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En förening grundad på starkt engagemang

”Nu fyller vi 20 år och för mig som 
varit med nästan under hela resan 
känns det fantastiskt att få blicka 
både bakåt och framåt.” 

Att det gått 20 år sedan vi grunda
de Centrum för fastighetsföretagande 
känns smått svindlande. Jag var ny på 
Malmö högskola och hade fått i uppdrag 
att utveckla ett nytt utbild ningsprogram 
i Fastighetsföretagande. Till detta lades 
snart en önskan om att också starta ett 
utbildningsprogram i Fastighetsförmed
ling. 

Många i fastighetsbranschen var oerhört 
engagerade och det kändes att utbild
ningarna var efterfrågade. Det märktes 
också att branschens engagemang i ut
bild ningarnas ut  
formning och fram
tid fortsatte att vara 
starkt, något vi ville 
bygga vidare på.

Så föddes idén om 
att skapa Centrum för fastighetsföre
tagande. En förening som delvis också 
fick funktionen av ett utbildningsråd till 
vår nya utbildning i Fastighetsföreta
gande, men också skulle vara en dyna
misk mötesplats för forskare, studenter 
och aktiva inom södra Sveriges fastig
hetsbransch. Vi ville skapa ett brett och 
mångvetenskapligt synsätt på forskning 
och utveckling inom branschen. Vi ville 
också göra det möjligt för olika veten
skaper och praktiska erfarenheter att 
mötas.

Under den här tiden pågick även diskus
sioner om att fastighetsbranschen behöv
de gå från att vara teknikorienterad till 
att bli mer tjänsteorienterad. En utveck

ling vi ville vara en 
del av. Genom att 
få branschens alla 
parter – byggare, 
förvaltare och en

treprenörer – att samarbeta med forska
re och studenter från Lunds Tekniska 
Högskola och Malmö universitet, ville 
vi vara med och bidra till utveckling och 
kunskapsspridning.

Nu fyller vi 20 år och för mig som va
rit med nästan under hela resan känns 
det fantastiskt att få blicka både bakåt 
och framåt. I den här skriften berättar vi 
vilka vi är i dag, vad vi gör, vad vi har 
uppnått samt lite om vår historia. Vi ger 
också röst åt några av dem som är aktiva 
inom vår verksamhet.

Trevlig läsning!
Karin Staffansson Pauli

Utvecklingsledare för CFFF
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Envist fokus på  
samarbete, kunskapsspridning och utveckling

Centrum för Fastighetsföretagande är en livaktig förening, som se
dan i juni 2000 arbetar med samverkan mellan Malmö universitet, 
Lunds Tekniska Högskola och fastighetsbranschen i södra Sverige. 

Vår vision är att skapa ett tvärvetenskapligt synsätt på forskning 
och utveckling inom fastighetsföretagande i södra Sverige. 

Vi skapar en dynamisk och utvecklande miljö där olika vetenska
per, erfarenheter och perspektiv kan mötas. 

Vi bidrar till kunskapsspridning och kompetensutveckling av med
lemmarnas medarbetare, forskare samt studenter inom fastighets
företagande.



VAD GÖR CFFF?

5

Vi erbjuder
• Frukostmöten som belyser aktuella ämnen ur minst två perspek

tiv: praktikens och forskningens.

• Mentorstipendium för medlemsföretagens medarbetare, för att 
utveckla stipendiatens kompetens och ledarskap.

• Stipendier på 10 000 kronor till bästa examensarbete på kandi
dat och masternivå vid Malmö universitet och Lunds Tekniska 
Högskola.

• Forskningsbidrag, i första hand riktat till projekt som kräver nya 
angreppssätt och ett flervetenskapligt perspektiv.

Utöver detta delar CFFF sedan 2009 årligen ut Real Estate  
Öresund Award, i samarbete med Fastighetsägarna Syd och 
Öresundsinstitutet i ett samarbete med Malmö stad. Priset delas 
ut till: årets fastighetsföretagare, årets fastighetspartner och årets 
nytänkare. 

Vi sponsrar även den internationella konferensen Malmö Real 
Estate Research Conference, som årligen äger rum på Malmö uni
versitet.

Erik Lundin och Rebecka Johnell fick 
2019 års stipendium för bästa examen 
på masternivå vid Lunds Tekniska 
Högskola.

Monica Moussa, Ann Ånäs och Emmie 
Ekholm fick 2019 års stipendium för 
bästa examen på kandidatnivå vid 
Malmö universitet.
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En unik mötesplats för akademin  
och fastighetsbranschen

Efter 20 år som aktiv förening unnar vi oss en tillbakablick. Vad 
har vi gjort och uppnått hittills? Utifrån vår startpunkt fram till i 
dag, våren 2020, kan vi se tillbaka på många tillfällen då vi givit 
yrkesverksamma i fastighetsbranschen samt forskare och studenter 
från Malmö universitet och Lunds Tekniska Högskola chansen att 
mötas, diskutera, lära nytt, reflektera samt knyta nya kontakter.

Vi vågar påstå att vår mötesplats var unik när den bildades och 
att den fortfarande är det. Arenor som förenar akademin och 
branschen är fortsatt ovanliga; framför allt där hela spektrumet av 
fastighetsbranschen finns representerat. Ett faktum som gör att vi 
än i dag känner oss extra stolta över vår mötesplats. 

Samarbetet mellan de två värl
darna – akademin och fastig
hetsbranschen – har fram till 
i dag bland annat lett till en 
rad samarbeten, gemensam
ma forskningsansökningar och 
forskningsprojekt. CFFF har 
också delat ut stöd till forskning, där vår delfinansiering av Si
mon Siggelstens doktorandstudier var vår första insats, 2008. Se
dan dess har vi stöttat åtta andra forskningsprojekt med antingen 
50 000 eller 100 000 kronor. 

Sedan 2008 har också tretton mentorsstipendiater fått chansen att 
utvecklas tillsammans med en mentor. Allt i CFFF:s regi. En sats
ning som vi tror mycket på och kommer att fortsätta med.

Ett annat resultat av vår verksamhet, som vi ser extra mycket fram 
emot att följa, är den masterutbildning som startar på Malmö 
universitet hösten 2021: Urban Business and development – Real 
estate and transport. Här har medlemsföretagen i CFFF fungerat 
som en referensgrupp under planeringsarbetet.

Samarbetet mellan de två världarna  
– akademin och fastighetsbranschen – 
har fram till i dag bland annat lett till 
en rad samarbeten, gemensamma forsk-
ningsansökningar och forskningsprojekt. 
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Slutligen ger vi ordet till Per Hillbur, prorektor vid Malmö universi
tet, för att få hans syn på CFFF:s utveckling under de första 20 åren.

”CFFF har format ett fantastiskt fint samverkansprojekt, som har 
byggts underifrån och som känns genuint. Deras verksamhet har 
varit livaktig; frukostmötena har fungerat som mötesplats under 
20 år och visat på stor uppslutning. De har arbetat bra mot sin 
målgrupp, medan jag skulle säga att de gått lite mer under radarn 
inom universitetet. Men de har skapat en bredd och lyckats bygga 
ihop utbildningen med branschen, utifrån något som från början 
var ett akademiskt icke-ämne. Det är vackert. 

I mina ögon känns CFFF:s verksamhet som samverkan på riktigt; 
samverkan i ögonhöjd. De liknar inte något annat och de har lyck-
ats ta upp frågor som engagerar branschen. Sett ur universitetets 
perspektiv har de börjat bygga något utifrån en treårig grundut-
bildning som nästa år får en ny masterutbildning, vilket gör vägen 
till forskarutbildning ännu smidigare än hittills. Det är genom-
brott hela vägen!

Jag tror och hoppas att de som är aktiva inom CFFF eller möter 
dem på frukostmötena får en positiv bild av Malmö universitet. På 
så vis bidrar CFFF till att stärka vårt varumärke.”

Per Hillbur, prorektor Malmö universitet
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Mentorprogram som gett ringar på vattnet

2008 beslöt CFFF:s styrelse att inrätta ett mentorstipendium. Ut-
ifrån medlemsföretagens nomineringar utser styrelsen sedan dess 
en stipendiat om året. Mie Jernbeck driver företaget Mentor Inter-
national och har skapat mentorprogrammet.

– Det här är ett specialprogram för 
CFFF, som framför allt handlar om 
att ge stipendiaten, eller adepten som 
det kallas, en chans att utveckla sitt 
ledarskap. Under samtalen ges också 
möjlighet till självanalys och funde
ringar kring ett eventuellt nästa steg i 
karriären, berättar hon.

Alla medlemsföretag i CFFF kan allt
så vara med och nominera. De ska till 
exempel motivera varför just deras 

kandidat skulle ha nytta av en mentor och även beskriva vilken typ 
av utveckling de förväntar sig.

– Merparten av alla adepter har haft en tydlig drivkraft att utveck
las. Och under en utvecklingsperiod underlättar det att ha någon 
utomstående att prata med, som finns där för att stötta personen i 
fråga, säger Mie Jernbeck.

Reflektera och återkoppla
De åtta samtalen mellan mentor och adept är ungefär en timme 
långa. De förs utifrån ett givet ämne eller en uppgift, som adepten 
fått med sig från föregående möte. Mellan samtalen ska adepten 
reflektera över det som sagts och sedan återkoppla vid nästa träff. 

– Att få analysera sitt yrkesliv under ett års tid med någon som 
inte är knuten till din arbetsplats är en unik möjlighet. Ledarskap 
handlar ju också om självledarskap och självklart handlar en del 
av samtalen även om detta. Samtalen är ofta utvecklande även för 
mentorerna, som uppskattar möjligheten att få följa en ung per
sons utveckling, säger Mie Jernbeck och fortsätter:
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– En knäckfråga för mentorn är ofta att läsa in vad som sägs mel
lan raderna. Då gäller det att fundera över vilka frågor som kan 
ställas för att komma åt detta. Om mentorn kan bidra till att adep
ten får ett bättre grepp om sig själv sker ofta en stor utväxling.

Mentorprogram för studenter
En av bieffekterna av CFFF:s mentorstipendium är det mentorpro
gram som startats för studenterna på sista året av kandidatpro
grammet Fastighetsföretagande. Studenterna erbjuds en mentor, 
varav många kommer från CFFF:s medlemsföretag. Detta men
torprogram handlar inte om ledarskap, utan om övergången från 
studier till arbetsliv: att skriva ett CV, att presentera sig själv och ta 
sig fram på en arbetsplats och så vidare. 

– Det är viktigt att förstå att en mentor varken är en förälder, lä
rare, fadder eller handledare. En mentor är en fristående person 
med erfarenhet och kunskap, med en helt annan uppgift att utföra. 
Det är en person som visar intresse för sin adept och som ställer 
frågor som i bästa fall får adepten att tänka i flera steg, säger Mie 
Jernbeck.

Vad har mentorprogrammen gett för ringar på vattnet?

– Jag skulle säga att CFFF via sitt tydliga engagemang har visat vä
gen för hur man kan arbeta med personlig utveckling i branschen 
och även med företagsutveckling, avslutar Mie Jernbeck.
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Från student, till mentorstipendiat till att själv vara mentor 

2008 fick Sandra af Forselles CFFF:s allra första mentorsstipendium. Hon var ock-
så en del av den allra första kullen studenter på kandidatprogrammet i Fastighets-
företagande. I dag är hon fastighetschef på LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB.

Att behålla kontakten med utbildningen 
är ett tredje skäl till varför hon valt att 
engagera sig.

– Jag har haft tre adepter hittills, som 
alla varit helt olika varandra. Det är kul 
att följa dem på deras resa och de har 
också utvecklat mig mycket. Som men
tor gäller det att ställa frågor som gör att 
studenten själv börjar tänka. Som men
tor ska jag undvika att ge råd, utan istäl
let försöka få adepten att själva komma 
underfund med saker och ting samt upp
täcka sina egna styrkor.

Vilken roll spelar CFFF för dig?

– De ger mig omvärldsbevakning under 
lättsamma former, mot en liten tidsin
sats. På deras träffar får jag dessutom 
träffa kollegor i branschen och får möj
lighet att nätverka. För mig har CFFF 
varit fantastiskt bra, avslutar Sandra.

– Att ha en mentor utvecklade mig väl
digt mycket och fick mig att tänka i nya 
banor. Under det här stipendieåret fick 
jag möjlighet att lyfta sådant jag funde
rat på och fick nya synvinklar på min 
vardag. Jag känner fortfarande, många 
år senare, att min mentor sitter på min 
axel och då och då drar mig i örat, på 
ett positivt sätt, säger Sandra af Forselles 
och fortsätter:

– Min mentor, Björn Videll, har betytt 
otroligt mycket för mig. Jag var i början 
av min ledarkarriär och samtalen med 
honom utvecklade mitt ledarskap. Vi 
kom även in på det personliga ledarska
pet och diskuterade också hur jag tar mig 
an livet i stort. När året var slut frågade 
jag om vi kunde fortsätta ses. Under någ
ra år träffades vi över en lunch ungefär 
två gånger om året. Nu ses vi inte lika 
ofta, men vi håller kontakten.

I dag är Sandra af Forselles en 
av de CFFFmedlemmar som är 
mentorer för studenter som går 
sista året på programmet i Fastig
hetsföretagande. Ett uppdrag hon 
valt att göra för att hon själv upp
skattade sin mentortid, men även 
för att hon gärna hade velat ha en 
mentor under sin egen studietid. 
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Om Sandra af Forselles
Sandra gick kandidatprogrammet i Fastighetsföretagande på 
Malmö högskola (numera universitet), 1998–2001.
Sedan började hon som trainee på MKB Fastighets AB direkt 
efter studierna, arbetade därefter som controller och tf chef över 
controllergruppen innan hon övergick till en ny roll som för
valtare av MKB:s nyproduktion, för att därpå arbeta med olika 
uppdrag inom MKB:s förvaltning av det ordinarie beståndet. 
2016 blev hon fastighetschef på LKF. 

Mentorstipendiater genom åren

2019 Ahmed Abdulrahman, Wihlborgs

2018 Anna Bernstad Saraiva Schott, MKB Fastighets AB

2017 Karolina Lindqvist, LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB

2016 Charlotte Norell, Croissette Real Estate Partner

2015 Daniel Christiansson, Riksbyggen

2014 Anna Malmström, HSB Malmö

2013 Mia Kjell, MKB Fastighets AB

2013 Fredrik Oddshammar, Ikano Retail Centres

2012 Annica Samevik, Regionservice Skåne

2011 Daniel Fredlund, Stena Fastigheter

2010 Pia af Klinteberg, Riksbyggen

2009 Camilla Ahlgren, Ikano Fastigheter

2008 Sandra af Forselles (fd Nilsson), MKB Fastighets AB
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Antalet kvinnor i branschen har ökat

Under de 20 år som gått sedan CFFF bildades har fastighets-
branschen blivit mer jämställd. Gunilla Flygare, affärsutveck-
lingschef och vice vd på LKF, anser att Malmö universitets kandi-
datprogram Fastighetsföretagande har spelat stor roll för att få in 
fler kvinnor i branschen. 

– Många tjejer har visat intresse för att gå utbildningen och flera 
av dem har sedan gått vidare till olika chefstjänster. Vi har anställt 
flera av dem på LKF. Jag tror att utbildningen har bidragit till att 
fler kvinnor har kommit in i branschen och samma sak gäller för 
Fastighetsmäklarprogrammet på Malmöuniversitet, säger hon.  

När CFFF bildades, våren 2000, var det dock inte helt enkelt att 
bilda en föreningsstyrelse med någorlunda jämn könsbalans. Två 
av nio ledamöter i den första styrelsen var kvinnor och en av dem 
var Gunilla Flygare.

– Att få vara med och knyta ihop Malmö högskola och Lunds uni
versitet med fastighetsbranschen kändes så rätt och var mycket in
tressant. Branschen berikas av forskning och CFFF kan fånga upp 
våra intressen. Det kändes både då och nu som en unik koppling 
och ett mycket bra forum, säger Gunilla Flygare.

Fler kvinnliga chefer
Gunilla har arbetat inom fastighetsbranschen sedan 1988 och upp
levt dess utveckling inifrån. I dag möter hon fler kvinnliga vdar och 
fastighetschefer än i början av sin karriär.

– Det är en positiv utveckling och stor förändring. Det som hänt 
under de här åren är också att kund och hållbarhetsperspektiven 
utvecklats enormt. Fler företag är intresserade av att se den lång
siktiga nyttan av sin verksamhet; intresset för samhälls och stads
utveckling har ökat.

Att Gunillas bild stämmer överens med verkligheten visar All
brightrapporten från oktober 2019. Den slår fast att fastighets
branschen är först i Sverige att nå 40 procent kvinnor i lednings
grupperna. ”Ett glastak har krossats. Fastighetsbranschen blir 
första bransch att uppnå jämställda ledningsgrupper”, skriver All
bright i sin rapport. 
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Höjda ögonbryn
När Gunilla blickar tillbaka på sin egen karriär minns hon bland 
annat tiden som fastighetschef i Sölvesborgs kommun, där hon 
började 1988.

– Jag var en av de första kvinnliga fastighetscheferna i landet. Jag 
upplevde aldrig något negativt, mer än att en och annan höjde på 
ögonbrynen över att möta en kvinnlig fastighetschef. Men jag blev 
aldrig motarbetad. I dag upplever jag ingen tveksamhet alls när 
det gäller kvinnor i ledande positioner; det känns mer naturligt nu, 
säger hon.

Hur resonerar ni på LKF när det gäller jämställdhet?

– Vi försöker se till så att vi skapar en så jämställd balans vi kan vid 
rekrytering. Våra hyresgäster består av ungefär lika många kvinnor 
som män och då är det bra om vi som företag kan spegla det.

Om Gunilla Flygare
Gunilla tog civilingenjörs
examen 1986, vid Lantmäteri
programmet i Stockholm och 
var senare med och startade 
upp motsvarande utbildning på 
LTH. Hon har arbetat med fast
igheter i hela sitt liv: från tjäns
ten som fastighetschef i Sölves
borgs kommun 1988, till mot
svarande tjänster i Västerås och 
Malmö, via olika tjänster inom 
SJ/Jernhusen fram till dagens 
uppdrag som affärsutvecklings
chef och vice vd på LKF, Lunds 
Kommuns Fastighets AB.
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En tillbakablick som leder framåt

 
Datoriseringen medförde bättre verktyg 
för dokumentation och uppföljning av 
drift, ekonomi och hyresavtal. Kunska
pen om vad man skulle göra med den 
insamlade informationen var dock be
gränsad.

Så här såg det till stor del ut även när 
Centrum för fastighetsföretagande bild
ades, i juni 2000. Det fanns en digitalise
ring, som främst handlade om styr och 
reglersystem samt om system för ekono
miuppföljning och hyresavtalshantering. 
De vanligaste slagorden var: ”Kunden i 
fokus”. I organisationerna var kunska
pen fortsatt låg om hur kundnytta skulle 
skapas. Jag var nyligen på ett event med 
fokus på fastighetsförvaltning och slogs 
av att slagorden är desamma i dag! Man 
kan luras att tro att inget har hänt. Men 
det är inte sant. 

Redan för 20 år sedan, inte minst i sam
band med ITboomen, diskuterades hur 
vi skulle möta marknadens förändrade 
behov av korta och flexibla hyresavtal. 
Detta i kombination med att fastighe
ternas värde skulle baseras just på hy
resavtal. Unga bolag växte upp från ing
enstans och ville ha kontor ”NU”. De 
mer trögrörliga fastighetsbolagen hann 
inte fatta beslut om investering, innan 
den tilltänkta hyresgästen hade hyrt nå
gon annanstans, eller gått i konkurs. De 
snabbfotade fastighetsföretagen fick ta 
smällen. 

Inför CFFF:s 20årsjubileum har jag 
funderat över hur vår bransch föränd
rats under mina aktiva år. Tankar som 
väl illustrerar branschens omdaning. 
Det finns de som säger att ingenting har 
hänt. De har fel.

Jag började arbeta med fastighetsför
valtning tidigt 1990tal, i kölvattnet av 
fastighets och finanskrisen. Krisen ska
pade den överraskande (!) insikten att 
fastigheternas värde kanske inte låg i 
det byggda, utan snarare i dess innehåll: 
hyresavtalen och hyresgästerna.

Stor kraft lades på att hitta metoder för 
att analysera och värdera hyresavtalen. 
Företagens fokus på ”kundnytta” öka
de. Dåtidens organisationer var inte 
uppbyggda för detta; utan bestod ofta av 
främst teknisk personal med rötterna i 
byggbranschen, precis som jag. Kunska
pen om kundvård var låg.

Lotta Strömgren Jönsson
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Där och då hände något med kontors
hyresmarknaden. Bland hyresgästerna 
fanns nu, intill de traditionella bolagen, 
unga företag med nya idéer och kort pla
neringshorisont. Kortare livscykler för 
produkter och tjänster, liksom snabba 
svängningar i ekonomin, har medfört att 
även de traditionella företagens behov 
av kortare och mer flexibla hyresavtal 
har ökat. Där har vi haft svårt att hänga 
med. Länge har vi dryftat hur vi ska 
möta efterfrågan på korta och flexibla 
hyresavtal. Detta samtidigt som värdet 
på våra fastigheter bestäms utifrån just 
hyresavtal. 

Under slutet av 2010talet kom delvis 
lösningen på denna paradox. Cowor
king dök upp, med helt nya aktörer som 
tog en del av både risken och vinsten. 
Som fastighetsägare överlåter man där
med direktkontakten med kunden till 
en annan aktör. Alternativet är att star
ta interna coworkinglösningar. Vi har 
mycket att lära av coworkingaktörer
na. De rekryterar ofta personal från ho
tell och konferensnäringarna, medan vi 
i huvudsak rekryterar från de tekniska 
utbildningarna.

Vårt kundbemötande måste förändras 
på flera sätt. Jämför till exempel med 
bankerna. Hos dem gör vi idag många 
ärenden på egen hand, dygnet runt. För 
mer komplexa ärenden möter vi en re
presentant för banken. Genom att di
gitalisera standardiserade och enkla 
arbetsuppgifter och låta kunderna göra 
sina ärenden själva, frigörs resurser för 
viktiga kundmöten. Ett annat exempel 
är näthandeln, där vi får täta notiser 

om var varorna befinner sig. Så borde 
vi kunna lämna löpande statusuppdate
ringar på exempelvis en felanmälan. Det 
känns också orimligt att använda kun
derna som felsökare i våra fastigheter, 
istället för att identifiera felen själva via 
digitala givare och intelligenta system.

Under 2010talet har handeln helt trans
formerats. Innerstadshandel och köp
centren har stora bekymmer och bara 
de allra bästa klarar sig. Innerstadskär
norna har gått igenom ett stålbad och 
många förändras; nya tjänsteutbud, uni
ka varumärken, mötesplatser och pop
upkoncept fyller åter lokalerna. 

Ehandeln skapar samtidigt efterfrågan 
av en helt annan logistik. Lagerhub
bar med kort avstånd till staden blir en 
nödvändighet och nya transport och 
leveranslösningar utvecklas. Många livs
medelsbutiker kompletterar sina stora 

Fortsättning på nästa sida …
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butiker med mindre butiker, med nischat 
utbud. Nya butiksnät utvecklas i stads
kärnorna.

År 2000 fanns ett begynnande miljömed
vetande. Fokus låg på att kartlägga och 
undvika giftiga ämnen och produkter i 
våra byggnader. Det handlade om ener
gibesparing och utforskning av alternati
va källor för energialstring. Idag finns en 
mängd alternativa och konkurrenskraf
tiga energikällor. Fler aktörer ser till hela 
sitt miljöavtryck, genom begrepp som 
återbruk och cirkulär ekonomi.

För 20 år sedan var det inte många som 
talade om vår bransch som samhällsbä-
rare. Idag är det en självklarhet att vi ses 
som en viktig del av samhällsutveckling
en. Bostadsbolag har omfattande pro
gram för social hållbarhet och utför en 
mängd åtgärder för att stärka de boende 
i sina områden. Dessutom har vi blivit 
Sveriges enda jämställda bransch! Så nog 
har det hänt en hel del under dessa 20 år!

Vi står inför en extremt spännande pe
riod, där det blir allt påtagligare att vi 
är en viktig del av samhällsutvecklingen. 
Jag tror också att det som varit ett be
kymmer ur ett forskningsperspektiv, att 
vår verksamhet är tvärvetenskaplig, kan 
bli en fördel. Med större medvetenhet 
kommer fantastiska möjligheter att öpp
nas för nya forskningssamarbeten. Då 
gäller det att vara kreativ och öppen, för 
att se var forsknings och branschnyttan 
kan skapas. 

Tillsammans med företagen kan vi iden
tifiera intressanta områden att beforska. 
Här är dialogen mellan näringsliv och 
akademi avgörande. Och jag är säker på 
att CFFF även de kommande 20 åren har 
en viktig roll att fylla i dessa samtal och 
samarbeten.

Lotta Strömgren Jönsson, Styrelseordförande i 
Centrum för fastighetsföretagande
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Hur skapar vi större engagemang för forskning? 

I takt med att forskningen inom fastighetsområdet växt sig starkare 
har även intresset för att sprida forskningen till CFFF:s medlemmar 
ökat. Vilka möjligheter och utmaningar finns det i mötet mellan fors-
kare och fastighetsbranschen? Vi låter två CFFF-forskare svara på 
frågorna: Helena Bohman och Stefan Olander.

Helena Bohman är lektor på Institutio
nen för urbana studier på Malmö univer
sitet. Hon forskar om urban och regional 
ekonomi och intresserar sig bland annat 
för frågor om rörlighet, hållbara trans
porter samt kommunikationer och fast
igheter.

– Fastighetsbranschen genomgår en stor 
förändring. Utbildningsnivån stiger och 
behovet av kunskap ökar, bland annat 
för att våra fastigheter blir mer och mer 
komplexa. Det gör att det finns fler in
tressanta frågor att forska om. Vi ser också fler studenter komma ut 
från våra utbildningar och möter allt oftare disputerad personal på 
företagen. Då blir forskning en viktig del i utvecklingen. Det är också 
viktigt för branschen att se på forskning inom andra branscher, för att 
hitta eventuella likheter, säger hon. 
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Stefan Olander är docent på Lunds 
Tekniska Högskola, på avdelningen 
för Byggproduktion. Hans forsk
ningsintressen handlar bland annat 
om intressenters roll under ett bygg
projekt, hållbara renoveringar och 
upphandlingar. 

Viktig forskningsanknytning
– Det finns andra forum för bran
schen som inte är forskningsanknut

na, därför tycker jag att det är viktigt att vi håller fast vid vår 
forskningsanknytning, som blivit allt tydligare. Vi behöver ha den 
kopplingen för att kunna ge ytterligare en dimension och hela ti
den få två perspektiv på de frågor vi diskuterar på våra frukostmö
ten. Alla vinner på detta, säger han.

Helena menar att en av vinsterna att vara med i CFFF:s nätverk 
som forskare är möjligheten till uppslag på forskarfrågor. Det 
finns flera möjligheter till möten och diskussioner: på frukostmö
tena, när studenter besöker företag eller när en mentor möter en 
student.

Vad vinner branschen på att samarbeta med er forskare?

– Att vara en del av CFFF, där man bland annat kan möta forska
re, är bra för företagens kompetensförsörjning. Både i dag och på 
sikt. Utmaningen är dock att forskning tar tid och att det gäller att 
bygga upp ett förtroende mellan oss och branschen, för att få alla 
att förstå att våra världar ser olika ut, säger Helena Bohman.

– Att öka branschens intresse för forskning är en stor utmaning. Vi 
har gjort några försök, men ännu inte riktigt lyckats. Det är ingen 
kritik i sig, för detta är ett arbete som tar tid. Det är ingen lätt 
process och det är ofta svårt att hitta öppningar. Jag tror att det 
hade varit bra om det fanns en forskarfond på nationell nivå, för 
att öka möjligheterna till forskningsfinansiering inom fastighets
branschen, säger Stefan Olander.
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Några förslag på hur vi ökar engagemanget för forskningen?

– Jag tror mycket på tanken om små steg, som inte behöver kosta 
så mycket. Som företagare kan man till exempel börja med att 
engagera sig i mentorprogrammet för våra studenter eller kan
ske bli gästföreläsare. Det handlar om att engagera sig och få fler 
kontakt ytor. Då har vi alla en bättre bas att gå vidare från, säger 
Helena Bohman. 

– CFFF har blivit ett bra kontaktnät och ibland är vi kanske dåliga 
på att spinna vidare till andra forskare inom våra respektive läro
säten. Kanske kan vi också bli duktigare på att släppa fram dok
torander och nydisputerade och låta dem presentera sin forskning, 
säger Stefan Olander. 

Vad tror ni om CFFF:s roll och arbete framåt?

– Jag tror att vi behöver utveckla smartare sätt och format att 
uttrycka forskning på. Att komma bortom artiklar och rapporter, 
för att synas bättre i en tid där konkurrensen om uppmärksam
heten är stor. Vi behöver också hitta enklare sätt att engagera sig 
som medlem, utan att det kräver ett för stort åtagande. Vi har 
redan mycket kontakt och relativt bra kunskap om varandra, men 
vi behöver fortsätta utveckla samarbetet så att vi får så få vat
tentäta skott som möjligt mellan våra världar, säger Helena 
Bohman.

– Kanske skulle CFFF i framtiden kunna ha en med
lande roll för att få ihop samfinansiering av forsk
ning? Men det kräver mer av oss alla och här får 
man ställa sig frågan om vi kan och vill det. Eller 
så enas vi om att det vi gör i dag, det gör vi bra 
och så nöjer vi oss med det. Ett inte allt för stort 
steg vore att försöka bli bättre på att använda vårt 
nätverk utanför våra frukostmöten. Kanske skulle vi 
utse en person per medlemsföretag som ansvarar för 
forsknings och studentkontakter, säger Stefan Olander.



FORSKNING

22

Forskning som fått CFFF-stöd

2008 Simon Siggelsten får 100 000 kronor som medfinansiering av sina 
doktorandstudier vid Lunds Tekniska Högskola/Malmö högskola, om Incitament, 
system och effekt vid individuell värmemätning i flerbostadshus. 

2010 Gunnar Blomé (Malmö högskola) och Sofia Pemsel (Lunds Tekniska 
Högskola,) får 100 000 kronor för sin studie Kunskap som konkurrensfördel i 
fastighetsföretagandet.

2012 Helena Bohman vid Malmö universitet får 100 000 kronor för sin studie 
om Slum lords.

2013 CFFF stöttar antologin Perspektiv på fastigheter med 100 000 kronor. 
Redaktörer för antologin är: Helena Bohman, Stig Westerdahl och Eva Öresjö.

2017 Forskningsprojektet Hållbara renoveringsprocesser stöttades under 
året av CFFF och två medlemsföretag, HSB Malmö och Helsingborgshem.  
Deltagande forskare: Helena Bohman, Karin Staffansson Pauli, Ju Liu och Bo Bengts-
son från Malmö universitet. 

2018 Forskningsprojektet Logistikfastigheter tilldelas 100 000 kr. Studien 
genomförs av Benedikte Borgström och Helgi Valur Fredriksson, Malmö universitet.

Forskningsprojektet Fastigheter och näringslivsutveckling i stationsnära lägen 
får 50 000 kronor. De ansvariga forskarna är Desiree Nilsson och Peter Karpestam, 
Malmö universitet.

Ola Jingryd tilldelas 50 000 kronor för sitt arbete med projektet Webbplattform 
kommersiella fastigheter.

2019 Forskningsbidrag till Lunds Tekniska Högskola och Malmö universitet med 
100 000 kronor till vardera lärosäte, att fördela till relevanta forskningsprojekt.
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Jag kan inte släppa detta utan måste be
vaka vad som händer, säger Simon Sig
gelsten.

Vad är din bild av CFFF?

– Jag tycker att CFFF är väldigt intres
sant. Min uppfattning är att de är ett bra 
hjälpmedel för att ge våra studenter en 
bild av branschen. Det är jättebra för 
studenterna att gå på frukostmötena, 
där de kan knyta nya kontakter.

Varför är CFFF viktigt för dig och för 
branschen?

– CFFF betyder mycket för mig; de öpp
nar upp för ett annat sätt att träffas. På 
frukostmöten kan olika aktörer inom 
branschen mötas, samtidigt som det är 
en bra arena för Malmö universitet att 
synas på. Här kan 
de lyfta fram sina 
forskare. Kanske 
skulle CFFF ännu 
oftare ge forska
re möjlighet att 
marknadsföra och 
sprida sin forsk
ning samt söka 
kontakter, avslu
tar Simon.

Ett avgörande stöd som ledde till en doktorsavhandling

CFFF har genom åren stöttat en del forskningsprojekt, i tidiga skeden. En enda gång 
har stödet gått till en doktorand, Simon Siggelsten. Han behövde en medfinans iär 
inför sina doktorandstudier och stöttades med 100 000 kronor.

– Stödet var helt avgörande för mig, ef
tersom Energimyndigheten krävde med
finansiering. CFFF:s stöd var en relativt 
liten – men mycket viktig – del för att 
över huvud taget få finansiering och för 
att få den i rätt tid, säger Simon Siggel
sten.

Simons forskningsämne handlade om in
dividuell värmemätning i flerbostadshus. 
2010 presenterade han sin licentiatav
handling på ett av CFFF:s frukostmöten 
och 2015 presenterade han sin doktors
avhandling. I dag är Simon anställd som 
lektor i byggteknik på Malmö universi
tet och undervisar i installationsteknik 
på tre av universitetets utbildningspro
gram: Byggnadsingenjör, Fastighetsföre
tagande och Fastighetsförmedlare. 

– Jag tycker mycket om att undervisa 
men fortsätter också att forska och spin
ner vidare på mitt avhandlingsämne. 
Mätindustrin är intresserad av det jag 
gör och det händer att jag blir inbjuden 
att debattera mot dem på mässor och ut
ställningar, säger han.

Vad gör ämnet intressant än i dag?

– För att det fortfarande finns en lösning 
att leta efter! Och för att det är aktuellt. 
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Möjlighet att bygga nätverk och möta branschkollegor

Henrik Kjellgren är vd på Kanslihuset, som varit medlem i CFFF sedan 2016. Henrik 
kom dock i kontakt med CFFF redan när verksamheten startade, då som student på 
kandidatprogrammet i Fastighetsföretagande. Han ser flera fördelar med att vara 
medlem.

– Medlemskapet har gett oss mycket. 
CFFF:s verksamhet ger oss både bra 
tillfällen att bygga nätverk och att träf
fa människor i branschen som vi redan 
känner. Att möta studenter är också vik
tigt, för inom några år kan de vara ens 
kollega, säger Henrik Kjellgren.

Utöver Henrik själv så är det ytterligare 
en handfull kollegor som är aktiva, fram
för allt genom att gå på frukostmötena. 
Och när han nämner det kommer han på 
ytterligare en fördel med medlemskapet:

Bra arena att synas på
– Vi gör nästan ingen reklam för vår 
verksamhet, så därför mår företaget bra 
av att vi är synliga. För oss är CFFF en 
bra arena att synas på; vi har knutit ett 
antal bra kontakter på deras evenemang, 
varav vissa blivit våra kunder. Personli
gen känner jag också att frukostmötena 
är lite som en skola. CFFF är duktiga på 
att hitta intressanta föreläsare.

Henrik Kjellgren är också, som många 
andra CFFFmedlemmar, mentor för stu
denter som går sista året på programmet 
i Fastighetsföretagande. Detta gör han 
av flera anledningar: Dels tycker han 
om att dela med sig av sina erfarenheter. 
Dels tycker han att det är nyttigt att själv 
få reflektera, samtidigt som han guidar 
någon annan.

– Jag försöker fortsätta hålla kontakt 
med dem jag varit mentor för. En av dem 
har jag till och med anställt, säger han.

När det gäller CFFF:s framtid har Hen
rik spontant svårt att svara på vilka väg
ar han tycker att verksamheten ska ta. 
För att fortsätta hålla hög nivå på verk
samheten understryker han dock vikten 
av att fortsätta ha någon som är driven 
när det gäller att hitta bra föreläsare.

Konkret forskning efterfrågas
– Kanske blir det ännu mer fokus på 
forskning sedan Malmö högskola blivit 
universitet? Samtidigt är det inte helt lätt 
att sälja in forskning. För att branschen 
ska få upp ögonen tror jag att forskning
en behöver vara konkret. Ett förslag på 
forskningsområde kunde kanske vara att 
utreda om områdesutveckling betalar sig 
eller inte, föreslår Henrik Kjellgren.

”Vi skildes åt med orden: 
Vi hörs! Och det gjorde vi 
verkligen och började sedan 
samarbeta.”
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Avslutningsvis berättar han om ett möte 
som verkligen gjort skillnad. Det handlar 
om ett mänskligt möte, som ägde rum på 
ett av CFFF:s frukostmöten. 

– Jag började prata med en av dem som 
fanns på plats, vilket senare ledde till ett 
fruktsamt samarbete. Jag minns jättetyd
ligt att vi påbörjade vårt samtal, gick ut 
från mötet tillsammans och enades om 
att det vi pratade om lät intressant. Vi 
skildes åt med orden: Vi hörs! Och det 
gjorde vi verkligen och började sedan 
samarbeta, säger Henrik Kjellgren.

Om Henrik Kjellgren
Henrik gick Kandidatprogram
met för fastighetsföretagan
de på Malmö högskola (nu 
universitet) 1999–2002. Efter 
det arbetade han med student
bostäder på MKB Fastighets 
AB 1,5 år direkt efter studier
na. Därefter en kort anställning 
på Nordea 2004, där han arbe
tade med fastighetslån. Sedan 
åter på MKB 2004–2016, med 
ansvar för deras hyresförhand
lingar. Är vd på Kanslihuset 
sedan 2016, som förvaltar fast
igheter och arbetar med bland 
annat hyresförhandlingar.
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”Året är 2000 och våren övergår i försommar. 
Millennieskiftet har passerat och i Malmö råder 
nybyggaranda. Öresundsbron ska snart invigas.”
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Decenniet är ungt och branschens mötesplatser få

Året är 2000 och våren övergår i försommar. Millennieskiftet har passerat och i 
Malmö råder nybyggaranda. Öresundsbron ska snart invigas, Malmö högskola har 
funnits i två år och staden ruskar av sig både en lågkonjunktur och ryktet av att 
vara en stad lite på dekis. Arbetar- och industristaden tar försiktiga kliv mot sin 
nya roll som ”kunskapsstad”.

Internet och mail är relativt nya förete
elser, sociala medier och digitala nyhets
brev är ännu okända begrepp. De fysiska 
mötesplatserna är viktiga och inom den 
breda fastighetsbranschen finns i princip 
inga forum för att mötas över yrkesgrän
serna, än mindre mellan akademin och 
branschen.

Kampen mellan Malmö och Lund är 
fortfarande levande, både mellan stä
derna och mellan deras lärosäten. Mal
mö högskola vill vara ”högskolan mitt 
i byn” och akademikerna på Lunds uni
versitet skakar lätt på huvudet åt den nya 
och moderna högskolan. Både inom och 
utanför Malmö högskola ställer man sig 
frågan vilka utbildningar lärosätet ska 
satsa på och hur de ska formas. Till en 
början ligger fokus just på grundutbild
ning, här finns ännu inga master och 
forskarutbildningar.

Bland de utbildningar som ingick i utbu
det 1998, när Malmö högskola startade, 
är programmet i Fastighetsföretagande. 
Ett år senare, hösten 1999, startade Fa
s tig hetsmäklarprogrammet. Kring båda 
dessa utbildningar har det förts många 
samtal med representanter från bran
schen. Ur dessa diskussioner föds idén 
om en mer fast plattform, där parter från 

fastighetsbranschen samt Malmö hög
skola och Lunds Tekniska Högskola kan 
fortsätta diskutera gemensamma ange
lägenheter. 

Det är mot denna bakgrund vi ska se 
samtalen om grundandet av Centrum för 
Fastighetsföretagande. De inleds hösten 
1999 och tar fastare form våren 2000. 
Med i resonemangen finns bland andra 
John Sandblad, Zoltan Blum och Karin 
Staffansson Pauli. John är lektor på LTH 
och söker sig till Malmö högskola, där 
han senare blir adjungerad professor i 
fastighetsvetenskap. Zoltan är områdes
chef (motsvarande dekan, det vill säga 
högste chef) på det område på Malmö 
högskola som då hette Teknik och eko
nomi. Karin har precis tagit klivet från 
LTH till Malmö högskola, med uppdrag 
att vara med och utveckla det nya pro
grammet i Fastighetsföretagande: min
dre teknisk än lantmäteriprogrammet, 
med ett större fokus på förvaltning, ser
vice och människor. Med i diskussioner
na är även Bengt Hansson, professor vid 
LTH.

Frågan om att bli styrelseordförande i 
Centrum för Fastighetsföretagande går 
till Allan Karlsson. Han är vd på MKB 
och är en tydlig profil i staden. Han tack
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ar ja och den 5 juni 2000 hålls både den 
första årsstämman och det första mötet 
med den nybildade styrelsen. Ett femtio
tal personer kommer till stämman. 

Centrum för Fastighetsföretagande är 
fött och föreningen bildad. Verksam
heten, som fötts ur en efterfrågan från 
branschen om en ny utbildning i Fast
ighetsföretagande, har fått en struktur. 
Malmö högskola är intresserade av att 
skapa utbildningar som möter stadens 
och näringslivets behov. Att Lunds Tek
niska Högskola är med på den gemen
samma satsningen är viktigt. De har fle
ra ingenjörsutbildningar, med studenter 
som med stor sannolikhet kan komma 
att arbeta i fastighetsbranschen. Nu kan 
samarbetet mellan parterna ta sin bör
jan!

En tanke som föds här i starten, med in
spiration från John Sandblad och som 
hängt kvar sedan dess, är att förening
ens verksamhet ska fungera som ett hjul 
som snurrar. Utbildning, forskning och 
samverkan ska gå hand i hand, där det 
ena ska ge det andra: Studenter som går 
vidare till forskning eller börjar arbeta i 
branschen. Fastighetsföretagare som kan 
vara med och påverka utbildningarnas 
utformning och även ge input till och 
inspireras av lärare och forskare, som i 
sin tur får en plattform där de kan möta 
både kollegor och aktiva inom fast
ighetsbranschen. Representanter från 
fastighetsbranschen som får chansen 
att möta studenter, till exempel genom 
att vara mentorer eller att gästföreläsa. 
Studenter som får en första kontakt med 
branschen och kan bilda sig en idé om 
framtida arbetsgivare. Och så snurrar 
hjulen vidare.

Tillbaka till vår tid, våren 2020. Under 
de tjugo år som gått sedan CFFF bildad
es har en rad aktiviteter ägt rum. Vissa 
återkommande, medan andra har prö
vats och hängt med under en tid. Fru
kostmötena och årsmötet med olika eve
nemang har varit ständigt återkomman
de inslag. Hur föreningens verksamhet 
ska se ut har också diskuterats: ska vi ha 
mer fokus på branschen eller ett större 
fokus på forskning och forskningsfinan
siering? Eller både och? Ur denna dis
kussion föddes tanken om att vid varje 
frukostmöte belysa morgonens ämne ur 
både praktikens och forskarnas perspek
tiv, ett upplägg som fortfarande håller. 

http://cfff.se
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Centrum för Fastighetsföretagande bild 
ades ur mångas intresse för Malmö hög
skolas nya utbildningar för fastighets
branschen. Det fanns en uttalad vilja att 
underlätta för studenter att hitta rele
vanta arbeten efter sina studier. I dag har 
föreningen ett värde i sig, som till stor del 
skapas i mötet mellan alla aktiva parter. 

”Föreningens verksamhet ska fungera 
som ett hjul som snurrar.”

Det som från början var ett fokus på tjäns
ter och utbildningar, har i dag förändrats 
till ett vidare perspektiv och ett samhälls
fokus. Många av fastighetsföretagarna 
tar ett betydligt större samhällsansvar i 
dag än för 20 år sedan, vilket gör att de 
löpande behöver få inblick i både forsk
nings och utbildningssfärerna. Det kan 
CFFF leverera via sina aktiviteter och sin 
hemsida. När samhället förändras vill 
CFFF ligga i framkant; vara med och dri
va utvecklingen samt skapa arenor för 
aktuella samtal och möten!
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CFFF:s första styrelse

Allan Karlsson, Jonny Örbäck (HSB Malmö), Arne Dahl (Drott),  
Jörgen Hansson (HFAB), Gunilla Flygare (SJ Fastigheter),  
Caroline Ullman Hammer (MKB Fastighets AB), Zoltan Blum  
(Malmö högskola), John Sandblad (LTH/Malmö högskola)  
och Bengt Hansson (LTH).

CFFF:s styrelseordföranden 

2000–2002  Allan Karlsson  

2002–2004 Johnny Örbäck  

2004–2008  Ulla Kjellström  

2008–2013  Thomas Berggren  

2013–2015  Sofia Tholerus  

2015–   Lotta Strömgren Jönsson 
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”Jag har aldrig ångrat mitt val”

Någon som varit engagerad i fastighetsbranschen precis lika länge som CFFF, alltså 
20 år, är Sofia Tholerus. I dag är hon affärsutvecklare på Ikano Bostad och arbetar 
med utveckling av nya vård- och omsorgsboenden, ett uppdrag hon trivs med och 
ett segment hon tycker är spännande.

Vad lockade dig till fastighetsbranschen?

– Jag gick Lantmäteriutbildningen på 
LTH, en utbildning jag sökt för att jag 
tyckte den verkade intressant. Här fick 
jag en mer humanistisk civilingenjörsut
bildning, med lika delar teknik, ekonomi 
och juridik. Jag hade ingen specifik yr
kesroll i åtanke; det var inriktningen på 
utbildningen som lockade mig.

Hur har branschen utvecklats under de 
här 20 åren?

– Det är en jämnare fördelning i dag, sett 
till både ålder och kön, vilket märks även 
på ledande positioner. Ut
bildningen i Fastighets
företagande på Malmö 
universitet har absolut bi
dragit till att öka intresset 
för branschen. Branschen 
har också kommit att bli 
mer av ett serviceyrke ge
nom åren, med kunden i 
fokus på ett tydligare sätt 
än för 20 år sedan. Social 
hållbarhet är också mer 
på agendan i dag. 

Varför är CFFF viktigt?

– Personligen gillar jag bredden i det 
CFFF gör samt samarbetet mellan nä
ringslivet och universitet/högskola. Våra 
frukostmöten har genom åren blivit en 
naturlig mötesplats, där man får möjlig
het att utveckla sitt nätverk och samti
digt få lite ny kunskap inom aktuella äm
nen. Jag hoppas att studenterna genom 
CFFF får en bra inblick i vad som väntar 
dem efter examen, de har en spännande 
tid framför sig!

Om Sofia Tholerus
Sofia tog civilingenjörsexamen 
1999, vid Lantmäteriutbildning
en på LTH. Därefter har hon ar
betat på Drott i fyra år och på 
Ikano sedan 2003, i ett antal 
olika roller: först med uppdrag 
inom förvaltning, sedan projek
tutveckling och projektledning 
inom kontor samt värdering 
och transaktion. Har varit med 
och startat upp affärsområdet 
Vårdboende på Ikano Bostad 
(startade 2016) och jobbar idag 
som affärsutvecklare.



OM OSS

32

Våra medlemmar
(våren 2020)

CFFF:s utvecklingsledare

De tre personer som varit utvecklingsledare för CFFF genom åren 
är Karin Staffansson Pauli, Peter Palm och AnnCharlotte Lyvall.

Karin Staffansson Pauli, Peter Palm och Ann-Charlotte Lyvall.

Advokatfirman LA Partners

Akademiska Hus

Balder

Bryggan Fastighetsekonomi

Catella

Enckell Advokatbyrå

Fastighetsnytt

Fojab

Forum Fastighetsekonomi AB

Heimstaden

Helsingborgshem

HSB Malmö

HSB Skåne

Hyresgästföreningen

Ikano Bostad

IKEA Service Center

Kanslihuset

LKF

Lunds kommun

Malmö Cityfastigheter

Malmö stad

MAQS Advokatbyrå

Midroc Property Development AB

MKB Fastighets AB

Newsec Property Asset Manage-
ment Sweden AB

Relier Real Estate Advisor

Skanska Öresund

Stena Fastigheter

Structor Projektledning Malmö AB

Svefa

Svenska Hus

Vasakronan

Volito

Värderingsinstitutet Skåne AB

Wihlborgs Fastigheter

YCAP AB



SAMVERKAN   FORSKNING   UTVECKLINGwww.cfff.se

2020 fyller Centrum för fastighetsföretagande 20 år. Det vill vi fira genom 
att blicka både bakåt och framåt. I den här skriften berättar vi vilka vi är i 

dag, vad vi gör och vad vi har uppnått samt lite om vår historia. Vi ger också 
röst åt några av dem som är aktiva inom vår verksamhet.

SAMVERKAN   FORSKNING   UTVECKLING CENTRUM FÖR FASTIGHETSFÖRETAGANDE

http://cfff.se
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