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Abstract 
Flexibility to adopt the business is highly valued amongst most companies given the rapid-
changing world we live in. Today this is largely catered for through flexible working 
methods. However, how companies can be given flexibility through different types of 
contracts is sparsely addressed in the literature. Therefore, the aim of this study is to examine 
how supply and demand for flexible leases can be matched, and how property owners could 
act to capture a potential future increase in willingness to pay for flexible leases.  

The results of the study show that there seems to be a demand for flexible leases on the 
Stockholm real estate market in a number of different categories of companies today. This is 
mainly achieved through third party solutions, real options and a few types of short-term 
contracted premises. Among the companies that demand flexibility, it is primarily companies 
with between approximately 10-20 employees who do not receive their flexibility 
requirements today. One of the main reasons for this miss-match is because this group has a 
need to enhance their own corporate culture through the rented office space, which cannot 
always be met by the facilities offered through third party solutions. 

The reason for the limited supply of flexible leases can be derived from a number of observed 
frictions in the market, primarily because these leases are associated with an increased risk of 
vacancies and increased workload for the property management organization. However, as a 
counterpoint to this, a menu of different office leases with varying degrees of flexibility can 
be offered to tenants to capture the willingness to pay for flexibility. Thus, if the rental 
income increase, while the risk associated with the flexible leases is better identified and 
diversified, the supply of these leases might increase in the future. 
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Sammanfattning 
Flexibilitet att kunna anpassa sin verksamhet är något som de flesta företag värderar högt i 
den snabbrörliga världen vi lever i idag och detta tillgodoses till stor del genom flexibla 
arbetssätt. Däremot, hur företag kan ges flexibilitet genom olika kontraktstyper kopplat till 
kontorslokaler är sparsamt behandlat inom litteraturen. Syftet med studien är utreda hur 
hyresgästernas behov av flexibla hyresavtal kan tillgodoses och hur fastighetsägarna kan 
agera för att fånga en förväntad betalningsvilja för denna flexibilitet 

Studiens resultat visar att det idag tycks finnas en efterfrågan på flexibla hyresavtal på 
Stockholmsmarknaden bland ett flertal olika företagskategorier. Detta tillgodoses främst 
genom tredjepartslösningar, optioner och även till viss del av färdiginredda lokaler med korta 
kontrakt. Av de företag som efterfrågar flexibilitet är det främst de med mellan cirka 10-20 
anställda som idag inte får sina behov tillgodosedda. En av anledningarna till detta är att 
denna grupp bland annat har ett behov av att skapa en egen företagskultur och identitet med 
hjälp av lokalen, vilket inte alltid kan tillgodoses genom de lokallösningar som erbjuds via 
tredje part. 

Anledningen till det begränsade utbudet av flexibla hyresavtal beror till stor del på ett antal 
observerade friktioner i marknaden kopplat till dessa avtal. Det handlar främst om att flexibla 
hyresavtal är associerade med en ökad risk för vakanser och ökad arbetsbelastning för 
förvaltningsorganisationen. Ett sätt att hantera dessa friktioner är att öka hyresintäkterna för 
flexibla hyresavtal, vilket kan uppnås genom att en meny av kontrakt erbjuds hyresgästerna. 
Om hyresintäkterna ökas, samtidigt som risken förknippad med flexibla hyresavtal kartläggs 
bättre samt diversifieras, skapas möjligheter för att utbudet av flexibla hyresavtal ökar i 
framtiden.  
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1 Inledning 
Inledningskapitlet ger läsaren en idé kring det centrala problemet uppsatsen behandlar, 
varför det finns relevans i att utreda det valda ämnet samt hur författarna gått tillväga för att 
göra detta. 

1.1 Bakgrund 
Lind och Lundström (2009) belyser att hyresgästernas produktcykler går mot att bli allt 
kortare vilket ställer krav på flexibilitet i hyresavtal. Enligt Gibson (2003) är flexibilitet inom 
den egna organisationen något de flesta företagsledare värderar högt och detta kommer få ökat 
inflytande även i framtiden på grund av den teknologiska utvecklingen. Vidare uttrycker hon 
att företag efterfrågar kontorslösningar som främjar organisationens flexibilitet, både genom 
flexibla arbetssätt för de anställda och även flexibilitet relaterat till fastigheten. Denna 
efterfrågan härrör från tre kategorier: finansiella hyresavtal, fysisk utformning av lokaler och 
möjligheten att anpassa lokalens funktioner (Gibson 2003). 

Kraven på flexibilitet möts idag till stor del genom anpassningsbara lokaler och flexibla 
arbetssätt. Dessa lösningar uppfyller endast två av de tre krav organisationer har på flexibilitet 
relaterat till fastigheter. Att kunna möta det tredje kravet på flexibilitet, de finansiella 
hyresavtalen, är något som personer vilka Engström (2016) intervjuat anser vara en av de 
utmaningar fastighetsbranschen står inför i framtiden. Det kommer krävas att fastighetsägarna 
kan erbjuda hyresgästerna kontrakt som uppfyller dessa krav, där bland annat den hyrda ytan 
kan varieras utifrån hyresgästens behov. I en intervju instämmer Fredrik Ramner (Ekberg 
2015) i detta och menar att hyresgästernas flexibla arbetssätt ställer krav på anpassningsbara 
lokaler. Detta möjliggör organisationsförändringar utan att behovet av kontorsyta påverkas. 
Vidare har han märkt att marknaden visar en ökad efterfrågan på flexibla hyresavtal som 
tillåter att lokalytan kan varieras under hyresperioden, vilket underlättar vid eventuella 
omorganisationer. 

1.2 Mål och forskningsfrågor 
Vad som är sparsamt hanterat i litteraturen är hur kravet på finansiell flexibilitet gällande 
hyresavtal bör mötas från fastighetsägarnas sida. Detta skulle kunna lösas genom en meny av 
kontrakt som presenteras för potentiella hyresgäster och på så sätt få dem att välja det kontrakt 
som passar dem bäst (Mandell 2016). I och med detta kan även betalningsviljan gentemot 
hyresvärden ökas. Målet med studien är därför att utifrån ett kontraktsteoretiskt perspektiv 
utreda hur hyresgästernas behov av flexibla hyresavtal kan tillgodoses och hur 
fastighetsägarna kan agera för att fånga en förväntad betalningsvilja för denna flexibilitet. 
Detta ska uppnås genom att besvara följande frågeställningar: 

 Finns det en efterfrågan av flexibla hyresavtal bland hyresgäster och hur tillgodoses 
detta av utbudet på marknaden idag?  
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 Vad hindrar fastighetsägarna att erbjuda flexibla hyresavtal idag? 
 Vilka trender i samhället kommer att påverka hur hyresgästernas efterfrågan på 

flexibla lokaler ser ut i framtiden? 
 Hur kan hyresgästernas nuvarande och framtida krav på flexibilitet mötas samtidigt 

som fastighetsägarens lönsamhet bibehålls? 

1.2.1 Definitioner 
Flexibla hyresavtal avser avtal där ytan kan varieras utifrån hyresgästens behov, antingen 
genom att den befintliga kontorsytan ökas eller minskas eller genom flexibel kontraktslängd 
där avtalet kan brytas under kontraktstiden. 

Tredjepartslösningar avser kontorshotell och co-workingytor, där tredje part hyr lokalyta av 
fastighetsägaren och i sin tur hyr ut kontorsplatser till slutkund. 

1.3 Metod 
Då den befintliga litteraturen inom detta ämne är begränsad läggs stort vikt på den kunskap 
som finns bland marknadens aktörer. Genom en kvalitativ studie har representanter 
verksamma inom olika företag i fastighetsbranschen intervjuats. Respondenterna har valts ut 
med hänsyn till erfarenhet och befattning samt med tanke på att innefatta både hyresgästernas 
och fastighetsägarnas syn på frågorna i studien. Konsulter som arbetar med 
hyresgästrepresentation har intervjuats för att representera hyresgästernas åsikter.  

De intervjufrågor som delgivits respondenterna presenteras i appendix A och har utformats 
med grund i den litteratur som de teoretiska delarna av uppsatsen behandlar. Samtliga 
intervjuer pågick mellan 30 till 60 minuter och med ett undantag har samtliga intervjuer 
spelats in för att sedan transkriberas. En lista med de intervjuade personerna, deras arbetsplats 
och befattning, samt intervjudatum återfinns i appendix B.  

Totalt 19 stycken intervjuer har utförts för insamlandet av data. Dessa har varit semi-
strukturerade vilket ger författarna möjlighet att ställa relevanta följdfrågor under intervjun. I 
samtliga fall har intervjufrågor skickats till intervjusubjekten innan intervjutillfället för att 
respondenterna ska ges tid att reflektera över frågeställningen. Under intervjuernas gång har 
samtliga ämnesområden behandlats, markerade i fet stil, men de frågor som ställts har 
varierats beroende på respondentens svar under intervjun. I appendix C1-C5 presenteras en 
sammanställning av de huvudsakliga påståenden som respondenterna gett under intervjuerna 
indelade efter studiens disposition och respondentkategori; fastighetsägare, fastighetskonsult 
inom uthyrning och fastighetskonsult inom hyresgästrådgivning. 

1.3.1 Studiens tillförlitlighet 
De svar som erhållits under intervjuerna ger respondenternas bild av den problematik som 
behandlas i uppsatsen, vilket ska betraktas och analyseras kritiskt innan några slutsatser kan 
dras. Samtliga respondenter har lovats anonymitet vilket motverkar viss bias i 
respondenternas svar (Saunders, Lewis & Thornhill 1997). Det finns dock fortfarande en risk 
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att respondenterna ger de svar som de önskar uppsatsen skall komma fram till, och inte de 
svar som är objektivt korrekta. Genom att väga respondenternas svar dels mot varandra, men 
också mot den litteratur som existerar inom ämnet, bedöms dock relevanta slutsatser kunna 
dras. 

1.4 Avgränsningar 
Följande avgränsningar har varit nödvändiga för att främja studiens kvalitet: 

 Studien fokuserar på Stockholmsområdet men de slutsatser som presenteras kan dock 
vara tillämpbara på andra marknader med liknande karaktärsdrag. 

 De tidigare nämnda frågeställningarna behandlas endast ur en generell infallsvinkel 
och inga beräkningar av betalningsvilja, hyreskompensation eller specifika risker har 
gjorts. Studien utreder inte heller hur avtal kan utformas juridiskt. 

 Studien fokuserar främst på flexibilitet i form av kontraktslängd samt möjligheten till 
att vara flexibel i att minska och öka den kontrakterade ytan, även om studien bitvis 
berör flexibla arbetssätt i utformningen av kontorsmiljön. 

1.5 Disposition 
Kapitel 2: Ger en introduktion till de grundläggande teorier som frågeställningen bygger på. 
Detta inkluderar hur fastighetsmarknaden teoretiskt fungerar, samt hur värdet av fastigheter är 
kopplat till värdet av hyresavtal. 

Kapitel 3: Presenterar dagens utbud och efterfrågan av flexibla hyresavtal på Stockholms 
kontorsmarknad. 

Kapitel 4: Behandlar de globala trender som kan observeras och hur aktörer på 
fastighetsmarknaden tror att dessa kan inverka på efterfrågan av kontorslösningar. 

Kapitel 5: Presenterar de friktioner respondenterna menar hindrar att utbud och efterfrågan av 
flexibla hyresavtal möts.  

Kapitel 6: Presenterar de potentiella fördelar som kan finnas med att inkludera flexibla 
hyresavtal i en fastighetsportfölj. Mer i detalj presenteras hur en meny av kontrakt kan 
utformas för att minimera risken för fastighetsägaren och maximera betalningsviljan hos 
hyresgästerna. 

Kapitel 7: Analyserar studiens resultat.  

Kapitel 8: Presenterar slutsats och förslag på vidare studier.  
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2 Generellt om lokalmarknaden 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bred förståelse för de teoretiska modeller som 
påverkar kontorsmarknaden i allmänhet och de faktorer som påverkar utbud och efterfrågan 
av flexibla hyresavtal i synnerhet. 

Kapitlet ger en inblick i hur utbud och efterfrågan inverkar på fastighetsmarknaden, vilket 
bland annat resulterar i vakanser. Vidare ges en övergripande introduktion till hur både 
kommersiella fastigheter och hyresavtal värderas, där det sistnämnda delvis påverkas av 
terminsstrukturen för kontorshyror. Detta mynnar sedan ut i teorier kring hur optioner 
kopplat till hyresavtal värderas och hur dessa ger flexibilitet för hyresgästen. 

2.1 Hyresmarknaden för kommersiella fastigheter 
Mikroekonomisk teori fastslår att marknader styrs av utbud och efterfrågan (Lipsey & 
Chrystal 2007). När dessa matchas nås jämvikt och priset på en vara fastställs, se figur 1.  

Jämvikt på kontorsmarknaden för flexibla lokaler bör därför enligt teorin vara ett självlösande 
problem. När efterfrågan på flexibla lokaler ökar bör även utbudet av detsamma göra det. De 
flesta branscher och i synnerhet fastighetsbranschen fungerar dock inte som fria marknader i 
teorin. Detta då utbudet på fastigheter, och därmed lokaler, är relativt konstant (Geltner, 
Miller, Clayton & Eichholtz 2010). Om efterfrågan ökar kommer det dröja innan utbudet 
matchar efterfrågan då det tar tid att producera nya byggnader och att anpassa befintliga 
lokaler. Utbudet på fastighetsmarknaden är inelastiskt, bland annat på grund av restriktioner 
som gör det svårt att snabbt addera ytterligare lokalyta för att möta förändringar i efterfrågan. 
Det relativa konstanta utbudet representeras genom den lodräta kurvan i figur 2.  

Pris 

Kvantitet 

Efterfrågan 

Utbud 

Figur 1 - Utbud och efterfrågan 
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Ett sätt att illustrera hur utbud och efterfrågan av fastigheter är sammanlänkade är genom 4Q-
modellen (DiPasquale & Wheaton 1992), se figur 3. Modellen beskriver fyra samspelande 
delmarknader vilka tillsammans visar på hur utbudet av fastigheter, och därmed också utbudet 
av kontorslokaler, prognostiseras. 

Modellens övre vänstra kvadrant visar att högre hyror leder till ökade fastighetsvärden på 
kapitalmarknaden. De högre fastighetsvärdena leder i sin tur till en ökad nyproduktion av 
kontor, illustrerat i den nedre vänstra kvadranten. Detta påverkar det totala utbudet av 
kontorslokaler, vilket utgörs av den befintliga stocken plus nyproduktion minus rivning och 
konvertering, vilket illustreras i den nedre högra kvadranten. Enligt modellen återgår 
marknaden i jämvikt då utbudet av lokaler ökar och anpassas till efterfrågan, se figur 4. Detta 
förutsätter dock att nytt utbud kan tillföras marknaden. 

Pris 

Kvantitet 

Efterfrågan 

Utbud 

Figur 2 - Utbud och efterfrågan med konstant utbud) 

Hyra (kr) 

Fastighetsvärde (kr) Stock (kvm) 

Byggande (kvm) 

Fastighetsmarknaden Kapitalmarknaden 

Figur 3- 4Q-modellen, grundscenario (DiPasquale & Wheaton, 1992) 
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Ett flertal respondenter har påpekat att nyproduktionen av kontor i centrala Stockholm är låg 
och förändringar i utbudet främst sker genom omvandling av befintliga byggnader. Detta 
leder inte nödvändigtvis till ett ökat utbud av kontor, utan istället en anpassning av den 
befintliga stocken för att bättre matcha hyresgästernas efterfrågan på kontorslösningar. 

2.1.1 Vakanser 
Om fastighetsbranschen fungerade som en konkurrensutsatt marknad där utbud och 
efterfrågan var i jämvikt skulle vakanser inte existera då hyrorna justeras tills det att utbud 
och efterfrågan möts (Lind & Lundström 2009). I verkligheten leder dock en lågkonjunktur 
med fallande efterfrågan inte till motsvarande sänkning i hyror, istället kommer utbudet av 
lokaler, det vill säga nyproduktionen att minska. Samma mönster kan observeras i andra 
branscher, till exempel inom bilindustrin, där lågkonjunktur inte leder till extremt låga priser 
på bilar utan enbart till att produktionen, och därmed utbudet, sjunker. Att marknaden beter 
sig på detta sätt kan enligt Lind och Lundström (2009) förklaras genom följande två 
konkurrerande teorier: 

 Den första teorin fokuserar på att marknaden beter sig monopolistiskt samtidigt som 
efterfrågan inte är priskänslig. Det är ofta en relativt liten grupp bolag som står för en 
stor del av fastighetsbeståndet i en stad, därför har de inga incitament att starta ett 
“hyreskrig” och sänka hyrorna så fort efterfrågan sjunker. 

 Den andra teorin handlar om att fastighetsägare kan se vakanta lokaler som optioner 
för att i framtiden kunna hyra ut lokalen till en högre hyra än vad marknaden för 
närvarande är villig att betala. Kostnaden för optionen är de uteblivna hyrorna som 
fastighetsägaren hade kunnat få om lokalen hyrs ut. Det går dock att argumentera för 
att fastighetsägaren borde kunna hyra ut lokalen med flexiblare villkor (Lind & 
Lundström 2009). 

Hyra (kr) 

Fastighetsvärde (kr) Stock (kvm) 

Byggande (kvm) 

Fastighetsmarknaden Kapitalmarknaden 

Figur 4 - 4Q-modellen, jämviktsläge vid förändrad efterfrågan (DiPasquale & Wheaton, 1992) 
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Naturlig vakansgrad 
Enligt Wheaton och Torto (1988) kan vissa tomma ytor förväntas även när det råder jämvikt 
mellan utbud och efterfrågan i fastighetsbranschen. Oavsett hur stor eller liten efterfrågan är 
på lokaler kommer det alltid finnas en viss grad av vakanser, detta kallas den naturliga 
vakansgraden (Sanderson, Farrelly & Thoday 2006). Denna vakans uppkommer i och med att 
marknaden karakteriseras av friktioner och ineffektivitet, vilket tenderar att hämma processen 
att nå jämvikt. Det är svårt att matcha vakanser med hyresgäster, och fastighetsägare sätter 
ofta hyror utifrån de som har högst betalningsvilja, vilket är en hyresnivå som inte alla 
hyresgäster finner attraktiv. Enligt Lind och Lundström (2009) är detta rationellt för 
fastighetsägarna, då en sänkning av hyran för att få samtliga lokaler uthyrda hade medfört 
lägre totala hyresintäkter jämfört med att acceptera vakanser. Detta medför att även i ett 
jämviktsläge kommer utbud inte att matcha efterfrågan på lokaler.  

Genom att ta hänsyn till den naturliga vakansnivån kan investerare, fastighetsägare och 
hyresgäster göra egna bedömningar om vilka nivå av utbud och efterfrågan som leder till 
förändringar i hyresnivåerna (Sanderson, Farrelly & Thoday 2006). Om vakansen är lägre än 
den naturliga vakansnivån kommer hyrorna att öka och på motsvarande sätt sjunker hyrorna 
om vakansnivån är över den naturliga vakansnivån. Detta är ett långsiktigt mått och 
estimerades 2006 till 6.3% på Stockholmsmarknaden, vilket eventuellt fortfarande kan ses 
som ett riktmärke (Sanderson, Farrelly & Thoday 2006). 

Det regionala konjunkturläget i landet, översatt till BNP-tillväxt och BNP per capita, spelar en 
stor roll för skillnader i den naturliga vakansnivån mellan olika städer. Om efterfrågan på 
lokaler ökar till följd av ekonomisk tillväxt kommer detta leda till högre hyror (Sanderson, 
Farrelly & Thoday 2006). Vidare kan tydliga skillnader i den naturliga vakansnivån 
observeras mellan olika länder och kontinenter. Där Nordamerika 2006 hade en genomsnittlig 
naturlig vakansnivå på 11.6%, vilket är högre jämfört med Europas 6.7%. En anledning till 
denna skillnad kan vara de restriktiva reglerna kring nybyggnation som tillämpas i flera länder 
i Europa, vilket resulterar i att utbudet har svårare att anpassas till förändringar i efterfrågan. 
Detta kan i sin tur leda till att vakansniåverna sjunker och därmed håller sig på låga nivåer 
jämfört med Nordamerika (Sanderson, Farrelly & Thoday 2006). 
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2.2 Värdering av kommersiella fastigheter 
En klar majoritet av respondenterna påpekar att på grund av de stora investeringar som görs i 
fastigheter är värderingen ofta en viktig aspekt för ägarna. Då hyresintäkterna är den 
huvudsakliga källan till kassaflödet för en fastighet är dess värde till stor del beroende av 
hyresnivåerna (Grenadier 1995). Enkelt uttryckt beräknas ofta värdet av en fastighet med 
hjälp av det driftnetto som fastigheten ger och det direktavkastningskrav som investeraren har 
för objektet, se ekvation 1 (Persson, 2015, s. 341).  

Värde = Driftnetto / Direktavkastningskrav  (1) 

Driftnettot utgörs av överskottet av hyresintäkter efter det att betalningar för drift och 
underhåll är gjorda (Borg, Henge & Palm 2015). I ekvation 2 påvisas att räntan är summan av 
direktavkastningskravet och tillväxten. Direktavkastningskravet kan sedan lösas ut, se 
ekvation 3, och är därmed beroende på risken associerat till investeringen. Därav är värdet av 
en fastighet bland annat beroende av både hyresintäkterna och risken kopplat till objektet 
(Grenadier 1995). 

Räntan = Direktavkastningskrav + tillväxt  (2) 

Direktavkastningskrav = ränta - tillväxt   (3) 

Den ovan nämnda risken som inverkar på fastighetens värde kan delas upp i två typer. Den 
första är kopplad till risken att hyresgästen säger upp avtalet eller på något sätt inte kan 
fullfölja sina hyresåtaganden. Detta leder till transaktionskostnader för hyresvärden som 
måste finna en ny hyresgäst och eventuellt investera i hyresgästanpassningar (Lind & 
Lundström, 2009; McConnel & Schallheim 1983; Miceli & Sirmans 1999). Ett flertal 
respondenter delar denna uppfattning och menar att transaktionskostnader för fastighetsägaren 
är ett av de stora hindren för att kunna erbjuda flexibla hyresavtal. De pekar på att 
hyresgästanpassningar och arbete kopplat till uthyrning av en vakant lokal skapar incitament 
för fastighetsägaren att premiera längre hyresavtal. Den andra typen av risk härrör från risken 
att värdet på tillgången är lägre i framtiden än vad det är idag (McConnel & Schallheim 
1983). 

För att hantera dessa två risker kräver hyresvärden kompensation i form av högre hyra 
(McConnel & Schallheim 1983). Då en lägre risk leder till lägre direktavkastningskrav, allt 
annat lika, och således högre fastighetsvärde föredrar många fastighetsägare långa hyresavtal 
framför korta, eftersom de långa hyresavtalen säkerställer hyresintäkter under flera år 
framöver. Detta är en uppfattning som en majoritet av respondenterna delar, de menar att om 
fastighetsägarna tar på sig högre risk måste detta kompenseras genom högre hyresintäkter för 
att värdet på fastigheten skall vara oförändrat. Respondenterna menar att detta är en viktig 
aspekt för att fastighetsägarna ska vara villiga att erbjuda flexibla hyresavtal.  
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2.2.1 Värdering av hyresavtal 
Den fundamentala faktorn för värdet av fastigheten är nyttan lokalen skapar för hyresgästen. 
Detta medför att olika varianter av hyresavtal som innebär att hyresgästen får tillgång till 
lokalen under samma tidsperiod kommer ha samma värde i jämvikt (Grenadier 1995). 

Ett hyresavtal är i sin enklaste form att en part betalar för rätten att nyttja en tillgång över en 
viss tidsperiod i utbyte mot en ekonomisk kompensation i form av hyra (McConnel & 
Schallheim 1983; Grendaier 1995). I jämvikt kommer hyrorna anpassa sig så att 
fastighetsägarna är indifferenta mellan att teckna ett långt hyresavtal, och därmed undvika 
risken att drabbas av kostnader för att hitta en ny hyresgäst, och att teckna ett kortare 
hyresavtal (Englund, Gunnelin, Hoesli & Söderberg 2004).  

Ju större investeringar hyresvärden genomför i en lokal desto högre hyra kommer krävas för 
att kompensera denne för investeringen vilket också kan ses som en tillgång (McConnel & 
Schallheim 1983). Värdet på denna tillgång sjunker dock successivt, vilket medför att 
lokalens värde för hyresgästens verksamhet också sjunker. Som ett resultat av detta kommer 
de marknadsmässiga hyrorna för lokalen vara lägre i framtiden vilket leder till att långa 
kontrakt kompenseras med lägre hyra (McConnel & Schallheim 1983).   

Med grund i fundamentala aspekter som utbud och efterfrågan menar Grenadier (1995) att 
även terminsstrukturen för hyresavtal är relevanta att analysera. Terminsstrukturen kan 
användas för att värdera hyresavtal som signeras innan tillträde, vilket i praktiken är vanligt, 
och är därför användbar när optioner inkluderas i hyresavtalet.  

Formen på dessa terminskurvor kan tolkas som marknadens förväntningar av framtida hyror 
som en följd av förändringar i utbud och efterfrågan (Grenadier 1995). Den hyra som erbjuds 
vid tecknande av längre hyresavtal bör vara en indikator för marknadens förväntningar av 
framtida hyresnivåer (Englund, Gunnelin, Hoesli & Söderberg 2004). Terminskurvorna kan 
användas då hyresgästen och hyresvärden ska enas om en hyra som ska gälla i framtiden, 
exempelvis för en lokal som hyrs ut innan den är färdigställd. 

Om marknaden är “het”, det vill säga att hyrorna på marknaden är höga i förhållande till 
konstruktionskostnader vilket kan trigga produktion av nytt utbud, förväntar sig aktörerna att 
utbudet av lokaler i framtiden kommer öka (Grenadier 1995). Detta kommer leda till att 
hyrorna i framtiden är lägre än dagens nivåer, se figur 5. För att hyresgäster i detta fall ska 
vara villiga att teckna längre hyresavtal måste långa hyreskontrakt ha en lägre hyra jämfört 
med korta kontrakt. I annat fall hade hyresgästen kunnat teckna korta kontrakt och sedan byta 
till ett nytt med lägre hyra när nytt utbud kommer ut på marknaden.  
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En “kall” marknad kännetecknas däremot av att hyrorna är låga i förhållande till 
konstruktionskostaderna och det kan dröja innan nytt utbud av lokaler når marknaden 
(Grenadier 1995). I en sådan situation kan utbud inte möta efterfrågan initialt och marknaden 
förväntar sig att hyrorna i framtiden kommer stiga. Fastighetsägarna vill därför endast teckna 
långa avtal om hyrorna för längre hyresavtal är högre än de korta, se figur 6. I annat fall hade 
de kunnat teckna korta avtal och på så sätt omförhandla till högre hyror successivt (Grenadier 
1995). 

Terminsstrukturen är inte enbart ett teoretiskt begrepp, Englund et al. (2004) visar empiriskt 
att den kan användas för att förutspå nivån på de faktiska hyrorna i framtiden på Stockholms 
kontorsmarknad. Terminsstrukturen för hyreskontrakt borde alltså kunna tillämpas i praktiken 
för att värdera optioner kopplat till hyresavtalet. 

2.2.2 Värdering av optioner kopplat till hyresavtal 
Ofta baseras investeringsbeslut på Discounted Cash Flow-modeller (DCF-modeller) där 
projekt med ett positivt nuvärde genomförs. Greden och Glicksman (2005) menar dock att 
denna typ av värderingsmodell inte tar hänsyn till värdet av att kunna anpassa 
investeringsbeslutet vid ett senare tillfälle när mer information finns tillgänglig. En realoption 
däremot innebär att någon, oftast ett företag, investerar på så sätt att de i framtiden har 
valmöjligheten att fatta ett strategiskt beslut (Berk & DeMarzo 2014). Dessa realoptioner, där 
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Figur 5 – Terminsstruktur för marknadshyror, het marknad (Grenadier, 1995) 
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Figur 6 - Terminsstruktur för marknadshyror, kall marknad (Grenadier, 1995) 
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värdet av den underliggande tillgången kan bedömas med en DCF-modell, är ett sätt att 
hantera problematiken med framtida osäkerheter. Mun (2006) delar denna uppfattning och 
menar att värdet av vissa realoptioner enkelt kan uttryckas som de lägre kostnader 
innehavaren av optionen får i det fall en viss händelse inträffar. Värdet beror alltså även på 
sannolikheten att denna händelse sker. Enligt Mun (2006) är detta sätt att se på värdet av ett 
projekt överlägsen DCF-modellen om det finns osäkerhet i investeringens utfall och om det 
finns någon form av volatilitet. Värdet av optionen fångar värdet av flexibiliteten, med andra 
ord värdet av att ha möjligheten att ta ett strategiskt beslut i framtiden. 

Att använda en realoptionsstrategi, där företaget har möjligheten att i framtiden välja att 
stanna kvar i lokalen eller inte, skapar ett högre värde eftersom företaget minskar risken 
associerat till framtida osäkerheter (Mun 2006). När osäkerheten sedan minskar i framtiden 
och företagsledningen har mer information kan ett beslut tas utifrån det, istället för att fatta 
beslutet idag. Detta leder till att det är större sannolikhet att företagsledningen tar ett bra 
beslut kring företagets lokalstrategi eftersom de vet mer. 

Som visas i tabell 1 kan den terminologin som används vid värdering av finansiella optioner 
även tillämpas för hyresoptioner. Värdet av optionen är värdet för företaget att kunna kliva av 
hyresavtalet om framtiden utvecklar sig åt ett håll där verksamheten har förändrats och 
lokalen inte stöttar företagets behov längre. Samtidigt kommer hyresnivån på marknaden 
inverka på viljan att verkställa en uppsägningsoption, vilket kan kopplas till de tidigare 
nämnda teorierna kring terminsstrukturer (Grenadier 1995). 
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Tabell 1 - Terminologi för realoptioner (egen illustration baserad på Berk & DeMarzo, 2014) 

Terminologi för realoptioner 

Optionsterminologi Ekvivalent för finansiella optioner Analogi vid option för uppsägning eller 
utökning av lokalyta 

Underliggande tillgång Aktiepris Lokalens värde för hyresgästens verksamhet 

Exercise date (lösendag) Tidpunkt då optionen att köpa/sälja en 
aktie förfaller 

Datum då optionen förfaller (ofta bestämt till en 
viss tidpunkt) 

Strike price (lösenpris) Pris vid vilken optionen kan verkställas Nuvärdet av nuvarande hyra plus nuvärdet av 
flyttkostnader 

Volatility (Volatilitet) Osäkerhet (standardavvikelse) i aktiepriset Osäkerhet hur verksamheten utvecklar sig 

Options value (Optionens 
värde) 

Värdet av att äga optionen Värdet av att kunna avbryta hyresavtalet 

 

En hyresgäst kan exempelvis teckna en uppsägningsoption som tillåter denne att avbryta 
hyresavtalet vid en viss tidpunkt, lösendagen. I detta fall kommer lösenpriset vara summan av 
nuvärdet av den hyra som kan fås på marknaden och nuvärdet av flyttkostnaderna associerade 
med en omlokalisering. Enligt Berk och DeMarzo (2014) kommer en hyresgäst bara välja att 
verkställa optionen om lösenpriset är lägre än nuvärdet av att fortsätta hyresförhållandet med 
en tidigare överenskomna hyresnivå. Det vill säga optionen är så kallad ”in the money”. 
Följaktligen kommer en hyresgäst som innehar en sådan option inte lösa in denna om 
nuvärdet av hyran som denne kan få på marknaden och nuvärdet av en omlokalisering är 
högre än nuvärdet av det nuvarande hyresavtalet. En sådan option sägs vara ”out of the 
money”. 

En hyresgäst kan alltså använda en uppsägningsoption eller förlängningsoption för att 
försäkra sig mot svängningar på hyresmarknaden. För fastighetsägaren ger en sådan option 
däremot en ökad risk eftersom intäkterna efter optionens lösendag är osäkra. Enligt Grenadier 
(1995) kräver därför fastighetsägarna kompensation för att nuvärdet av ett hyresavtal med 
optioner ska vara detsamma som ett utan. För att fastighetsägaren ska vara villig att erbjuda 
en option kräver denne därför kompensation i form av en optionspremie. Denna 
optionspremie kan beskrivas som skillnaden i värde mellan ett hyresavtal med en option och 
ett hyresavtal utan, se figur 7. Hur stor optionspremie en fastighetsägare kan ta ut beror i sin 
tur på hur hyresgästerna värderar optionen, det vill säga hur de värderar den flexibilitet som 
optionen medför. 
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Trots att användningen av realoptioner vid strategiska beslut enligt teorin tycks lovande, 
kvarstår svårigheter i att tillämpa dem i praktiken (Lucius 2001). Utmaningen för branschen 
är att transformera de teoretiska koncepten till ett praktiskt tillämpbart ramverk, där 
realoptionerna kan erbjudas till hyresgäster och på så sätt öka intäkterna för fastighetsägaren.  

Jämviktshyra 

År 

Avtal med option att förnya 
till tid T 

T-årigt avtal utan option 

Optionspremie 

Figur 7- Jämvikthyra för ett hyresavtal med förlängningsoption, base case (Grenadier, 1995) 

 



14 
 

3 Nuläge 
Med utgångspunkt i den teoretiska bakgrund som ges i förgående kapitel syftar detta kapitlet 
till att ge läsaren en inblick i nuläget på Stockholms kontorsmarknad. Inledningsvis 
presenteras vakans- och hyresnivåer samt hur dessa har utvecklats under de senaste åren. 
Detta följs av en beskrivning av efterfrågan av flexibla hyresavtal samt hur denna efterfrågan 
till viss del tillmötesgås genom bland annat korttidskontrakt, optioner och 
andrahandsuthyrning.  

3.1 Kontorsmarknaden i Stockholm 
Kontorshyrorna på Stockholmsmarknaden har ökat kraftigt de senaste åren och inte minst 
under 2016 (Newsec 2017). I tabell 2 presenteras utvecklingen av marknadshyror för 
kontorslokaler på Stockholmsmarknaden mellan år 2007 till 2016. I dagsläget ligger hyran på 
rekordhöga nivåer och i slutet av 2016 var den genomsnittliga hyran enligt Stockholm 
business region (2016) runt 5 200 kronor per kvadratmeter och år för en kontorslokal i Central 
Business District (CBD). Hyresnivåerna bedöms fortsätta stiga till slutet av 2018 (Newsec 
2017; Naisvefa 2017).  

Tabell 2 - Marknadshyresnivåer i Stockholm 2007-2016 (kr/kvm/år) (Stockholms Business Region, 2016) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Central business district  4 300 4 100 3 700 4 000 4 200 4 400 4 400 4 400 4 500 5 200 
Övriga innerstaden 3 300 3 200 2 900 3 000 3 300 3 300 3 300 3 300 3 400 3 400 
Närförort 2 000 2 000 1 900 1 900 2 000 2 400 2 400 2 400 2 400 2 600 
Kista 1 900 1 900 1 800 1 800 2 100 2 100 2 100 2 100 2 200 2 300 
Solna/Sundbyberg 2 200 2 200 2 000 2 000 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 400 

 

Den positiva utvecklingen av hyrorna i centrala Stockholm bedöms främst drivas av trender 
såsom yteffektivisering och modernisering hos hyresgästerna (Naisvefa 2017). Ett flertal 
respondenter delar denna uppfattning och menar att de höga hyrorna per kvadratmeter delvis 
kan förklaras med att företagen har effektiviserat sitt arbetssätt och nyttjar mindre yta per 
anställd. Den goda konjunkturen vi befinner oss i har en positiv inverkan på företagens 
betalningsvilja när det gäller lokaler då det kan ge ett ökat behov av nyanställningar och ger 
även företagen möjlighet att betala mer för sina lokallösningar. Även Newsec (2017) hävdar 
andra orsaker till utvecklingen på marknaden än ökad efterfråga på lokaler. De menar att då 
det endast tillförs en liten mängd nybyggda kontor på marknaden och att ett stort antal 
kontorsbyggnader i CBD konverterats till andra ändamål, matchas utbudet inte av den 
efterfråga som finns och därav stiger hyror och vakanser minskar. 
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I Stockholms centrala delar bedöms vakansnivåerna till omkring 2-3 % (Newsec 2017; JLL 
2016) se figur 8.  Att de är så pass låga tros, som tidigare nämnt, bero på att det inte tillförs 
tillräckligt med lokalyta för att mätta den efterfrågan som finns (Newsec 2017). 
Vakansnivåerna har sjunkit markant de senaste åren och Newsec (2017) tror vidare att de 
kommer vara fortsatt låga de närmsta åren. De låga vakansnivåerna, som befinner sig under 
den naturliga vakansnivån, 6.3%, som presenteras i kapitel 2, leder i sin tur till att hyrorna på 
kontorsmarknaden höjs (Sanderson, Farrelly & Thoday 2006) och enligt några respondenter 
även till vissa inlåsningseffekter. 

 

Figur 8 - Vakansnivåer (%) för kontorslokaler i Stockholm 2010-2016 (Stockholm Business Region, 2016) 

Enligt Lind och Lundström (2009) löper ett genomsnittligt kontorshyreskontrakt på 4-5 år och 
detta bekräftas av respondenterna då flertalet av dem menar att de märker av en trend som 
pekar mot att 5-åriga hyresavtal idag är standard. I övriga Europa är kontrakten ofta tecknade 
på längre tidsperioder och därav kan Sverige redan nu anses som flexibelt vad gäller 
avtalslängd (Lind & Lundström 2009). En anledning till denna skillnad mellan Sverige och 
andra länder är enligt ett flertal respondenter det besittningsskydd som hyresgäster ges genom 
den svenska lagstiftningen vilket gör att hyresgästen kan förlänga avtalet vid kontraktstidens 
slut. Utan besittningsskyddet skulle hyresgästen ha större incitament att säkra en lokal under 
längre tid då de annars kan tvingas flytta när hyresavtalet löper ut. Ett exempel på detta är 
Storbritannien där det är vanligt att kontrakten tecknas på dubbelt så lång tidsperiod som i 
Sverige, vilket skapar problem på den brittiska lokalmarknaden i och med inlåsningseffekter 
för hyresgäster (Crosby, Gibson & Oughton 2002).   
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3.2 Flexibilitet idag 

3.2.1 Efterfrågan av flexibilitet 
Ett flertal respondenter ser att efterfrågan på flexibla lösningar av kontorslokaler ökat de 
senaste åren, både vad gäller mer flexibel utformning av lokalen och avtalslängden. Inom 
många branscher är de anställda idag företagets största tillgång vilket sätter dem i fokus vid 
olika beslut rörande bland annat lokalen. Den generationsväxling som idag sker i kombination 
med globaliseringen leder till ökat krav på att kunna möta de anställdas behov genom bland 
annat lokaler och “branding”. På så sätt kan företagen attrahera de bästa kandidaterna till sig 
(CoreNet 2015). Hit hör även möjligheten att kunna arbeta från olika platser vilket underlättar 
“livspusslet” för de anställda. 

De företag som efterfrågar flexibla hyresavtal finns enligt några av respondenterna främst 
representerade inom branscher som karaktäriseras av snabb utvecklingstakt, exempelvis IT-
och mediabolag. De bolag som inte efterfrågar flexibilitet återfinns istället främst inom 
traditionella och stabila branscher, exempelvis myndigheter och advokatbyråer. 
Respondenterna har däremot varierande uppfattning kring vilken storlek på företag som 
efterfrågar flexibilitet.  

En stor del av respondenterna ser en generell ökad efterfrågan på flexibla kontorslösningar 
eftersom företag, oavsett storlek, har svårare att bedöma bolagets framtid idag jämfört med för 
ett antal år sedan. Respondenterna menar att detta beror på förändringar i företagens cykler 
och att de trender som presenteras i kapitel fyra, digitalisering och demografiska förändringar, 
medför osäkerheter om framtiden. Denna grupp av respondenter ser att både stora och små 
bolag efterfrågar flexibla kontorslösningar som är anpassade till företagets behov, där flexibla 
hyresavtal är en del av detta. De menar att det är vanligare idag jämfört med för ett antal år 
sedan att även bolag som tecknar hyresavtal på över cirka 1 000 kvadratmeter har svårt att 
bedöma hur verksamheten kommer se ut om några år. 

Andra respondenter menar däremot att det främst är mindre bolag, bestående av färre än 20 
anställda och som befinner sig i en tillväxtfas, som efterfrågar flexibla hyresavtal. Vidare 
menar en del av dessa respondenter att företag med färre än tio anställda till stor del idag kan 
få sitt behov av flexibilitet tillgodosedd genom tredjepartslösningar. Flera respondenter 
påpekar även att identitetsbildningen för företag blir viktigare ju fler anställda företaget har 
och när företaget passerar cirka tio anställda finns fördelar med att hyra en egen lokal. Dessa 
respondenter menar att företag med mellan cirka tio och tjugo anställda ser ett ökat behov av 
flexibilitet samtidigt som de är så pass stora att de har ett behov av att stärka den egna 
företagskulturen. Detta leder till att dessa företag inte kan få sina behov tillgodosedda genom 
tredjepartslösningar i samma utsträckning som de mindre bolagen. 

Något som ett flertal respondenter menar påverkar hyresgästernas vilja att teckna flexibla 
hyresavtal, men också viljan att verkställa exempelvis uppsägningsoptioner, är de kostnader 



17 
 

förknippade med en eventuell omlokalisering av kontoret. Eftersom det är kostsamt att flytta 
kontoret och ansträngande för personalen att genomgå förändringar är omlokalisering inte 
något hyresgäster gör utan anledning. Några respondenter menar att mindre företag med under 
20 anställda har lättare att hantera en omlokalisering jämfört med större bolag. Då mindre 
bolag i större utsträckning kan hantera en flytt av kontoret med den egna personalstyrkan 
vilket leder till lägre kostnader. Hyresgästernas vilja att teckna flexibla hyresavtal påverkas 
därför av de kostnader förknippade med en eventuell omlokalisering av kontoret. Bolag med 
fler än cirka tjugo anställda försöker däremot lösa flexibiliteten genom optioner eller genom 
att skapa flexibla kontorsutformningar som går att anpassa om bolaget växer, krymper eller 
ändrar inriktning på verksamheten. 

Några av respondenterna påpekar att vissa grupper av företag, exempelvis myndigheter och 
advokatbyråer, har strikta krav på sekretess vilket leder till att de inte efterfrågar flexibilitet. 
För att minimera risken för intrång och informationsspridning av känsligt material kan dessa 
bolag kräva att larm och nätverk hanteras genom egna leverantörer. Därför är ett öppet 
nätverk eller delade lokaler inte något som dessa bolag efterfrågar. För att undvika omaket 
med att behöva anpassa en lokal efter dessa krav allt för ofta, tecknar denna grupp av bolag 
gärna längre hyresavtal.  

3.2.2 Utbud av flexibilitet 
En klar majoritet av respondenterna menar att, i och med dagens konjunkturläge, det är 
fastighetsägarens marknad vilken karaktäriseras av låga vakansnivåer och höga hyror. 
Därmed reduceras incitamenten att tillgodose hyresgästernas behov av flexibla hyresavtal i 
den utsträckning som efterfrågas. Trots detta kan, enligt respondenterna, nuvarande 
efterfrågan på flexibilitet delvis tillgodoses genom korttidskontrakt, 
uppsägning/förlängningsoptioner och andrahandsuthyrning. 

Korttidskontrakt 
I dagsläget finns det ett antal framtagna koncept för flexibla kontorslösningar. Både vad gäller 
lokalens utformning och yta samt vad det gäller flexibilitet i form av kortare kontraktslängder. 
De senaste åren har kontorshotell och co-workinglokaler, även kallat tredjepartslösningar, 
blivit allt populärare. Dessa koncept innebär att hyresgästen hyr den kontorsyta denne är i 
behov av, allt från en plats till eget rum, vanligtvis under en kortare period. När det kommer 
till dessa lösningar har fastighetsägaren generellt sett ingen direktkontakt med slutkund utan 
det är istället ofta ett externt bolag, tredjepartsaktör, som sköter kontraktsskrivning och 
uthyrning mot kund. Fastighetsägaren tecknar istället ett längre avtal med denna 
tredjepartsaktör. 

Det finns även koncept där företag hyr en egen nyckelredo lokal vilket innebär att det mesta 
hyresgästen behöver, såsom nätverk, skrivare, kaffemaskin och skrivbord, redan finns på 
plats. Här står fastighetsägaren för den direkta kontakten med hyresgästen och lokalen är 
generellt utformad för att passa många typer av verksamheter. Dessa typer av lokaler har 
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kortare kontraktslängder, ofta från sex månader och uppåt vilket skapar en flexibilitet för 
företag i expansionsfas. 

Optioner 
Exempel på optioner i hyresavtal är option för uppsägning eller förlängning (Grenadier 1995), 
option att hyra ytterligare area (Pezeshkian, Lashgari & Stiller 2014) och att genom initiala 
investeringar skapa en anpassningsbar lokal (Greden & Glicksman 2005). 

Uppsägnings- och förlängningsoptioner 
Ur ett ekonomiskt perspektiv är exempelvis ett två-årskontrakt med en uppsägningsoption 
efter ett år detsamma som ett ett-årskontrakt med förlängningsoption på ett år (Grenadier 
1995). För hyresgästen ger dessa två kontrakt samma nytta då båda innebär möjligheten att 
teckna ett nytt hyresavtal efter ett år. Ett flertal respondenter menar att det är relativt vanligt 
att inkludera uppsägningsoptioner i hyresavtalet och att detta är något som framför allt större 
företag ser positivt på för att kunna nå flexibilitet. Respondenterna menar dock att dessa 
optioner vanligtvis inte löses in. 

Förlängningsoptioner ger som tidigare nämnt samma nytta som en uppsägningsoption för 
hyresgästen. Respondenterna är däremot generellt sett skeptiska till den praktiska nyttan av att 
inkludera denna typ av optioner i hyresavtalen. Detta då besittningsskyddet och andra 
klausuler om automatisk förlängning redan idag ofta används för att uppnå denna effekt. En 
av respondenterna påpekar att förlängningsoptioner är vanligare utomlands där företagen 
saknar besittningsskydd.  

Option att utöka den kontrakterade arean 
Genom optioner kan hyresgästen ges rättigheten att utöka den förhyrda ytan vid behov och på 
så vis ges flexibilitet. Detta ställer dock krav på fastighetsägaren att tillhandahålla de ytor som 
hyresgästen är berättigad till (Pezeshkian, Lashgari & Stiller 2014). Detta är enligt ett flertal 
respondenter, främst fastighetsägare, en logistisk utmaning då det kräver att den enligt 
optionen avtalade ytan är tillgänglig vid lösendagen. Dessa respondenter menar vidare att 
sådana optioner därför inte är vanligt förekommande, utan endast tecknas i undantagsfall. Ett 
fåtal fastighetskonsulter verksamma inom uthyrning menar dock att denna typ av optioner 
förekommer på marknaden, se appendix C2.  
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Anpassningsbara lokaler 
Anpassningsbara lokaler är en realoption i form av investeringar som görs initialt i lokalen för 
att denna i framtiden lättare ska kunna anpassas till förändringar i hyresgästens verksamhet. 
Några respondenter menar att denna typ av option efterfrågas, men för att kunna erbjuda detta 
måste byggnaden vara utformad på ett sätt som stödjer dessa förändringar vilket resulterar i 
att det inte alltid är en möjlig lösning. Dessa respondenter anser att realoptionen främst lämpar 
sig för större lokaler i relativt nya byggnader, där exempelvis delar av lokalytan kan knoppas 
av och bilda egna funktionella enheter om hyresgästens behov minskar. Realoptioner av den 
här typen kan, genom flexibel kontorsmiljö och inredning, även möjliggöra att verksamheten 
kan expandera med fler anställda utan att det initialt leder till en omlokalisering. 

Andrahandsuthyrning 
Om hyresgästens verksamhet, och därmed behov av yta, har förändrats kan detta medföra att 
delar av den hyrda ytan inte används. Detta kallas dold vakans och innebär att hyresgästen, 
och inte bara fastighetsägaren, löper risk att drabbas av vakans om verksamheten förändras. 
(Englund, Gunnelin, Hendershott, & Söderberg 2008). Det är inte otänkbart att hyresgästens 
verksamhet kan utvecklas negativt och därmed leda till minskat lokalbehov. Om hyresgästen 
är låst genom sitt hyreskontrakt, och uppsägningsoptioner inte inkluderats i avtalet, kan detta 
innebära problem i form av dolda vakanser eftersom hyresgästen inte har behov av hela den 
yta som hyrs.  

För att hantera ett minskat behov av yta, som i ovanstående fall, kan andrahandsuthyrning 
användas. Detta ser även en stor grupp av respondenterna som ett sätt för hyresgästen att nå 
flexibilitet. De menar dock att det i praktiken ofta handlar om nödlösningar och att 
andrahandsuthyrning vanligtvis inte är en del av lokaliseringsstrategin hos hyresgästen. Något 
som också påpekats av en respondent är att andrahandshyran ofta är lägre än vad 
marknadshyran för lokaler är. Eftersom andrahandshyresgästen har små möjligheter att 
anpassa lokalen efter sina behov och i stor utsträckning får finna sig i det som 
förstahandshyresgästen redan hyr. Därför kan det i vissa fall vara problematiskt för 
hyresgästen att få full kompensation för den hyra som betalas. Samtidigt menar en annan 
grupp respondenter att andrahandsuthyrning i dagens marknad med en positiv hyresutveckling 
skapar goda möjligheter för hyresgäster att få stora delar av den totala hyran betald. 

3.2.3 Sammanfattning 
Det finns enligt de flesta respondenter en efterfrågan av flexibla hyresavtal på Stockholms 
kontorsmarknad idag. Bland de företag som efterfrågar detta har tre olika kategorier baserat 
på antal anställda identifierats med hjälp av respondenterna, se figur 9.  
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Den första kategorin är företag med en till tio anställda. Dessa företag karaktäriseras av att de 
efterfrågar flexibilitet samtidigt som de har begränsade investeringsmöjligheter och att deras 
verksamhet plötsligt kan förändras. Deras behov av flexibilitet tillgodoses till största del av 
tredjepartsaktörer i och med att denna typ av kontor kräver relativt små investeringar av 
hyresgästen samtidigt som de har möjlighet att omlokalisera med kort varsel. 

Företag med över cirka 20 anställda efterfrågar också flexibla kontorslösningar, men för dessa 
företag medför en omlokalisering av verksamheten stora kostnader. Dessa företag tillgodoser 
därför främst sitt behov av flexibilitet genom att den befintliga kontorslösningen utformas så 
att den kan anpassas om företagets behov förändras. Det kan exempelvis röra sig om en lokal 
där delar av ytan kan knoppas av till egna funktionella enheter som sedan hyrs ut i andra hand 
eller att kontorsmiljön anpassas till att rymma fler anställda.  

Den sista gruppen, med cirka 10 till 20 anställda, efterfrågar även de flexibla hyresavtal för att 
kunna anpassa företagets kontor till förändrade behov. Dessa företag har dock behov av att 
hyra en lokal som främjar bildandet av den egna företagskulturen. Det medför att det inte 
alltid är önskvärt att hyra yta hos en tredjepartsaktör. Vidare bör flyttkostnaderna för dessa 
företag vara relativt låga då de i stor utsträckning kan hantera en omlokalisering internt, vilket 
skapar förutsättningar för att kunna teckna kortare hyresavtal eller hyresavtal med 
uppsägningsoptioner. Flexibla kontorslösningar anpassade efter denna grupp företag finns 
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idag endast etablerade i liten skala på marknaden och ett visst glapp mellan utbud och 
efterfrågan har därför identifierats.  
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4 Trender 
Som påvisat i föregående kapitel finns det idag ett visst glapp mellan utbud och efterfrågan 
på flexibla hyresavtal. Samtidigt är framtiden oviss och förändringar i samhället är 
oundvikliga. Detta kapitel syftar till att redogöra för de två trender som enligt respondenterna 
bedöms ha störst inverkan på fastighetsbranschen och därmed kommer påverka hur 
efterfrågan på flexibla hyresavtal utvecklas i framtiden.  

Trenderna beskrivs först ur ett generellt perspektiv för att sedan behandlas djupare gällande 
hur de påverkar företagens efterfrågan av kontorslokaler. Kapitlet avslutas med att 
presentera hur dessa trender kan leda till ett förändrat framtida utbud av kontorslokaler. 

4.1 Digitalisering 
Teknologiska framsteg har revolutionerat sättet vi arbetar på. Detta har skett genom bland 
annat internet, mobila enheter och nu senast sociala nätverk. Nästa våg av förändring genom 
bland annat artificial intelligence, “Internet of Things” och robotar bedöms ha en stor 
inverkan på vårt samhälle och hur vi kommer jobba i framtiden (EY 2016). Som ett resultat av 
den snabba teknologiska utvecklingen kommer yrken som tidigare tagits för givet försvinna 
eller förändras, samtidigt som detta ger upphov till helt nya typer av yrken (EY 2016; 
HayGroup 2017; Singh 2014). Trenden pekar även mot att fler arbeten kommer utföras av 
små företag eller av enskilda konsulter som arbetar på projektbasis (EY 2016). Att 
näringslivet i framtiden består av en betydligt större andel småföretagare och enskilda 
konsulter är en åsikt som också flera respondenter delar. En stor del av dem antyder även att 
det segment som efterfrågar små lokaler och mer flexibilitet kommer att öka i framtiden. 

Digitaliseringen har medfört en ökad globalisering under de senaste årtiondena, vilket i sin tur 
har lett till en ökad komplexitet för företag (Singh 2014). Konkurrensen begränsas inte på 
samma sätt av geografiska avstånd och gränser som tidigare, vilket ställer krav på företag att 
vara flexibla (EY 2016). I och med att världen förändras, delningsekonomin ökar och 
gränserna mellan olika branscher suddas ut kommer etablerade företag möta ökad konkurrens 
från startups och firmor från andra branscher som tidigare inte utgjorde något hot (EY 2016; 
PwC 2016).  

Flexibilitet, en anpassningsbar företagsstruktur och anpassningsbara strategier kommer vara 
en allt viktigare egenskap i framtiden då de företag som bemästrar detta kan hantera 
förändringar smidigare och vara de som lyckas bäst (EY 2016). Enligt Lindgren och Banhold 
(2009) är strategisk flexibilitet en av de viktigaste egenskaperna hos ett företag. Vidare pekar 
trenderna mot att de stora och etablerade företag som bildats innan digitaliseringen kommer 
ha svårare att genomföra förändringar. Till följd av detta riskerar de att se minskade intäkter 
de kommande åren jämfört med företag som bildats under digitaliseringens era och således 
har en struktur som bättre kan hantera förändringar i samhället (PwC 2016). 
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4.1.1 Digitaliseringens inverkan på kontorsmarknaden 
Den ökade digitaliseringen möjliggör ett mer flexibelt arbetssätt då de anställda inte är låsta 
till arbetsplatsen i samma utsträckning som tidigare. Med ny teknik kommer nya möjligheter 
att utforma kontorslokaler, vilket i sin tur sätter press på kontorsmarknaden att utvecklas och 
anpassa sig till de nya behoven (Forsling se Engström 2016; Lundbergs 2017). Denna 
uppfattning delas av några respondenter vilka påpekar att digitaliseringen har en stor inverkan 
på företagen. De menar att den tekniska utvecklingen går snabbt och det är i dagens läge 
svårare än tidigare att kunna planera och göra kvalitativa antaganden med några års 
framförhållning. Detta kan leda till svängningar i bolagsstorlek vilket i sin tur medför att 
företag kan efterfråga möjligheter att både kunna expandera och krympa lokalytan. Enligt 
vissa respondenter märks detta, bland annat genom en ökad efterfrågan på flexibla hyresavtal. 
Däremot har fastighetsbranschens generella tröghet lett till att ett marknadssegment i form av 
tredjepartslösningar vuxit fram, vilka erbjuder den flexibilitet vissa företag efterfrågar. 

Vidare påpekar majoriteten av respondenterna att digitaliseringen leder till att gränserna för 
var olika arbetsuppgifter kan utföras suddas ut. De anställda spenderar mindre tid på kontoret 
men är samtidigt tillgängliga en större del av dygnet. Detta ställer i sin tur krav på att kontoret 
uppfyller andra behov än vad som efterfrågades för ett antal år sedan.  Respondenterna tror att 
mötesplatser och andra utrymmen för sociala sammankomster kan komma att få en allt 
viktigare roll i och med digitaliseringen. Vikten av hur platsen där möten mellan kollegor 
utformas får allt mer betydelse för att skapa sammanhållning och stärka företagskulturen. 
Detta kan leda till att företagsledningen i framtiden kan komma att behöva fråga sig hur den 
aktuella kontorslösningen stöttar verksamheten och hur den kan förbättras i större 
utsträckning än idag. 

Som ett resultat av hyresgästernas förändrade efterfrågan tror några av respondenterna att 
fastighetsägarna kommer stå inför en stor omvändning. De menar att fastighetsägarna 
kommer att behöva anpassa sig till kortare ledtider på marknaden och vara beredda att 
anpassa sin verksamhet snabbare än tidigare. Då fler företag i framtiden kommer vara i behov 
av att kunna anpassa sin kontorslösning, till följd av att antalet anställda ändras betydligt 
snabbare, kan framtidens lokalmarknad komma att gå mer mot att likna dagens 
tredjepartslösningar (Cars se Engström 2016). Cars (Se Engström 2016) menar dock att 
istället för att externa bolag står för dessa lösningar kommer fastighetsbolag göra det. Några 
respondenter tror vidare att fastighetsägarna kommer att gå mer mot att erbjuda service 
kopplat till uthyrningen av lokaler, särskilt i eftertraktade centrala lägen. 

Wirdenius påpekar för Engström (2016) att trenden går mot att framtidens kontor kommer 
vara öppnare, kontorsgränserna kommer suddas ut och fokus på den fysiska avgränsningen 
mellan bolag kommer att få mindre betydelse. Trots möjligheterna till ökad flexibilitet och 
utveckling inom verksamheten som digitaliseringen medför, ställs ökade krav på säkerheten 
kring IT i och med att företagen blir mer sårbara för exempelvis cyberhot. Wirdenius (se 
Engström 2016) menar vidare att den digitala säkerheten kommer vara i fokus när innovativa 



24 
 

bolag öppnar upp för att människor ska sammanstråla. Även vissa respondenter delar denna 
åsikt och påstår att det ökade behovet av IT-säkerhet kan få trenden mot öppnare kontor att 
vända. Detta anses även vara en potentiell utveckling enligt Forsling (Se Engström 2016). 
Han menar att en antitrend kan formas vad gäller det samhälle utan gränser som skapas till 
följd av digitaliseringen. 

4.2 Demografiska förändringar 
Enligt flera respondenter påverkar den demografiska sammansättningen av arbetskraften 
behovet av lokaler främst genom två sub-trender; ökad konkurrens om arbetskraft samt att de 
personer som kliver in på arbetsmarknaden idag har andra behov än tidigare generationer.  

Redan 2003 adresseras det faktum att vissa organisationer blir mer och mer beroende av sina 
anställda och deras talanger i och med att vi har en mer kunskapsbaserad ekonomi (Earle 
2003). De demografiska förändringar där en åldrande befolkning inte kompenseras med en 
lika stor ökning av arbetskraft leder till hård konkurrens om de kompetenta personer som 
finns att tillgå (HayGroup 2017). Detta är något som ett flertal respondenter också idag 
påpekar är ett expansionshinder för många företag i Stockholmsregionen. 

Den generation som idag ska ut på arbetsmarknaden kallas för “millenials” och har, jämfört 
med de tidigare generationerna, en annan syn på teknologi och andra krav på sin arbetsplats 
(EY 2016; HayGroup 2017). Något som en av respondenterna påpekar är att invandringen i 
framtiden också kan leda till att vi får en efterfrågan på arbetsplatser och kontorslösningar 
som är influerade av andra kulturer. Kombinationen av att konkurrensen om talangfulla 
medarbetare mellan företag hårdnar och att de nya grupper som gör entré på arbetsmarknaden 
ställer andra krav på sina arbetsgivare leder till att lokalbehovet kan komma att förändras i 
framtiden. 

4.2.1 Demografiska förändringars inverkan på kontorsmarknaden 
De demografiska förändringarna utmanar branschen att utforma morgondagens fastigheter 
och arbetsplatser utifrån nya behov, bland annat för att hyresgästerna ska ges möjlighet att 
attrahera och behålla talangfulla medarbetare genom lokalens utformning och läge. Detta 
stöds både av ett flertal respondenter och av en undersökning CBRE (2016) genomfört med 
personer i åldrarna 22-29 år där 78 % av de tillfrågade ser kontoret som en viktig faktor när de 
väljer arbetsgivare. 

I framtiden förväntas rörligheten bland de anställda att bli ännu viktigare än vad den är idag 
och att företag kommer utöka platserna där deras anställda anses vara närvarande (Olsson 
Äärlah 2017; CorNet 2015). Det handlar till stor del om att ge de anställda möjligheterna att 
välja var och hur de ska arbeta, så länge de uppnår tillfredsställande resultat. Samtidigt kan 
inte virtuella mötesplatser ersätta de fysiska möten som sker på ett kontor.  

Även de som växt upp i digitaliseringen behöver platser där man kan lära av sina kollegor och 
känna tillhörighet (CorNet 2015). Detta stöds av vissa respondenterna som påpekar att det 
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antagligen finns en gräns för hur flexibelt “millenials” vill jobba. De menar att denna grupp 
visserligen är vana vid teknologin men samtidigt har de också stort utbyte av att vara på 
kontoret i början av sin karriär då inlärningskurvan är som brantast. Dessa individer 
efterfrågar ett kontor med sociala ytor där de kan interagera och lära sig av sina kollegor. Ett 
par respondenter resonerar kring att detta kan leda till en antitrend och att pendeln går tillbaks 
från det extremt flexibla till mer fasta arbetsplatser i framtiden. 

Några av respondenterna menar också att det kan vara en idé att som bolag att redan idag 
börja ta in influenser från de som kommer ut på arbetsmarknaden i framtiden. De företag som 
reflekterar över detta redan idag kan komma att få ett försprång jämfört med andra när 
förändringarna slår igenom. 

4.3 Framtida utbud 
Digitalisering och demografiska förändringar kommer påverka kontorsmarknadens 
utformning för att möta dagens samt framtidens efterfrågan på flexibilitet. Något som flertalet 
respondenter är eniga om är att lokalen redan idag, men också i framtiden, kommer ses i 
större utsträckning som en resurs snarare än en kostnad. Nedan följer de förändringar i utbud 
av kontorslokaler som respondenterna tror kan bli verkliga till följd av trenderna.  

4.3.1 Ny utformning av kontorsplatsen  
Trenden pekar mot att attraktiva lokaler kommer vara en viktig komponent i det erbjudande 
som arbetsgivaren ger till sina anställda. I och med detta har hyresgäster redan idag, 
framförallt i de centrala delarna av Stockholm, valt att effektivisera sina lokaler som ett svar 
på de högre hyrorna. Kombinationen av förändrade arbetssätt och de stigande hyrorna kan på 
sikt leda till att företag använder sig av färre kvadratmeter per anställd (Harrington & Crook 
2016). Samtidigt som antalet kvadratmeter per anställd minskar är trenden att efterfrågan på 
flexibilitetet ökar. Detta medför att dagens långa kontrakt inte kommer vara lika attraktiva i 
framtiden (Olsson Äärlah 2017).  

Denna bild delas av en majoritet av respondenterna som tror att vi i framtiden kommer se 
ytterligare minskad kontorsyta per anställd. Samtidigt som några av dem också poängterar att 
pendeln kan svinga tillbaka och vi kan komma att se en ökning av andra ytor som exempelvis 
mötesplatser. Några respondenter tror även att gruppen hyresgäster som kan tänka sig sitta i 
en mer generell lokallösning med sparsamma anpassningar innan inflytt kommer att öka, 
delvis för att få mer flexibilitet men också för att undvika besvär med exempelvis inredning. 

4.3.2 Hubbar 
Som tidigare nämnts leder digitaliseringen till att vi jobbar mer flexibelt. Ett flertal 
respondenter menar att även de anställdas önskan om att kunna balansera jobb och fritid 
kommer ha en större inverkan på hur vi utformar arbetsplatsen än tidigare. Dessa 
respondenter menar att människor inte vill pendla till arbetsplatsen i lika stor utsträckning 
som tidigare generationer accepterade, och att digitaliseringen låter dem få detta behov 
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tillgodosett. Som ett svar på detta kan “hubbar”, där företag hyr in sig i relativt flexibla 
kontorslösningar vara ett sätt att tillgodose sina medarbetares önskan om att vissa dagar i 
veckan inte behöva resa hela vägen till huvudkontoret. Denna uppfattning delas av Von 
Schmalensee (se Engström 2016) som också tror att framtidens kontorsmarknad kommer 
behöva stora mängder gemensamma ytor och ytor för att skapa hubbar. 

4.3.3 Service 
Ramner (se Ekberg 2015) ser en ökad efterfrågan på service och andra kringtjänster kopplat 
till fastigheten, exempelvis konferensutrymmen, gemensamma lounger eller tvättjänst. Han 
menar vidare att efterfrågan grundar sig i en önskan om att effektivisera både bolagets 
verksamhet men också vardagen för de anställda. Denna typ av service ökar hyresgästens 
attraktionskraft hos de anställda och på så sätt ökar också värdet av att nyttja lokalen för 
hyresgästen.  

Samtidigt som ett flertal respondenter delar denna uppfattning är det några av dem som menar 
att vissa typer av tjänster inte är något fastighetsägare bör ägna sig åt då marknadens aktörer 
gör detta bättre, exempelvis bud. Dessa respondenter menar att ökad service i fastigheten låter 
bra i teorin, men att det måste vara en tjänst som är förknippad med fastigheten för att 
fastighetsägaren ska kunna dra nytta av exempelvis skalfördelar.  
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5 Transaktionskostnader associerat till vakanser 
Trots att efterfrågan på flexibla hyresavtal kan observeras idag, och att trenderna kan leda 
till att denna efterfrågan ökar i framtiden, är utbudet idag begränsat. Syftet med följande 
kapitel är att belysa de friktioner på marknaden som hindrar utbudet av flexibla hyresavtal att 
möta denna efterfrågan.  

Kapitlet inleds med att resonera kring hur risken kopplat till flexibla hyresavtal kan hanteras 
genom bland annat diversifiering. Därefter presenteras hur förändringar av 
förvaltningsorganisationen och ombyggnadskostnader har en negativ inverkan på 
fastighetsägarnas vilja att erbjuda flexibla hyresavtal.  

5.1 Riskhantering 
Generellt är durationen, eller avtalslängden, i en hyreskontraktsportfölj av stor vikt när 
fastigheter värderas (Nordlund 2015). Långa avtal med stabila och säkra hyresgäster anses 
ofta vara förknippade med lägre risk jämfört med korta hyresavtal. Det bör dock poängteras 
att kontraktslängden i sig själv inte alltid är ett bra mått på risken i ett hyresavtal. 
Hyresgästens betalningsförmåga kan komma att förändras över tiden vilket i så fall påverkar 
risken för uteblivna hyror eller helt tomställda lokaler till följd av en konkurs. I dessa fall ger 
ett långt hyresavtal inte det stabila kassaflöde fastighetsägaren räknat med (Nordlund 2015). 
Detta är något som ett par av respondenterna också påpekar. Om konjunkturen vänder och 
företag går i konkurs kommer inte långa hyresavtal garantera hyresintäkterna för 
fastighetsägarna.  

5.1.1 Diversifiering 
Inom portföljteori finns det två typer av risk; unik risk och marknadsrisk. När det kommer till 
fastigheter är den unika risken karaktäriserad av den enskilda fastighetens kvaliteter och beror 
på faktorer såsom läge och storlek (Katzler 2005). Risken beror vidare på flera 
tillgångsspecifika aspekter och kan generellt sägas vara variansen eller avvikelsen i 
avkastning jämfört med den förväntade avkastningen. Den unika risken kan i en enskild 
fastighet delvis uttryckas i vakansrisken, det vill säga sannolikheten att olika ytor förblir 
tomma efter att hyreskontraktet gått ut (Lind & Lundström 2009). Vid värdering av 
fastigheter tas den unika risken för varje fastighetsinvestering in i beräkningarna (Lorenz, 
Trück & Lützkendorf 2006) och inom portföljteorin hanteras den unika risken genom 
diversifiering (Berk & DeMarzo 2014). 
Vad gäller marknadsrisk, som inte går att eliminera genom diversifiering, är denna inte 
relaterad till den enskilda fastigheten utan påverkar i princip alla investeringar till stor eller 
liten grad (Katzler 2005). De faktorer som påverkar denna typ av risk är bland annat landets 
ekonomiska policy, fastighetscykler och inflation. 
De flesta respondenter påpekar att flexibla hyresavtal är associerade med ökad risk för 
vakanser. Däremot menar några av dem att denna risk borde kunna hanteras genom en väl 
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diversifierad fastighetsportfölj. En sådan portfölj skulle bestå av delvis flexibla hyresavtal till 
ett flertal olika hyresgäster för att sprida den unika risken kopplat till varje hyresgäst. Dessa 
respondenter påpekar att diversifieringen kan främjas ytterligare genom att inte nischa de 
flexibla hyresavtalen mot specifika branscher.  

Några respondenter har dock påpekat att det är mer fördelaktigt att ha långa avtal som löper ut 
vid olika tidpunkter jämfört med att ha en portfölj bestående av delvis flexibla hyresavtal. 
Dessa menar att risken kopplad till de flexibla hyresavtalen inte kan diversifieras bort helt 
utan måste kompenseras med en högre hyra. Huruvida det är möjligt att diversifiera bort 
risken kopplat till de korta hyreskontrakten är dock beroende på ägarnas möjligheter att 
diversifiera sina investeringar. Om ett fastighetsbolag exempelvis är börsnoterat kan ägarna 
antas vara diversifierade genom andra innehav och således är det enbart ökningen i 
marknadsrisk kopplat till de korta kontrakten som är intressant (Berk & DeMarzo 2014). 
Därmed är risken som fastighetsbolagets ledning upplever genom de korta kontrakten 
ovidkommande. 

5.1.2 Överdriven riskperception hos marknadens aktörer 
Som nämnts i avsnitt 2.2.2 kommer en hyresgäst endast verkställa exempelvis en 
uppsägningsoption om den är ”in the money”. Huruvida optioner är ”in the money” beror på 
hyresnivåerna på marknaden, kostnader för omlokalisering och hur väl lokalen stödjer 
hyresgästens verksamhet. Med grund i de två sistnämnda menar några respondenter att 
branschen eventuellt överskattar risken associerad till korta hyresavtal.  

En förklaring till detta kan finnas i teorierna kring riskaversion. För hyresgäster som är 
riskaversiva innebär en förlust av ett visst belopp en större minskning i nytta jämfört med 
ökningen i nytta en vinst av samma belopp hade gett (Hendrikse 2003). Om hyresgästens 
verksamhet utvecklas på ett sätt som medför att den befintliga lokalen inte stödjer 
verksamheten leder detta, som tidigare nämnts, troligtvis till negativ inverkan på hyresgästens 
produktivitet. För att undvika detta kommer hyresgäster som är riskaversiva efterfråga 
exempelvis uppsägningsoptioner som ger dem flexibilitet att omlokalisera och på så vis 
undvika risken att drabbas av dessa kostnader. En hyresvärd kan däremot agera mer 
riskneutralt eftersom denne kan sprida ut risker genom diversifiering. Hyresvärden kan därför 
dra nytta av hyresgästens betalningsvilja för flexibiliteten kopplad till risken med att vara låst 
i en ofördelaktig lokal (Hendrikse 2003). 

De ovan nämnda kostnader som kan drabba hyresgästen vid en omlokalisering skulle, enligt 
vissa respondenter, kunna medföra att vakansrisken kopplat till flexibla hyresavtal är 
överdriven. Detta eftersom det är möjligt att hyresgäster inte omlokaliserar verksamheten 
även om de har möjlighet att avbryta hyresförhållandet. 

Andra respondenter delar inte denna uppfattning, utan har en mer neutral inställning till 
huruvida risken är överdriven eller inte. De menar att branschens inställning till flexibla 
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hyresavtal endast kan förändras om det finns en historik som visar hur dessa avtal påverkar 
vakansnivåerna och lönsamheten i praktiken. 

5.2 Förändrad förvaltningsorganisation 
Eftersom ökad flexibilitet i hyresavtal ställer högre krav på fastighetsägaren och ger 
förvaltningsorganisationen mer arbete, jämfört med att enbart teckna längre kontrakt, menar 
ett flertal respondenter att fastighetsägarna med fördel kan initiera ett samarbete med 
tredjepartsaktörer. Respondenterna menar att tredjepartsaktörerna redan besitter den 
kompetens som krävs för att erbjuda den typen av flexibla lokaler. Med grund i detta och den 
goda marknaden, med låga vakanser och höga hyror, ser få fastighetsägare därför ett behov av 
att erbjuda dessa typer av produkter.  

Ett flertal respondenter påpekar även att gränsdragningen av ansvarsområden är ett hinder för 
fastighetsbolagens vilja att erbjuda nya produkter. Fastighetsägarna kan se det som 
problematiskt att vara ansvarig för exempelvis en bemannad reception, larmsystemet i lokalen 
och andra kringtjänster då det kan leda till mer arbete. En majoritet av respondenterna menar 
att det finns en betalningsvilja för ökad service och kringtjänster vilket medför att 
fastighetsägare i vissa fall kan expandera sin verksamhet till att också inkludera andra typer 
av tjänster. Däremot är det ett fåtal respondenter inom kategorin fastighetskonsulter som är 
tveksamma eller negativt inställda till huruvida det finns en betalningsvilja för service och 
kringtjänster, se appendix C4. 

Eftersom tredjepartslösningar enligt respondenterna ökar i Stockholm tycks det vara en 
affärsmodell som fungerar. Anledningen till fastighetsägarnas ovilja att förändra sin produkt 
skulle enligt teorin kunna förklaras med att det finns en intressekonflikt mellan bolagens ägare 
och dess beslutsfattare, även kallat “agency costs” (Berk & DeMarzo 2014). 
Fastighetsbolagens ägare vill oftast att bolaget ska styras och utvecklas på sådant sätt att 
värdet av bolaget ökar. Samtidigt vill beslutsfattarna att bolaget ska utvecklas i en riktning 
utifrån deras personliga intressen, vilket inte alltid är det samma som ägarnas intressen.  

5.3 Ombyggnadskostnader 
Centralt belägna lokaler kräver generellt sett större investeringar vid hyresgästanpassningar 
och utförs med tätare tidsintervall jämfört med lokaler i mer perifera lägen (Nordlund 2015). 
Vissa respondenter menar att efterfrågan på anpassningar av lokaler utifrån hyresgästernas 
specifika önskemål har ökat sett ur ett längre tidsperspektiv. I kapitel fyra påpekades trenden 
att lokalen blir allt viktigare för företag då den bland annat är en tillgång för att attrahera 
medarbetare. Dessutom vill företag att lokalen ska hjälpa dem att skapa en identitet, vilket 
ställer krav på unika och specifika lokalanpassningar (CoreNet 2015). Dessa anpassningar 
leder till stora investeringar för fastighetsägaren vilket är något som ett flertal respondenter 
anser vara ett hinder för att kunna erbjuda flexibla hyresavtal. Eftersom de investeringar som 
görs i lokalen i stor utsträckning inte kommer att nyttjas av nästa hyresgäst kompenseras detta 
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genom ett längre hyresavtal, där investeringen kan skrivas av över en hyresperiod. Att istället 
lägga över kostnaderna på hyresgästen skulle inte ha någon inverkan på viljan att teckna 
kortare hyresavtal, menar en av respondenterna, då hyresgästen själva kommer vilja skriva av 
investeringen över en längre tidsperiod och således vilja ha ett långt hyresavtal. 

Ett flertal respondenter menar att generella lokaler där endast små anpassningar är nödvändiga 
mellan två olika hyresgäster är en förutsättning för att kunna erbjuda flexibla hyresavtal. Här 
har några respondenter framhållit att den planlösning som olika hyresgäster efterfrågar skiljer 
sig åt. Verksamheter kan exempelvis ha olika behov av konferensrum vilken kan leda till stora 
lokalanpassningskostnader. En lösning på detta problem som dessa respondenter observerat är 
att erbjuda delade konferensrum i fastigheten. Om företag kan dela på stora mötesrum har de 
inget behov av den funktionen i kontoret och lokalen kan då göras mer generell. Några 
respondenter påpekar dock att det krävs att fastigheten är lämpad för den typen av lösningar. 
Om exempelvis bottenplanet utgörs av handel och övriga delar inte lämpar sig för 
gemensamma mötesrum blir det svårt att implementera den typen av lösningar.  

Respondenternas åsikter kring huruvida generella lokallösningar är något som är praktiskt 
genomförbart ur ett lönsamhetsperspektiv går isär. Några menar att oavsett hur generell 
lokallösningen är kommer en ny hyresgäst alltid kräva så pass stora förändringar av lokalen 
att investeringar i storleksordningen en årshyra genomförs. Denna grupp av respondenter 
påpekar också att hyresgästerna idag inte är beredda att minska på sina krav om 
lokalanpassningar, vilket resulterar i små möjligheter i att erbjuda flexibla hyresavtal.  

Samtidigt menar andra respondenter i form av fastighetsägare, se appendix C4, att de kan 
ställa högre krav på vilka anpassningar som hyresgästerna tillåts göra och samtidigt få lokalen 
uthyrd. Denna grupp av respondenter menar att restvärdet i de hyresgästanpassningar som 
görs måste vara högt och efterfrågas av en stor grupp hyresgäster vid en påföljande uthyrning 
för att flexibla hyresavtal ska vara möjliga att erbjuda. De påpekar att en generell planlösning 
skapar förutsättningar för att erbjuda detta då lokalen kan anpassas med relativt små 
investeringar, exempelvis flyttbara väggar eller kök placerat utifrån generella önskemål.  

Respondenterna menar vidare att hyresgästernas efterfrågan på flexibilitet går emot deras 
efterfrågan på specifika investeringar i lokalerna. Det kommer därför i framtiden vara 
nödvändigt för dem att göra en avvägning kring vilken av dessa två aspekter som är viktigast 
för deras verksamhet. Vissa respondenter menar dock att generösa hyresgästanpassningar idag 
ibland används som ett konkurrensmedel för fastighetsägarna att attrahera hyresgäster. 

5.4 Övriga strukturella friktioner 
Enligt ett flertal respondenter finns det en koppling mellan olika bolags investeringshorisont 
och viljan att erbjuda nya koncept som exempelvis flexibla hyresavtal. De menar att bolag, 
exempelvis fonder, med en strategi att avyttra beståndet inom några år är betydligt mer måna 
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om att erhålla en hög värdering av fastigheterna vid tidpunkten för avyttringen än att utveckla 
nya koncept.  

Några respondenter påpekar också att ytterligare ett hinder är att de värderingsmodeller 
hyresnämnden använder inte tar hänsyn till kontraktslängd och att hyreslagstiftningen är 
uppbyggd kring hyresavtal som löper på tre år eller längre. Därav är det svårt, att som 
fastighetsägare, erbjuda ett hyresavtal som avviker från detta då förhandlingar i 
hyresnämnden kan drabba denne negativt om enbart hyresnivån och inte kontraktslängden tas 
i beaktande.   
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6 Hur en ökad efterfrågan på flexibilitet kan mötas 
En lösning för att hantera några av de, i föregående kapitel, nämnda friktioner är att öka 
hyresintäkterna. Syftet med detta kapitel är därför att redogöra för huruvida det finns en 
betalningsvilja för flexibla hyresavtal och hur denna i så fall kan fångas av fastighetsägaren 
genom en meny av kontrakt. 

Det inledande avsnittet behandlar respondenternas syn på hyresgästernas betalningsvilja för 
flexibla hyresavtal och om denna är tillräckligt hög för att kunna erbjuda dessa avtalstyper. 
Därefter följer ett teoretiskt ramverk kring hur en meny av kontrakt kan designas för att fånga 
en högre betalningsvilja hos hyresgäster. Vidare presenteras hur en meny av kontrakt skulle 
kunna utformas i praktiken där främst flexibla och färdiginredda lokaler, realoptioner samt 
kontrakt med avtagande hyra behandlas. 

6.1 Betalningsvilja för flexibla hyresavtal 
Som beskrivs i kapitel fyra, utvecklas företag i snabb takt och verksamheter kommer 
antagligen inte vara desamma om exempelvis tio år. Därför kan flexibla hyresavtal komma att 
värderas högre av hyresgäster i framtiden. Enligt Linneman (1998) är den verkliga kostnaden 
av ett långt hyresavtal att hyresgästen i framtiden riskerar att vara fast i en lokallösning som 
inte stödjer deras verksamhet. Detta på grund av de transaktionskostnader som uppstår om 
hyresgästen väljer att omlokalisera verksamheten innan kontraktet löper ut. Han menar att det 
är svårt att beräkna kostnaden av att teckna ett långt hyresavtal eftersom företagets utveckling 
beror på många olika faktorer som alla kan leda till att det nuvarande kontoret inte uppfyller 
framtida krav. Däremot är kostnaden för att teckna ett kort hyresavtal, och att i efterhand 
upptäcka att exempelvis ytterligare kvadratmeter behövs, både hanterbar och överskådlig. För 
hyresgästen är det ofta en rimligare kostnad att teckna ett kort hyresavtal och sedan förlänga 
det jämfört med att teckna ett långt hyresavtal för att efter några år upptäcka att en annan 
lokallösning behövs. Detta blir särskilt tydligt i en nedåtgående marknad när det är svårt och 
icke-lönsamt att hyra ut delar av lokalen i andra hand (Linneman 1998). 

Att hyresgäster har svårt att bedöma sitt framtida lokalbehov och därmed skulle kunna 
efterfråga flexibla hyresavtal i större utsträckning är en bild de flesta respondenter delar. 
Åsikterna går dock isär när det gäller om det finns en tillräckligt hög betalningsvilja för denna 
flexibilitet, se appendix C5. Av de tillfrågade respondenterna är det omkring 30 %, främst 
fastighetskonsulter, som är tveksamma till huruvida betalningsviljan finns. De menar att det 
finns en efterfrågan men att det är få företag som är villiga att betala för att kompensera för 
fastighetsägarens ökade kostnader och risk. Andra respondenter har en annan åsikt och enligt 
dem finns det en tillräckligt hög betalningsvilja hos hyresgäster för flexibilitet, vilket skulle 
kunna visas genom att marknaden för tredjepartslösningar växer. I dessa fall löser dock en 
mellanhand flexibiliteten samtidigt som tredjepartsaktörer tar på sig risken de korta avtalen 
skulle kunna medföra.  
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Eftersom hyresvärden i detta fall tappar kontakten med slutkund menar några respondenter att 
det inte är en lösning som alltid är att föredra. De menar istället att för fastighetsägaren finns 
det en vinning i att kunna etablera en direkt relation med hyresgästen redan i ett tidigt skede. 
Detta för att fastighetsägaren sedan kan vara det naturliga valet för hyresgästen när denne 
expanderar sin verksamhet och hyr större lokaler. Andra respondenter menar att detta är en 
marknad som tredjepartsaktörerna sköter bättre och effektivare än vad fastighetsägarna har 
möjlighet eller kunskap till. Därför menar dessa respondenter att fastighetsägarna bör överlåta 
den typen av verksamhet till dessa aktörer istället för att hantera sådan verksamhet inom den 
egna organisationen.  

6.2 Meny av kontrakt  
Som nämnt i kapitel två upplever ett flertal respondenter att efterfrågan på flexibla hyresavtal 
och dess utformning skiljer sig åt mellan olika företag, främst beroende på branschtillhörighet 
och antal anställda. Genom att erbjuda en meny av kontrakt, istället för en homogen produkt, 
kan olika typer av företags betalningsvilja fångas då de väljer det kontrakt som passar deras 
verksamhet bäst (Hendrikse 2003; Miceli & Sirmans 1999). Det är därför intressant att titta på 
hur betalningsviljan för olika hyresavtal kan fångas genom en meny av kontrakt.  

6.2.1 Nyttofunktion 
För att beskriva de olika kundgruppernas preferenser gällande flexibilitet genom hyresavtal 
kan de teoretiska begreppen nyttofunktion och indifferenskurva användas (Varian 2006). 
Nyttofunktion är den funktion som beskriver hur en konsument värdesätter två olika varor i 
förhållande till varandra och genom olika indifferenskurvor kan detta illustreras (Lipsey & 
Chrystal 2007). I detta fall illustreras hyresgästens nytta av flexibiliteten genom att relatera 
den till hyreskostnaderna, där högre flexibilitet resulterar i en högre hyra, se figur 10. Givet 
hyresgästens budgetrestriktion är dock nyttan densamma i varje punkt på indifferenskurvan, 
hyresgästen är med andra ord indifferent för olika kombinationer av flexibilitet och hyra längs 
kurvan. I figur 10 illustrerar lutningen på indifferenskurvan hur hyresgästen värdesätter 
flexibilitet i förhållande till hyresnivå, företagstyp A är villiga att betala högre hyra för hög 
flexibilitet jämfört med företagstyp B.  
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Däremot, ju lägre flexibiliteten blir desto mer avtar båda företagstypernas betalningsvilja, 
vilket resulterar i att kurvorna skär varandra i en punkt där de båda värderar flexibilitet lika 
mycket. Tillräckligt låga nivåer av flexibilitet innebär att lokalen inte stöttar företagstyp As 
verksamhet, vilket gör att de inte är villiga att hyra lokalen. Notera att både företagstyp A och 
B värdesätter flexibilitet. Enligt ett flertal respondenter finns det dock, som tidigare nämnts, 
företagstyper som inte efterfrågar flexibilitet, för dessa är indifferenskurvorna horisontella. 

6.2.2 Dold karaktär, “self selection” och en meny av kontrakt 
Vakanser leder till kostnader för hyresvärden vilket antingen kan hanteras genom att hitta en 
hyresgäst som vill stanna länge eller kompensera dessa kostnader med högre hyresintäkter 
(Miceli & Sirmans 1999). Att minimera dessa kostnader är en viktig aspekt för hyresvärdar, 
det finns dock ett problem med att hyresgästens karaktär är dold för fastighetsägaren. Den 
dolda karaktären medför att fastighetsägaren har svårt att observera hur länge en hyresgäst 
planerar att stanna eller vilken betalningsvilja denne har för exempelvis flexibilitet. Inom 
kontraktsteorin kallas detta “hidden characteristics” (dold karaktär) i och med att det är svårt 
att veta vilka intentioner personen på andra sidan förhandlingsbordet har (Hendrikse 2003). 
Hyresgästen har i och med det ett övertag i information vilket kan utnyttjas gentemot den 
andre parten vid en hyresförhandling.  

Enligt Hendrikse (2003), Miceli och Sirmans (1999) kan problemet med dolda karaktärer 
lösas bland annat genom att erbjuda en meny av kontrakt. Då kommer, enligt teorin, företagen 
själva välja det kontrakt som passar deras verksamhet bäst och på så vis avslöja 
betalningsviljan för exempelvis flexibilitet (Hendrikse 2003; Miceli & Sirmans 1999). En 
förutsättning för att hyresvärdar ska vara villiga att erbjuda en meny av kontrakt är att de 
finner det lönsamt. (Miceli & Sirmans 1999).  

Företagstyp B 

Företagstyp A 

Hyra 

Hög 
Flexibilitet 

Hög 

Låg 

Figur 10 - Indifferanskurvor för två olika företagstyper (egen illustration baserad på Mandell, 
2016) 
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I figur 11 presenteras ett teoretiskt exempel för hur en meny av flexibla hyresavtal kan 
utformas och hur detta inverkar på betalningsviljan. Figuren visar indifferenskurvorna för 
företagstyperna A och B samt hur en meny av olika kontrakt kan vara en lösning på problemet 
med dolda karaktärer (Mandell 2016). Borträknat hyresnivå och flexibilitet i form av 
avtalslängd är kontrakt ett, två och tre identiska i detta förenklade exempel. 

För att en hyresgäst ska acceptera ett kontrakt måste detta ligga under eller på dess 
indifferenskurva och vidare måste menyn av kontrakt utformas så att olika företagstyper 
separeras. Det vill säga, företagstyperna väljer olika kontrakt och där med avslöjas deras olika 
karaktärer. Genom att de väljer det kontrakt som passar deras verksamhet bäst skapas 
möjlighet för fastighetsägare att fånga betalningsviljan för olika nivåer av flexibilitet och på 
så vis få totalt sett högre hyresintäkter (Hendrikse 2003). 

De tre punkterna i figur 11 representerar olika kontrakt och hur företagstyper enligt teorin 
hanterar dessa presenteras nedan;  

 Kontrakt ett erbjuder en nivå av flexibilitet som båda företagstyperna finner attraktiv, 
däremot är hyran högre för denna flexibilitet än vad både företagstyp A och B är 
beredda att betala. Detta eftersom kontraktet ligger ovanför deras indifferenskurvor. 
Inget av företagstyperna kommer välja kontrakt ett. 

 Kontrakt två är placerat där indifferenskurvorna för företagstyp A och B skär 
varandra, det vill säga de värderar den nivån av flexibilitet lika högt. Både företagstyp 
A och B kan acceptera kontraktet. 

 Kontrakt tre ligger ovanför företagstyp Bs indifferenskurva, vilket innebär att hyran är 
för hög i förhållande till den nytta företagstyp B får av nivån av flexibilitet. Däremot 
ligger kontraktet under indifferenskurvan för företagstyp A, vilket innebär att endast 
företagstyp A är villig att acceptera kontraktet. 

Företagstyp B 

Företagstyp A 

Hyra 

Hög 
Flexibilitet 

Hög 

Låg 
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Figur 11 - Meny av kontrakt (egen illustration baserad på Mandell 2016) 
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För att separera företagstyp A och B och därmed få dem att välja olika hyresavtal måste dock, 
som visas i figur 11, företagstyp A ges en viss hyresrabatt jämfört med den maximala 
betalningsviljan för kontrakt tre (Hendrikse 2003). I annat fall hade företagstyp A varit 
indifferent inför att välja mellan kontrakt två och tre. Som också visas i figur 11 fångas, 
genom att separera grupperna, en totalt sett högre betalningsvilja för de olika hyresavtalen 
jämfört med att enbart erbjuda hyresavtal två. 

I och med att företagstypernas indifferenskurvor inte går att observera och att varje 
hyresförhandling är unik kan det teoretiska ramverk kring en meny av kontrakt som 
presenterats vara svårt att implementera i praktisk användning. Däremot är det relevant att ha 
presenterad teori i bakhuvudet vid utformning av olika hyresavtal och för att kunna 
tillgodogöra sig resonemanget i följande avsnitt i studien. 

6.3 En meny av kontrakt i praktiken 
Borträknat ett fåtal fastighetskonsulter tror en majoritet av respondenterna att, i likhet med de 
ovan presenterade teorierna, en totalt sett högre betalningsvilja för flexibilitet och annan 
service kan fångas genom att erbjuda en meny av kontrakt, se appendix C5. Vidare tror dessa 
respondenter att flexibla hyresavtal kan vara lönsamt att implementera i ett koncept där 
hyresgäster lättare kan identifiera sig med olika avtalstyper. Dock påpekar de att det inte är 
frågan om att erbjuda enbart flexibla avtal, utan att det istället vore en god idé att sträva efter 
en blandning av olika avtalstyper med varierande längd. De tror vidare att det bör vara möjligt 
att realisera genom en meny av kontrakt där olika former av flexibilitet och service erbjuds för 
att på så sätt få olika företagsgrupper att avslöja sina preferenser och för fastighetsägaren att 
fånga betalningsviljan. 

Baserat på Greden och Glicksman (2005), Miceli och Sirmans (1999) samt de svar 
respondenterna gett har tre kontraktstyper identifierats där flexibilitet kan erbjudas i olika 
former; 

 Flexibla och färdiginredda lokaler - Hög nivå av service kombinerat med en kort 
kontraktstid 

 Realoptioner - flexibel lokalutformning och uppsägningsoptioner 
 Avtagande hyra - kontrakt där hyran initialt sätts över marknadsnivån och därefter 

successivt avtar  

Dessa tre kontraktstyper presenteras mer ingående i avsnitt 6.3.1 till 6.3.3. 

6.3.1 Flexibla och färdiginredda lokaler 
Ett sätt att realisera en meny av kontrakt kan vara att skapa ett koncept där en viss del av 
byggnaden vigs till flexibla och färdiginredda lokaler. De övriga kontorslokalerna i en sådan 
byggnad hyrs ut med mer traditionella avtalsvillkor rörande avtalslängd. Detta är ett koncept 
som även en majoritet av respondenterna tror skulle fånga en större betalningsvilja hos vissa 
grupper av hyresgäster. Samtidigt skulle de flexibla lokalerna ge fastighetsägaren möjligheter 
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att i ett tidigt skede etablera en kontakt med hyresgäster. De hyresgäster som sedan 
expanderar verksamheten och efterfrågar större lokaler kan eventuellt omlokalisera till andra 
lokaler inom beståndet. Fastighetsägarna ges därmed en möjlighet att följa med hyresgästen 
under hela bolagets utvecklingsprocess. 

En del av dessa respondenter tror att ett sådant koncept även kan öka attraktiviteten hos andra 
lokaler i fastigheten då hyresgästerna i dessa kan ges möjlighet att hyra flexibla kontor för 
exempelvis ett kortvarigt projekt eller för att möta en plötslig expansion. Dessutom kan 
interaktion mellan företagen i den flexibla delen av byggnaden och övriga hyresgäster 
resultera i kunskapsutbyte (McCann 2013), vilket också påpekas vara en fördel enligt några 
av respondenterna.  
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6.3.2 Realoptioner 
Inom livsmedelsindustrin kan exempelvis realoptionsteori användas för att värdesätta den 
flexibilitet som vissa investeringar i produktionsanläggningar ger (Borg & Buchholz 2006). 
Att som företagsledning tänka i form av realoptioner vid strategiska beslut har många 
fördelar, bland annat att större fokus läggs på vilka möjligheter som finns, istället för vilka 
risker ett projekt är förknippat med (Leslie & Michaels 1997). Som presenterats i kapitel fyra 
förutspås denna inställning hos företagsledningar öka, vilket kan resultera i att efterfrågan och 
betalningsviljan för realoptioner i hyresavtal även de kan komma att öka i framtiden. I tabell 
3, som är en utveckling av tabell 1 i kapitel 2, presenteras en analogi över de termer som 
används inom realoptionsteorin kopplat till konvertering av utrymme och uppsägning eller 
utökning av lokalytan.  

Tabell 3 - Terminologi för realoptioner (egen illustration baserad på Berk & DeMarzo, 2014,Greden & Glicksman, 
2005) 

Terminologi för realoptioner 

Optionsterminologi Analogi vid konvertering av utrymme1 Analogi vid option för uppsägning eller 
utökning av lokalyta 

Underliggande tillgång Värdet av den nya ytan Lokalens värde för hyresgästens verksamhet 

Exercise date (lösendag) Datum då man investerar för att lösa in optionen Datum då optionen förfaller (ofta bestämt till en 
viss tidpunkt) 

Strike price (lösenpris) Renoveringskostnad för att konvertera till ny typ 
av area 

Nuvärdet av nuvarande hyra plus nuvärdet av 
flyttkostnader 

Volatility (Volatilitet) Osäkerhet (standardavvikelse) i värdet av den nya 
ytan 

Osäkerhet hur verksamheten utvecklar sig 

Options value (Optionens 
värde) 

Värdet av att ha en flexibel design Värdet av att kunna avbryta hyresavtalet 

 

Eftersom optionen idag värderas utifrån parametrar som framtida hyresnivåer innebär det att 
värdet på optionen också blir beroende av terminsstrukturen och marknadens förväntningar på 
framtida hyror. Enligt Grenadier (1995) skapar detta problem eftersom optionen och således 
en bedömning av framtida hyror måste bestämmas vid tecknandet av hyresavtalet. 

Flexibla lokaler som realoption 
Greden och Glicksman (2005) presenterar ett mer praktiskt exempel på hur ett binomialträd 
där hyresgästens beslutsfattande beror på hyresutvecklingen kan utformas, figur 12. Deras 
modell grundas i investeringar i lokalens utformning som ger flexibilitet vilket kan ses som 
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realoptioner. Om stora investeringar görs för att göra lokalen anpassningsbar till framtida 
behov möjliggör det för hyresgästen att kunna anpassa denna utan att behöva omlokalisera. 
Optionens värde för hyresgästen är de, förhoppningsvis, lägre investeringar som kan komma 
att krävas i framtiden om en anpassning av lokalen skulle vara nödvändig för att möta 
hyresgästens förändrade behov. Med andra ord är värdet av optionen skillnaden mellan 
nuvärdet av att investera idag och nuvärdet av de eventuella investeringar som kan krävas i 
framtiden för att nå samma resultat. 

Greden och Glicksman (2005) menar vidare att det endast kommer vara rationellt för 
hyresgästen att verkställa optionen om den är en ”in the money”. Det vill säga att lösenpriset, 
nuvärdet av kostnaden för att renovera lokalen till att matcha det nya behovet är lägre än 
nuvärdet av att hyra en annan lokal på marknaden. Nuvärdet av förändringen i produktivitet 
som de olika lokalalternativen ger hyresgästen adderas också till bedömningen om optionen är 
en ”in the money”. Genom att beräkna värdet på optionen kan företagsledningen motivera hur 
stor den initiala investeringen i flexibilitet skall vara.  

  

Osäkerhet i hyreskostnad 

Osäkerhet i timing 

Beslut 

Flexibel 

Ingen flexibilitet 

Dagens 
designval 

Behöver 
yta år t1 

Behöver inte 
yta år t1 

Hög hyra 

Medium hyra 

Låg hyra 

Renovera 

Hyra 

Betalar 
hög hyra 

Betalar 
renoveringskostnad 

Behöver 
yta år t1+1 

Behöver inte 
yta år t1+1 

Figur 12 - Binomialträd för beslutsfattande av val av flexibel/oflexibel design och renovering/hyra, med osäkerheter i 
timing av lokalbehov och hyresnivåer (Greden & Glicksman, 2005). 
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Uppsägningsoption 
Figur 13 visar ett binomialträd baserat på Berk och DeMarzo (2014) där beslutsfattandet beror 
på hur lokalen stöttar företagets verksamhet och hur hyresnivån på kontorsmarknaden 
utvecklats. Som visas i figuren inverkar de tidigare nämnda trenderna, digitalisering och 
demografiska förändringar, på attraktiviteten i en uppsägningsoption kopplat till hyresavtalet. 
Om osäkerheten och volatiliteten för företag ökar kommer värdet av att kunna anpassa 
strategiska beslut öka, och således bör även värdet av optionen öka. Vid lösendagen kan 
lokalen som ett företag hyr antingen vara väl anpassad till verksamheten eller vara mindre väl 
anpassad till densamma. Flexibiliteten i en option ger företaget möjlighet att byta lokal till en 
som passar verksamheten bättre. 

Huruvida optionen i detta fall är ”in the money”, alltså om hyresgästen är intresserad av att 
verkställa den, beror även på om lokalen stöttar deras verksamhet. Därför måste även 
nuvärdet av en eventuell produktivitetsökning adderas till optionens lösenpris. Som ett 
resultat av detta kan det alltså uppstå en situation där summan av nuvärdet av hyrorna på 
marknaden och flyttkostnaderna är högre än nuvärdet av att stanna kvar och fortsätta 
hyresförhållandet, men där ett byte av lokal leder till ett ökat nuvärde i produktivitet för 
företaget och optionen därmed är ”in the money”. 

  

Trender 

Inlösen av 
optionen beror 
av hyresnivå 
och förändring 
i produktivitet 

= Nuvärdet av nuvarande hyra 

= ”Strike price”, nuvärdet av marknadshyra, flyttkostnader, produktivitetsförändring och ev. penalty 

= Löser in optionen 

= Löser inte in optionen 

Figur 13 - Binomialträd för beslutsfattande med uppsägningsoption. (Egen illustration baserad på Berk & 
DeMarzo, 2014) 
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6.3.3 Avtagande hyra 
Något som Miceli och Sirmans (1999) menar är att företag som planerar att stanna en längre 
tid i lokalen kan identifieras genom att erbjuda ett hyresavtal där hyran successivt sänks, se 
figur 14. De påpekar vidare att en modell där hyresgästen initialt lovas framtida hyresrabatter 
leder till att hyresgäster som planerar att stanna en längre tid kan attraheras och därmed kan 
denna grupp hyresgäster separeras från andra. Vissa respondenter tror att denna modell kan ge 
hyresgästen flexibilitet genom att kombinera ett kontrakt med löpande uppsägning och 
sjunkande hyra för att på så sätt få kompensation för de investeringar som görs i lokalen.  

Ett flertal respondenter hävdar att en kontraktsmodell med sjunkande hyresavtal i teorin är 
intressant, men att det i praktiken endast är tillämpbart i ett fåtal fall. Ett sådant fall är i 
marknader med låg hyra där investeringar annars hade varit svåra att genomföra. 
Dessa respondenter menar därför, i motsats till Miceli och Sirmans (1999), att både 
hyresgäster och hyresvärdar oftast föredrar ett kontrakt med stigande hyra och initiala 
hyresrabatter. Detta eftersom hyresgästen vid en omlokalisering ofta drabbas av flyttkostnader 
och att det tar en viss tid innan verksamheten vuxit i de nya lokalerna. Samtidigt som ett 
kontrakt med sjunkande hyra antagligen ökar osäkerheten för fastighetsägaren, eftersom hyran 
sjunker även om marknaden i övrigt utvecklas positivt.  

Marknadshyra 

Hyra  

Tid 

Hyresrabatt 

Figur 14 - Avtagande hyra (Egen illustration) 
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7 Analys 
I detta kapitel analyseras de svar som respondenterna bidragit med och realateras till de 
tidigare presenterade teorierna. Vidare resoneras kring bakomliggande orsaker till 
respondentsvaren och hur dessa kan påverka efterfrågan och utbud av flexibla hyresavtal, för 
att sedan leda fram till en konkret slutsats i nästföljande kapitel. 

Studien visar att dagens marknad med stigande hyror och sjunkande vakanser troligen är en 
av de friktioner som motverkar utbudet av flexibla hyresavtal, och således hämmar 
fastighetsägarnas vilja att erbjuda flexibla kontorslösningar. Det är även intressant att notera 
hur en marknad i form av tredjepartslösningar växt fram för att möta en ökad efterfrågan på 
koncept innehållande flexibla kontorslösningar. Detta skulle kunna tyda på att det både finns 
en efterfrågan och tillräckligt hög betalningsvilja för att driva denna typ av koncept. I så fall 
skulle detta innebära att även fastighetsägarna har möjlighet att skapa lönsamhet i att erbjuda 
flexibla hyresavtal.  

Det är dock möjligt att tredjepartslösningar har ökat i popularitet på grund av de sjunkande 
vakanserna och inte på grund av att efterfrågan på flexibilitet har ökat. Eftersom vakanserna 
är låga kan vissa företag eventuellt vända sig till dessa tredjepartsaktörer om de inte hittar en 
egen lokal. Det är därför tänkbart att en vändning i marknaden kan medföra minskad 
efterfrågan på även dessa typer av kontor. Om detta är fallet skulle det kunna innebära högre 
risker för de fastighetsägare som erbjuder flexibla hyresavtal och med grund i dessa 
osäkerheter kan det vara rationellt för fastighetsbolagen att låta tredjepartsaktörer 
tillhandahålla utbudet även i framtiden. Vidare kan tredjepartsaktörerna delvis vara bättre 
lämpade att hantera flexibla kontorslösningar då detta är deras kärnverksamhet. 

Konsekvenserna av digitalisering och demografiska förändringar leder till osäkerheter vilka är 
svåra att prognostisera. I och med detta är det svårt att bedöma vad hyresgästerna kommer att 
efterfråga i framtiden och därför är det som fastighetsbolag idag inte helt enkelt att vara 
progressiv och ta ut en innovativ riktning för sin verksamhet. Detta kan återspeglas i att ett 
flertal respondenter påpekar att de föredrar att vänta på att någon annan visar att flexibla 
hyresavtal kan göras lönsamma innan de lanserar sådana koncept. Detta kan skapa 
låsningseffekter på marknaden då aktörerna väntar på tillförlitlig data kring flexibla hyresavtal 
samtidigt som det krävs att någon aktör initierar denna typ av koncept för att data ska kunna 
samlas in.  

En anledning till att fastighetsägare resonerar på detta sätt skulle även kunna bero på att den 
traditionella affärsmodellen fungerar bra, särskilt i dagens marknad där fastighetsägare har 
små incitament att utveckla nya produkter och ta på sig ökad risk. Fastigheter är dessutom per 
definition låsta till en specifik plats och nytt utbud når marknaden först efter lång tid. 
Konkurrensen är därför begränsad i bra lägen vilket ytterligare reducerar incitamenten att 
utveckla affärsmodellen.  
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Riskhantering tycks enligt respondenterna vara en knäckfråga när det kommer till att erbjuda 
flexibla hyresavtal. Idag premieras långa hyresavtal i värderingsmodellerna och på frågan om 
detta kan komma att förändras går respondenternas åsikter isär. De skilda uppfattningarna 
kring detta kan dock inte med säkerhet kopplas till vilken roll respondenten har utan kan 
istället bero på respondentens personlighet och tidigare erfarenheter. Personer som är mer 
öppna för förändring kan vara mer öppna för att se möjligheterna med att ta in andra aspekter 
i fastighetsvärdet. Det kan också vara så att vissa respondenter är överdrivet optimistiska och 
har en övertro på hur nya koncept inverkar på fastigheternas värde i framtiden. 

Respondenternas åsikter kring huruvida det är möjligt att diversifiera risken för vakanser 
kopplad till flexibla hyresavtal går isär, vilket delvis kan bero på vilken roll respondenterna 
har och vilket fokus på fastighetsinvesteringar dennes organisation har. Värt att notera är att 
ingen av respondenterna resonerade i banor kring att fastighetsbolagens ägare kan anses vara 
väldiversifierade genom andra investeringar och att risken kopplat till korta hyresavtal således 
inte spelar någon roll för dem. En anledning till att detta resonemang uteblev kan vara 
respondenternas starka fokus på just fastighetsinvesteringar, vilket kan leda till att dessa 
respondenter har ett relativt snävt fokus jämfört med investerare som har ett bredare 
perspektiv. 

Eftersom vissa respondenter ändå är tror att risken kopplad till flexibla hyresavtal kan 
diversifieras är det möjligt att marknadens perception av denna risk kan komma att förändras 
när mer information och data kring flexibla hyresavtal finns tillgänglig. Det kan vara så att 
den upplevda risken kopplat till detta inte handlar om den faktiska risken associerad med 
flexibla hyresavtal, utan snarare den personliga risken av att genomföra projekt som kan 
misslyckas. Det är därför inte helt osannolikt att det låga utbudet av flexibla 
kontraktslösningar beror av en kombination av individer som undviker att initiera till synes 
osäkra projekt och att det i dagens marknad är enkelt att få lokalerna uthyrda.  

Om fastighetsbolaget är börsnoterat kan, som tidigare nämnts, ägarna anses vara 
väldiversifierade och således borde de vara intresserade av alla investeringar bolaget 
genomför som har ett positivt nuvärde. Vidare kan en ökad risk förknippas med högre 
avkastning och därför bör dessa ägare främst titta på nuvärdet av ett koncept innehållande 
flexibla hyresavtal, framför att enbart ta hänsyn till en ökad risk med investeringen. I fallet 
med flexibla hyresavtal är det därför inte säkert att besluten att avstå från att etablera den 
typen av koncept tas i fastighetsbolagens ägares intresse, utan snarare för att minimera risken 
för den egna individen. Noterbart är att kopplat till bolagets kapitalstruktur kan det dock 
finnas legitima anledningar att avstå från investeringar även om de har ett positivt nuvärde. 

Det kan även vara så att den risk aktörerna på marknaden kopplar till dessa flexibla hyresavtal 
kan vara överdriven. Med grund i hyresgästernas riskaversion är det möjligt att vissa 
hyresgäster är villiga att betala för flexibilitet som en form av krisförsäkring, vilket skapar 
förutsättningar för fastighetsägarna att ta ut en premie för flexibiliteten. Detta kombinerat med 
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att hyresgästen i praktiken inte avbryter hyresförhållandet förrän de verkligen är i behov av en 
annan lokal på grund av höga flyttkostnader. Om så är fallet borde fastighetsägarna kunna ta 
betalt för flexibiliteten samtidigt som exempelvis uppsägningsoptioner relativt sällan 
utnyttjas.  

Om fastighetsägaren skapar en portfölj där risken kopplat till varje specifik hyresgäst 
diversifieras, kan en premie tas från hyresgästen för att erbjuda flexibilitet samtidigt som 
fastighetsägaren kan agera riskneutralt. Detta är ett argument för att fastighetsägarna också är 
lämpade att erbjuda flexibla kontraktslösningar i likhet med de tredjepartslösningar som finns 
idag.  

En intressant kontrast kan observeras mellan de friktioner som hindrar utbudet av flexibla 
hyresavtal och respondenternas övervägande positiva inställning till hur en meny av kontrakt 
kan fånga en ökad betalningsvilja för flexibilitet. Denna skillnad skulle kunna bero på att 
flexibla hyresavtal är något progressivt som många önskar associera sig med, och därför ge 
positiv respons kring. Samtidigt är respondenterna involverade i de problem som måste lösas 
innan denna typ av hyresavtal är aktuella i en större skala, och därför ger de svar som belyser 
båda sidor av frågeställningen. Att erbjuda en meny av kontrakt tycks, enligt de svar som 
respondenterna gett, skapa vissa möjligheter för bolag att hantera de svårigheter som de 
flexibla hyresavtalen medför samtidigt som en totalt sett högre betalningsvilja bör kunna 
fångas.  

Att öka konceptualiseringen av olika produkter har inom andra branscher varit ett 
framgångsrikt recept för att få personer och företag att identifiera sig med produkten i fråga. 
Även fastighetsbranschen bör kunna konceptualisera vissa kontorsbyggnader genom en meny 
av kontrakt, där bland annat flexibla lokaler är en del av konceptets helhet. Företag kan då 
antingen utveckla sin egen företagskultur i samspel med den identitet som konceptet skapar 
eller välja koncept utifrån företagskulturen. Det går även att argumentera för att de exempel 
på färdiginredda kontor som finns på marknaden idag borde gå att kombinera med en 
diversifierad portfölj där den generella vakansnivån hålls låg samtidigt som investeringarna 
kan skrivas av över flera avtalsperioder. Beroende på bolagets struktur och hur 
fastighetsportföljen är utformad bör risken med flexibla hyresavtal kunna hanteras genom att 
dessa kombineras med hyresavtal med olika kontraktslängd. Vidare bör hyresgästerna vara av 
varierande storlek och från olika branscher för att diversifiera hyresgästsportföljen. 

De mindre företag, som idag hyr färdiginredda lokaler, kan komma att vänja sig vid den typen 
av standard. Detta kan medföra att dessa hyresgäster efterfrågar liknande lokaler med 
tillhörande service även när de växer, vilket kan leda till att just konceptualiseringen blir allt 
viktigare i framtiden. 

Det är intressant att en stor del av respondenterna menar att uppsägningsoptioner är både 
efterfrågade och vanliga att inkludera i hyresavtal, särskilt vid större uthyrningar, men att det 
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är sällan dessa realiseras. Detta kan vara ett uttryck för att hyresgästerna främst ser 
uppsägningsoptioner som en form av krisförsäkring där de, om företaget går dåligt, har 
möjlighet att ompröva sitt lokaliseringsbeslut och hitta en ny lokal. De höga marknadshyrorna 
som råder på Stockholms kontorsmarknad kan också vara en orsak till att optionerna sällan 
realiseras. Detta eftersom en eventuell byteslokal antagligen har högre hyra än den nuvarande 
hyran och optionen således är ”out of the money”. Om hyresgäster i framtiden uppvärderar 
den flexibilitet som optioner ger, eventuellt till följd av de observerade trenderna, finns det 
framtida möjligheter för fastighetsägare att fånga en del av den betalningsviljan. Samtidigt 
kan, om hyrorna sjunker, dessa optioner i större utsträckning lösas in då de med större 
sannolikhet är ”in the money” jämfört med idag. 

Enligt de tidigare presenterade teorierna har uppsägnings- och förlängningsoptioner samma 
värde i jämvikt. Det är därför intressant att notera att samtidigt som respondenterna är positiva 
till den förstnämnda är de negativt inställda till den sistnämnda. En anledning till att 
respondenterna är negativt inställda till förlängningsoptioner kan naturligtvis bero på den 
svenska lagstiftningen som medför att hyresgäster i praktiken redan har möjlighet att förlänga 
avtalet i och med besittningsskyddet. Det kan också bero på rådande branschkultur där 
fastighetsägare av vana erbjuder uppsägningsoptioner och ser det som fördelaktigt att 
hyresavtalet går till omförhandling istället för att fortlöpa med en redan bestämd hyra. Ett 
annat utfall av den semi-strukturerade intervjustudien hade eventuellt varit möjligt om frågan 
kring förlängningsoptioner ställts till hyresgäster. Det är inte otänkbart att dessa, i dagens 
uppåtgående marknad, hade sett ett värde i att teckna sådana optioner. 

Bland de svar respondenterna gett kan överlag inga generella skillnader mellan 
fastighetsägare och konsulter observeras. Det är endast ett fåtal frågor där åsikterna mellan 
dessa grupper går isär på ett tydligt sätt, se appendix C. Bland annat är det enbart 
fastighetskonsulter som inte är positivt inställda till hur en meny av kontrakt kan 
konceptualiseras och på så sätt fånga betalningsviljan för flexibilitet. Detta kan bero på att 
dessa aktörer inte har intresse att utveckla ett fastighetsbestånd, förutsatt att det inte är en del i 
uppdragsbeskrivningen. Konsulterna kan även arbeta på uppdrag av fastighetsägare vilka inte 
har som affärsmodell att utveckla beståndet så länge denna fungerar bra.  

En annan skillnad mellan respondenterna är att de fastighetskonsulter som arbetar med 
uthyrning tycks vara mer negativt inställda till att inkludera optioner att öka eller minska den 
hyrda arean jämfört med fastighetskonsulter inom hyresgästrådgivning. En anledning till 
denna skillnad kan vara hyresgästrådgivarnas fokus på hyresgästens behov jämfört med de 
som arbetar med uthyrning och därmed måste hantera de svårigheter som dessa optioner 
medför.   
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8 Slutsats 
I detta kapitel besvaras de frågeställningar som presenterats i kapitel ett. Vidare ges förslag 
på hur de resultat som presenteras i rapporten kan tillämpas i praktiken och förslag på vidare 
studier. 

8.1 Svar på frågeställningar 

Finns det en efterfrågan av flexibla hyresavtal bland hyresgäster och hur tillgodoses detta 
av utbudet på marknaden idag?  
Det tycks finnas en efterfrågan på flexibla hyresavtal bland företag i branscher som 
karakteriseras av snabb utveckling oavsett bolagsstorlek. Hur denna efterfrågan tillgodoses 
skiljer sig däremot mellan företagen beroende på antal anställda. Bolag med cirka 1 till 10 
anställda får flexibilitet främst genom tredjepartslösningar och bolag med över cirka 20 
anställda tillgodoses genom optioner och flexibel lokalutformning. Däremot har ett glapp 
mellan utbud och efterfrågan observerats främst för bolag med cirka 10 till 20 anställda. 

Vad hindrar fastighetsägarna att erbjuda flexibla hyresavtal idag? 
Ett flertal faktorer har identifierats som skapar friktion på marknaden och motverkar att 
utbudet av flexibla hyresavtal kan möta efterfrågan idag. Däribland investeringar associerat 
till hyresgästanpassningar och merarbete för förvaltningsorganisationen. Främst handlar det 
dock om att marknaden bedömer att flexibla hyresavtal leder till en ökad risk, vilken 
fastighetsägare i allmänhet inte är villiga att ta på sig då det leder till lägre fastighetsvärden, 
allt annat lika. Det kan dock inte uteslutas att marknadens perception av denna risk är 
överdriven. Om det finns tillförlitliga data som visar vakanser för hyresavtal med kort 
kontraktslängd kan värderingsmodeller anpassas utifrån detta. För att utbudet av flexibla 
hyresavtal ska öka krävs det därför att några aktörer tar ett första steg och visar hur koncept 
med sådana hyresavtal kan utformas och att de går att göra lönsamma.  

Vilka trender i samhället kommer att påverka hur hyresgästernas efterfrågan på flexibla 
lokaler ser ut i framtiden? 
Både digitaliseringen och demografiska förändringar i samhället kommer att inverka på 
hyresgästers efterfrågan av kontorslösningar, men det är dock osäkert hur denna efterfrågan 
kommer uttryckas i framtiden. Det är därför viktigt att som fastighetsägare överväga olika 
alternativ och på så sätt inte låsa sig till en typ av utbud av produkter. 

Hur kan hyresgästers nuvarande och framtida krav på flexibilitet mötas samtidigt som 
fastighetsägarens lönsamhet bibehålls? 
Genom att erbjuda en meny av kontrakt där hyresgästerna väljer mellan olika avtalsformer 
simultant bör en högre betalningsvilja kunna fångas. Samtidigt bör de olika kontraktsformerna 
diversifieras genom att inte nischa konceptet mot specifika branscher utan snarare satsa på en 
bredare målgrupp av hyresgäster.  
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8.2 Förslag till vidare studier 

Värdering av flexibla hyresavtal 
Under studiens gång har ett flertal frågetecken uppkommit kring hur kontraktslängden 
inverkar på ett hyresavtals värde. Det vore därför intressant att undersöka närmare hur 
exempelvis realoptioner kopplat till dessa hyresavtal kan värderas utifrån hyresgästernas 
efterfrågan av flexibilitet. Det finns en stor vetenskaplig litteratur som behandlar värdering av 
hyreskontrakt innehållande optioner och andra svårvärderade avtalsvillkor, utmaningen är att 
förenkla dessa ofta komplexa modeller så att de kan användas i industrin av yrkesverksamma 
utan forskarbakgrund. 

Flexibel kontorsutformning (design), både nyproduktion och omvandling 
Som ett par respondenter påpekat är kontorslokalernas utformning ett hinder för att kunna 
erbjuda flexibla hyresavtal. Det vore därför, utifrån ett arkitektoniskt perspektiv, intressant att 
undersöka hur kontorslokalens planlösning kan designas för att möjliggöra flexibilitet och 
minimera kostnader inför varje ny hyresgäst. Det kan exempelvis vara aspekter som 
lokalisering av toaletter, kök och mötesrum.  

Mäta betalningsvilja för flexibla hyresavtal och service kopplat till detta 
Då fastighetsägare vill ha kompensation för de investeringar de gör i lokaler är hyresgästernas 
betalningsvilja för flexibla lokaler en avgörande faktor. Det vore därför intressant att mäta 
denna betalningsvilja, vilket exempelvis kan genomföras med en enkätundersökning. 

Granska hyresnämnden och den lagstiftning som är kopplat till dagens hyresavtal 
Eftersom ett flertal respondenter pekat på att lagstiftningen och hyresnämnden inte tar 
tillräcklig hänsyn till kontraktslängden i tvistemål om marknadshyra vore det intressant att 
undersöka dessa aspekter närmare.  

Beräkna den faktiska risken associerat till olika kontraktstyper (risk för vakans etc). 
För att fastighetsägarna ska vara intresserade av att erbjuda flexibla hyresavtal i större 
utsträckning kommer det antagligen krävas tillförlitlig data kring hur dessa kontrakt inverkar 
på exempelvis vakansnivån. Därför kan det vara av intresse att mer ingående undersöka denna 
aspekt kopplat till flexibla hyresavtal.   
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Appendix A - Intervjufrågor 

Bakgrund  
Kontorshyresgäster efterfrågar idag flexibilitet i form av finansiella hyreskontrakt, 
funktionella kontorslösningar och flexibel fysisk utformning av lokalen. De två sistnämnda 
kraven kan uppfyllas genom metoder som används idag, exempelvis aktivitetsbaserade 
arbetsplatser. Det är dock mindre vanligt att fastighetsägare erbjuder flexibla kontraktsvillkor 
där den förhyrda kontorsytan kan öka eller minska utifrån verksamhetens behov och 
eventuellt omlokalisera till annan plats. Sådana flexibla hyresvillkor kan exempelvis 
åstadkommas genom optioner att säga upp eller utvidga kontorsyta. Hur önskemålen gällande 
denna flexibilitet genom hyreskontrakt bör mötas från fastighetsägarnas sida är idag sparsamt 
behandlat inom litteraturen. Målet med examensarbetet är därför att utifrån ett 
kontraktsteoretiskt perspektiv ta fram en affärsmodell där hyresgästernas behov av flexibilitet 
tillgodoses samtidigt som fastighetsägarnas vinstintressen hålls i fokus.  

Frågor 
  
Generella trender  

1. Märker ni av en ökad efterfrågan på flexibilitet i utformningen av hyreskontrakt hos 
hyresgäster?  

a. Jämfört med de företag som efterfrågar flexibla hyresavtal idag, tror ni att 
denna potentiella kundgrupp kommer se annorlunda ut i framtiden (med tanke 
på antal anställda och bransch)?  

2. Arbetar ni med att utveckla de kontraktsmodeller som används vid uthyrningar för att 
öka flexibiliteten för hyresgästerna?  

3. Enligt Colliers kan man se en trend att ytan per anställd minskar till följd av nya sätt 
att arbeta, exempelvis aktivitetsbaserade kontor. Har du märkt av denna trend?  

a. Vilka anledningar ser du till detta?  
b. Generellt i branschen eller inom vissa hyresgästkategorier specifikt?  

4. Hur tror du att en minskad yta per anställd kommer påverka fastighetsbranschen 
avseende nyproduktion, vakanser och efterfrågan på flexibilitet?  

Vakanser  
5. Newsec har uppskattat att vakansnivåerna i Stockholm CBD är strax över 2 % (cirka 7 

% i länet). Är denna relativt låga vakansnivå ett hinder för att möta hyresgästers krav 
på flexibilitet?  

6. Om fastighetsägare drabbas av vakanta lokaler och inte hittar rätt hyresgäst som är 
villig att teckna avtal till den hyra fastighetsägaren kräver, avvaktar de då med 
uthyrningen och hoppas på att hitta en hyresgäst med högre betalningsvilja senare eller 
sänker de hyran för att eventuellt kunna få den uthyrd omgående?  



 

7. Vilken inverkan tror du att hyresgästernas ökade krav på flexibilitet kommer ha på 
vakansnivåerna i Stockholm i framtiden?  

8. Skiljer sig fastighetsägarnas attityd till den kontraktslängd och flexibilitet som erbjuds 
under hög- respektive lågkonjunktur?  

9. När den befintliga hyresgästen har sagt upp sitt avtal och en ny är på väg in, ungefär 
hur lång tid står kontorslokaler i bra lägen tomma utan att generera hyresintäkter?  

Risk 
10. Är det generellt låga utbudet av flexibla hyreskontrakt ett resultat av fastighetsägarnas 

strävan efter att minimera risken för vakanser och förlorade intäkter genom att 
premiera längre hyreskontrakt? 

11. Hur tror du den tidsperiod fastighetsägaren planerar äga en fastighet påverkar viljan att 
teckna långa respektive korta hyresavtal?  

12. Även hyresgästen löper risk att drabbas av vakans i den förhyrda ytan. Detta kallas 
dold vakans och innebär att hyresgästens behov av yta har förändrats vilket medför att 
delar av den förhyrda ytan står tom (Englund, Gunnelin, Hendershott, & Söderberg, 
2008). Vilka kopplingar ser du mellan hyreskontraktens längd och riskfördelningen 
mellan hyresgäst och fastighetsägare? 

a. Är det någon av dessa parter du ser ha en fördelaktig position?  
13. I vilka situationer tror du att det är fördelaktigt för fastighetsägare respektive hyresgäst 

att teckna kortare hyresavtal med relativt hög hyra? 
14. Vilka risker samt möjligheter ser ni med att tillåta andrahandsuthyrning av lokaler? 

Affärsmodell för flexibla hyreskontrakt 
15. Inom andra branscher drar man nytta av kundernas varierande betalningsvilja genom 

att erbjuda olika produkter (exempelvis Vasaloppet som utökar sina produkter och 
erbjuder fler alternativ än att endast åka 9 mil under ett specifikt tillfälle). Är detta 
något du tror är applicerbart på fastighetsbranschen, det vill säga en portfölj där 
hyreskontrakt med kortare kontraktslängd eller hyresoptioner kostar mer per 
kvadratmeter jämfört med kontrakt med längre avtalsperiod? 

16. Vilka svårigheter och möjligheter kan du se med att erbjuda flera olika hyreskontrakt 
som ger hyresgästen olika grader av flexibilitet? 

17. Vilka av följande kontraktslängder tror du hyresgäster skulle vara intresserade av att 
teckna avtal på:  

i. 3-mån  
ii. 1 år  

iii. 2 år 
iv.  3 år 

18. Vad tror du fastighetsägaren skulle kräva i hyreskompensation för att kunna erbjuda 
dessa kontraktslängder, exempelvis i form av högre hyra?  



 

19.  Vilka motkrav skulle krävas från hyresgästen för flexiblare kontrakt ur 
fastighetsägarens perspektiv? ex. generella kontorslösningar/ej skräddarsydda kontor 

20. Utifrån behovet av flexibilitet, hur skulle du kategorisera hyresgäster (storlek och 
verksamhet)? 

Kompletterande frågor skickade via mejl 
• Är optioner att förlänga hyresavtal något som efterfrågas och är det vanligt att 

inkludera i hyresavtal idag? 

Enligt litteraturen finns det vissa som argumenterar för att hyresavtal med löpande 
uppsägningstid där hyresnivån initialt är hög för att sedan successivt sjunka mot en viss nivå, 
kan vara ett sätt att attrahera långsiktiga hyresgäster. Tanken är att ett sådant kontrakt trots en 
kort kontraktslängd ändå leder till låg vakansgrad eftersom hyresgästen ges incitament att 
stanna kvar länge i lokalen, även om denne har möjlighet att omlokalisera. På så sätt kan 
fastighetsägaren få kompensation för de investeringar som görs initialt samtidigt som 
hyresgästen ges möjlighet att flytta om verksamheten kräver det. 

• Är detta en kontraktsmodell som används idag? 
• Tror ni att denna kontraktsmodell kan vara ett sätt att erbjuda flexibilitet kombinerat 

med att hyresvärden får kompensation för de investeringar som görs i lokalen? 
• Vilka fördelar respektive nackdelar kan ni se med en sådan modell? 

 



 

Appendix B - Respondenter 
Företag Namn Position Intervjudatum Företagsbeskrivning 

AMF Fastigheter Per Helgesson Marknadsområdeschef 3 april 2017 
Fastighetsägare. Utvecklar och förvaltar kontor 
och handelsplatser i Stockholm och Sundbyberg. 

Atrium Ljungberg Petter Klingofström Uthyrningschef 31 mars 2017 
Fastighetsägare. Äger, utvecklar och förvaltar 
kontors- samt handelsfastigheter i bland annat 
Stockholmsregionen. 

Castellum Christian Bouvier Affärsområdeschef 6 mars 2017 
Fastighetsägare. Utvecklar och förvaltar 
kontor- samt butiksfastigheter. Finns etablerade 
bland annat i Stockholmsregionen. 

CBRE Martina Ridne Associate, Investor Leasing Office 23 mars 2017 
Fastighetskonsult. Verksamma inom bland 
annat uthyrning. 

Colliers Thomas Jalde Manager Corporate Solutions 19 april 2017 
Fastighetskonsult. Verksamma inom bland 
annat hyresgästrådgivning. 

Cushman & Wakefield Johan Zachrisson Head of leasing 10 mars 2017 Fastighetskonsult inom bland annat uthyrning. 

Fabege Charlotta Liljefors Rosell Chef för förvaltning 6 april 2017 
Fastighetsägare. Äger och utvecklar 
kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. 

Fabege Torbjörn Fager Affärsutvecklare 6 april 2017 

Fabege Anna-Lena Carlstedt Affärsutvecklare 6 april 2017 

Hufvudstaden Anne-Li Åldstedt Uthyrningschef 3 april 2017 Fastighetsägare. Äger och förvaltar kontors- 
och butikslokaler i Stockholm och Göteborg. Hufvudstaden Oscar Backteman Förvaltningschef 3 april 2017 

Humlegården David Johansson Fastighetschef 31 mars 2017 
Fastighetsägare. Äger, förvaltar och utvecklar 
kontorsfastigheter i Stockholm. 

JLL Robert Bolmgren Head of Leasing 4 april 2017 
Fastighetskonsult. Tjänster inom bland annat 
uthyrning av kommersiella lokaler. 

Kungsleden Lena Bredberg Uthyrningschef 5 april 2017 Fastighetsägare. Äger, förvaltar och utvecklar 
kontor samt andra kommersiella fastigheter i 
bland annat Stockholm. Kungsleden Stina Arnesson Projektledare, fastighetsutveckling 5 april 2017 



 

Newsec Johan Andersson Head of office, Sweden 1 mars 2017 
Fastighetskonsult. Tjänster inom bland annat 
uthyrning av kommersiella lokaler. 

Niras Ingela Johansson Affärsområdeschef, CRES 10 mars 2017 Fastighetskonsult. Verksamma inom bland 
annat hyresgästrådgivning. Niras Filip Lindmark Fastighetskonsult, CRES 10 mars 2017 

Nordier Cecilia Carlstedt 
Projektledare, uthyrning och 
utveckling 

27 mars 2017 
Fastighetskonsult. Tjänster inom bland annat 
uthyrning av kommersiella lokaler. 

Savills Marcus Levin 
Fastighetskonsult, property 
management 

30 mars 2017 Fastighetskonsult. Tjänster inom bland annat 
uthyrning och förvaltning av kommersiella 
fastigheter. Savills Martin Nordlindh 

Fastighetskonsult, property 
management 

30 mars 2017 

Tenant & Partners Jesper Trotzig Partner hyresgästrådgivning 20 april 2017 
Fastighetskonsult. Tjänster främst inom 
hyresgästrådgivning. Tenant & Partners David Lundqvist 

Fastighetskonsult, 
hyresgästrådgivning 

20 april 2017 

Vasakronan Andrea Holmström Affärsutvecklare 1 mars 2017 Fastighetsägare. Äger och förvaltar kontors- 
och butikslokaler ibland annat Stockholm. Vasakronan Jesper Swedenborg Uthyrningschef 28 mars 2017 

Work Around Andreas Broryd CEO 21 februari 2017 
Fastighetskonsult. Erbjuder marknadsplats för 
uthyrning av mindre kontor, kontorsrum och 
kontorsplatser. 



 

Appendix C- Respondentsvar 
I appendix C1-C5 presenteras resultaten från den semistrukturerade intervjustudien, uppdelat utifrån studiens disposition. Tabellerna visar 
respondenternas inställning till olika påståenden, vilka delvis är baserade på de frågor som presenteras i appendix A men också de svar som 
framkommit under diskussioner med respondenterna.  



 

Appendix C1 

Kapitel 2 2.1  2.2       
FRÅGA Det är låg 

nyproduktion av 
kontorslokaler i 
Stockholm CBD 

Stora investeringar 
gör värdering till en 
viktig aspekt för 
ägarna 

Transaktionskostnader 
(lokalanpassningar etc.) 
är ett av de stora 
hindren för att kunna 
erbjuda flexibla 
hyresavtal 

Högre risk måste 
kompenseras med 
högre hyra för att 
värdet på fastigheten 
ska vara oförändrat 

Högre hyra är en 
viktig aspekt för att 
fastighetsägarna ska 
vara villiga att 
erbjuda flexibla 
hyresavtal 

Svarsfrekvens 21% 84% 79% 53% 58% 
Bekräftande 
(andel av faktiska svar) 100% 94% 100% 90% 100% 
Fastighetsägare 25% 38% 53.3% 60% 45.5% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 50% 38% 33.3% 30% 45.5% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 25% 19% 13.3% 0% 9% 
Tveksamma  
(andel av faktiska svar) 0% 6% 0% 10% 0% 
Fastighetsägare 0% 6% 0% 10% 0% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 0% 0% 0% 0% 0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 0% 0% 0% 0% 0% 
Nekande 
(andel av faktiska svar) 0% 0% 0% 0% 0% 
Fastighetsägare 0% 0% 0% 0% 0% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 0% 0% 0% 0% 0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 0% 0% 0% 0% 0% 

 

  



 

Appendix C2 

Kapitel 3 3.1 3.2 
FRÅGA De höga hyrorna 

per 
kvadratmeter 
kan förklaras 
med att 
företagen har 
effektiviserat sitt 
arbetssätt och 
nyttjar mindre 
yta per anställd 

De låga 
vakansnivåerna 
leder till vissa 
inlåsningseffekter 

Trenden 
pekar mot 
att 5-
åriga 
hyresavtal 
idag är 
standard 
framför 
3-åriga 
avtal 

Besittningsskyddet 
och den svenska 
lagstiftningen 
medför att vi har 
flexibla avtal i 
jämförelse med 
andra delar av 
världen 

Efterfrågan på 
flexibla lösningar 
av 
kontorslokaler 
har ökat de 
senaste åren, 
både vad gäller 
flexibel 
utformning av 
lokalen och 
längden på 
kontrakten 

Storlek på bolag som efterfrågar 
flexibilitet 

Företag med 
färre än tio 
anställda 
söker sig till 
kontorshotell 

Företag 
med fler än 
10 anställda 
ser fördelar 
med att 
hyra egen 
kontorslokal 
då de har 
behov av att 
skapa egen 
identitet 

Antal 
anställda 
spelar 
ingen roll 

Främst 
bolag med 
under cirka 
20 anställda 

Främst 
bolag med 
över cirka 
20 anställda  

Svarsfrekvens 37% 74% 26% 32% 100% 37% 47% 5% 58% 37% 
Bekräftande 
(andel av faktiska svar) 100% 93% 100% 100% 74% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fastighetsägare 28.6% 42.9% 20.0% 0.0% 31.6% 57.1% 22.2% 100.0% 54.5% 28.6% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 28.6% 28.6% 40.0% 50.0% 31.6% 0.0% 77.8% 0.0% 36.4% 57.1% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 42.9% 21.4% 40.0% 50.0% 10.5% 42.9% 0.0% 0.0% 9.1% 14.3% 
Tveksamma  
(andel av faktiska svar) 0% 7% 0% 0% 16% 0% 0% 0% 0% 0% 
Fastighetsägare 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Nekande 
(andel av faktiska svar) 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 
Fastighetsägare 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

  



 

Kapitel 3 3.2 
FRÅGA Viljan att teckna 

flexibla hyresavtal 
och att verkställa 
exempelvis 
uppsägningsoptioner 
påverkas av de 
kostnader som är 
förknippade till en 
eventuell 
omlokalisering av 
kontoret 

Bolag med 
färre än cirka 
20 anställda har 
lättare att 
hantera en 
omlokalisering 
jämfört med 
större bolag 

Företag inom 
traditionella 
branscher, 
exempelvis 
advokatbyråer 
efterfrågar 
inte flexibilitet 

Det är idag 
fastighetsägarens 
marknad i och 
med 
konjunkturläget 

Anpassnings-
optioner i större 
lokaler med 
möjlighet till 
avknoppning är 
något som finns 
på marknaden 
idag 

Uppsägnings-
optioner är 
vanligt att 
inkludera i 
hyresavtal idag 

Förlängnings-
optioner 
erbjuds på 
marknaden 
idag 

Optioner 
att öka 
eller 
minska yta 
är inte så 
vanligt på 
marknaden 
idag 

Andrahands 
uthyrning 
är ett sätt 
för 
hyresgästen 
att uppnå 
flexibilitet 

Svarsfrekvens 58% 63% 42% 100% 26% 74% 37% 42% 74% 
Bekräftande 
(andel av faktiska svar) 100% 100% 100% 100% 80% 93% 0% 63% 86% 
Fastighetsägare 27.3% 41.7% 25.0% 47.4% 40.0% 42.9% 0.0% 37.5% 35.7% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 54.5% 41.7% 50.0% 36.8% 20.0% 28.6% 0.0% 0.0% 35.7% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 18.2% 16.7% 25.0% 15.8% 20.0% 21.4% 0.0% 25.0% 14.3% 
Tveksamma  
(andel av faktiska svar) 0% 0% 0% 0% 20% 7% 0% 13% 7% 
Fastighetsägare 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 12.5% 7.1% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Nekande 
(andel av faktiska svar) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 25% 7% 
Fastighetsägare 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 57.1% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 25.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 7.1% 

  



 

Appendix C3 

Kapitel 4 4.1               
FRÅGA Andelen 

småföretagare 
och konsulter 
kommer att 
öka i framtiden 

Segmentet 
som 
efterfrågar 
små lokaler 
kommer att 
öka i 
framtiden 

Digitaliseringen 
har stor 
inverkan på 
företagen 

En ökad 
efterfrågan på 
flexibla 
hyresavtal 
kan bero på 
svängningar i 
bolagstorlek 

Digitaliseringen 
leder till 
flexiblare 
arbetssätt och 
utsuddade 
gränser  

Mötesplatser 
och andra 
utrymmen för 
sociala 
sammankomster 
får viktigare roll 
i framtiden 

Fastighetsägarna 
kommer behöva 
anpassa sig 
utifrån 
hyresgästernas 
ändrade behov 

Digitaliseringen 
leder till ett 
ökat behov av 
IT-säkerhet 

Svarsfrekvens 37% 47% 42% 58% 53% 58% 53% 26% 
Bekräftande 
(andel av faktiska svar) 100% 78% 100% 91% 90% 100% 90% 100% 
Fastighetsägare 71.4% 55.6% 62.5% 36.4% 50.0% 63.6% 60.0% 40.0% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 14.3% 11.1% 25.0% 45.5% 30.0% 27.3% 30.0% 20.0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 14.3% 11.1% 12.5% 9.1% 10.0% 9.1% 0.0% 40.0% 
Tveksamma  
(andel av faktiska svar) 0% 22% 0% 0% 10% 0% 10% 0% 
Fastighetsägare 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Nekande 
(andel av faktiska svar) 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 
Fastighetsägare 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

  



 

Kapitel 4 4.2 
FRÅGA Demografiska 

förändringar 
leder till ökad 
konkurrens 
om 
arbetskraft i 
framtiden 

Kommande 
generationer 
har andra 
krav på 
arbetsplatsen 
jämfört med 
tidigare 
generationer 

Lokalens 
utformning 
och läge blir i 
framtiden 
viktigare för 
att attrahera 
arbetskraft 

Kommande 
generationer 
kan 
efterfråga 
minde 
flexibla 
arbetsplatser 

Fastighetsbolag 
kan idag ta 
hänsyn till nya 
generationer 
för att få 
försprång på 
marknaden i 
framtiden 

Demografiska 
förändringar kan 
leda till minskad 
kontorsyta per 
anställd i 
framtiden 

Segmentet 
hyresgäster 
som kan 
tänka sig mer 
generella 
lokallösningar 
kommer öka i 
framtiden 

Trenderna leder 
till att 
hyresgästerna 
kommer 
efterfråga mer 
service i 
framtiden 

Svarsfrekvens 16% 26% 58% 32% 32% 37% 53% 53% 
Bekräftande 
(andel av faktiska svar) 100% 100% 100% 83% 67% 71% 70% 90% 
Fastighetsägare 33.3% 40.0% 54.5% 50.0% 33.3% 14.3% 60.0% 50.0% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 33.3% 40.0% 18.2% 16.7% 33.3% 28.6% 0.0% 30.0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 33.3% 20.0% 27.3% 16.7% 0.0% 28.6% 10.0% 10.0% 
Tveksamma  
(andel av faktiska svar) 0% 0% 0% 17% 17% 29% 20% 10% 
Fastighetsägare 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 10.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 14.3% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 10.0% 10.0% 
Nekande 
(andel av faktiska svar) 0% 0% 0% 0% 17% 0% 10% 0% 
Fastighetsägare 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

  



 

Appendix C4 

Kapitel 5 5.1 5.2 
FRÅGA Fastighetsägare 

associerar 
flexibla 
hyresavtal med 
ökad risk för 
vakanser 

En portfölj 
bestående till viss 
del av flexibla 
hyresavtal bör ge 
en god 
diversifiering mot 
den unika risk 
som kan associeras 
med flexibla 
hyresavtal 

Fastighetsägare 
överskattar 
risken med 
flexibla 
hyresavtal 

Fastighetsägare 
kan ta ut en 
premie för att 
erbjuda flexibla 
hyresavtal 

Ökad flexibilitet i 
hyreskontrakten ställer 
högre krav på 
fastighetsägaren och ger 
förvaltningsorganisationen 
mer arbete jämfört med 
att enbart teckna längre 
avtal 

Bland 
hyresgästerna 
finns det en 
betalningsvilja 
för ökad 
service och 
kringtjänster 
kopplat till 
hyresavtalet 

Marknads-
segmentet co-
working och 
kontorshotell 
ökar 

Svarsfrekvens 68% 53% 53% 42% 74% 79% 63% 
Bekräftande 
(andel av faktiska svar) 92% 80% 50% 88% 100% 87% 100% 
Fastighetsägare 46.2% 50.0% 30.0% 75.0% 64.3% 46.7% 41.7% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 38.5% 10.0% 20.0% 12.5% 28.6% 26.7% 41.7% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 7.7% 20.0% 0.0% 0.0% 7.1% 13.3% 16.7% 
Tveksamma  
(andel av faktiska svar) 8% 20% 50% 13% 0% 7% 0% 
Fastighetsägare 7.7% 20.0% 30.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 
Nekande 
(andel av faktiska svar) 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 
Fastighetsägare 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 



 

 

Kapitel 5 5.3         5.4 
FRÅGA Lokalanpassningar, 

vilka leder till stora 
investeringar, är ett 
hinder för att 
erbjuda flexibilitet 

Generella 
lokaler är 
ett krav för 
att kunna 
erbjuda 
flexibla 
hyresavtal 

Generella 
lokallösningar är 
praktiskt 
genomförbart ur ett 
lönsamhetsperspektiv 

Hyresgästerna är 
idag beredda att 
minska på sina 
krav om 
lokalanpassningar 

Hyresgästernas 
efterfrågan på 
flexibilitet 
strider mot 
deras ökade 
krav på 
branding av 
lokalen 

Det finns en koppling 
mellan 
fastighetsbolags 
investeringshorisont 
och viljan att erbjuda 
nya koncept som 
exempelvis flexibla 
hyresavtal 

Hyresnämnden 
och 
hyreslagstiftningen 
är ett hinder för 
att erbjuda 
flexibla hyresavtal 

Svarsfrekvens 68% 58% 42% 63% 47% 89% 58% 
Bekräftande 
(andel av faktiska svar) 100% 100% 88% 25% 89% 100% 100% 
Fastighetsägare 53.8% 45.5% 75.0% 25.0% 22.2% 47.1% 45.5% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 30.8% 45.5% 12.5% 0.0% 33.3% 35.3% 45.5% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 15.4% 9.1% 0.0% 0.0% 33.3% 17.6% 9.1% 
Tveksamma  
(andel av faktiska svar) 0% 0% 0% 25% 11% 0% 0% 
Fastighetsägare 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 11.1% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Nekande 
(andel av faktiska svar) 0% 0% 13% 50% 0% 0% 0% 
Fastighetsägare 0.0% 0.0% 12.5% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 

 



 

Appendix C5 

Kapitel 6 6.1 6.3           
FRÅGA Hyresgäster 

har svårt 
att bedöma 
framtida 
lokalbehov 

Det finns 
tillräckligt 
hög 
betalningsvilja 
för flexibilitet 
bland 
hyresgäster 

I och med att 
fastighetsvärden 
kan tappa kontakt 
med slutkund är 
inte 
tredjepartlösningar 
att föredra för att 
erbjuda flexibla 
hyresavtal 

Avtagande hyra 
är en 
kontraktsmodell 
som används 
idag 

Avtagande hyra 
är en 
kontraktsmodell 
som skulle 
kunna erbjuda 
flexibilitet 

En totalt sett 
högre 
betalningsvilja 
för flexibilitet 
och annan 
service kan 
fångas genom 
en meny av 
kontrakt 

För att fånga 
betalningsviljan 
hos 
hyresgästerna 
går det att viga 
en viss del av en 
byggnad till 
flexibla och 
färdiginredda 
lokaler 

Genom att viga en 
viss del av 
byggnaden till 
flexibla och 
färdiginredda 
lokaler kan även 
attraktiviteten hos 
andra hyresgäster 
i byggnaden öka  

 I ett koncept 
innehållande 
flexibla lokaler 
kan interaktion 
mellan företag i 
den flexibla 
delen och övriga 
hyresgäster 
resultera i 
kunskapsutbyte  

Svarsfrekvens 79% 74% 53% 37% 37% 100% 84% 68% 53% 
Bekräftande 
(andel av faktiska svar) 100% 71% 50% 14% 29% 89% 88% 92% 100% 
Fastighetsägare 46.7% 35.7% 20.0% 0.0% 14.3% 47.4% 50.0% 53.8% 50.0% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 33.3% 28.6% 10.0% 0.0% 0.0% 31.6% 25.0% 23.1% 40.0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 20.0% 7.1% 20.0% 14.3% 14.3% 10.5% 12.5% 15.4% 10.0% 
Tveksamma  
(andel av faktiska svar) 0% 29% 30% 0% 29% 11% 13% 8% 0% 
Fastighetsägare 0.0% 7.1% 10.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 0.0% 14.3% 20.0% 0.0% 14.3% 5.3% 6.3% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 6.3% 7.7% 0.0% 
Nekande 
(andel av faktiska svar) 0% 0% 20% 86% 43% 0% 0% 0% 0% 
Fastighetsägare 0.0% 0.0% 20.0% 57.1% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– uthyrning 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Fastighetskonsult  
– hyresgästrådgivning 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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