2018)

❏ Sales past 10 years: ↑75% 

BackgroundBackground



Consumer behaviour regarding 
F&B

Consumer behaviour regarding 
F&B



CBD StockholmCBD Stockholm
❏ Red is the official 

CBD of Stockholm

❏ Blue is the most 

attractive streets 

to establish retail 

and F&B
❏ Kungsgatan

❏ Drottninggatan

❏ Hamngatan

❏ Biblioteksgatan

❏ Sergelstan inside 

blue area



Literature, theory and methodLiterature, theory and method
❏ E-commerce growth and its 

effects

❏ Effects on physical stores

❏ Effects on supermarkets, 

shopping malls and 

warehouses

❏ Nothing on effects on F&B

❏ Microeconomic theory
❏ Supply and demand

❏ Cannibalization

❏ Halo effect

❏ Qualitative

❏ Semi-structured interviews (13)

❏ Case study on Sergelstan



SergelstanSergelstan



❏ What is the most profitable 

between retail and F&B?

❏ How does the online retail 

market affect the F&B market?

❏ How is the optimal meeting 

place for retail and F&B 

established today?

❏ What will happen when the 

demand for physical retail and 

F&B is saturated?

❏ How will the structure of retail 

and F&B be in 10 years?

Result and 
Discussion
Result and 
Discussion



❏ Which sector is most profitable to rent to 

and why?

❏ Retail (historically) 

❏ What type of spaces are requested today 

by retail tenants regarding location and 

size?

❏ Smaller (100 sqm), first floor

❏ Which type of contract is most favorable?

❏ Retail: 3-10 years (avrg)

❏ F&B: 5-20 years (avrg)

❏ Why do you choose to rebuild existing 

properties from Retail to F&B?

❏ Difficult to attract other retailers

❏ Consumers require F&B

❏ Which factors are more important when 

choosing a tenant?

❏ Pay ability, recognizable actors, mix, 

concept

What is the 
most 

profitable 
between 

Retail and 
F&B?

What is the 
most 

profitable 
between 

Retail and 
F&B?



❏ Will e-commerce continue to 

grow and how for retail and 

F&B?
❏ Food tech

❏ Omni-channel

❏ Click-and-collect

❏ Does the online retail market 

affect F&B?
❏ Vacant spaces

❏ Is e-commerce a threat or a 

possibility regarding retail and 

F&B?
❏ Direct possibility for retail and F&B

❏ Indirect threat and possibility for 

real estate owners

How does the 
online retail 

market affect 
the F&B 
market?

How does the 
online retail 

market affect 
the F&B 
market?



❏ Is the meeting place more important 

today?

❏ What is the driving force for a 

changed meeting place?

❏ Consumers, consumers, consumers

❏ How is the mixture between retail 

and F&B?

❏ Best (20-25%) and case (30%) of 

F&B 

❏ Is retail and F&B considered a 

meeting place today and what are 

their roles?

❏ F&B is, retail try to be

❏ How is a meeting place created for 

retail and F&B establishment today?

❏ Internal meeting places, atmosphere

❏ Longer opening hours

How is the 
optimal 

meeting place 
for retail and 

F&B 
established 

today?

How is the 
optimal 

meeting place 
for retail and 

F&B 
established 

today?



❏ Which factors drives the 

demand for F&B today
❏ Socialize

❏ Increase food culture

❏ Disposable income

❏ When is the supply for retail 

and F&B saturated?
❏ F&B: 2 years ago

❏ Retail: ~ 7 years ago

❏ What will happen after the 

saturation for retail and F&B?
❏ Halo effect or cannibalization

❏ Survival of the fittest 

❏ Larger actors become larger and 

smaller will vanish

What will 
happen when 
the demand 
for physical 

retail and F&B 
is saturated?

What will 
happen when 
the demand 
for physical 

retail and F&B 
is saturated?



❏ Will there be any supply 

cannibalization or halo effect in 

the future for retail and F&B?
❏ Mixed sectors in spaces

❏ Cannibalization and halo effect

❏ How will the future meeting 

place be established?
❏ Optimize and effectivize spaces

❏ Still consume but spend less

❏ Budget and luxury will survive in 

faltering economy, but mid end 

will  continue in growing economy

❏ Larger mix of sectors; H&B, 

culture etc

How will the 
structure of 

retail and F&B 
be in 10 
years?

How will the 
structure of 

retail and F&B 
be in 10 
years?



Space development and 
predictions

Space development and 
predictions



❏ How does e-commerce affect the 

F&B market?

❏ E-commerce indirect effects 

spaces

❏ Vanishing or minimizing 

current  retail stores to 

become more efficient

❏ Creates new possibilities for F&B 

to take on (cozy and unique) 

❏ Halo and webrooming causes 

retail to remain on the market

❏ Cannibalization on oversaturations

❏ More mix of actors in meeting 

place

❏ Reduce risk as a portfolio

❏ Other emerging markets

❏ Meeting places more important in 

the future, internal and external

ConclusionConclusion
Part 1Part 1



❏ Saturated market today
❏ Both retail and F&B

❏ Focus on atmosphere and concepts 

to increase footfall to survive 

saturation

❏ More efficient spaces, leases and 

minimizing external costs

❏ Real estate owner react to late

❏ Contracts 5-10 years
❏ Smaller spaces → total cost less → 

more SEK/sqm → more profit

❏ More collaboration between 

actors in future meeting place
❏ Industry drift

ConclusionConclusion
Part 2Part 2



Thank you for listening!
Do read it, there is more in the thesis!



Centrala faktorer för lyckade 
påbyggnationer

- En kvalitativ utredning i samarbete med Fabege

Kimberly Wennberg & Teresa Villegas



Frågeställning

“Vilka är de primära faktorerna som i tidigt skede avgör om 

ett påbyggnadsprojekt blir framgångsrikt och lönsamt, och 

kan kunskapen om dessa minimera riskerna för större 

oväntade kostnader?”



Lathundens innehåll och format

● Snabbkontroll

- Tabell för analys av benchmarks

- Polärdiagrammet 

● Processen 

● Fördjupningspunkter



Klassningar



Benchmarks



Polärdiagram 



Exempel  

Positivt resultat Negativt resultat



Processen



Fördjupningspunkter



Fördjupningspunkter



Tack för att ni lyssnade! 

Teresaev@kth.se

kimberly.wennberg@outlook.com

mailto:Teresaev@kth.se
mailto:kimberly.wennberg@outlook.com


Innovative Business 

Models within the 

Swedish Proptech

Sector 
AV: DAVID LAZAREVIC & SEIF SALEH



INTRODUKTION

• Vår studie

• Hur utfördes studien?

• Bidrag och syfte

• Dagens Presentation



AFFÄRSMODELLER 

OCH INNOVATION

• Varför affärsmodeller?

• Varför är innovation viktigt?

• Hur tillämpas innovation inom

fastighetsbranschen?



VÅR DEFINITION AV AFFÄRSMODELLER

• Företagsstrukturen

• Företagsorganisation

• Kärnkompetenser

• Företagsnätverk

• Finansiella Aspekter

• Kostnadsstruktur

• Inkomstmodell

• Produkten

• Vad tillhandahålls?

• Kundfokuset

• Målgrupper

• Distributionskanaler

• Relationer



DISRUPTIV INNOVATION

• Vad är Disruptiv Innovation?

• Exempel på Disruptiv Innovation

• Hur förhåller vi oss till Disruptiv

Innovation i studien?



Real 

estate

Fintech
Proptech

Smart 

Buildings

Shared

Economy

Fintech



Innovativa affärsmodeller idag

Facility Management

• FM Technology

• UnityWorks

Automation

• Myrspoven

• Raybased

Optimering

• Bumbee Labs



FM Technology

Facility management 
automatisering med 
hjälp av tekniska
hårdvaru och mjukvaru
lösningar

Riktar sig mot 
fastighetsägare och
bostadsrättsföreningar

UnityWorks

Digitalt
organisosnsverktyg för
Facility Management 
som effektiviserar
förvaltning och
strukturen I FM-
processen mellan
samtliga parter

Riktar sig mot 
fastighetsägare och
förvaltare

Bumbee Labs

Mätning av flöden och
strömmar med hjälp av
Wi-Fi, där datan kan
användas för optimering
inom stadsplanering, 
hyresgätsanpassning
m.m.

B2B mot system-
integratörer samt IT-
företag som kan
tillhandahålla datan till 
slutkunder



Myrspoven

Fastigetsautomation och optimering
med hjälp av AI-teknologi. Använder
sig utav data från fastigheterna för
energioptimering. 

Riktar sig mot fastighetsägare, klassisk
försäljningsstrategi.

Raybased

Trådlös fastighetsautomation, 

optimerar inomhusklimat. Optimerar

ventilation, värme/kyla ljus.

Tidigare riktat in sig mot 

fastighetsägare, klassisk

försäljningsstrategi. Idag till system-

installerare genom digitala nätverk.



SLUTSATS

• Slutsats

• Innovativa affärsmodeller

• Etableringsprocessen

• Är företagen disruptiva?



Tack för er tid!

• David Lazarevic

davidlaz@kth.se

• Seif Saleh 

seifsa@kth.se

mailto:davidlaz@kth.se
mailto:seifsa@kth.se


Tack för alla intressanta presentationer och till 
alla för att ni kom till KTH och lyssnade!

58

• Alla bilder skickas ut i PDF denna vecka

• Om du inte är med på deltagarlistan så meddela oss din e-postadress

• 10:30 startar möte i KTH:s Förvaltarakademi


