
Pandemin har påverkat arbetslivet i
stort. FM-branschen, precis som
många andra branscher, är i rörelse.
Uppfattningen är delad om var FM
är idag och vart FM är på väg. På det
temat anordnade IFMA en
panelserie med fyra grupperingar
för att diskutera deras perspektiv på
detta - FM-rådgivarna, FM-
leverantörerna, FM-beställarna och
Young Professionals.

VART ÄR FM      
 PÅ VÄG? 



Mission & Vision

Nätverksträffar på lokal och nationell
nivå, utbildning, workshops och
studiebesök. 
Konferenser och seminarier.
Information via digitala kanaler och
sociala medier. 
Initiativ till utbildning inom
branschen tillsammans med
Affärshögskolan och Karlstads
Universitet. 
Aktivt stöd till studier och utveckling
inom FM. 
Internationella kontakter med andra
IFMA-avdelningar. 
Framtagande av branschrapport.

IFMA Sverige är en del av den globala
branschorganisationen International
Facility Management med 23 000
medlemmar. IFMA Sverige, grundat
1994, har drygt 500 medlemmar och
representerar olika intressegrupper i sin
medlemskår. IFMA arbetar globalt efter
ledorden Connect, Learn och Advance. I
enlighet med dessa vill IFMA Sverige
knyta samman den svenska FM-
branschen och utveckla erbjudandet till
medlemmarna på ett sätt som stödjer
dem i deras dagliga verksamhet. 

Några exempel på aktiviteter:

Författare till rapporten

Joachim Boëthius
IFMA styrelseledamot

samt Johnson & Johnson

Sandra Dahl
IFMA styrelseledamot

samt Sodexo

IFMA Sverige är den självklara mötesplatsen
som för samman, stärker och utvecklar
Facility Management-branschen.
Vi bidrar till en bättre värld genom att driva
utvecklingen av hållbara arbetsplatser och
fastigheter



På temat vart är FM på väg anordnade IFMA en serie panelsamtal utifrån

branschens intressegrupper. Denna serie kickades igång den 16 mars 2022 och

pågick till den 11 maj 2022. 

Tolv kloka, slipade och intressanta panelister med varierande bakgrund som

beställare, leverantörer, rådgivare eller young professionals i början av sin FM-karriär

ställdes inför ett batteri av frågor. Deras perspektiv och erfarenheter ger en bred bild

och visar både samstämmighet och olika uppfattningar på temat för panelsamtalen.

Detta whitepaper summerar diskussionen och ger en aktuell ögonblicksbild av var FM

står idag i Sverige och vilka trender panelen tror kommer att dominera i framtiden.
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    Det här är lika stort

som övergången från

skrivmaskinen till

datorn”

Också beställarna upplever att tiden efter

pandemin har inneburit att FM flyttats in

mot centrum i organisationen. En annan

verklig utmaning är att använda

teknologin i tjänsteleveransen för den

framtida arbetsplatsen.

I I gruppen Young Professionals upplever

man att FM har involverats i större och

bredare sammanhang efter pandemin, att

perspektiven förändrats. Nätverkens och

partnerskapets betydelse accentueras

ytterligare.

Vad upplever du
är mest
spännande med
FM just nu?

Rådgivarna ser att pandemin påverkat

FM-branschens tjänsteutbud och att

digitaliseringen tagit fart i en konservativ

bransch. ”Krisen och behovet av ökad

säkerhet och beredskap på det oväntade

har lett till en förskjutning från People

Management till Tech Management.” (EA).

De nya tjänsterna skapar nya kontaktytor

samtidigt som frågor om hälsa och

välbefinnande blir mer framträdande.

Leverantörerna upplever att FM genom

pandemin fått en ny vitamininjektion. Det

händer nu många saker och förändringen

sker fort. ”Mest spännande är att vi nu ser

ett tydligt fönster, där vi kan visa vad FM

kan bidra med. Nu måste vi verkligen

leverera!” (KH). Man upplever också att FM

fått ta plats vid bordet där besluten sker.

Kriserna har fått organisationerna att

städa och rensa i sin verksamhet, att både

banta stödtjänsterna och att utveckla nya.

Att gå från en förutsägbar verksamhet till

en svår tid med isolation och tomma

arbetsplatser tvingade många att reagera. 

Förändringen kommer att påverka hela

stadsdelar när en del av själva grundvalen

för kontorsfastigheternas existens

försvinner på grund av bantade och

decentraliserade organisationer!

 1: Vad upplever du är mest spännande med FM just nu?

Pandemin har på samma sätt som

andra kriser påskyndat utvecklingen

av tjänsteutbud och arbetsformer.

Vår panel är ense om att FM-

branschen nu har ett gyllene tillfälle

att revidera sina koncept och snabbt

införa ny teknologi.

    Tänk på

arbetsplatsen som ett

verktyg i företagets

strategiska

verktygslåda." 

Marie Andersson, Arbetsmiljöverket

Susanne Stenhager, ISS



En eller flera leverantörer är en viktig

strategisk fråga som ställs av många

kunder. Oavsett om arbetet splittras upp

på många olika fysiska eller virtuella

arbetsplatser behöver kvaliteten och

omfånget av FM-tjänsterna garanteras. 

 Annorlunda tekniska lösningar krävs för

att tidigare affärsmodeller skall fungera i

den nya miljön.  I framtiden har

medarbetarna sannolikt stor frihet att

utföra sina uppgifter hemifrån, från en

coworking-miljö eller på ett kontor,

antingen med aktivitetsbaserade

arbetsplatser eller med konventionella,

fasta sittplatser. 

En viktig fråga är om arbetsplatsen kan

erbjuda samma komfort och trivsel som

hemmet. Syftet med att arbeta på

kontoret är också viktigt – vilka nya grepp

krävs, hur kan vi tänka nytt? Vi måste

veta vad de nya arbetssätten innebär, när

en del kunder är inne på fjärde vändan

med outsourcing. Om vi tillsammans

bryter ner delarna kan vi kanske förkorta

ledtiderna från två månader till två

veckor.

Den vanligaste
frågan
Pandemin har ökat flödet av frågor

från kunder och samarbetspartners.

En del frågeställningar är helt nya,

en del har lyfts fram i samband med

övergången till hemarbete eller

hybridarbete.

 2: Den vanligaste frågan 

    I diskussionen med

kunderna ser vi ett ökat

mod att fatta beslut,

ingen vet exakt vad som

skall ske eller vad som

behövs och i denna

osäkerhet kommer FM

till sin rätt” 

Ska frekvens- eller funktionsgrad styra

serviceutbudet – detta är fortfarande en

central fråga för att kunna organisera ett

effektivt och ekonomiskt rationellt FM-

arbete.  Om arbetet organiseras ännu mer

mot hybridformer kommer det att påverka

fastighetsportföljen eftersom vi inte

behöver kontorsytor på samma sätt som

innan pandemin. 

En vanlig fråga är vad FM kan göra för att

hjälpa arbetsgivarna att attrahera talanger

och hålla dem kvar. Det kräver inte bara att

man skapar en flexibel och attraktiv

arbetsmiljö, utan också att man skapar

hållbara fastigheter och minskar

koldioxidavtrycket.

Kommer gamla beteenden att kvarstå när

folk återvänder till kontoret? En iakttagelse

är att medarbetarna fortsätter med sina

digitala möten – trots att de sitter i samma

byggnad! Det finns inga magiska svar på

frågan om hur man bäst skall organisera

hybridmöten. Tekniken kommer att vara

avgörande för att ledningen skall kunna

hålla samman organisationen när

medarbetarna arbetar på caféer eller

hemma alternativt till kontoret.

Magnus Löfsjögård, Sodexo 



3. Trender inom FM?

    Kontoren blir som

Kalle Ankas husvagn,

multikonceptmöbler,

överraskande detaljer…” 

AI och IoT erövrar mark. ”Man ser många som

viktar om receptionen, viktigare att serva

medarbetare än att visa upp en glassig fasad.

Alla är inte intresserade av att medarbetarna

kommer tillbaka, utan utnyttjar tillfället att

krympa kontorsytor och fasta kostnader.”

(HOS). Ny teknik som artificiell intelligens och

uppkopplade maskiner (IoT) skapar smartare

kontor, som kan tillfredsställa individuella

behov. Utmaningen är att se till att

tjänsteinnehållet säkerställer en hög nivå

oavsett var arbetet utförs. FM-företagen vet

inte vem som kommer in till kontoret eller när –

det gäller att reagera snabbt och utveckla

flexibla och skalbara lösningar. Hospitality är

ett nyckelord, likaså well-being. Medarbetarna

skall vila i en trygg kokong som FM-teamet

väver.

”Upplevelsen är en central faktor på

arbetsplatsen i framtiden. EY utvecklar

en global pilot för ett nytänkande kontor i

Stockholm, där FM-tjänsten är en del av

helheten, employee experience.” (VMH).

Ur både arbetsgivarens och

fastighetsägarens synpunkt är det viktigt

att FM skapar ett bra och fungerande

kontor som används, att medarbetarna

gärna kommer dit, att det är rent, snyggt

och en bra fysisk miljö. Produktiviteten

har paradoxalt gått upp under covid

medan trivsel och teamkänsla gått ned.

Hälsan blir allt viktigare, vi har bara ett

liv, där arbete och övrigt liv skall rymmas.

FM kan hjälpa till att få helheten att gå

ihop. 

Trender inom FM

Nyckelord för framtidens trender är

upplevelser, hållbarhet, trygghet,

flexibilitet, trivsel, AI och IoT, ökat

samarbete med HR-organisationen,

balans och ökat samarbete, partnerskap

och den nya ledarrollen. Kan det dyka

upp nya aktörer, ett slags FM-Tesla som

revolutionerar branschen med ett helt

nytt koncept i den postpandemiska FM-

världen. Här de viktigaste trenderna

grupperade enligt nyckelområden.

I en brytningstid är det viktigt att ha

koll på trenderna för att trygga FM-

verksamheten. Annars står man lätt

med fel resurser och fel kompetens,

vilket påverkar lönsamhet och

konkurrensförmåga.

Marie Andersson, Arbetsmiljöverket



3. Trender inom FM?

Trygghet och säkerhet blir allt viktigare,

både cyber- och informationssäkerhet

när arbetsplatserna öppnas upp och

digitaliseras. Alltför komplexa processer

för att skydda information leder dock till

sämre produktivitet både inom det

egentliga arbetet och produktionen av

stödtjänster eftersom man bygger in

spärrar i informationsflödet.

 

Outsourcingen kommer också att

fortsätta, både inom privat och offentlig

sektor. Stora företag kan göra en del

själva, mindre behöver mer hjälp.

Relationerna mellan leverantör och

beställare kommer att fördjupas.

Leverantörens kompetens, erfarenhet,

resurser och kostnad kommer att

avgöra affären.

”Ledarrollen är central då man

analyserar framtidens FM-trender. Är

det så att ledaren skall finnas på

kontoret eller inte? Hybridarbete ställer

stora krav på tillit, både mellan

ledarteamet och medarbetarna, men

också mellan FM-leverantören och

beställaren. Och hur skall man klara av

devisen ”working from anywhere”.

Panelen tror att miljön inte påverkar

graden av nytänkande – innovation

uppstår oavsett omgivningen. Ledarna

behöver hitta former för att kanalisera

innovationsflödet. ”Innovationen har

sannolikt accelererat till följd av

pandemin, distributed creativity.” (TL)

     Greta Thunbergs

generation ställer

högre krav på

hållbarhet, som vävs in

i alla tjänster”

Sofie Hansson, SAS



Medarbetarna måste förstå de olika

delarna i hur man skapar

tjänsteinnehåll och servicekoncept,

som är flexibla, skalbara och

anpassningsbara. Det är viktigt att hålla

koll på gränssnitten, man kan inte vara

bäst på allt. Framtidens FM-leveranser

sker alltmer i form av partnerskap och

bygger på en kontinuerlig dialog. ”

Beställarna har blivit modigare att fatta

beslut, men de måste fortfarande

förstå helheten, alltså mer än lokaler,

HR, IT, säkerhet. Storskaligheten gör att

vi inte får in de små, innovativa

leverantörerna som utvecklar FM.” (MA)

Den sociala kompetensen är allt

viktigare liksom en medfödd förmåga

att kommunicera eller hjälp med att

träna upp den. 

Tidigare var FM en bransch där

medarbetarna skulle kunna mycket om

allt. Nu finns ett större behov av

spetskompetens och vi behöver

möjlighet att förkovra oss inom

detaljområden genom kortare

specialkurser.

    De heta företagen

som Voi eller Budbee

har introducerat

tjänster som inte fanns

för några år sedan. FM

behöver också länka

samman

ingenjörskompetens

med mjuka värden.” 

 4. Vilka kompetenser kommer att krävas inom FM?

Vilka
kompetenser
kommer att
krävas inom FM?

Efter pandemin behövs nya metoder

för styrning och utveckling av

verksamheten. Det gäller att finna en

balans mellan övergripande styrning

och lokalt självbestämmande.

FM-branschen mognar allt

snabbare i och med att tio år snart

gått sedan den första kullen

Facility Managers fick sina diplom.

Samtidigt upplever vi en snabb

förändring av fokus och av

tjänsteutbud. Vilka är de

kompetenser som framtidens FM-

medarbetare kommer att behöva?

Niklas Rosvall, Caverion 



5. Hur kommer FM att se ut om tio eller tjugo år?

Paneldeltagarna fick titta djupt in i

spåkulan för att gissa hur FM-branschen

kommer att se ut om tio eller tjugo år.

Åsikterna skilde sig mellan de erfarna och

de unga FM-aktörerna, men det finns också

en samsyn om utvecklingen.

Tekniken förändras, internpost och

gräsklippning försvinner i dagens form. Vi ser

att automationen tar över med nya

samarbetsformer och nya arbetssätt” (HOS).

Hur kommer FM att
se ut om tio eller
tjugo år?

Vad säger
rådgivarna?
Rådgivarna ser bakåt och konstaterar att FM

år 2002 handlade om outsourcing, FM-

analyser och kostnader per kvadratmeter. Få

utom branschen visste vad FM är. I dag är FM

en samlande funktion som berör alla

avdelningar inom organisationen. År 2042 är

kanske techbolagen FM-leverantörer, medan

gig-arbetare utför tjänsterna enligt aktuellt

behov och medarbetarnas önskemål med hjälp

av artificiell intelligens och Big Data. Viktigt är

att verksamheten är klimatneutral. ”Andra

branscher som handeln har kommit långt i att

leverera upplevelser. 

Vad säger
leverantörerna?
Leverantörerna tror också mycket på att

tillhandahålla upplevelser, som kommer att

stå i centrum som i Disneys värld.

Serviceandan betonas alltmer, vad vill jag ha,

när och hur? Det kommer fortfarande att

främst vara människor som står för servicen.

Gränsen mellan arbetsliv och privatliv

fortsätter att suddas ut och arbetstiderna

blir än mer flexibla i en digital värld. Virtuella

mötesplatser i ett metauniversum ger oss

större möjligheter att finna en balans mellan

det privata och det professionella. 



5. Hur kommer FM att se ut om tio eller tjugo år?

Vad säger
beställarna?

Stora investeringar krävs i teknik utan att

vi för den skull överger de fysiska

arbetsplatserna. ”Vi som stora aktörer har

inte processerna på plats för att fysiskt

både serva en fast arbetsplats och

hemmakontor eller andra

decentraliserade arbetsplatser.” (SS)

    Sustainovation är

framtiden – hållbarhet

möter innovation”

Kajsa Högdahl, Coor 

Beställarna tror att FM om tio år integreras i

ett större sammanhang. Vi kommer att jobba

i ett nätverk där stommen är digitalisering.

Ensamheten minimeras, tillhörigheten till

företaget betonas för att de utspridda

organisationerna skall hållas ihop. Det gäller

speciellt för globalt verksamma företag.

Lokala stadsområden och deras infrastruktur

finns i fokus – hur locka människor till

kontoren och ge livskraft till fastigheterna

när man kan jobba med vem man vill, göra

vad man vill, när man vill och var man vill?

    Nya arbetsroller: Lobby

Ambassador, Head of

Stakeholders, Stewards of

Corporate Culture – målet

skapar namnet/rollen.”

Tommy Korhonen, Ericsson 

Tony Löf, Spotify

     Om tio år kommer vi inte

längre att kalla oss Facility

Managers, vårt arbete

kopplas loss från fastigheten

och ansluts i stället till nya

communities.”



5. Hur kommer FM att se ut om tio eller tjugo år?

Vad säger Young Professionals?
Gruppen Young Professionals tror att FM kan spela en roll i framtiden för att

öka samhällsansvaret hos organisationerna genom att betona

hållbarhetsfrågor i fastigheterna. I övrigt anser man att det enda som vi kan

vara säkra på är att det mesta är annorlunda. För tjugo år sedan kunde vi inte

förutse hur de smarta telefonerna skulle förändra våra vanor och våra

arbetssätt.



Under de många intensiva timmarna av samtal och

diskussioner utkristalliserades några slutsatser med

bäring in i FM-framtiden. 

Slutsatser

Diskussionerna i panelen fokuserade mycket på hur den

svenska FM-branschen tack vare sin höga mognadsgrad

hanterat pandemin. Den har i många fall lett till en upplösning

av den traditionella arbetsplatsen. Övergången till

distansarbete blev en utmaning för FM-sektorn. Samtidigt fick

många den hårda vägen lära sig teknologins och

digitaliseringens betydelse för att organisationen ska hålla

samman och producera önskade resultat. Den fysiska miljön

hamnar under luppen, när medarbetare som vant sig vid

hemmets komfort och flexibilitet återvänder för att inordna sig

i kontorets mer inrutade och kanske mer asketiska tillvaro. FM-

sektorn har fått nya ansvarsområden och också tagit steget

närmare organisationernas ledningsgrupper. 

I slutänden föds också den fundamentala frågan om FM som

koncept kommer att finnas kvar i framtiden som en

självständig funktion eller kommer FM att knytas närmare

andra funktioner inom organisationen. Trenden mot

partnerskap och både specifika och generella externa

leverantörer kommer kanske att leda till att FM-avdelningen

spelat ut sin roll som producent, administratör och beställare

av stödtjänster. AI och andra tekniska landvinningar

automatiserar och robotiserar många funktioner, vilket kräver

att de som arbetar inom FM både får och tvingas vara

innovativa för att motivera sin arbetsinsats. Ordet flexibilitet

överskuggar allt annat inom FM-sektorn inför framtiden. Den

som inte anpassar sin verksamhet får svårt att finnas kvar i

branschen.

6. Slutsats



7. Modeord inom FM

Paneldeltagarna blev också ombedda

att plocka ut några frekventa modeord i

dagens FM-värld:

Modeord inom

FM

Flexibilitet något alla grupper nämnde och som

blivit extra viktigt under pandemin. Påverkar

också dygnets arbetstider.

Hybridarbete mixen mellan arbete på kontoret,

hemma och på coworkingplatser kommer att

bestå

Upplevelser det skall vara kul att gå till jobbet

och FM kan bidra till trivseln

Välbefinnande FM kan bidra till psykosocial

hälsa genom att medarbetarna utbildas i social

kompetens

AI ett fortsatt starkt begrepp även om man inte

vet hur den skall tillämpas

Digitalisering uttjatat, men under pandemin

har begreppet konceptualiserats

Workplace Balance utformning av

arbetsplatser för möte och samarbeten

Tillit det behövs för att hybridarbete skall

fungera, behövs också i relationen med

leverantören


