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ABSTRACT
The office rental market in Stockholm has flourished in recent years with high rental levels, low
vacancy rates and stable economic growth. More and more companies are looking for offices
in Stockholm city, which has led to tenants being put in a position where there is competition
for the supply of premises, while the demand for more flexibility in the leases has increased.
So far, few property owners in Stockholm have begun to offer more flexible lease agreements
to their tenants, instead third-party actors such as coworking and flexible office companies
have absorbed the market that meets the tenants' demand for flexibility. The current market
that property owners in Stockholm is in with high rents and low vacancies has led to a situation
where they do not have to take the step to adapt the office supply to the tenants' desire for
flexibility, but in line with the progress of digitization, changed working habits and a potential
prospective recession this can change in the future. However, the question of how profitable it
will be to offer more flexible rental options remains for those property owners who choose to
go through the process of adapting the office supply so that flexible leases can grow. The
purpose of this thesis is to examine office tenants’ willingness to pay for flexible lease
agreements concerning contract length, area and service in Stockholm CBD. In order to
capture the willingness to pay, a quantitative survey and a qualitative interview study were
conducted, where tenants with offices in the CBD were respondents in both surveys. The results
of the study show that there is a very large proportion of tenants in Stockholm's primary
business district who are willing to pay a premium of 4% on the market rent in order to benefit
from shared service in the form of reception, conference rooms, changing rooms and bicycle
garage in the property. A large proportion of the tenants were also willing to pay a premium
of 25% on the market rent in order to rent an office in a property where there is also access to
a coworking area and thus the opportunity to rent extra workplaces. The survey also showed
that there was a relatively large willingness to pay for turnkey offices with lease agreements
that run indefinitely and have a short notice period where the premium was 50% on the
market rent. Previous studies show that the demand for flexible lease agreements for office
tenants exists, and the results from this study also indicate that a willingness to pay more than
the market-based rent to get the flexibility exists. For property owners who are willing to offer
more flexible leases, it will be important to diversify the tenant portfolio to minimize the risk
that flexible leases entail. By offering tenants a menu of contracts, a larger mix of rental
agreements can be achieved.
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SAMMANFATTNING
Kontorshyresmarknaden i Stockholm har de senaste åren blomstrat med höga hyresnivåer,
låga vakansgrader och en stabil ekonomisk tillväxt. Allt fler företag söker sig till kontor inne i
Stockholm city vilket har lett till att hyresgästerna befinner sig i en position där det är
konkurrens om utbudet på lokaler samtidigt som efterfrågan på mer flexibilitet i hyresavtalen
har ökat. Hittills har få fastighetsägare i Stockholm börjat erbjuda mer flexibla hyresavtal till
sina hyresgäster, istället har tredjepartsaktörer såsom coworking- och kontorshotellsbolag
absorberat den marknad som möter hyresgästernas efterfrågan på flexibilitet. Den positionen
fastighetsägarna i Stockholm befinner sig i just nu med höga hyror och låga vakanser gör att
de inte behöver ta steget för att anpassa kontorsutbudet till hyresgästernas önskan om
flexibilitet, men i takt med digitaliseringens utveckling, ändrade arbetsvanor och arbetssätt
samt en potentiell annalkandelågkonjunktur kan detta komma att ändras. För de
fastighetsägare som väljer att gå igenom processen för att anpassa lokalutbudet så att flexibla
hyresavtal kan växa fram återstår dock frågan om hur lönsamt det kommer vara att erbjuda
mer flexibla hyresalternativ. Detta arbete syftar till att undersöka betalningsviljan för flexibla
hyresavtal rörande kontraktslängd, yta och service hos kontorshyresgäster i Stockholm CBD.
För att fånga betalningsviljan har en kvantitativ enkätundersökning samt en kvalitativ
intervjustudie genomförts, där hyresgäster med kontor i CBD varit respondenter i båda
undersökningarna. Resultaten från studien visar att det finns en mycket stor andel hyresgäster i
Stockholms primära affärsdistrikt som är villiga att betala ett premietillägg om 4% på
marknadshyran för att få ta del av gemensam service i form av reception, konferensrum,
omklädningsrum och cykelgarage i fastigheten. En stor andel av hyresgästerna är även villiga
att betala ett premietillägg om 25% på marknadshyran för att hyra ett kontor i en fastighet där
det även finns tillgång till coworkingyta och därmed möjlighet att hyra extra arbetsplatser.
Undersökningen visade även att det finns en relativt stor betalningsvilja för nyckelfärdiga
kontor med hyresavtal som löper på obestämd tid och har kort uppsägningstid där
premietillägget var 50% på marknadshyran. Tidigare studier visar att en efterfråga på flexibla
hyresavtal hos kontorshyresgäster finns, och resultaten från den här studien pekar på att det
också finns en vilja att betala mer än marknadsmässig hyra för att få mer flexibilitet i
hyresavtalet. För fastighetsägare som är villiga att erbjuda mer flexibla hyresavtal kommer det
vara viktigt att diversifiera hyresgästportföljen för att minimera den risk som flexibla hyresavtal
medför. Genom att erbjuda hyresgästerna en meny av kontrakt kommer en större mix av
hyresavtal kunna uppnås.
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INTRODUKTION
Kontorshyresmarknaden i Stockholm befinner sig just nu på sin höjdpunkt med historiskt låga
vakansnivåer och rekordhöga hyror i centrala lägen. Att teckna långa hyresavtal med
hyresvärden ses inte längre som en framgång utan hyresgäster efterfrågar istället mer
flexibilitet i sina avtal vilket ställer hyresvärden inför nya utmaningar. Mer flexibilitet i form av
kortare avtal gör det möjligt för hyresgästens organisation att anpassa sig till det aktuella
lokalbehovet då detta kan komma att ändras. Värderingen av både fastigheter och hyror
behöver anpassas för att bemöta denna utveckling, inte bara för att estimera korrekta
fastighetsvärden utan även för att möta konkurrensen i form av tredjepartaktörernas snabba
framväxt och deras möjlighet att erbjuda flexibla hyresavtal.
Tidigare studier har visat att det finns en stark efterfrågan på mer flexibilitet i kommersiella
hyresavtal hos lokalhyresgäster, men studier som visar den faktiska betalningsviljan hos
lokalhyresgäster saknas (Myrehed och Segerström, 2017). Genom bättre förståelse för vad
hyresgästerna efterfrågar och vad de vill ha i sina hyreskontrakt kan relationen mellan
parterna bli bättre. Då det främst är hyresgästerna som driver efterfrågan på flexibilitet är det
av stor betydelse att undersöka inte bara vad de vill ha i avtalen beträffande flexibilitet utan
även vad de faktiskt är beredda att betala för flexibiliteten.
Syftet med denna studie är att undersöka lokalhyresgästens betalningsvilja för flexibla
hyresavtal. Flexibilitetsaspekter som kommer undersökas är tid, area samt servicetillägg och
kringtjänster. Följande frågor kommer att behandlas i arbetet:

•

Vad är kontorshyresgästers betalningsvilja för flexibla hyresavtal?

•

Hur ska traditionella hyresvärdar anpassa sig för att möta efterfrågan på flexibilitet och
konkurrensen med coworking-/kontorshotellsaktörer?
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LITTERATURSTUDIE
Den starka utvecklingen på kontorshyresmarknaden med stigande hyresnivåer och rekordlåga
vakansnivåer har, tillsammans med digitaliseringen, lett till nya krav och strategier på
marknaden. Efterfrågan på flexibilitet diskuteras främst från hyresgästernas perspektiv då det
är denna part som oftast drivit på utvecklingen.
Efterfrågan på den kommersiella hyresmarknaden drivs av antalet potentiella hyresgäster som
söker lokaler. Under 1990-talet minskade efterfrågan på långa avtal men övriga
överenskommelser kvarstod vilket i samband med oroligheterna på den volatila
finansmarknaden gjorde att hyresgäster började ifrågasätta flexibiliteten i sina avtal. (Lizeri et
al., 1998). Den ökade efterfrågan gjorde att hyresvärdarna var tvungna att implementera och
rekonstruera avtalen för att möta hyresgästernas krav, vilket resulterade i en vidsträckt
variation av olika hyresavtal. Kontrakten började innehålla olika klausuler, såsom att
möjliggöra det för hyresgästen att expandera, få kortare hyresperioder och förtida
uppsägningsoptioner. (McCluskey et al., 2016).
Ett företags lokalbehov är inte konstant över tid då organisationen kan ändras, vilket är en
anledning till att oflexibla hyresavtal kan ha en negativ effekt på ett företags framgång.
(Crosby et al., 2006). Ett ideellt hyresavtal ur hyresgästernas perspektiv gör det möjligt att
matcha det aktuella lokalbehovet och smidiggör uppsägnings- och avflyttningsprocessen.
(Crosby et al., 2003; Sanderson and Edwards, 2014).
Flexibilitet i hyresavtal behandlas ofta från hyresgästernas perspektiv och det är till denna
parts fördel att avtalen innehåller tilläggsklausuler för ökad flexibilitet, men ökad flexibilitet
kan även vara fördelaktigt för hyresvärden om klausulerna gäller för bägge parter. Långa
hyreskontrakt hindrar fastighetsägaren från att utveckla och anpassa sina fastigheter till nya
trender och behov. Optioner i hyresavtal används mer frekvent idag än tidigare och är vanligt
förekommande i kommersiella hyresavtal. Optioner för ökad flexibilitet har inte bara blivit allt
vanligare utan har även ökat i värde för hyresgäster vars organisations framtid är mer oviss.
(Geltner, et al., 2014). Vanligt förekommande i hyreskontrakt för att få mer flexibilitet kring
kontraktslängd är break options - förtida uppsägningsklausuler. Det har tidigare studerats hur
sådana optioner för att säga upp avtalet i förtid påverkar relationen mellan hyresgäst och
hyresvärd (Mansfield and Robinson, 2007). Tidigare forskning har visat att många avtal
innehåller sådana klausuler i kombination med olika incitament. (ibid). Dessa klausuler
används sällan av hyresvärden utan brukar vara en ensidigt avtalad rätt att säga upp avtalet i
förtid. Detta, tillsammans med kortare hyresperioder, har resulterat i en förstärkt
förhandlingsposition för hyresgästen. (Hamilton, et.al., 2006). Tack vare låga vakansnivåer
har detta ännu inte fått ett starkt genomslag i Sverige då fastighetsvärden enkelt kan hitta en
annan hyresgäst som inte ställer samma krav, men i händelserna av en lågkonjunktur kan
detta ställa fastighetsägarna inför nya utmaningar för att kunna konkurrera med mer flexibla
aktörer.
Längden på lokalhyresavtal har avtagit under de senaste decennierna och hyresgäster
efterfrågar mer flexibilitet i hyresavtalen för att reducera sin risk vilket har resulterat i en ökad
makt hos hyresgästen. (McAllister, 2001). Hyresvärden kommer, i det fall hyresgästen väljer
att inte förlänga avtalet, ställas inför en rad kostnader för att hitta en ny hyresgäst och
anpassa lokalen till denne för att undvika kostnaden som en vakans skulle innebära. Kortare
hyresavtal ökar självfallet risken för längre vakanta perioder. Forskning har visat att vid
värdering av dessa avtal så är värdet baserat på den förväntade kostnaden av att avtalet sägs
upp, sannolikheten av att detta inträffar samt volatiliteten på hyresnivån. (ibid).
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Simuleringsmetoder har använts för att värdera avtal med uppsägningsklausuler och visat sig
vara starkt beroende av variablernas säkerhet. (Baum, 2003). Estimeringar av hur hyror
påverkas beroende av ändringar i kontrakt - så som implementering av olika optioner - är
inte enkelt. Kvantitativa metoder har utvecklats, såsom optionsvärderingsmetoder, men dessa
har ännu inte fått något genomslag av investerare då olika diskonteringsmetoder fortfarande
används i stor utsträckning. En optionsvärderingsmetod kan visa alla steg i kalkyleringen och
vad olika eller enskilda variabler har för effekter på hyran. (Rowland, 2000).
Utvecklingen på kontorsmarknaden har inte bara lett till ändringar i värderingsprocessen utan
även förändrat förhandlingsprocessen mellan hyresgäst och hyresvärd, något som skulle slå
kraftigare i en lågkonjunktur. (McAllister och Taubert, 1999). Framtiden kommer kräva att
hyresgäster och hyresvärdar analyserar olika drivfaktorer och utvecklar olika
förhandlingsstrategier. (Amédée-Manesme et al. 2017). Fastigheter är ofta värderade baserat
på deras förväntade framtida kassaflöde för en given period för vilken summan därefter
diskonteras med en kalkylerad diskonteringsränta. Då fastighetens intäkter kommer från dess
hyresintäkter har hyresavtalet en signifikant betydelse för värderingen. (Lind & Lundström,
2009).
En studie från 2017 på Stockholms lokalhyresmarknad påvisade en efterfrågan på flexibla
hyresavtal från flera branschkategorier. Efterfrågan visade sig först och främst tillgodoses av
lösningar från tredje part, men förtida uppsägningsklausuler och inflyttningsklara lokaler med
korta kontrakt var också förekommande i hyresavtalen. I studien framgick även att de som
främst drev denna efterfrågan från fastighetsägarna var hyresgäster om ca 10–20 anställda
vilket visades bero på detta segments värde av att skapa en identitet och företagskultur vilket
till stor del utgörs av lokalen verksamheten bedrivs i och ett behov som tredje parts aktörer har
svårt att tillgodose genom lokallösningarna som erbjuds. Studien visade även att anledningen
till det begränsade utbudet av mer flexibla lösningar främst berodde på friktioner på
marknaden som är kopplade till den typen av kontrakt. Dessa är ofta associerade med högre
risk för vakanser samt en signifikant ökad belastning på förvaltningsorganisationen. För att
hantera friktionen föreslogs ett påslag på hyran genom att erbjuda hyresgästen en flexibel
meny av kontrakt. Genom ökade hyresintäkter och en bättre kartläggning och diversifiering av
risk förknippade med dessa kontrakt skulle utbudet av flexibla hyresavtal kunna öka i
framtiden. (Myrehed och Sederström, 2017).
Studier har även gjorts på svenska fastighetsinvesterares syn på flexibla hyresavtal och visat att
de värdesätter en blandning av avtal i ett kontorshus för att effektivt sprida risken i fastighetens
avkastning. Risken som kortare avtal innebär kompenseras av det riskpåslag dessa
uthyrningar ofta medför. (Persson, 2017).
De refererade studierna bidrar till en god förståelse för hur implementeringen av flexibla
hyresavtal kan ske och vad detta kan ha för effekter. Efterfrågan har visat sig vara hög från
hyresgästernas sida och vad som däremot kvarstår att undersöka är vad hyresgästerna är
villiga att betala för när det kommer till mer flexibla lösningar, varför denna studie kommer
fokusera på att ta reda på just det.
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METOD
Arbetet syftar till att undersöka betalningsviljan för flexibla hyresavtal hos kontorshyresgäster närmare bestämt undersöks om hyresgäster är villiga att betala ett marknadsmässigt
hyrespåslag för flexibilitet i hyresavtalet. För att möjliggöra ett resultat som motsvarar
hyresgästernas egna reflektioner kring ämnet så är det lämpligt att använda en metod som
tillgodoser material i både kvantitativ och kvalitativ form. Valet att använda sig av olika
metoder kallas för att tillämpa en blandad forskningsmetod vilket betyder att kvalitativa och
eller kvantitativa metoder kombineras i undersökningen. I denna studie var det första steget
att genomföra en kvantitativ undersökning för att insamla data med hjälp av en
enkätundersökning, vilket sedan följdes av en kvalitativ undersökning där syftet var att
fördjupa sig i resultaten från den kvantitativa undersökningen. Detta upplägg där
användningen av kvantitativa metoder följs av kvalitativa metoder kallas för en sekventiell
förklarande forskningsmetod. (Saunders et al. 2016). Genom att använda sig av både
kvantitativa och kvalitativa metoder skapas en mer nyanserad och komplett bild av
forskningsämnet samtidigt som djupare förståelse för resultaten i undersökningarna uppnås.
(Shah & Corley 2006). Arbetet genomfördes i samarbete med AMF Fastigheter, där företaget
bistod med hjälp inom informationsinsamling och handledning genom arbetets gång.
I den första delen av detta arbete genomfördes en enkätundersökning. För att få konkreta
resultat rörande hyresgästers betalningsvilja krävs någon form av undersökning där svar som
berör just betalningsviljan för flexibla hyresavtal inhämtas direkt från hyresgästerna. Då en
stor mängd data som insamlas med hjälp av en kvantitativ metod kan ge en överblick av
statistiska trender och generella resultat så skapar den första delen i detta arbete - i form av
en enkätundersökning – en bra bas med information inför den kommande kvalitativa
undersökningen. Enkätundersökningen bestod av 10 frågor som skickades ut till
kontorshyresgäster i CBD i Stockholm, där frågorna både bestod av flervalsalternativ som
berör betalningsvilja för olika flexibiliteter i hyresavtal, samt kompletterande kryssfrågor som
bidrar med information rörande bransch, företagsstorlek och antal konsulter hos den
hyresgäst som svarar. Betalningsviljan i enkätundersökningen mätte med hjälp av procentuella
påslag på marknadshyran för de flexibla tilläggen. Tillhandahållandet av hyresgäster i CBD i
Stockholm skedde med hjälp av informationsleverantören Datscha, och för att hyresgästerna
skulle matcha just målgruppen för denna undersökning – det vill säga kommersiella
kontorshyresgäster i CBD – genomfördes lämpliga filtreringar av hyresgästerna. Då
beslutsfattande kring hyresavtal ofta ligger hos anställda på positioner högt upp i
företagsstrukturen så skickades enkäten till antingen verkställande direktör eller finansdirektör
på företaget. Svaren från undersökningen sammanställdes statistiskt, och därefter
genomfördes en kvalitativ undersökning för att fördjupa förståelsen för varför hyresgästerna
svarat som de gjort i enkätundersökningen.
Den kvalitativa undersökningen bestod av fyra djupintervjuer med slumpmässigt utvalda
hyresgäster verksamma inom olika branscher och i olika storlekar, och intervjuerna som hölls
var semistrukturerade för att möjliggöra diskussioner med hyresgästerna samtidigt som
frågorna var någorlunda enhälliga för alla intervjuer. Resultaten från intervjuerna
sammanställs i form av en överskådlig återberättelse av de intervjuades svar, och
avslutningsvis jämförs och analyseras resultaten från de båda undersökningarna. Arbetets
sista del består av slutsatser kring forskningsfrågorna.
För att uppfylla enkätens och intervjuernas syfte krävs en verklighetsrelaterad bild av vad
fastighetsägare är villiga att erbjuda sina hyresgäster i hyresavtalen i termer av flexibilitet,
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samt vad hyresgäster efterfrågar i hyresavtalen i termer av flexibilitet. Av denna anledning
genomfördes en förstudie som grundades i intervjuer som hölls med hyresgästrepresentanter
och uthyrare inom fastighetsbranschen som kan bidra med värdefulla insikter kring detta.
Förstudien resulterade i en meny av olika kontraktsalternativ som sedan användes i
enkätundersökningen och intervjuerna med hyresgästerna. Totalt genomfördes sex intervjuer
med aktörer från fastighetsbranschen i förstudien.

Kritik kring metod
Det finns både fördelar och nackdelar med att genomföra en enkätundersökning. Fördelar är
bland annat att det är ett enkelt och smidigt sätt att samla in mycket data samt att det går att
anpassa frågor som ger väldigt konkreta svar – vilket är positivt i och med att detta arbete
syftar till att undersöka en faktisk betalningsvilja. Nackdelar är att det är låg svarsfrekvens för
enkätundersökningar, samt att sanningshalten och riktigheten i svaren inte går att bekräfta
och att resultaten därmed kan vara missvisande. De största nackdelarna med valet av metod
för detta arbete ligger alltså i svårigheterna med enkätundersökningar, och därför förstärks
förståelsen för resultaten med hjälp av intervjuerna i den kvalitativa undersökningen.

Avgränsningar
Arbetet undersöker betalningsviljan hos kontorshyresgäster i Stockholms affärsdistrikt (CBD),
och mer precist kan detta benämnas som Datschas indelning av både CBD väst och CBD öst i
deras informationssystem för kommersiella fastigheter. Att avgränsa arbetet till att enbart
undersöka betalningsviljan för flexibla hyresavtal hos kontorshyresgäster i Stockholm CBD är
ett val som gjorts av både teoretiska och praktiska anledningar. Först och främst ska
undersökningens arbete motsvara en termins studier, och av denna anledning måste området
som undersöks begränsas för att det ska vara möjligt att genomföra hela studien inom
tidsramen. Valet av det primära affärsdistriktet i Stockholm blev en naturlig följd av att den
tidigare studie som detta arbete bygger vidare på som gjorts av Myrehed och Segerström
(2017) innefattade Stockholmsområdet, samt att hyresmarknaden i Stockholm CBD
tillhandahåller ett omfattande antal hyresgäster och aktörer inom fastighetsbranschen som är
av stor relevans för arbetets syfte. Förorter och andra stadsdelar i Stockholm kommer därför
att uteslutas ur undersökningen, och därmed kan analysen koncentreras till den primära
kontorsmarknaden i Stockholm.
De flesta hyresgästerna i undersökningen har mellan 1-100 anställda, och kan därför
benämnas som små- och medelstora företag (SMEs). I enkätundersökningen har alla
hyresgäster som ägnar sig åt kontorsbaserade verksamheter inom det markerade området
blivit tillfrågade att delta, och ingen hyresgäst som svarar på undersökningen utesluts. Trots
detta är målgruppen för enkätundersökningen företag med 1-100 anställda, och det beror på
att det just finns flest företag av den kontorsstorleken i CBD vilket leder till att resultaten från
dessa respondenter även blir mest representativa för undersökningen.
Slutligen så genomförs undersökningen från ett fastighetsägarperspektiv, d.v.s. resultaten från
detta arbete ska främst ge fastighetsägarna insikter och större förståelse rörande hyresgästers
betalningsvilja för flexibilitet. Det motsatta perspektivet, alltså att ge hyresgäster insikter och
ökad förståelse rörande fastighetsägares arbete att anpassa sig till mer flexibla hyresavtal,
kommer också att beröras i detta arbete. Helheten av rapporten kommer alltså att bidra med
insikter och analyser som är intressanta både ur ett fastighetsägar- och hyresgästperspektiv.
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Figur 1. AA Västra CBD Stockholm och AA Östra CBD Stockholm. (Datscha 2019).
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TEORI
Juridiska förpliktelser
Grundläggande terminologi
Ett kommersiellt hyresavtal är ett kontrakt mellan en fastighetsägare eller hyresvärd och en
hyresgäst som ger hyresgästen rätt att använda en del av fastigheten under en viss tid, i utbyte
mot betalning för detta i form av en hyra. Andra rättigheter och skyldigheter parterna emellan
tecknas ofta också i hyresavtalet, och det är inte ovanligt att de kommersiella hyresavtalen är
komplexa i sitt innehåll och utformning. (Geltner et al. 2013).

Hyresavtal och uppsägning
Hyresavtal kan ingås för bestämd tid eller för obestämd tid. Att ett hyresavtal har ingåtts för
obestämd tid betyder att det inte finns något slutdatum avtalat för hyresförhållandet. Ett
hyresavtal som ingåtts för obestämd tid kan sägas upp tidigast 9 månader i förtid, d.v.s. att
när avtalets sagts upp så upphör hyresförhållandet att gälla tidigast vid det månadsskifte som
inträffar 9 månader efter uppsägningen enligt 12 kap. 4§ JB. Längre uppsägningstid kan
dock förekomma om parterna har kommit överens om det i avtalet. (SFS 1970:994).
För hyresavtal som träffas för bestämd tid gäller olika uppsägningstider beroende på hur lång
hyrestiden är. För hyresavtal med en bestämd hyrestid på 2 veckor eller kortare ska
hyresavtalet sägas upp senast en dag innan hyrestidens utgång, och för hyresavtal med en
bestämd hyrestid på minst 2 veckor eller max 3 månader ska hyresavtalet sägas upp senast
en vecka i förväg. För hyresavtal som har en bestämd hyrestid längre än 3 månader men som
längst 9 månader ska hyresavtalet sägas upp senast 3 månader i förväg, och slutligen ska
hyresavtal vars bestämda hyrestid är längre än 9 månader sägas upp senast 9 månader i
förväg. Ovanstående tidsfrister stadgas i 12 kap. 4§ JB, och även för de avtal som ingås för
bestämd tid kan överenskommelse träffas om längre uppsägningstid – bestämmelserna i
denna paragraf är alltså dispositiva på så sätt att längre uppsägningstid kan gälla enligt
överenskommelse, om kortare uppsägningstid avtalats gäller dock denna enbart för
hyresgästen och inte hyresvärden. (SFS 1970:994).
När uppsägning av hyresavtalet sker från fastighetsägarens sida och hyresgästen inte har
indirekt besittningsskydd så ska hyresvärden alltid säga upp avtalet skriftligt och delge
hyresgästen uppsägningen som ett rekommenderat brev underskrivet av hyresvärden enligt 12
kap. 8§ JB. (SFS 1970:994).

Besittningsskydd
I den svenska lagstiftningen regleras lokalhyresgästens rätt till ersättning vid fall då
hyresförhållandet upphör på hyresvärdens begäran, så kallat indirekt besittningsskydd.
Reglerna kring det indirekta besittningsskyddet för lokalhyresgäster återfinns i 12 kap. 57–
60§§ JB, och i 12 kap. 56§ JB anges de fall där det indirekta besittningsskyddet inte gäller.
Nedan redogörs mer ingående för de lagar som är tillämpliga för denna rapports syfte, och
då i första hand de som skyddar hyresgästen.
Om hyresvärden väljer att säga upp hyresavtalet och vägrar förlängning, alternativt att
förlängning mellan parterna inte kommer till stånd på grund av att hyresgästen inte godtar
hyresvärdens krav för förlängningen – så har hyresgästen rätt till ersättning enligt 12 kap. 57§
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JB. Vidare framgår i 12 kap. 58b§ JB att en sådan ersättning ska utgå med ett belopp som
motsvarar en årshyra för lokalen enligt det uppsagda hyresavtalet, men om hyresgästen på
grund av uppsägningen drabbas av en förlust som inte täcks av den ersättningen ska
hyresvärden även betala en skälig ersättning för den förlusten. För att hyresgästen ska ha rätt
till sådan ersättning som nyss nämnts måste han enligt 12 kap. 58§ JB hänskjuta tvisten till
hyresnämnden för medling inom 2 månader från uppsägningen, och hyresgästen måste även
underrättas om detta i uppsägningen från hyresvärden för att uppsägningen skall vara giltig.
Skulle hyresgästen begära förlängning för avflyttning från lokalen efter uppsägning, och
hyresnämnden anser att anledningen för detta är skälig, får en sådan förlängning ske med
högst 2 år från hyrestidens slut enligt 12 kap. 59§ JB. (SFS 1970:994).
De undantag för hyresgästens indirekta besittningsskydd som regleras i 12 kap. 56§ JB anger
alltså när paragraferna 12 kap. 57–60§§ JB inte är tillämpliga, och när hyresgästen således
inte har rätt till ersättning. Ett sådant undantag inträffar bland annat när uppsägning sker
innan hyresförhållandet varat i längre än 9 månader, samt i sådant fall då uppsägning sker
på grund av att hyresrätten är förverkad. (SFS 1970:994).
Utöver de nyss nämnda undantagen för hyresgästens indirekta besittningsskydd gäller även
att ersättning inte ska utgå till hyresgästen om besittningsskyddet är brutet. De
besittningsskyddsbrytande grunderna återges i 12 kap. 57§ JB. Enligt den första punkten får
hyresgästen inte ha åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att det är skäligt att hyresvärden
säger upp hyresavtalet, och enligt andra punkten gäller inte besittningsskyddet om huset ska
rivas och hyresvärden har anvisat hyresgästen en annan godtagbar lokal. Enligt tredje
punkten gäller samma regler för ombyggnation som för rivning av byggnaden, d.v.s. att
skyddet inte gäller då hyresgästen anvisats en annan godtagbar lokal på grund av
olägenheter för genomförande av ombyggnation. I fjärde punkten stadgas att
besittningsskyddet också är brutet om hyresvärden i annat fall har befogad anledning att säga
upp hyresavtalet, och den femte punkten reglerar fall då hyresvärden krävt skäliga hyresvillkor
för förlängning av hyresavtalet vilket leder till att det indirekta besittningsskyddet då inte gäller
av den anledningen. (SFS 1970:994).
Det indirekta besittningsskyddet kan också avtalas bort enligt 12 kap. 56§ JB om den
överenskommelsen godkänts av hyresnämnden. (SFS 1970:994).

Hyrestid och förlängning
Den svenska lokalhyresmarknaden ses ofta som mer flexibel än i andra länder. Den
genomsnittliga kontraktstiden för kontor är fem år och har kommit att bli standard i många
hyresavtal. I övriga Europa sträcker sig kontraktstiden ofta på mycket längre perioder. I det fall
avtalet inte sägs upp under uppsägningstiden förlängs hyrestiden med ytterligare en period,
ofta samma som den först avtalade, det vill säga vanligtvis fem år. (Lind och Lundström,
2009).

Ändring av villkor
När parterna i ett hyresavtal kommer överens om ändrade villkor så innebär detta i vissa fall
att själva hyresobjektet ändras, vilket då också medför att ett nytt hyresavtal måste tecknas. Vid
villkorsändringar sägs alltså alltid det nuvarande hyresavtalet upp, och förlängningen tecknas
med ett nytt avtal innehållandes de nya villkoren. (SFS 1970:994).
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Förtida uppsägningsklausuler
Vanligt förekommande för ökad flexibilitet kring tid och yta i kommersiella hyresavtal är
förtida uppsägningsklausuler - en option för att säga upp avtalet i förtid - ofta kallade break
options. Dessa klausuler möjliggör för hyresgästen att säga upp avtalet i förtid, till ett visst
datum. Detta datum är förutbestämt i avtalet och inträffar ofta efter att halva hyrestiden gått,
ett avtal på fem år brukar ha en uppsägningsoption efter tre år. Denna option innebär att
hyresgästen kan säga upp avtalet för avflytt i förtid eller ändra lokalarean i det fall detta är
möjligt. Optionen är oftast associerad med en avgift vid nyttjande som innebär att i det fall
hyresgästen väljer att nyttja optionen kommer företaget vara skyldiga att ersätta hyresvärden
med en straffavgift som är förutbestämd i hyresavtalet. (Mansfield and Robinson, 2007).

Den kommersiella fastighetsmarknaden
Kort om marknadens utveckling
I Sverige finns det två typer av hyresgäster; bostadshyresgäster och kommersiella hyresgäster.
Den kommersiella fastighetsmarknaden är den som tillgodoser utbudet av kontorslokaler,
industrilokaler, butikslokaler och övriga lokaler som inte avser bostäder. Fram till finans- och
fastighetskrisen i början av 1990-talet var det vanligt att de svenska företagen byggde och
förvaltade sina egna fastigheter för verksamheten, både inom industrin och den offentliga
sektorn. Denna typ av fastighetsföretagande medförde att varken utbud eller efterfrågan för
serviceanpassade lokaler var speciellt stor, men i takt med att både ekonomin och
fastighetsmarknaden stabiliserades efter krisen förändrades också bilden på den
kommersiella marknadens verksamhet hos aktörerna. Tidigare ansågs fastighetsbranschen
vara statisk och teknikorienterad, men förändrades till att bli en bransch som tvingades tänka
mer på serviceanpassning när konkurrensen mellan fastighetsägarna blev ett faktum. De
fastighetsägare som tidigare hade byggt och förvaltat sina egna fastigheter mötte vid slutet av
1980-talet en ny typ av fastighetsägare – fastighetsbolag som ägde och/eller förvaltade ett
stort antal fastigheter och som var väl organiserade med tydliga affärsidéer. Ungefär
samtidigt skedde en förändring som hade stor inverkan på fastighetsbolagens möjlighet att
finansiera sina fastighetsköp, genom avregleringen av bankernas utlåningstak. Detta ledde till
att bankerna lånade ut avsevärt mycket större belopp, och fastighetspriserna i Stockholm steg
2,5 gånger snabbare än hyrorna. När krisen sedan väl kom år 1990 var bankernas räntor så
höga och fastigheterna så högt belånade att de flesta fastighetsbolag inte klarade av att
betala för sina lån, och därmed tvingades gå i konkurs. De flesta banker tvingades då i sin tur
att ta in fastigheterna – vilka de hade säkerhet i – och placerade dessa i separata bolag som
de sedan sålde. Dessa nystartade bolag strukturerade sig sedan efter både geografiskt läge
och fastighetstyp vilket ledde till att en ny fastighetsmarknad hade fötts i Stockholm. Några av
dessa bolag är välkända namn på den svenska fastighetsmarknaden, bland annat
Kungsleden och Castellum. (Fastighetsekonomi och fastighetsrätt 2015).

Den kommersiella fastighetsmarknadens funktion
Inom fastighetsekonomi finns en känd modell som kallas för 4Q-modellen, vilket är en modell
innehållandes fyra olika kvadranter som tillsammans länkar ihop fastighetsmarknaden och
byggmarknaden. Modellen presenteras i figurformat nedan:
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Figur 2: 4Q-modellen (diPasquale & Wheaton 1992).
Modellen visar samspelet mellan efterfrågan på fastighetsmarknaden och bygg- och
kapitalmarknaden. Den övre högra kvadranten motsvarar hyresmarknaden, i syftet för denna
rapport motsvarar den närmare bestämt kontorshyresmarknaden. Utbudet är statiskt på kort
sikt, och efterfrågan är en funktion av hyran och de rådande ekonomiska förhållandena. Där
utbudet möter efterfrågan är marknaden i jämvikt, och från den punkten dras sedan en rät
linje till modellens övre vänstra kvadrant som motsvarar kapitalmarknaden, alltså marknaden
där kommersiella fastigheter köps och säljs. I den kvadranten motsvarar linjen som utgår från
origo investerarnas efterfrågan på direktavkastning, d.v.s. hyran (driftnetto) i relation till
fastighetens pris. Där den horisontella linjen från den övre högra kvadranten korsar linjen
som motsvarar efterfrågan på direktavkastningen dras sedan en vertikal linje rakt ned till
kvadrantens horisontella axel (pris) för att värdet på fastigheten ska kunna fastställas. Denna
vertikala linje fortsätter sedan rakt ner i den nedre vänstra kvadranten som motsvarar
marknaden för nyproduktion. Kurvan i denna kvadrant motsvarar konstruktionskostnaden för
nya fastigheter, och kostnaderna antas här öka ju högre byggnadsaktivitet det är på
marknaden – vilket förklarar kurvans riktning. Där konstruktionskostnaderna möter priset på
fastigheter (den vertikala linjen som dras ned från kvadranten ovanför) är marknaden i
jämvikt, och detta innebär att nyproduktionen ökar om priserna på fastigheterna ökar, och
tvärtom även sjunker om fastighetspriserna sjunker. Konstruktionsnivån i den tredje
kvadranten påverkar sedan i sin tur det totala utbudet av kontorslokaler som den nedre högra
kvadranten motsvarar, vilken sedan binds ihop med kontorshyresmarknaden i den första
kvadranten. Det totala utbudet av kontorslokaler är tänkt att motsvara det existerande utbudet
plus nykonstruktion minus rivningar, och detta utbud likställs med fastighetsbeståndet som
kommer att bestå för alltid givet samma konstruktionsnivå och rivningsnivå i framtiden –
varför en vertikal linje också kan dras från den kvadranten upp till kontorshyresmarknaden
och därmed motsvarar ett statiskt utbud av kontorslokaler. (diPasquale & Wheaton 1992).
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På detta sätt kan man säga att effekterna från de olika marknaderna hänger ihop, och detta
innebär att förändringar i kontorshyror, givet ett visst utbud på kontorslokaler, kommer att
skapa kedjereaktioner som först påverkar fastighetspriserna, och därefter nyproduktionen av
fastigheter, som till sist påverkar det totala utbudet av kontorslokaler. Nedan visas en figur
som illustrerar en sådan kedjereaktion där en ökad efterfrågan på kontorslokaler höjer
hyrorna.

Figur 3: 4Q-modellen vid ökad efterfrågan på kontorslokaler (diPasquale & Wheaton 1992).
Teorin om jämviktskvantiteten för nyproduktion går också att länka samman med modellen
om Tobin´s Q, där Tobin’s Q är en kvot mellan priset på en befintlig fastighet och
produktionskostnaden för en ny fastighet. Om Tobin’s Q är större än 1 är det enligt teorin
lönsamt att bygga nytt medan det inte bör vara lönsamt att bygga nytt om Tobin’s Q är lägre
än 1. (Lind 2015).
Tobin’s Q = (Pris på befintlig fastighet) / (Produktionskostnad för ny fastighet)

Marknadshyra
Det finns flera olika definitioner av begreppet marknadshyra, och det är inte minst ett hett
ämne för svensk bostadspolitik där frågan om införande av marknadshyra för bostäder nu är
uppe för diskussion. För att belysa vad begreppet marknadshyra innebär – både i termer av
kommersiella lokaler och bostäder - så citeras nedan den definitionen som tagits fram av
RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) och som därmed även figurerar som en global
standarddefinition.
”The estimated amount for which an interest in real property should be leased on the valuation
date between a willing lessor and willing lessee on appropriate lease terms in an arm’s length
transaction, after proper marketing and where the parties had each acted knowledgeably,
prudently and without compulsion.” (RICS 2017).
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RICS definition av marknadshyra kan alltså tolkas som en hyra som bestäms av utbudet och
efterfrågan på en fri marknad där både hyresvärden och hyresgästen agerat ärligt och utan
tvång och tillsammans kommit överens om rimliga hyresvillkor. Precis som för andra, mer
vardagliga varor som säljs på öppna marknader kan denna definition kännas självklar, men
för att vara helt säker på vad marknadshyra faktiskt innebär måste också den svenska
hyreslagstiftningen tas hänsyn till.
Marknadshyra definieras i lagen enligt 12 kap. 57a§ JB som den hyra som lokalen kan antas
betinga på öppna marknaden, och denna hyra ska i första hand bestämmas genom
jämförelser med existerande hyror för liknande lokaler på samma ort. (SFS 1970:994). En
hyra som överstiger den för liknande lokaler på marknaden ska alltså inte anses som skälig
och utgör därmed en besittningsskyddsbrytande grund som nämnts tidigare i rapporten, och
därför kan man säga att reglerna om marknadshyra och det indirekta besittningsskyddet för
lokaler måste samspela med varandra. Hyresvärden har inte rätt att kräva vilken hyra som
helst utan den måste vara marknadsmässig, och prövning av hyran kan ske om någon av
parterna begär det genom medling i hyresnämnden. (Arontaus 2017).
Marknadshyran för kontorslokaler i Sverige är alltså i många avseenden väldigt liberal, och
lämnar utrymme för förhandling mellan parterna i ett hyresavtal. Men, det indirekta
besittningsskyddet för lokalhyresgäster får inte bortses från eftersom en hyra som är högre än
den som betingas på den lokala marknaden anses som oskälig och faktiskt kan leda till att
avtalet sägs upp och hyresgästen har rätt till ersättning från hyresvärden.

Kontorshyresmarknaden i Stockholm
De senaste åren har medfört en stark tillväxt för den kommersiella fastighetsmarknaden i
Stockholm. Låga räntor har lett till att finansieringskostnaderna vid fastighetsköp har sjunkit,
och höga transaktionsvolymer har också lett till höga priser. Enkelt uttryckt har det varit goda
ekonomiska förutsättningar för att göra fastighetsaffärer i Stockholm, och detta har inte bara
lett till en ökad mängd transaktioner utan hyrorna har även stigit och vakanserna har minskat.
(Sveriges riksbank 2017). I dagsläget är hela 345 000 kvadratmeter nya kontorsutrymmen
under konstruktion i Stockholm, och förväntas vara färdigt under de kommande tre åren. Det
stora tillägget till utbudssidan beror på en fortsatt stark tillväxt på efterfrågan på
kontorslokaler i Stockholm, och det är främst innerstaden och CBD som stått för den största
prisutvecklingen där hyresnivåer på 7300 kr/kvm noterades under hösten 2018, men där
betydligt dyrare avtal än så – på cirka 8500 kr/kvm - även kommit till stånd. (JLL 2018).
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Figur 4. Figuren visar Stockholm CBD. Källa: Newsec via Datscha, 2019.
Nedan visas en graf över hyresutvecklingen för kontorslokaler i Stockholm CBD och anges i
SEK/kvm/år. Hyresförväntningarna på Stockholms kontorsmarknad har varit oförändrade
jämfört med föregående kvartal, Q4 2018, enligt SEPREFs rapport där 50% av de svarande
tror på en stigande hyresnivå i Stockholm CBD för framtiden, och 44% tror på en oförändrad
hyresnivå. (SEPREF, 2019)

Figur 5. Hyresutvecklingen på kontorslokaler i Stockholm CBD. (SEPREF, The Swedish Property
Research Forum, 2019).
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Grafen i figur 5 visar en stark tillväxt på kontorshyrorna i Stockholm de senaste åren. Jämfört
med Göteborg och Malmö så har kontorshyrorna i Stockholm inte visat tendenser för en
negativ utveckling eller avmattning, utan har under flera år istället haft en positiv utveckling
med både högre marknadshyra och lägre vakansgrad. (CBRE Research 2017).
Enligt en mätning gjord under hösten 2018 av JLL låg vakansgraden i CBD på 2%, medan
den i hela innerstaden i Stockholm låg på 3,9%, vilket kan jämföras med siffror på 2,6%
respektive 5,4% under 2017. (JLL 2018).
Vakanser i termer av kommersiella lokaler motsvarar den ytan som inte är uthyrd, och detta
betyder alltså att det finns cirka 2% lediga lokaler i Stockholms centrala affärsdistrikt – en siffra
som kan jämföras med grannländerna Norges 4% vakansgrad och Danmarks 5,8%
vakansgrad i ländernas respektive huvudstäders affärsdistrikt. Efterfrågan på kontorslokaler i
Stockholm har alltså tilltagit, och enligt prognoser för framtiden så kommer staden fortsatt att
ligga i toppen av de europeiska städernas hyresutveckling. (JLL 2018). En perfekt balans på
den kommersiella hyresmarknaden är omöjlig att uppnå då vakansen mellan två hyresgäster
är oundviklig. Elasticiteten på utbud och efterfrågan på marknaden vid svängningar i
ekonomin är vad den naturliga vakansen bestäms av. (Sanderson et al. 2006). På en väl
fungerande marknad bör vakansgraden ligga på omkring tre till fem procent och utgörs av
den tid lokalen står tom i väntan på en ny hyresgäst. (Lundström, 2008). Vakanser resulterar i
att hyresintäkter går förlorade vilket har direkt negativ påverkan på fastighetsbolagets
lönsamhet på grund av det lägre driftnettot, och detta har i sin tur en negativ påverkan på
fastighetens värde. (Lundström, 2008).

Nya trender
Runtom i världen såväl som i Stockholm har nya trender vuxit fram på marknaden för
kontorslokaler och de traditionella hyreskontrakten som sträcker sig över längre perioder har
börjat få konkurrens. Nya koncept som coworking och kontorshotell blir allt mer bekanta
bland såväl marknadens aktörer som bland hyresgästerna, och för att förstå varför flexibilitet
inom hyresavtal efterfrågas allt mer behöver dessa nya trender beskrivas och framför allt
behöver en förklaring ges till varför de uppstått.
Coworking
Coworking har föga förvånande sitt ursprung i Silicon Valley i San Fransisco, USA, det
entreprenörstäta teknik- och IT-centrumet som står för innovation och högteknologiska idéer. I
början av 2000-talet fanns ett behov hos småföretagare och entreprenörer att hitta nya
kontorslokaler i de större städerna, då det saknades ett mellanting till de ”traditionella”
avgränsade företagskontoren och frilansarnas vanliga arbetsplats – hemmet. Mellan dessa två
typer av arbetsplatser växte då coworking fram, vilket i sin enklaste form kan beskrivas som ett
kontor där man arbetar individuellt i en arbetsmiljö som delas med andra. Idén bakom
coworkingytor grundar sig inte bara i att frilansare, egenföretagare och småföretagare ska
kunna hyra in sig på kontorsplatser som inte är för stora eller som inte bara är begränsade till
hemmet, utan även i att det ska kunna skapas en gemenskap på den här arbetsplatsen. Ofta
delar de som hyr coworkingytor samma värderingar, och finessen med detta koncept är att de
som arbetar ska få ut mer än bara en arbetsplats – med de rätta människorna kan även nytta
dras av de synergieffekter som skapas i en öppen och innovativ arbetsmiljö. (Gandini 2015).
Utöver en social arbetsmiljö kan man som hyresgäst i ett coworkingkontor nätverka med de
andra hyresgästerna. Tillfälliga samarbeten och utbyten av kunskap är inte ovanligt hos
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coworkinghyresgäster, och själva nätverkandet och känslan av samhörighet är något som
utmärks med coworkingkonceptet. (Moriset 2013).
Hur väl man interagerar med de andra coworkinghyresgästerna och hur öppen arbetsmiljön
är beror mycket på hyresvärden, och i takt med att coworking blir mer vanligt världen över så
har även olika profileringar inom denna bransch skapats. Numera erbjuds ofta specifika
coworkingytor för olika yrkesgrupper, exempelvis för musiker eller skribenter, så att man som
hyresgäst ska kunna erbjudas en plats i en gemenskap där alla jobbar inom samma
yrkeskategori för att maximera utbytet av information och nätverkande. Eftersom de kulturella
värdena är så pass viktiga när det kommer till coworking är det också av stor vikt att
hyresvärden gör ”sin del” för att skapa en miljö som både är trivsam att arbeta i, men som
också erbjuder en arbetskultur där hyresgästerna kan känna att de är del av en gemenskap.
Det senare kan exempelvis åstadkommas genom att hyresvärden anordnar sociala
tillställningar som ”after work”, möjlighet till gruppaktiviteter och samarbeten samt möjliggör
tillfällen för hyresgästerna att få inflytande över hur själva arbetsmiljön bör utformas. (Gandini
2015).
Något annat som särskiljer hyreskontrakt inom coworking med andra traditionella
hyreskontrakt är att flexibiliteten i hyrestiden är stor. Här sträcker sig inte hyrestiderna i
huvudsak över år eller månader, utan det handlar snarare om dagar, veckor eller enstaka
månader. När en hyresgäst flyttar in hos en coworkingaktör tecknas inte ett vanligt hyresavtal,
utan istället köper hyresgästen ett medlemskap hos coworkingaktören. Det går självklart för
hyresgästen att teckna längre hyresperioder också, men då försvinner plötsligt flexibiliteten
som är det som utmärker coworkingkontor och hyresgästen skulle då i princip lika gärna
kunna teckna ett traditionellt hyresavtal. Det är alltså de korta hyrestiderna och det sociala
nätverket som har gjort coworkingytor så framgångsrikt, och sedan den senaste finanskrisen
har antalet coworkingytor i Stockholm ökat. (Moriset 2013).
Kontorshotell
Konceptet kontorshotell är lätt att förväxla med coworking, och de två hyresvarianterna är
väldigt lika i sin genre men skiljer sig ändå smått från varandra. Coworking var ett fenomen
som uppstod 2005, och grundarna till det första kontorshotellet drev allra först en
framgångsrik coworkingverksamhet i New York. År 2010 startades kontorshotellet WeWork i
New York, och affärsidén bakom WeWork marknadsförs kort sammanfattat som ’delade
arbetsplatser’. (WeWork 2019). Vid en första bedömning är det lätt att tro att coworking och
kontorshotell är samma koncept, och det stämmer delvis eftersom de båda kontorsytorna
sticker ut i form av flexibiliteten med korta hyresavtal. Däremot är nischen på kontorshotell
annorlunda från den som coworking arbetar efter, och där avslöjar de båda konceptens
namn en hel del om skillnaderna. Kontorshotell erbjuder förvisso också möjligheten för
hyresgästerna att interagera med varandra och att nätverka tillsammans, men huvudprincipen
bakom konceptet är just att det i hyresavtalet ska ingå sådana faciliteter som ett hotell
vanligtvis erbjuder. (Abrahmsén & Westerberg 2018). WeWork erbjuder exempelvis en hel del
faciliteter utöver själva kontorsplatsen, och där ingår reception, sjukförsäkring, kaffe, internet,
skrivare, förvaring, posthantering med mera. Det är alltså garanterat att kontorsplatserna på
WeWork ska motsvara kundens förväntningar, och framför allt motsvara det som kan
förväntas av en traditionell kontorsplats. (WeWork 2019).
Inom kontorshotell fokuserar bolaget som driver verksamheten alltså på själva uthyrningen av
kontorsplatser samt de faciliteter och servicetjänster som kopplas direkt till företagande, kontor
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och traditionell hotellverksamhet, och skapandet av en arbetskultur och gemenskap mellan
hyresgästerna kommer i andra hand. (Kontorshotellen 2019).
Andra varianter
Utöver coworking och kontorshotell så finns även andra varianter för uthyrning av kontor som
är mer flexibla än den traditionella uthyrningen av kontorslokaler. Jämfört med de två
förstnämnda skiljer sig dock andra former av flexibla kontorslokaler tydligt, och de flesta
andra alternativ går inte heller att definiera som enbart kontorslokaler, utan koncepten är ofta
mer avancerade och nischade än ren kontorsuthyrning. Ett exempel är inkubatorer, vilket är
organisationer som bidrar till utvecklingen och tillväxten hos nystartade företag. Inkubatorer är
alltså delade kontorsytor för entreprenörer och nystartade företag, men det är utöver detta
även en verksamhet där dessa nystartade företag får professionell vägledning, stödtjänster
och möjligheten att nätverka. I den aspekten är inkubatorer alltså ett helhetskoncept som är
helt inriktat mot nystartade företag, och kan därför inte jämföras med coworking och
kontorshotell vars verksamhet är uthyrning av kontorslokaler till kontorshyresgäster. (Ames &
Lundkvist 2015). Ett annat exempel på flexibilitet i kontorshyresavtal med fokus mot
entreprenörer är acceleratorer, vilket liknar inkubatorer i aspekten att nystartade företag får
möjlighet att ta del av både en kontorsplats och få vägledning i entreprenörskap, men som
mer liknar ett intensivt program där hyresgästen (entreprenören) bland annat måste ansöka
om att delta i acceleratorn. (Cohen & Hochberg 2014). Gemensamt för de båda sistnämnda
kontorstyperna är att de riktar sig mot entreprenörer och driver en verksamhet som går att
särskilja från den mer rena kontorslokalsuthyrningen.
Sammanfattning
För att summera de olika typerna av kontorshyresavtal som präglar marknaden presenteras
nedan en figur som visar den ungefärliga fördelningen av kontorsavtal idag, med avseende
på flexibilitet. Efter det presenteras även en figur som visar de största aktörerna inom
coworking och kontorshotell i Stockholm idag.

Figur 6. Fördelning av olika typer av flexibla hyresavtal på den europeiska marknaden. (JLL
2018).
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I diagrammet motsvarar den ljusgrå delen, ”Serviced office”, den traditionella
kontorslokalsmodellen där fastighetsägaren hyr ut kontor till större företag eller
organisationer. Den mörkgrå delen, ”Hybrid”, motsvarar en modell där fastighetsägaren både
hyr ut traditionella kontorslokaler och coworkingytor. Målgrupperna för denna modell blir då
både SMEs, egenföretagare och de organisationer som är något större. Den sista delen,
”Coworking”, motsvarar då alltså en modell där fastighetsägaren hyr ut coworkingytor. (JLL
2018).
Diagrammet nedan visar en överskådlig fördelning av de största coworking- och
kontorshotellsaktörerna i Stockholm idag. Den vertikala axeln motsvarar ytan som hyrs av
aktören i Stockholm, och den horisontella axeln motsvarar hur nära aktören är att bedriva ren
coworkingverksamhet.

Figur 7. Överblick av de största coworking-/kontorshotellsaktörerna i Stockholm.
De fyra företag som är störst inom leverans av flexibla arbetsplatser i Stockholm är Regus,
Convendum, Epicenter och WeWork. Regus och Epicenter tillhandahåller lokaler om totalt 30
000 kvm vardera, och Convendum hyr ut lokaler om totalt 25 000 kvm. (Fastighetsvärlden
2018). WeWork som är relativt nystartade i Stockholm hyr lokaler om totalt 10 000 kvm.
(Fastighetsvärlden 2018). Epicenter är den av de fyra aktörerna som ägnar sig åt mest
renodlad coworkingverksamhet, där medlemmarna i Epicenter ska kunna nätverka och
utvinna synergieffekter genom det nära arbetet. (Epicenter 2019). WeWork är näst mest
inriktat mot coworking, medan Convendum och Regus främst erbjuder flexibla arbetsplatser
efter behov och därmed kan liknas mest som kontorshotell. De olika aktörerna erbjuder olika
flexibla lösningar, och vissa - som Epicenter och WeWork - är mer nischade vad gäller utbud
och medlemskap än de andra. Figuren är tänkt att ge en enkel beskrivning av hur olika
coworking- och kontorshotellsaktörer kan skilja sig åt baserat på information om företagen.
Båda diagrammen avslöjar en del om hur efterfrågan för flexibla hyresavtal ser ut i Europa
och i Sverige idag, något som kommer att utredas vidare i nästa avsnitt.
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Efterfrågan på flexibla hyresavtal
I takt med att världens utveckling på hög teknologi och smarta, effektiva lösningar snabbt rör
sig framåt ställs högre och minst sagt annorlunda krav på arbetsplatsen än vad det gjordes
för några decennier sedan. (Townsend et al. 1998). Den traditionella arbetsplatsen med ett
skrivbord åt varje anställd har mött konkurrens från nutidens entreprenörskap och moderna
arbetssätt, det är inte längre lika självklart att man är på sin arbetsplats mellan klockan 8–17
varje vardag, och inte heller är det självklart att den kontorsyta varje anställd behöver består
av just ett skrivbord. Flexibilitet har blivit viktigt när det kommer till utformningen av vardagen,
och då arbetet är en stor del av vardagslivet så är det också nödvändigt att utbudet av
kontorslokaler blir mer anpassningsbart efter vad som behövs för varje individ, företag eller
organisation. (JLL 2018).
Det är inte bara tekniken som står för drivkraften bakom flexibilitetens utveckling –
ekonomiska faktorer ligger också bakom nya trender. Sedan den senaste finanskrisen har
flexibla kontorshyresavtal blivit allt vanligare världen över, med bland annat coworking som
ett av de största framgångsrecepten, och detta är mycket tack vare den stora mängden
nystartade företag och entreprenörer vars behov av kontor och arbetsplats ser annorlunda ut
än de traditionella storföretagen. Mindre eller nystartade företag är inte lika attraherade av
långa hyreskontrakt som binder upp fasta kontorsytor, utan flexibiliteten i form av kort hyrestid
som exempelvis coworkingytor tillåter istället dessa företag att fortsätta utvecklas och
expandera – både i form av möjligheten att hyra större yta när fler talanger anställs till
företaget, och i möjligheten att säga upp avtalet och flytta när det existerande kontoret av
någon anledning inte passar för företaget längre. (CBRE 2017).
Förändringar i människors behov påverkar också hur vi utformar vardagen. Det är numera
vanligt att företagsanställda ibland arbetar hemifrån, eller att de anställda arbetar från olika
ställen. Uppkoppling till internet finns i princip överallt i storstäderna, och därför blir
kontorsplatsen inte heller längre en nödvändighet som fast punkt för att de anställda ska
kunna utföra sina arbetsuppgifter. När företagen själva får svårare att bedöma hur många
anställda som är i behov av kontorsplats och när de behöver kontorsplatserna, uppstår också
ett behov för möjligheten att kunna anpassa mängden kontorsyta och kontraktstid. (CBRE
2017).
I en undersökning genomförd 2017 (Myrehed & Segerström 2017) påvisade resultaten att det
finns ett ökat behov av mer flexibilitet i hyresavtalen hos kontorshyresgäster i Stockholm. I
undersökningen intervjuades flera aktörer på Stockholmsmarknaden, både personer
verksamma som fastighetskonsulter inom hyresgästrådgivning och uthyrning av lokaler, samt
fastighetsägare. De intervjuade menar bland annat att det är viktigt att anpassa hyresavtalen
efter vad som efterfrågas från de anställda i företagen eftersom den kompetensbaserade
utvecklingen hos företagen gör de anställda till den största tillgången. Företag inom IT och
andra tillväxtmarknader är de som har störst behov av mer flexibla hyresavtal då de ofta
snabbare når expansionsmöjligheter och starkare utvecklingskurvor än företag i andra
branscher, exempelvis som företag i den offentliga sektorn. Från intervjuerna framgår också
att den generella bilden på efterfrågan för flexibla hyresavtal är att de flesta företag, oavsett
storlek och bransch, troligtvis ser möjligheten att teckna hyresavtal som är mer anpassade
efter företagets behov som något positivt. Alla branscher påverkas mer eller mindre av den
pågående digitaliseringen, och för de företag som befinner sig i den andelen som kommer att
påverkas starkt av den tekniska utvecklingen så är framtiden oviss – något som gör att
behovet av flexibla parametrar i hyresavtalet ökar.
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Identitetsbildning och företagskultur nämns också som en viktig del för organisationer som
inte hör till storföretagen, enklare kallat SMEs. Dessa företag är tillräckligt stora för att behöva
skapa en företagskultur som gör att de anställda identifierar sig med företaget och känner en
gemenskap, men inte tillräckligt små för att det ska vara lönsamt att nyttja kontorslösningar
såsom coworkingytor eller kontorshotell. Där kan flexibilitet i ”traditionella” hyresavtal spela
en nyckelroll för dessa företag, som då får möjlighet att anpassa avtalet i takt med företagets
egna utveckling. Författarna konkluderar att det går att utfinna vissa skillnader i efterfrågan
på flexibilitet beroende på hur stora företagen är, där företag med över 20 anställda främst
önskar flexibilitet i form av möjlighet att förändra lokalen och att nyttja optioner, och företag
med 11-20 anställda främst önskar flexibilitet i form av möjlighet att förändra lokalen och att
teckna kortare hyresavtal, och där företag med 1-10 anställda främst önskar flexibilitet i form
av korta hyresavtal. (Myrehed & Segerström 2017).

Bestämmande av hyra för kontorslokaler
Hyresmodell
Det finns olika modeller som parterna i ett kommersiellt hyresavtal kan använda sig av när de
ska bestämma hyran som hyresgästen måste betala.
Till att börja med tillkommer det alltid i driften och skötseln av en fastighet vissa kostnader,
och dessa involverar bland annat kostnader för elektricitet, värme, vatten och säkerhet i
byggnaden. Vem som betalar för dessa kostnader – hyresvärden eller hyresgästen – beror på
vilket typ av hyresavtal parterna använder sig av, och dessa hyresavtal kan delas in i tre
kategorier.
Bruttoavtal
I ett bruttoavtal är det hyresvärden som betalar för alla driftskostnader som berör fastigheten,
d.v.s. exempelvis kostnader för el, värme och vatten. Genom att hyresvärden betalar för alla
driftskostnader så bär också hyresvärden risken för inflationen för dessa kostnader, vilket
innebär att kostnadsbördan för hyresvärden kan stiga om inflationen stiger.
Nettoavtal
I ett nettoavtal är det istället hyresgästen som betalar för alla driftskostnader kopplade till
fastigheten. Det vanligaste i sådana typer av avtal är att hyresgästerna debiteras för
driftskostnaderna baserat på andelen yta de hyr utav den totala uthyrningsbara ytan i
byggnaden. Hyresgästerna debiteras oftast kvartalsvis för dessa kostnader, och då uppskattas
driftskostnaderna varje månad från de faktiska driftskostnaderna från det föregående året.
Man kan alltså säga att ”hyran” för en hyresgäst i ett nettoavtal består av både hyran för ytan
och ersättning för driftskostnaderna.
Hybridavtal
I ett hybridavtal delar hyresgästen och hyresvärden på driftskostnaderna, och hur fördelningen
av kostnaderna ser ut dem emellan kan ske på olika sätt. Exempelvis kan det bestämmas i
förväg att vissa bestämda kostnader hamnar på hyresvärdens betalningsansvar medan
resterande kostnader hamnar på hyresgästernas betalningsansvar. I sådana fall är det vanligt
att de kostnader som går att hänföra direkt till de specifika hyresgästerna också betalas av
hyresgästerna själva, medan de mer allmänna driftskostnaderna som är svåra att mäta
individuellt för varje hyresgäst betalas av hyresvärden. En annan variant för att fördela
kostnaderna är att använda sig av något som kallas för kostnadsstopp. I denna modell
betalar hyresvärden för alla driftskostnader upp till en specificerad nivå som motsvarar en
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årsförbrukning, och om kostnaderna överstiger denna nivå hamnar de resterande
kostnaderna på hyresgästernas betalningsansvar. På detta sätt får hyresgästerna incitament
att hålla driftskostnaderna nere, och hyresvärden blir samtidigt skyddad för inflationsrisk.
(Geltner et al. 2013).
Hyresjusteringsmodeller
Något som också är väldigt vanligt vad gäller bestämmande av hyra för ett kontorshyresavtal
är hur hyran ska förändras under hyrestiden. Det är viktigt för hyresvärden att exempelvis
skydda sig mot inflationsrisker som berör driftskostnaderna, men för längre hyresavtal är det
också viktigt att hyran fortsätter att justeras mot marknadshyran. För ett avtal som löper på 5
år kommer troligtvis inte marknadshyran vara densamma år 1 som år 5, och därför behöver
hyran justeras under hyresavtalet för att matcha den marknadsmässiga hyran. Några
varianter av hyresjusteringsmodeller som är vanliga i USA beskrivs av Geltner et al. (2013),
och redogörs för nedan.
Fast hyra
I hyresavtal med fast hyra sker ingen förändring av hyran under hyrestidens gång. Detta är
vanligt för många korttidshyresavtal, men är också förekommande för längre hyresavtal vid
perioder av låg inflation.
Graderad hyra
I hyresavtal med graderad hyra trappas hyran upp periodvis enligt förutbestämda summor.
Till exempel kan ökning av hyran ske vid varje årsskifte med 100 kr/kvm.
Omvärderad hyra
I hyresavtal med omvärderad hyra är det avtalat att hyran ska förändras vid förutbestämda
perioder, men inte med hur mycket hyran justeras. Vanligt är att en värderare tas in för att
värdera fastigheten, och därefter bestäms hyresjusteringen efter fastighetens marknadsvärde.
Detta kan alltså innebära att hyran antingen justeras uppåt eller nedåt, men bestämmelser i
avtalet som endast gör det möjligt att justera hyran uppåt är också förekommande. Sådana
typer av avtal är vanliga i Storbritannien och några andra europeiska länder, och används
främst för längre hyresavtal.
Indexerad hyra
I indexerade hyresavtal justeras hyran enligt något publikt index, exempelvis det svenska KPI
(konsumentprisindex). I ett indexerat hyresavtal bestäms vanligen att hyran ska justeras efter
KPI årligen, och då är det också viktigt att på förhand avtala om hela hyran ska justeras med
index eller om justeringen enbart sker för en del av hyran – till exempel hälften. Anledningen
till att det är vanligt förekommande att enbart justera en andel av hyran mot index är att
antingen marknadshyrorna eller driftskostnaderna förväntas stiga i en lägre takt än
inflationen, och därför justeras inte hyran fullt ut efter inflationen heller. (Geltner et al. 2013). I
Sverige används vanligtvis KPI för att beräkna indextillägget, och för att då beräkna
indextillägget för kommande år så är första steget en subtraktion mellan nuvarande års
oktoberindex och föregående års oktoberindex. Om skillnaden är positiv divideras denna med
föregående års oktoberindex, och denna kvot multipliceras sedan med bashyran i avtalet för
att beräkna hyrestillägget. (Fastighetsägarna Sverige 2019).
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Formel för beräkning av hyrestillägg:
(𝑜𝑘𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 å𝑟 𝑛) − (𝑜𝑘𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 å𝑟 𝑛 − 1)
∗ 𝑏𝑎𝑠ℎ𝑦𝑟𝑎
(𝑜𝑘𝑡𝑜𝑏𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 å𝑟 𝑛 − 1)
Där ((oktoberindex år n) – (oktoberindex år n-1)) > 0

I Sverige är indexerad hyra den vanligast förekommande hyresjusteringsmodellen. (Steinmann
2015). Viktigt för indexerade hyresavtal är att förhålla sig till reglerna i hyreslagen, där 12
kap. 19§ 3 st. JB säger att ett hyresavtal för bestämd tid måste gälla för en hyrestid om minst
3 år för att denna hyresjusteringsmodell ska vara tillåten. (SFS 1970:994).

Lokalens attribut
Utöver den modellen som parterna i ett hyresavtal kommer överens om, vilka diskuterats
ovan, finns även flera andra faktorer som påverkar storleken på hyran. Till att börja med ser
alla lokaler olika ut, och är även belägna på olika ställen. Precis som för bostäder spelar läget
för kontor stor roll när det kommer till priset på hyran. (Apgar 1995). Olika företag önskar
lokalisering på olika ställen beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Industrier har
troligtvis större vinning på att lokaliseras i lokaler utanför den absoluta stadskärnan där det
finns bra vägkommunikationer, medan kontor å andra sidan är mer eftertraktade i CBD och
olika affärsdistrikt. Även inom en kontorsbyggnad kan läget spela roll, exempelvis är det inte
ovanligt att hyresgäster får betala mer för kontor belägna högt upp i en byggnad. (Geltner et
al. 2013). Standarden på själva lokalen har också stor inverkan på hyran, en lokal som
nyligen renoverats och är i mycket gott skick torde betinga högre hyreskostnad för hyresgästen
än en lokal på samma plats som är i sämre skick. I kontorshyresavtal är det inte ovanligt att
parterna kommer överens om att fastighetsägaren ska rusta upp och anpassa lokalen efter
hyresgästens behov och önskemål (Hertzman & Östman 2006), och om detta sker adderas
ofta ett påslag på hyran för att täcka upprustningskostnaderna för hyresgästanpassningen
som då betalas av kontinuerligt under den avtalade hyresperioden. (Lindh & Stål 2014).
Överlag spelar lokalens utformning, storlek, skick och läge väldigt stor roll när det kommer till
hyrans storlek, och eftersom det i svensk lag inte finns någon bestämmelse om hur dessa
attribut ska värderas i hyran så är det en förhandlingsfråga mellan parterna.

Hyreslängden och marknaden
Hyresavtal kan ingås för olika långa tidsperioder. Hur långt ett hyreskontrakt är beror på vad
parterna i avtalet kommer överens om, och hyrestiden kan både sträcka sig över väldigt kort
tid, som exempelvis någon eller några enstaka månader, men också över väldigt lång tid,
som flera år. För fastighetsägaren avgör längden på hyreskontraktet hur lång tid den ytan
som hyrs ut inte kommer att vara vakant, och på så sätt kan man säga att fastighetsägaren
”säkrar” hyresintäkterna för den ytan och den hyrestiden. Finns det då fördelar för
fastighetsägaren att teckna kortare hyresavtal? Jo, marknaden och det egna
fastighetsbeståndet har troligtvis en stor roll när fastighetsägaren värderar ett hyresavtal.
Fastighetsbeståndet kan ha inverkan på hyresvärdens efterfrågan på hyresgäster på så sätt att
de befintliga hyresgästerna helst inte ska avsluta sina hyresavtal samtidigt. Som
fastighetsägare medför det en stor risk att ha flera avtal som utgår vid samma tidpunkt,
eftersom det då kommer att vara många vakanta ytor. Därför är det viktigt att bevakailka
avtal man har och när de löper ut, så att övergången mellan de olika avtalen överlappar
varandra.
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Är det en nedåtgående marknad med sjunkande hyror är det också troligt att fastighetsägaren
vill teckna längre avtal för att säkra hyresintäkterna under den nedåtgående marknaden. När
förväntningarna är de motsatta, alltså att marknaden kommer att utvecklas positivt med
stigande hyror i framtiden så är det mer troligt att fastighetsägaren kan tänka sig ingå kortare
avtal för att inte gå miste om fördelarna som framtidens marknadsutveckling medför sig. Den
nuvarande marknadssituationen samt förväntningarna om framtidens hyresutveckling spelar
alltså stor roll vid bestämmandet av ett hyresavtals längd. (Geltner et al. 2013).

Övriga faktorer
Hyresgästens verksamhet och rykte bland andra aktörer på marknaden kan också påverka
värdet av ett hyresavtal. Det kan till exempel vara väldigt attraktivt för en fastighetsägare att
teckna ett hyresavtal med en stor och välkänd aktör inom en viss bransch, eftersom
fastighetsägaren i sin tur kan få egna fördelar genom att förknippas med hyresgästen. På
samma sätt finns det också hyresgäster som kan vara mindre önskade, och då kan det beröra
ekonomiska problem som betalningsanmärkningar från tidigare hyreskontrakt, eller så kan
hyresgästen vara ett företag som är i sin startupfas där det inte finns någon garanti för att
företaget kommer att ha råd att betala hyran. Beroende på vad det är för typ av hyresgäst,
vilka fördelar fastighetsägaren kan dra av avtalet, samt vilka risker avtalet med hyresgästen
medför, så är det troligt att hyran kommer att justeras efter just dessa risker/fördelar under
hyresförhandlingen. (Geltner et al. 2013).
Hyresvärden kan också erbjuda hyresgästen olika lockmedel när marknaden för
kontorslokaler är svag, och detta görs då för att hyresgästen ska tycka att hyresavtalet är mer
fördelaktigt än det skulle vara i normala fall. Sådana lockmedel kan exempelvis vara
ersättning för flytten till den nya lokalen eller avdrag på kostnader för hyresgästanpassning.

Optioner
En viktig del i kommersiella hyresavtal som kan ha stor inverkan på hyran är optioner. Enligt
Grenadier (1995) kan ett hyresavtal för en kontorslokal definieras som ett köp för rätten att
nyttja lokalen under en viss period. För parterna i ett avtal, alltså både hyresgästen och
hyresvärden, går det emellertid att teckna optioner som ger innehavaren av optionen rätten,
men inte skyldigheten, att nyttja optionen i framtiden.
En sådan option medför ofta någon slags fördel för innehavaren, och det är inte ovanligt att
optioner tecknas för att parterna i framtiden ska ha rätten att ändra på något om det bringar
fördelar för innehavaren, eller tvärtom att innehavaren väljer att nyttja en option för att dra sig
ur ett avtal som visat sig vara ofördelaktigt. (McConnell & Schallheim 1983). För att belysa
vad optioner i relation till kontorshyresavtal är så följer nedan några konkreta exempel.
Uppsägningsoption (break option)
En uppsägningsoption ger innehavaren av optionen rätten (men inte skyldigheten) att säga
upp hyresavtalet i förtid, alltså innan hyrestiden löper ut. En sådan typ av option kan tecknas
för både hyresgästen eller hyresvärden, och medför ofta en straffavgift för parten som väljer
att nyttja optionen. (Rowland 2000).
Expansionsoption
En expansionsoption ger innehavaren rätten (men inte skyldigheten) att utöka hyrd yta. I detta
fall tecknas optionen för hyresgästen, och två olika alternativ för en expansionsoption kan
identifieras. I det första alternativet ges hyresgästen förhandsrätt framför andra hyrestagare att
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expandera sin existerande yta med en intilliggande yta, och kan då alltså välja att nyttja sin
option och lägga till den nya ytan, eller att inte nyttja optionen och då låta hyresvärden hyra
ut ytan till någon annan hyresgäst. I det andra alternativet ges hyresgästen optionen att hyra
en specifik mängd yta under en specifik tid, alltså ett alternativ för att teckna ett nytt hyresavtal
för en ny yta. (Geltner et al. 2013).
Dessa typer av optioner, kallade realoptioner, kan värderas på olika sätt. Det finns många
olika modeller och teorier för hur optioner länkade till hyresavtal värderas, men hur de
används i praktiken kan ofta skilja sig en del. (Rowland 2000). Rent generellt skulle det kunna
argumenteras för att innehavaren av en option aldrig kommer att nyttja denna om lösenpriset
för nyttjandet är högre än värdet för att fortsätta med det ursprungliga hyresförhållandet.
(Berk & DeMarzo 2017)
Nedan presenteras ett diagram för att belysa hur man skulle kunna värdera premien för en
förlängningsoption för hyresgästen. Modellen har skapats av Grenadier (1995).

Figur 8. Optionspremium och jämviktshyra för ett hyresavtal med en förlängningsoption.
(Grenadier 1995).
I modellen visar den övre, heldragna linjen, hur marknadshyran förändras under ett femårigt
hyresavtal med en option att förlänga avtalet till och med tiden T2. Den streckade linjen som
är nedanför den heldragna linjen visar istället hur marknadshyran förändras under ett
hyresavtal utan en option att förlänga avtalet, och man kan därmed säga att skillnaden
mellan ett hyresavtal med en förlängningsoption och ett hyresavtal utan en förlängningsoption
är optionspremien. Optionspremien kommer att vara det risktillägg som fastighetsägaren
kräver som kompensation för att erbjuda hyresgästen förlängningsoptionen. (Grenadier
1995).
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Fastighetsvärdering
Värdering av kommersiella fastigheter kan genomföras med hjälp av flera olika metoder, vilka
har fördelar och nackdelar. I denna rapport kommer fastighetsvärdering enbart att hänvisas
till metoden som kallas för avkastningsmetoden eftersom att denna metod används frekvent
vid beräkning av marknadsvärde för kommersiella fastigheter i Sverige. (Andersson &
Landberg 2005). Genom att beskriva beräkningsgrunderna bakom denna metod så går det
också att belysa vilken roll hyran spelar för den slutliga värderingen. I korta drag kan sägas
att avkastningsmetoden innebär att fastighetens framtida nettointäkter (avkastningar)
diskonteras med en kalkylränta för att erhålla det värde som alla framtida intäkter inbringar
vid år 0. (Fastighetsekonomi och fastighetsrätt 2015). Nedan beskrivs mer ingående hur
kontorshyresavtal påverkar fastighetens intäkter och hur dessa beräknas.

Avkastningsmetod
För en kommersiell fastighet som exempelvis en fastighet som helt eller delvis består av kontor
sker inte värderingen utifrån fastighetens skick, läge, och standard utan istället baseras
värderingen på de avkastningar som fastigheten inbringar genom hyresavtalen med
hyresgästerna i fastigheten. (Fastighetsekonomi och fastighetsrätt 2015). Figuren nedan
illustrerar hur en fastighets framtida avkastningar diskonteras till ett nuvärde, och formeln
beskriver hur beräkningen av marknadsvärdet sker.

Figur 9. Nuvärde av bedömda framtida avkastningar. (Fastighetsekonomi och fastighetsrätt
2015).

Dnt = Driftnetto
1
(1+𝑝)𝑡

år 1,2,3…

= Diskonteringsfaktor år 1 till n

Dnt+1 = Driftnetto förstå året efter kalkylperiodens slut
Dan = Direktavkastning under sista kalkylåret (exit yield)
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Rn = Restvärde år n
Alla framtida avkastningar måste diskonteras för att värdet på dessa ska kunna uppskattas till
1

ett nuvärde. Diskonteringsfaktorn beräknas med hjälp av formeln ovan ((1+𝑝)𝑡) där p
motsvarar kalkylräntan. (Fastighetsekonomi och fastighetsrätt 2015). Hur kalkylräntan
uppskattas beskrivs mer ingående nedan.
Nominell kalkylränta
Det finns olika sätt att uttrycka de olika komponenterna i kalkylräntan, och skillnaden mellan
olika formler för att beräkna kalkylräntan beror i princip på hur många komponenter man
delar in kalkylräntan i. För att förenkla beskrivningen av den nominella kalkylräntan kommer
en vanligt förekommande formel bestående av tre komponenter att presenteras nedan.
Rn = riskfri realränta + inflation + riskpremie
Den riskfria realräntan i denna ekvation motsvarar i Sverige ofta den nominella
statsobligationsräntan med en löptid som motsvarar kalkylperiodens längd. Eftersom den
nominella kalkylräntan även tar hänsyn till inflationsförändring så inkluderas den förväntade
inflationen för kalkylperioden i räntan. Avslutningsvis kräver vanligen fastighetsägaren en
riskpremie som ska kompensera fastighetsägaren för den risk som de framtida
avkastningarna medför. En hög riskpremie leder till en högre kalkylränta, och en högre
kalkylränta leder till ett lägre nuvärde efter att avkastningen har diskonterats. (Berk &
DeMarzo 2017). Flexibla hyresavtal medför en större risk för fastighetsägaren och därför
kommer riskpremien att vara högre vid värdering av fastigheter där fastighetsägaren tecknat
flexibla avtal. (Fastighetsekonomi och fastighetsrätt 2015).
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RESULTAT
För att undersöka betalningsviljan för flexibla hyresavtal hos kontorshyresgäster i Stockholm
har två huvudsakliga metoder använts för insamling av data och information. I den första
metoden insamlas data kvantitativt med hjälp av en enkät som skickas ut till
kontorshyresgäster i Stockholms primära affärsdistrikt, och i den andra metoden insamlas
information kvalitativt genom intervjuer med utvalda hyresgäster i samma område. Genom
intervjuerna ges djupare förståelse för varför hyresgästerna svarat som de gjort i enkäten, och
hyresgästerna får under intervjuerna även resonera kring svaren så att det möjliggör
framkomsten av ytterligare information som inte kunnat erhållas via enkäten.
För att enkätens och intervjuernas syfte ska uppfyllas krävs en verklighetsrelaterad bild av vad
fastighetsägare är villiga att erbjuda sina hyresgäster i hyresavtalen i termer av flexibilitet,
samt vad hyresgäster efterfrågar i hyresavtalen i termer av flexibilitet. Förarbetet inför dessa
undersökningar har därför grundats i intervjuer som hållits med olika aktörer inom
fastighetsbranschen som kan bidra med värdefulla insikter kring detta. De som intervjuats i
förstudien kan delas in i två kategorier – uthyrare av lokaler samt hyresgästrepresentanter.
Uthyrarna känner väl till fastighetsägarnas utbud av lokaler, och är bekanta med
fastighetsägarnas kravställningar vid lokaluthyrning. Under intervjuerna med de olika
uthyrarna skapas en bättre förståelse för vad som kan tänkas vara rimligt för en
fastighetsägare att erbjuda i form av flexibla avtal. Hyresgästrepresentanterna å andra sidan
känner väl till hyresgästernas efterfrågan på kontorslokaler samt vilka flexibla parametrar som
kan vara mest aktuella att undersöka betalningsviljan för. Under intervjuerna med de olika
hyresgästrepresentanterna skapas därmed en bättre förståelse för vilka flexibla parametrar i
hyresavtalen som hyresgäster på dagens marknad söker eller kanske till och med saknar i det
befintliga lokalutbudet.
Nedan presenteras de huvudsakliga delarna av rapportens resultat i kronologisk ordning.
Först redogörs resultaten från intervjuerna med uthyrare respektive hyresgästrepresentanter,
och därefter presenteras resultaten från enkätundersökningen samt resultaten från
intervjuerna med hyresgästerna.

Resultat förstudie
Intervjuer med uthyrare
I detta avsnitt sammanställs de huvudsakliga svaren och resonemangen från intervjuerna som
hållits med uthyrare av kontorslokaler i Stockholm. Representanter från tre olika bolag har
intervjuats, varav två uthyrningskonsulter och en fastighetsägare. Svaren presenteras i flytande
text efter varje fråga och avsnittet avslutas med en sammanställning av de nyckelinsikter som
intervjuerna genererat.
Vad vill hyresgäster ha när det kommer till flexibilitet?
Många av hyresgästerna som letar efter lokaler på dagens marknad vill teckna korta avtal.
Vad denna efterfråga på korta hyresavtal beror på har de intervjuade lite olika teser kring. I
stora drag beror efterfrågan på korta hyresavtal dels på att hyrorna på kontorsmarknaden
stigit så pass mycket och att det idag är så låga vakansgrader att förväntningarna om
framtiden är att denna trend inte kan fortsätta. När hyresgäster förväntar sig att kunna teckna
mer fördelaktiga och ”billiga” avtal i framtiden så vill de av denna anledning inte teckna
långa avtal till höga hyror på dagens marknad. En annan anledning till den höga efterfrågan
på korta avtal är flexibiliteten i att kunna anpassa lokalen efter företagets behov. Företag som
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växer kraftigt och befinner sig i expansionsfaser vill inte gärna teckna långa hyresavtal där de
binder upp sig för en fast yta, utan behöver istället korta avtal som tillåter hyresgästen att byta
lokal till större ytor. Denna typ av flexibilitet kring tid önskar även företag som befinner sig i
nedgångsfaser där behovet istället handlar om att minska den kontrakterade ytan. Samtliga
intervjuade påpekar dock att majoriteten av fastighetsägarna idag inte vill teckna hyresavtal
som är kortare än 3 år, och om hyresgästen dessutom vill att lokalen ska anpassas efter deras
önskemål så vill fastighetsägarna teckna ännu längre hyresavtal för att arbetet med
investeringarna i lokalen ska vara lönsamt.
Något som också är vanligt på hyresmarknaden idag är att hyresgästerna önskar förhandla
om förtida uppsägningsklausuler i sina hyresavtal, så kallade ”break options”. Med en
uppsägningsklausul i hyresavtalet får hyresgästen en form av säkerhet i den mån att man vet
att det går att dra sig ur avtalet tidigare än man kommit överens om ifall företaget verkligen
behöver eller vill byta lokal. Sådana klausuler är vanliga för fastighetsägare att erbjuda, och
kostnaden för nyttjandet av en förtida uppsägningsklausul kompenserar fastighetsägaren för
förlorade investeringskostnader och hyresintäkter. En liknande klausul som också efterfrågas
mer och mer från hyresgästens sida är rätten att ha förtur på nya ytor från fastighetsägaren.
Detta är alltså en möjlighet för den befintliga hyresgästen att kunna expandera sin yta, och
sådana tillfällen skapas när fastighetsägaren får en vakant yta och då erbjuder denna yta till
den befintliga hyresgästen innan sökandet efter nya hyresgäster börjar. Fastighetsägare är
inte restriktiva i erbjudandet av sådana klausuler i avtalen, men de nyttjas sällan i praktiken
eftersom det är svårt att få till timingen med både behovet av större yta och även hur läget på
den nya lokalen förhåller sig till den ursprungliga lokalen – det är möjligt att den nya ytan inte
ligger i samma byggnad eller ens samma kvarter och då minskar fördelarna för hyresgästen.
Skiljer sig efterfrågan på flexibilitet på bransch och läge?
Den övergripande inställningen hos de intervjuade är att efterfrågan på flexibilitet hos
hyresgäster både skiljer sig beroende på bransch och på läge. Vad gäller bransch så är det
vanligare att yngre företag, d.v.s. företag som kanske bildats de senaste 10 åren, har större
krav på flexibilitet i avtalen. Detta kan bero på att moderniteten i företagen och i
organisationerna gör att högre krav ställs på lokalens utformning och service, men även på
möjligheten att utöka eller minska ytan när det behövs. Under de flesta intervjuerna nämns
även teknologibolag som en specifik företagskategori som har extra hög efterfrågan på
flexibilitet med tanke på de snabba expansionsfaserna.
Att efterfrågan på flexibilitet även skiljer sig beroende på läge är också något som de
intervjuade är överens om. Hyresgäster som har lokaler inne i Stockholms centrala
affärsdistrikt har överlag högre krav på den service som ingår i hyresavtalet, såväl som att de
även är mer noggranna med att förhandla kring uppsägningsoptioner och möjlighet att få
förtur på nya lediga ytor.
Vad finns det för risker med flexibla avtal för fastighetsägaren?
Avkastningsmässigt medför korta hyresavtal eller avtal som går att säga upp i förtid en stor
osäkerhet för fastighetsägaren. Om det inte går att säkra fastighetens framtida hyresintäkter
så hamnar fastighetsägaren i en situation där bland annat värderingen kan påverkas negativt.
Lokalrenoveringar vid korta hyresavtal och tecknandet av olika förmånliga klausuler för
hyresgästen leder också till mer jobb för fastighetsägarnas förvaltningsavdelningar. En av de
intervjuade påpekar också att det inte är miljövänligt att totalrenovera och anpassa lokaler
efter hyresgäster som inte sitter i lokalen under en längre tid.
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Coworking/kontorshotell - enbart en trend eller något som är här för att stanna?
Coworkingaktörer och fastighetsägare står idag på var sin sida om flexibilitetsbarometern där
coworkingaktörerna har tagit sig an den flexibla hyresmarknaden och de ”vanliga”
fastighetsägarna står kvar med erbjudandet av längre, mer oflexibla hyresavtal. Av den
anledningen har coworkingaktörerna hittat en marknad som vanliga fastighetsägare ännu
inte penetrerat, men allt fler traditionella fastighetsägare har påbörjat en anpassning mot
flexibla alternativ och därför kommer utvecklingen troligtvis leda till en mer delad marknad.
Coworking är här för att stanna, men alla koncept kommer inte att lyckas.
Hur arbetar ni för att anpassa er till att möta efterfrågan på flexibilitet och
konkurrensen med coworking-aktörer?
Just nu är det ”fastighetsägarens marknad” och därför går det väldigt bra för de flesta
fastighetsägare. Viss konkurrens upplevs från coworkingaktörerna, men än så länge befinner
sig fastighetsägarna inte i ett sådant läge där man akut måste anpassa sin verksamhet för att
konkurrera med dessa aktörer. Några fastighetsägare har som ovan nämnts börjat erbjuda
mer flexibla hyresavtal och har därmed redan startat anpassningen.
Övriga kommentarer angående flexibilitet kring kontraktslängd, yta eller service i
hyresavtal?
Vad gäller flexibilitet kring kontraktslängd så är det en förhandlingsfråga. Vill hyresgästen ha
ett kortare hyresavtal på exempelvis 1 år kommer det medföra större risker för
fastighetsägaren, och därmed kommer fastighetsägaren även att kräva högre hyra. Vid
tecknande av sådana korta avtal är fastighetsägaren även mer restriktiv vad gäller
lokalanpassningar.
För att det ska vara möjligt att erbjuda flexibilitet kring yta, det vill säga att hyresgästen har
möjlighet att antingen utöka eller minska sin kontrakterade yta så krävs alltid ett nytt
hyresavtal efter det att ytans storlek förändrats. I praktiken är det möjligt och vanligt att
hyresgäster erbjuds möjligheten att få förtur på nya ytor som blir lediga, men åt andra hållet –
att hyresgästen erbjuds möjligheten att skära ned på sin yta – är det både praktiskt svårt att
genomföra en sådan förändring och oftast olönsamt för fastighetsägaren. Det är inte helt
omöjligt att låta sin hyresgäst skära ned på den kontrakterade ytan, men det är mycket som
måste stämma för att fastighetsägaren ska gå med på detta. Det vanligaste i sådana typer av
fall är att parterna omförhandlar hela hyresavtalet och kanske försöker hitta en helt ny,
mindre lokal som passar hyresgästen bättre.
Den service som hyresgäster efterfrågan beror både på vilken bransch de tillhör men även på
vilket läge lokalen ligger i. Inne i Stockholms affärsdistrikt finns stora möjligheter att beställa
sin service själv via olika leverantörer, medan hyresgäster utanför CBD förmodligen är mer
beroende av att fastighetsägaren erbjuder servicetjänster. Hyresgäster inne i Stockholms
affärsdistrikt har dock högre krav och förväntningar på sin service och därför finns det absolut
en stor möjlighet för fastighetsägarna att anpassa sig efter detta. Det som oftast efterfrågas i
termer av service är receptionstjänster, omklädningsrum, cykelparkering, konferensrum och
säkerhet i byggnaden.

Intervjuer med hyresgästrepresentanter
I detta avsnitt sammanställs intervjusvar och resonemang från intervjuerna som hållits med
hyresgästrepresentanter som hjälper företag med lokalsök i Stockholms primära affärsdistrikt,
CBD. Representanter från de tre största konsultbolagen; CBRE, Cushman & Wakefield och JLL
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har intervjuats, och svaren presenteras i flytande text nedan. De tre bolagen representerar
hyresgäster av alla slag men majoriteten är internationella bolag inom alla branscher.
Vad vill hyresgäster ha när det kommer till flexibilitet?
Att teckna långa hyreskontrakt är något som varken majoriteten av hyresgästerna eller
fastighetsägarna vill då indexuppräkningen inte täcker upp för marknadsutvecklingen på
hyresnivån. När det kommer till vad hyresgäster efterfrågar kring flexibilitet är
representanterna överens, efterfrågan är hög, men vad som gör det svårt är att förstå och
värdera vad som är viktigast. Ofta vet hyresgästen själv inte vad man vill ha. Det är svårt att
veta hur snabbt företaget kommer växa och hur lokalbehovet kommer se ut i framtiden.
Hyresgästen efterfrågar dessutom ofta ett så billigt kontrakt som möjligt varför flexibiliteten
ofta faller bort. Vanligt i avtalen är att man förhandlar till sig en break option, alltså en förtida
uppsägningsklausul. Hyresgäster vill ha detta för att säkra sig i det fall man blir uppköpt eller
av andra skäl behöver komma ur avtalet innan kontraktstidens slut. Dessa optionen är dyra
och nyttjas sällan i praktiken men ger en trygghet som många vill ha i det fall man behöver
komma ur avtalet. Något som också förekommer som alternativ för hyresgäster för att ta sig
ur hyresavtal innan kontraktets slut är att hyresgästen hyr ut lokalen till en annan hyresgäst i
andra hand. Detta behöver bli godkänt av fastighetsägaren då denna kan neka
andrahandsuthyrningen om det skulle bli en annan typ av verksamhet i lokalen eller om
andrahandshyresgästen har dålig ekonomi eller är omomsad.
Det som efterfrågas mest när det kommer till flexibilitet är just flexibilitet kring tid och yta.
Hyresgästen vill kunna säkra sin lokal i det fall att företaget växer, blir mindre eller blir
uppköpt, och just den efterfrågan har fastighetsägare varit ovilliga att möta. Ofta skrivs avtal
på tre eller fem år och ska man därefter förlänga avtalet vill hyresgästen ha möjlighet att ta
mer yta alternativt skära ner på yta. Fastighetsägarna har svårt att bemöta detta då det oftast
redan är fullt uthyrt i huset och optioner på att ta med yta i huset sker oftast i samband med
nybyggnation eller att någon annan hyresgäst flyttar ut. Om det går att dela lokalen så att
hyresgästen får loss en mindre yta är det något som gynnar bägge parter då båda slipper
transaktionskostnaderna som en flytt medför.
Slutligen, när det kommer till service vill många hyresgäster ha en gemensam, bemannad
reception. Detta ger en ökad trygghet men även ett trevligt bemötande till företagets kunder.
Skiljer sig efterfrågan på flexibilitet på bransch?
För små bolag är det ofta kostnaden som är problemet vid traditionella hyresavtal där man
blir påtvingad långa avtalstider och bankgarantier. Spelbolag och It-bolag vill främst ha
flexibilitet kring yta då den typen av företag behöver möjlighet att växa. Gemensamt för alla
branscher är att alla hyresgäster söker sig till ett sammanhang, alltså något som stärker
bolaget. Vidare nämner en av representanterna att efterfrågan på coworkingytor är något
som både stora och små företag vill ha - man vill ha möjlighet att växa och då är
coworkingytor bra tillfälliga lösningar när lokalbehovet är mer osäkert.
Vidare nämner en av representanterna att efterfrågan på flexibilitet skiljer sig beroende på
område. Exempelvis efterfrågar bolag i CBD vanligtvis mer flexibilitet än bolag som sitter i
Kista, men detta beror oftast på att det är en större andel nystartade företag i CBD samtidigt
som de stora väletablerade företagen finns utanför.
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Vad finns det för risker med flexibla avtal för fastighetsägaren?
De primära riskerna med mer flexibla hyresavtal är vakanser och hyresbortfall.
Fastighetsägare investerar mycket i lokalen för en ny hyresgäst varför ett mer flexibelt avtal
skulle kräva att lokalen endast genomgår en “normal” hyresgästanpassning som funkar för en
majoritet av bolag så att investeringskostnaderna kan hållas nere. Byggtiderna kan på detta
sätt också bli kortare, och dessutom är färre lokalanpassningar bättre ur ett miljöperspektiv.
Fler vakansperioder innebär en större kostnad och risk då lokalen riskerar att stå tom under
en större period.
Coworking/kontorshotell - enbart en trend eller något som är här för att stanna?
En trend som märks på dagens marknad är att handelssektorn börjat backa i Stockholms
innerstad samtidigt som kontorsmarknaden har en stark tillväxt. De intervjuade
hyresgästrepresentanterna tror därför att denna trend är här för att stanna men att man ska
komma ihåg att marknaden fortfarande utgör en liten del av den totala uthyrbara arean som
finns idag. Fastighetsbranschen har länge dragits med en ovilja att anpassa och förändra sig
och som marknaden ser ut idag har fastighetsägarna det “för enkelt” med historiskt låga
vakansgrader vilket gör att de kan ställa vilka krav de vill på hyresgästerna. Att
coworkingaktörer växer fram tror hyresgästrepresentanterna är bra för att sätta mer press på
de traditionella uthyrarna. Det som coworkingaktörer tjänar mest pengar på är att hyra ut rum
där bolag kan sitta enskilt, och för att det ska bli ekonomiskt lönsamt behöver fastigheterna
ha planlösningar som är anpassade för att göra mycket rum vilket fastighetsägare ofta inte
tänker på när de utvecklar nya fastigheter.
Kommer de “traditionella fastighetsägarna” anpassa sig för att möta efterfrågan
kring flexibilitet?
Fler fastighetsägare har börjat slå sig in i coworkingbranschen och de kommer att behöva
nischa sig och anpassa sig efter specifika kundgrupper för att hitta en efterfrågan, gör man
inte detta finns det en risk att marknaden blir mättad. De intervjuade representanterna är
överens om att fastighetsägarna kommer behöva anpassa sig för att möta trender då
efterfrågan på flexibilitet i innerstan ökar.
Vad skulle ett rimligt påslag på marknadshyran vara där gemensam service i form av
reception, konferensrum, omklädningsrum och cykelgarage ingår i avtalet?
Hyresgästrepresentanterna var överens om att påslaget skulle delas upp på två kostnader; ett
fast påslag om ca 100–150 kr/kvm/år för gemensam reception, cykelgarage och
omklädningsrum samt en rörlig kostnad för konferensrummen som betalas vid nyttjande.
Fastigheter där sådan service finns har ofta redan en högre marknadshyra och hyresgäster
kan då hyra mindre yta i huset om vissa utrymmen finns att dela med andra hyresgäster.

Insikter från intervjuerna:
Det finns idag en hög efterfrågan på flexibilitet på kontorshyresmarknaden vilket kommer
tvinga fastighetsägare att bli mer serviceinriktade i framtiden. Vad gäller optioner på att
minska eller öka den kontrakterade ytan så kan dessa vara svåra att få till, dels för att
fastighetsägarna sällan vill gå med på optioner på att minska yta men även för möjligheten
att utnyttja optionerna är starkt beroende av fastighetens utformning.
När det kommer till ökad flexibilitet kring kontraktslängd kan detta vara krångligt rent
juridiskt, men däremot skulle korta, exempelvis 1-åriga avtal, kunna vara aktuella att erbjuda
med ett hyrespåslag. För att göra uppsägningsklausulerna lättare att använda skulle
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fastighetsägaren kunna skapa en ny modell för avskrivningen av investeringar gjorda i lokalen
där hyresgästen får en uppsägningsoption med låg straffavgift i utbyte mot att betala en högre
hyra de första åren för att sedan få en lägre hyra de sista åren om optionen inte nyttjas.
Fastighetsägarna sitter idag i en väldigt stark position och kan därför ställa de krav de vill på
hyresgästerna tack vare de låga vakansgraderna, men coworkingaktörernas tillväxt kommer
att sätta press på fastighetsägarna till att bli mer flexibla.

Resultat från enkät- och intervjustudie
Inledning
I detta avsnitt sammanställs resultaten från enkätundersökningen tillsammans med svaren från
de djupgående intervjuerna utförda med hyresgästerna. Intervjuerna genomfördes efter
enkätundersökningen för att ge en bättre insyn i hur hyresgästerna resonerar kring flexibilitet
utifrån de tre aspekterna kontraktslängd, area och service men också hur de ställer sig till
utvecklingen marknaden sett under de senaste åren. Bolagen som intervjuats har valts ut
slumpmässigt där vi valt att ta med företag som skiljer sig när det kommer till branschen de
tillhör för att fånga olika insikter kring hur betalningsviljan för flexibilitet skiljer sig mellan
dessa. I intervjuerna som hållits med hyresgästerna har samtliga bolag utlovats total
anonymitet men en kort beskrivning av de olika bolagen följer här;
•
•
•
•

finansteknologiskt bolag med omkring 450 medarbetare i CBD där ca 20% av
medarbetarna är inhyrda konsulter
advokatbyrå med nio anställda i CBD
fastighetsbolag med omkring 50 medarbetare i CBD
teknologibolag med omkring 50 medarbetare i CBD

Med hjälp av verktyget Datscha sammanställdes alla bolag med kontor i CBD. Från denna
lista raderades bolag inom branscherna för bland annat handel, restaurang, café,
myndigheter, stiftelser och mäklare för att följa avgränsningen vi valt för denna rapport.
Rensningen resulterade i att enkätundersökningen kunde skickas till totalt 671 bolag, och av
dessa svarade 198 st på enkäten. Intervju- och enkätfrågorna finns att hitta under avsnittet
“Bilagor” i denna rapport. Fördelning av bolagen som deltog i enkätundersökningen följer.
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Figur 10. Visar fördelningen på bransch av respondenterna i enkätundersökningen.

Figur 11. Visar fördelningen på andelen konsulter bolaget har på kontoret idag.

Figur 12. Visar fördelning på antal medarbetare bolaget har på kontoret i CBD
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Figur 13. Visar fördelningen på antalet anställda bolaget har globalt.

Figur 14. Visar hur stor andel av respondenterna som sitter på kontorshotell eller coworking
idag.

Vad är viktigt för er som hyresgäst när ni tecknar ett hyreskontrakt?
Något som tydligt framgick bland de intervjuade hyresgästerna är att processen vid tecknande
av ett hyresavtal är långsam och att majoriteten önskar att denna process hade kunnat vara
smidigare och gå fortare. Här ligger coworking- och kontorshotellsaktörer i framkant då deras
processer oftast kan gå smidigare och en snabbare inflytt kan garanteras. Den åsikten var
starkast hos teknologibolaget vars lokalbehov ändras och behöver tillgodoses snabbt varför
just coworkingytor blir den lösning som fyller behovet när man snabbt behöver fler
arbetsplatser. Vidare nämns hyran och läget som viktiga faktorer i hyreskontraktet. Alla bolag
nämner att deras kunder och samarbetspartners finns centralt och att närheten till dessa är av
stor vikt. Vidare nämnde ett bolag att de är affärsdrivande och månar om hur varumärket
visas utåt, varför kontorets läge och utformning är av stor vikt för att både kunna attrahera
kunder men även medarbetare - kontoret måste vara stilmässigt i linje med det som präglar
bolaget.

Hur upplever ni att fastighetsägaren bemöter era önskemål vid
kontraktskrivning?
Det råder delade meningar kring hur fastighetsägarna bemöter hyresgästernas efterfrågan,
men bolagen inom teknologi anser att processerna är långsamma och att man gärna skulle
se att dessa går snabbare. Som processen ser ut idag tvingas dessa bolag att ta till sig
lösningar från andra aktörer som kan erbjuda snabba och flexibla avtal och man hade därför
gärna sett att detta var något som traditionella fastighetsägare anpassade sig efter. De andra
33

bolagen var mer intresserade av långa relationer med fastighetsägaren för att kunna nyttja
möjligheter såsom eventuella expansioner och kontraktioner lokalmässigt.

Betalningsvilja för flexibilitet kring kontraktslängd
Bolagen erbjöds både i enkätundersökningen och under intervjuerna en meny av kontrakt där
flexibiliteten utifrån kontraktslängd skiljer sig. Graferna nedan visar fördelningen av
enkätsvaren och förklaras med svaren från intervjustudien. Följande avtalstyper var valbara:
•

Traditionellt avtal - Traditionellt hyresavtal med marknadshyra på fem år med en
uppsägningsoption som låter er säga upp avtalet efter tre år mot en avgift som
motsvarar utförda investeringar i lokalen samt utebliven hyra för ett halvt kalenderår.

•

10 årigt avtal - Samma hyresavtal som ovan med marknadshyra, däremot löper
hyresperioden på 10 år med uppsägningsoptioner år 3, 5 och 7. Om
uppsägningsoptionen inte nyttjas utgår en hyresfri månad efter varje avtalad
uppsägningsoption. Nyttjas optionen utgår en avgift som motsvarar utförda
investeringar i lokalen samt utebliven hyra för ett kalenderår.

•

Nyckelfärdigt kontor - Ett nyckelfärdigt kontor där allt såsom inredning, larm, IT, etc.
ingår. Hyresavtalet löper på obestämd tid med en uppsägningstid på tre månader
med ett hyrespåslag om 50% på marknadshyran. Detta hyresavtal ger er mer
flexibilitet kring kontrakterad area då ni kan välja att flytta för att anpassa er efter
lokalbehovet. Påslaget om 50% är marknadsmässigt hos de ledande fastighetsägarna
i området.

Figur 15. Visar hur stor andel av hyresgästerna, fördelat på bransch, som skulle vara villiga att
betala för de olika hyresavtalen. Frågan var en flervalsfråga varför summan av procentsatserna
överstiger 100%. Svaren visar bland annat att 0% av bolagen inom branschen för vård var
villiga att betala för ett traditionellt avtal i CBD till marknadshyra, 0% av bolagen inom
branschen för ideella organisationer var villiga att teckna ett 10-årigt avtal och att 0% av
advokatbyråerna var villiga att betala för ett nyckelfärdigt kontor.
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Figur 16. Visar hur stor andel av hyresgästerna, fördelat på andel konsulter, som skulle vara
villiga att betala för de olika hyresavtalen. Frågan var en flervalsfråga varför summan av
procentsatserna överstiger 100%. Svaren visar bland annat att inget bolag som har en andel
på 1–5% konsulter var villiga att teckna ett 10 årigt avtal.
Nyckelfärdiga kontor såsom alternativet i vår kontraktsmeny är för de intervjuade bolagen
endast en kortsiktig lösning i lägen där lokalbehovet är osäkert varför ett sådant flexibelt avtal
kan vara en bra temporär lösning tills man hittar en långsiktig lokallösning. Detta förklarar
varför tre procent av respondenterna var villiga att betala för både ett nyckelfärdigt kontor
med kort uppsägningstid men även ett 10 årigt avtal. Coworkingaktörer är snabba på att
erbjuda lösningar medan traditionella fastighetsägare är mer långsamma och oftast inte kan
eller vill erbjuda sådana flexibla lösningar. Det som talar emot den typen av lösningar är det
lilla utrymme som finns att påverka lokalens anpassning efter företagets kultur. Här skiljde sig
behovet av just detta åt mellan de intervjuade bolagen. Hos majoriteten av de intervjuade
bolagen var det av stor vikt att kunna påverka lokalens utformning, men ett bolag nämnde att
detta inte var så viktigt, man ser gärna att lokalen håller företagets standard när det kommer
till färgval och andra riktmärken företaget har, men då detta oftast blir temporära lösningar
kan man gå runt just det kravet. Gemensamt för alla bolagen var dock att utformning av
långsiktiga lokallösningar är av stor vikt.
Det finansteknologiska bolaget nämnde under intervjun att man aldrig skulle teckna ett
kontrakt hos ett kontorshotell om man var ett stort och tryggt bolag då den extra kostnaden
som flexibiliteten kommer med inte är värd eller behövs, men man tyckte att ett påslag om
50% på marknadshyran var rimligt för flexibiliteten. Vidare anser man att fastighetsbolagen
borde kunna erbjuda mer flexibla lösningar för teknologiska bolag, gärna 1-åriga avtal där
lokalanpassningar går att genomföra utan att kräva långa bindningstider. Slutligen nämner
man att optioner på att ta mer yta i huset är bra och något man som hyresgäst borde ha rätt
till.
Fastighetsbolaget och advokatbyrån nämnde under intervjun att de har en stabil tillväxt och att
man inte växer explosionsartat. Man har ekonomin för att trygga yta i lokalen för att ta in
några till medarbetare och har därför idag en överkapacitet i sina lokaler. Vad bolagen hade
önskat i avtalen var en rabatt på hyran då de får anses vara säkra och trygga hyresgäster
varför de båda gillade kontraktet på 10 år med rabatt efter varje avtalad option.
Teknologibolaget tyckte det alternativet har orimligt då en så lång kontraktslängd inte går att
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överblicka eller planera för. Man hade hellre tagit det nyckelfärdiga kontoret under tider som
är mer osäkra men nämner att den optimala kontraktslängden är tre år.

Betalningsvilja för flexibilitet kring area
Bolagen erbjöds både i enkätundersökningen och under intervjuerna en meny av kontrakt där
flexibiliteten utifrån area skiljer sig. Graferna nedan visar fördelningen av intervjusvaren och
förklaras med svaren från intervjustudien. Följande avtalstyper var valbara:
•

Traditionellt avtal - Traditionellt hyresavtal på fem år där kontrakterad area inte kan
ändras under hyresperioden.

•

Tillgång till coworkingyta - Samma som ovan, men i denna fastighet finns tillgång till
en coworkingyta i huset där extra arbetsplatser kan hyras mot en rörlig kostnad. Fast
hyrespåslag om 25% på marknadshyran samt en rörlig kostnad om 5 000
kr/arbetsplats/månad. Den rörliga kostnaden är marknadsmässig hos ledande
coworkingaktörer i området.

•

Nyckelfärdigt kontor - Ett nyckelfärdigt kontor där allt såsom inredning, larm, IT, etc.
ingår. Hyresavtalet löper på obestämd tid med en uppsägningstid på tre månader
med ett hyrespåslag om 50% på marknadshyran. Detta hyresavtal ger er mer
flexibilitet kring kontrakterad area då ni kan välja att flytta för att anpassa er efter
lokalbehovet. Påslaget om 50% är marknadsmässigt hos de ledande fastighetsägarna
i området.

Figur 17. Visar hur stor andel av respondenterna, fördelat på bransch, som skulle vara villiga
att betala för de olika hyresavtalen. Frågan var en flervalsfråga varför summan av
procentsatserna överstiger 100%. Svaren visar att inga bolag inom branschen för ideella
organisationer kan tänka sig att betala för varken ett hyresavtal till marknadshyra i CBD eller
för ett kontor i en fastighet med coworkingyta i samma läge. Vidare visar svaren att 0% av
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advokatbyråerna var villiga att betala för ett nyckelfärdigt kontor. Totalt sett föredrar de flesta
branscherna ett traditionellt avtal, men det är även många bolag inom branscherna som är
villiga att betala för de mer flexibla alternativen.

Figur 18. Visar hur stor andel av respondenterna, fördelat på andel konsulter, som skulle vara
villiga att betala för de olika hyresavtalen. Frågan var en flervalsfråga varför summan av
procentsatserna överstiger 100%.

Rörande flexibilitet kring area fick vi för det traditionella avtalet samma kommentarer som
ovan för flexibilitet kring kontraktslängd angående tid, risk och anpassningar. Av de
intervjuade bolagen var det de två bolagen inom teknologi som skulle vara villiga att betala
för ett kontor där tillgång till coworkingyta finns med motiveringen att det är ett toppalternativ
för både stora och små teknologibolag som ofta har ett mer osäkert lokalbehov. Påslaget om
25% känns rimligt för den fasta ytan om man som bolag är garanterad platser i
coworkingytan, kan detta inte garanteras faller alternativet bort av rimliga anledningar. Det
mindre teknologibolaget sitter som tidigare nämnt väldigt trångt i sina nuvarande lokaler och
hade gärna haft denna möjlighet. Det skulle möjliggöra kapaciteten att ha alla medarbetare
på kontoret på samma gång vilket är viktigt från ett samhörighetsperspektiv, även om man till
större del av tiden inte har alla på plats samtidigt då medarbetarna oftast arbetar ute hos
kund. När det kommer till advokatbyrån och fastighetsbolaget var detta alternativ inte
intressant av integritets- och säkerhetsskäl, man behöver ha egna interna ytor och vill/kan inte
dela ytor med andra bolag. Man nämner vidare som tidigare att man har kapacitet att ta in
fler medarbetare vid behov då man har en överkapacitet i nuvarande lokaler.
Vad gäller det sista avtalet - det nyckelfärdiga kontoret - gäller här som ovan att nyckelfärdiga
kontor/kontorshotell aldrig är långsiktiga lösningar utan används alltid som temporära
alternativ under osäkra perioder. Under dessa perioder är man villig att betala extra för
flexibiliteten då det råder stor osäkerhet för framtida lokalbehov, man blir därför tvungen att
ta sådana lösningar. Det finansteknologiska bolaget nämner att man vid ett tillfälle behövde
anställa 50 nya medarbetare över en natt. För att möjliggöra detta var kontorshotell
nödvändigt då en ny process med fastighetsägare tar för lång tid.
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Slutligen nämns av de två teknologiska bolagen att man gärna hade haft en option på ledig
yta i sina kontrakt. Flera år efter en kontraktsskrivning ser förmodligen företagets organisation
helt annorlunda ut och en sådan option hade gjort det möjligt för bolaget att växa i
nuvarande lokal eller hus, vilket man allra helst även hade gjort då en flytt både kostar
pengar och tar tid.

Betalningsvilja för flexibilitet kring service
Bolagen erbjöds både i enkätundersökningen och under intervjuerna en meny av kontrakt där
flexibiliteten utifrån servicetjänster skiljer sig. Graferna nedan visar fördelningen av
intervjusvaren och förklaras med svaren från intervjustudien. Följande avtalstyper var valbara:
•

Traditionellt hyresavtal på fem år i ett hus där ingen gemensam service finns.

•

Traditionellt hyresavtal på fem år i ett hus där man mot ett fast hyrespåslag om 4% på
marknadshyran har tillgång till gemensam reception, omklädningsrum, cykelparkering
samt möjlighet till att boka konferensrum mot en extra avgift vid nyttjande.

Figur 19. Visar hur stor andel av hyresgästerna, fördelat på bransch, som skulle vara villiga att
betala ett påslag på hyran för att ha tillgång till servicetjänster.
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Figur 20. Visar hur stor andel av hyresgästerna, fördelat på andel konsulter, som skulle vara
villiga att betala ett påslag på hyran för att ha tillgång till servicetjänster.

Figur 21. Visar fördelningen av röster på den servicetjänst som hyresgäster efterfrågar mest.
Diagrammet visar att knappt hälften av de som svarade på enkäten tycker att möjligheten att
nyttja konferensrum är den tilläggstjänst från fastighetsägaren som man helst skulle vilja betala
extra för.
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Figur 22. Visar fördelningen av röster på den servicetjänst som hyresgäster efterfrågar mest
fördelat på bransch. Diagrammet visar att majoriteten av alla branscher värderar möjlighet att
hyra externa konferensrum i huset mest av alla servicetjänster följt av att ha tillgång till en
gemensam reception.
När det kommer till gemensam service i huset råder det delade meningar. För alla bolag var
det viktigt att det var rent och snyggt i huset men när det kommer till gemensamma ytor
såsom reception och konferensrum skiljer det sig åt mellan de olika bolagen som intervjuats.
Det finansteknologiska bolaget, advokatbyrån och fastighetsbolaget ville inte dela reception
eller konferensrum med andra bolag i huset. Det beror på att företagen har behov av att ha
sina egna system för skydd och säkerhet, och den service man vill ha löser man gärna själv.
Som tidigare nämnt råder höga krav på sekretess i lokaler för advokater, och
fastighetsbolaget nämner att många av företagets besökare är konfidentiella.
Vidare anser de flesta intervjuade hyresgästerna att företagets varumärke försvinner när man
delar sådana ytor med andra, det är väldigt viktigt att företaget får sätta sin egna prägel på
alla utrymmen där anställda och besökare vistas. När det kommer till omklädningsrum var
detta något man hade kunnat dela med andra men dessa förknippas ofta med att vara
ofräscha varför man helst även har dessa internt. Den servicen man främst hade kunnat tänka
sig dela med andra bolag är sop- och avfallshantering.
Det stora finansteknologiska bolaget nämnde att man har väldigt höga krav och standarder
när det kommer till just service varför man helst inte tar in detta från fastighetsägaren. Man
sköter det allra helst själv för att kunna erbjuda högkvalitativt kaffe, mat, fika osv.
Det teknologiska bolaget var det enda bolaget som gärna betalade ett påslag på hyran för
gemensam service. Man nämner att 50-75% av alla möten man har inte behöver hållas
internt och man hade gärna delat en yta med andra hyresgäster där gemensamma
konferensrum fanns att tillgå som kan hyras per timme istället för endast hel-/halvdagar. Man
nämner att alla de föreslagna servicetjänsterna är intressanta men konferensrummen är det
som väger tyngst.
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Hur kommer er lokalstrategi påverkas av att kontorshyrorna stigit som de gjort
de senaste åren?
Samtliga av de intervjuade bolagen säger att lokalstrategin inte kommer påverkas av
hyresutvecklingen på marknaden. Man har ett starkt behov av att sitta centralt, nära kunder
och konkurrenter. Vidare är det jobbigt att flytta och man tror att attraktiviteten för att locka
medarbetare sjunker i det fall man hade flyttat ut från det centrala läget man sitter i idag.
Teknologibolaget nämner att hyreskostnaden man har idag är den högsta kostnaden bolaget
har efter löner men att kontorets läge är värt den stora utgiften. Vidare nämner man att något
som hade varit intressant skulle vara om fastighetsägarna kom fram med ett nytt koncept där
flera hyresgäster tillsammans kan hyra ett kontor med gemensamma ytor såsom kök,
konferensrum men även privata interna ytor för medarbetare att arbeta på.
Slutligen nämner det finansteknologiska bolaget att företagskulturen ständigt ändras inom
bolaget och likaså även vikten av att sitta centralt över tid. Just idag är det viktigt att sitta
centralt men framtiden är oviss och hur viktigt detta kommer vara om 20 år vet de inte. Det
kommer alltid vara viktigt att jämföra kostnader med nyttan men ett behov och betalningsvilja
för flexibilitet kommer alltid att finnas.

Övriga insikter och kommentarer

Figur 23. Visar hur stor andel av bolagen, fördelat på bransch, som skulle vara villiga att
betala för all erbjuden flexibilitet, det vill säga både för det nyckelfärdiga kontoret, kontoret
som är beläget i ett hus med coworkingyta och hyrespåslaget för servicetjänsterna.
Sammanställningen visar att bolag inom branscherna för vård, ideella organisationer, industri
och advokatbyråer inte var intresserade av en helflexibel lösning. Branschen som utgör en
majoritet bland bolag som är villiga att betala för en helflexibel lösning är IT/teknik.
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Figur 24 och 25. Visar hur stor andel av bolagen, fördelat på antal medarbetare (vänster) och
fördelat på andel konsulter (höger), som skulle vara villiga att betala för all erbjuden flexibilitet,
det vill säga både för det nyckelfärdiga kontoret och hyrespåslaget för servicetjänsterna.
Sammanställningen visar att en majoritet utgörs av bolag med 1-30 medarbetare och bolag
med en hög andel konsulter.
I enkätundersökningen fick respondenterna som sista fråga möjlighet att ge sina egna
kommentarer och synpunkter kring flexibilitet i kontorshyresavtal. Nedan sammanställs dessa
kommentarer utifrån det som anses mest väsentligt och efter de synpunkter som nämnts
upprepade gånger.

En stor andel av respondenterna uttryckte sig i olika form rörande hur de gärna vill ha kortare
hyresavtal alternativt hyresavtal som gör det möjligt att ändra den kontrakterade ytan efter
behov. Några ger väldigt konkreta förslag på hur de skulle vilja ha sitt hyresavtal utformat;
bland annat efterfrågas 1-åriga avtal med kort uppsägningstid samt avtal där företaget tillåts
växa och där ytan därmed kan förändras genom att antingen ett byte av lokal sker eller
genom att en andel av ytan är flexibel och kan skäras bort/läggas till. Vidare anser ungefär
hälften som kommenterat angående flexibilitet kring kontraktstid och area att de
marknadsmässiga hyrespåslagen som föreslagits i enkäten är rimliga, medan hälften anser
att det är för dyrt. Exempelvis påpekar några att ett hyrespåslag om 50% på marknadshyran
för det nyckelfärdiga kontoret är alldeles för högt och att det gör att alternativet inte blir
valbart trots att flexibiliteten önskas. De flesta kommentarer rör alltså just en tydlig efterfrågan
kring ökad flexibilitet kring kontraktslängd och area i hyresavtalen. Några har dock även valt
att kommentera kring servicetjänster, och då nämns bland annat reception, konferensrum och
gemensamma ytor som något som efterfrågas högt. Flera av respondenterna svarar även att
sopsortering är något som efterfrågas, och ytterligare tjänster som nämns som attraktiva är
bland annat conciergeservice, vaktmästare, HR, event, städning, omklädningsrum och
kaffeservice. Avslutningsvis framkommer också ett visst intresse för mer miljö- och
energivänliga lösningar i fastigheterna.
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ANALYS
Det finns många risker som följer med erbjudandet om flexiblare hyresavtal för
fastighetsägaren. Ett hyresavtal på bestämd tid är en försäkring om framtida inkomster för
fastighetsägaren, och ett hyresavtal som innehåller möjligheter för hyresgästen att säga upp
avtalet i förtid, minska ytan som hyrs ut eller avsluta avtalet utan konsekvenser medför risker i
olika former för fastighetsägaren. I detta avsnitt analyseras resultaten från intervju- och
enkätstudien och avslutningsvis görs en analys av marknadsläget där en diskussion förs över
de fundamentala motiven som ligger bakom betalningsviljan för flexibla hyresavtal och vilka
motiv fastighetsägarna har för att välja att bemöta dessa.

Flexibilitet kring kontraktslängd
Utifrån hyresgästernas svar från både enkäten och intervjuerna finns ett intresse för att betala
mer för flexibilitet kring kontraktslängd. Inför diskussioner och slutsatser kring resultaten från
enkätundersökningen och intervjuerna är det dock viktigt att påpeka att majoriteten (68%) av
alla hyresgäster som deltog i enkäten hade 1–30 medarbetare på sitt Stockholmskontor, samt
att en stor del (43%) av hyresgästerna även hade över 20% konsulter.
I enkätfrågan som gällde flexibilitet kring kontraktslängd kunde respondenterna välja mellan
tre alternativ;
•
•
•

Ett traditionellt avtal som löper över 5 år till marknadshyra
Ett avtal som löper över 10 år med uppsägningsoptioner år 3, 5 och 7 till
marknadshyra med eventuella hyresrabatter om optionerna inte nyttjas
Ett avtal som löper på obestämd tid för ett nyckelfärdigt kontor med en uppsägningstid
på 3 månader till en hyra om marknadshyra + 50%.

Utifrån detta går det att se att av de 48 hyresgäster som svarat att de gärna betalar mer för ett
flexibelt avtal rörande kontraktslängd (det nyckelfärdiga kontoret med en uppsägningstid om
3 månader) har majoriteten 1–30 medarbetare på Stockholmskontoret, och hälften av de som
svarade ja till alternativet har även mer än 20% konsulter. Utöver denna information rörande
företagens storlek visar resultaten också att de flesta hyresgäster som svarat ja till att betala
marknadshyra +50% för ett nyckelfärdigt kontor är verksamma inom IT/teknikbranschen eller
inom någon form av konsultverksamhet. (Se bilaga 4).
Med stöd av de svar som inkommit från djupintervjuerna går det att se ett samband mellan
både bransch och efterfrågan på flexibilitet kring kontraktslängd, samt mellan
företagsstorlek/organisation och efterfråga på flexibilitet kring kontraktslängd. Svaren visar att
vissa branscher är mer villiga att betala mer för flexibilitet kring kontraktslängd – enligt
resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna är detta IT, teknik och
konsultbranscherna – samt att företag med ett mindre antal anställda (SMEs) och/eller ett stort
antal konsulter är mer villiga att betala mer för flexibilitet kring kontraktslängd. Denna
fördelning beror troligtvis på flera olika faktorer. Bland annat är en rimlig förklaring att
företag med många konsulter inte har lika tydliga prognoser för framtiden rörande antalet
medarbetare som företag utan konsulter har, och därför behöver anpassa kontorslokalen
oftare. Kortare hyresavtal eller avtal som löper på obestämd tid möjliggör en sådan typ av
flexibilitet för dessa företag. En annan förklaring skulle kunna vara att de branscher som
nämnts ovan (IT, teknik och konsult) har brantare utvecklingskurvor än de flesta andra
branscher. I intervjun som hölls med det finansteknologiska bolaget nämndes bland annat hur
företaget vid ett tillfälle hamnade i en situation där 50 nya medarbetare i princip behövde
anställas över en natt – något som förvisso får benämnas som ett extremfall men som också
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kännetecknar just teknikbranschens intensiva utvecklingsförmåga. Ju snabbare och mer
oförutsägbart ett företag växer, desto större blir behovet av att kunna lämna en kontorslokal
snabbt för att byta till en ny. För små företag får storleken också anses medföra en viss
osäkerhet i hur den framtida utvecklingen ser ut. Bland annat så har de flesta nystartade
företagen ofta få anställda, och beroende på hur lyckad affärsidén och verksamheten visar sig
vara så skiljer sig företagets tillväxttakt vilket påverkar antalet medarbetare. Antalet
medarbetare styr i sin tur hur stor lokal ett företag behöver, därmed betingar en volatil
utveckling hos företaget även ett föränderligt lokalbehov.
Något som är värt att notera angående fördelningen av de svarande på frågan rörande
flexibilitet kring kontraktslängd är att det fanns hyresgäster inom varje bransch som var villiga
att betala mer för ett nyckelfärdigt kontor utom advokaterna. Ingen advokat som besvarade
enkätundersökningen kunde tänka sig betala mer för ett nyckelfärdigt kontor, och en
förklaring till detta kan vara att advokatsekretessen hindrar möjligheten att nyttja ett
nyckelfärdigt kontor. Från både intervjun med advokatfirman samt från enkätrespondenternas
egna kommentarer framgår det att de höga kraven på sekretess gör att advokatfirmor måste
använda sig av egna system och ha hög intern kontroll på kontoret, vilket förmodligen gör att
det nyckelfärdiga kontoret av säkerhetsskäl inte skulle vara möjligt att nyttja.
Vad gäller de 61 hyresgäster som svarat att de skulle vara villiga att teckna ett 10-årigt
hyresavtal med tre stycken uppsägningsoptioner så ser fördelningen på bransch, antal
medarbetare och konsulter lite annorlunda ut jämfört med alternativet med det nyckelfärdiga
kontoret. Avtalet på 10 år är inte lika flexibelt tidsmässigt som det nyckelfärdiga kontoret, det
skulle snarare kunna anses som mindre flexibelt än ett traditionellt 5-årigt avtal på grund av
den långa hyrestiden. Däremot gör de tre uppsägningsoptionerna avtalet flexibelt i viss mån,
och för företag som vill teckna långa avtal är det 10-åriga avtalet förmodligen väldigt
attraktivt. Av de som var villiga att teckna ett 10-årigt avtal hörde de flesta hyresgästerna till
någon typ av konsultverksamhet, men det var även många från advokatfirmor och
IT/teknikbranschen som var intresserade av denna typ av avtal. Från branscher inom
ekonomi, redovisning, finans och fastighet fanns också en hel del hyresgäster som ville teckna
det 10-åriga avtalet, och detta resultat stöds även av intervjuerna där både fastighetsbolaget
och advokatbyrån förklarade att detta avtal skulle vara ett aktuellt och bra alternativ. Något
som även nämns under intervjuerna rörande detta avtal är att det passar för företag som har
en stabil tillväxt och som har en trygghet i form av överkapacitet i sin lokal vilket möjliggör
anställning av nya medarbetare utan att behöva byta lokal. (Se bilaga 3).
Vad gäller fördelningen av antalet medarbetare och andelen konsulter för de hyresgäster som
var villiga att teckna det 10-åriga avtalet så var den snarlik den för det nyckelfärdiga kontoret
– men vissa skillnader går att urskilja. Bland annat var det inte lika många hyresgäster med
1–30 medarbetare som ville teckna det 10-åriga avtalet, men desto fler hyresgäster med 31–
100 medarbetare som svarade ja. Fördelningen av hyresgäster baserat på andelen konsulter
visade återigen att de flesta som svarade ja till det 10-åriga avtalet hade över 20% konsulter,
men det var även många företag med 0% och 1–5% konsulter som ville teckna detta avtal.
Sammanfattningsvis kan det konkluderas att företag med stabilitet och säker tillväxt är mer
benägna att vilja teckna sådana långa avtal än företag vars framtid är oviss. Större företag är
därför förmodligen mer intresserade av detta alternativ än det nyckelfärdiga kontoret.
Avslutningsvis kan sägas att de flesta hyresgästerna som deltog i enkäten och i intervjuerna
skulle kunna tänka sig teckna ett traditionellt hyresavtal på 5 år, men att många även skulle
vara villiga att betala mer för ett nyckelfärdigt kontor som tillåter en snabbare in- och
utflyttning, såväl som att det fanns många som skulle vilja teckna ett längre avtal på 10 år
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med flera uppsägningsoptioner. Vilka hyresgäster som svarade ja till de två olika ”flexibla
alternativen” skiljde sig främst utifrån bransch och antal medarbetare. Från både
enkätundersökningen och intervjuerna framkom att korta hyresavtal och snabba processer vid
tecknande av hyresavtalet efterfrågas högt, och betalningsviljan för denna typ av flexibilitet
och ”snabbhet” finns därmed. Utsträckningen för betalningsviljan går dock inte att fastställa
helt, men utifrån svaren från de hyresgäster som ville betala extra för ett nyckelfärdigt kontor
kan ett hyrespåslag om 50% på marknadshyran för denna typ av kontorslösning anses vara
rimlig.

Flexibilitet kring area
I enkätfrågan som gällde flexibilitet kring area kunde respondenterna välja på tre alternativ;
•
•

•

Ett traditionellt avtal som löper över 5 år till marknadshyra
Ett avtal som löper över 5 år för ett kontor beläget i en fastighet där det även finns
coworkingyta där företaget kan hyra extra arbetsplatser till en hyra om marknadshyra
+ 25% plus en rörlig kostnad om 5000 kr/arbetsplats
Ett avtal som löper på obestämd tid för ett nyckelfärdigt kontor med en uppsägningstid
på 3 månader till en hyra om marknadshyra + 50%

Totalt sett var 106 hyresgäster villiga att betala för det första hyresalternativet, 74 hyresgäster
var villiga att betala för det andra hyresalternativet och 42 hyresgäster var villiga att betala för
det tredje hyresalternativet.
Av de 74 hyresgäster som ville betala för en kontorslokal belägen i en fastighet där det även
finns tillgång till coworkingytor och därmed möjligheten att hyra extra arbetsplatser vid behov
så hade majoriteten 1–30 medarbetare (54% av de svarande), och 35% av de svarande hade
31–100 medarbetare. Totalt sett var alltså de flesta företagen i storleken 1–100 medarbetare.
Sammanställningen av de hyresgäster som svarade ja på detta alternativ visar också att 45%
av de svarande hade 20%+ konsulter respektive att 27% av de svarande hade 0% konsulter.
Detta innebär att det är vanligast att de företag som vill betala extra för flexibiliteten att utöka
sin area har många konsulter eller inga konsulter alls. En reflektion angående detta resultat är
att många företag med en stor andel konsulter förmodligen har ett volatilt behov av
medarbetare och därmed behöver möjlighet till att minska respektive öka kontorsyta utifrån
antalet konsulter som är anställda för tillfället. Av de företag som svarade ja till alternativet var
det en relativt jämn fördelning mellan branscherna fastighet (22% av de svarande), IT/teknik
(24% av de svarande) och konsultverksamhet (26% av de svarande) som stod för de största
andelarna, och därefter följde även en jämn fördelning mellan advokater (7% av de
svarande),
redovisning/ekonomi/finansfirmor
(11%
av
de
svarande)
samt
rekrytering/bemanning (8% svarande) som också angav att de ville betala för alternativet. Det
var ingen hyresgäst tillhörande branschen ideell organisation som var villiga att betala för
alternativet med coworkingyta. Den jämna fördelningen mellan branscherna av de som var
intresserade att betala mer för ett kontor i en fastighet med tillgång till coworkingyta skulle
kunna tyda på att efterfrågan på flexibilitet kring justering av kontorsyta är hög oavsett vilken
bransch en hyresgäst tillhör. Att betala 25% extra i hyra för ett sådant alternativ samt rörliga
kostnader för nyttjandet av extra arbetsplatser verkar anses vara ett rimligt påslag bland
hyresgästerna i undersökningen. Något som framkom som viktigt rörande detta alternativ
under intervjuerna är att det enbart är värt att betala extra för denna typ av flexibilitet om man
som hyresgäst är garanterad att hyra extra arbetsplatser – är coworkingytorna alltid fullt
uthyrda blir det inte ett lönsamt alternativ. (Se bilaga 6).
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Alternativet med det nyckelfärdiga kontoret fanns med som en flexibilitet för både
kontraktslängd och yta eftersom ett nyckelfärdigt kontor just erbjuder en flexibilitet kring de
båda aspekterna. Det var 42 hyresgäster som angav att de var villiga att betala för ett
nyckelfärdigt kontor för att få mer flexibilitet kring area. Precis som för samma alternativ i
tidigare fråga tillhörde de flesta svarande branscherna IT/teknik och konsultverksamhet.
Vidare var inga advokater villiga att betala för det nyckelfärdiga kontoret och de flesta som
svarade ja hade 1–30 medarbetare och hade även en stor andel konsulter. Att fördelningen
av de svarande för detta alternativ var så likt den för samma alternativ i frågan beträffande
kontraktslängd förstärker resultatens riktighet. (Se bilaga 7).
Sammanfattningsvis valde störst andel hyresgäster att de ville betala för ett traditionellt 5-årigt
avtal, men återigen fanns en betydande andel svarande som ville teckna hyresavtal för ett
nyckelfärdigt kontor, och en ännu större andel svarande som ville betala marknadshyra +
25% för att få sitta i ett kontor med tillgång till coworkingyta. Det alternativ beträffande
flexibilitet kring yta som verkar mest eftertraktat är det där antalet arbetsplatser kan utökas
genom hyra av coworkingytor. Vad detta beror på är förmodligen kopplat till hur antalet
medarbetare förändras, vilket i sin tur kan bero på både bransch och
företagsstorlek/organisation. Marknadsmässiga faktorer såsom konkurrens och konjunkturer
spelar självfallet också in vad gäller efterfrågan på flexibilitet. Enkätundersökningen visar att
det finns en utbredd betalningsvilja för mer flexibilitet rörande den kontrakterade ytan i ett
hyresavtal - såväl bland ett stort antal branscher som bland företag organiserade på olika sätt
och i olika storlekar. Den exakta betalningsviljan går inte att bestämma, men utifrån
undersökningen verkar 25% extra i marknadshyra + 5000 kr i rörlig avgift för alternativet
med coworkingyta vara rimligt.

Flexibilitet kring servicetjänster
I enkätfrågan som gällde flexibilitet kring service kunde respondenterna välja på två alternativ;
•
•

Ett traditionellt avtal utan gemensam service som löper över 5 år till marknadshyra
Ett avtal som löper över 5 år där företaget mot ett fast hyrespåslag om 4% på
marknadshyran har tillgång till gemensam reception, omklädningsrum, cykelgarage
samt möjlighet till att boka konferensrum mot en extra avgift vid nyttjande

Totalt sett svarade 97 hyresgäster att de var villiga att betala för det första hyresalternativet
utan gemensam service, och 140 hyresgäster svarade att de var villiga att betala för det andra
hyresalternativet med gemensam service för en hyra om marknadshyra + 4%. (Se bilaga 8
och 9).
Av de 140 hyresgäster som svarade att de var villiga att betala 4% extra i marknadshyra för
att få gemensam service i form av reception, omklädningsrum, cykelgarage och möjlighet att
nyttja konferensrum, så var fördelningen jämn mellan branscherna. Totalt sett ville en
majoritet (över 50%) av de svarande i varje bransch betala för gemensam service – ett resultat
som påvisar att det finns ett stort intresse för att dessa tjänster ska kunna läggas till i
hyresavtalet. Av de tre flexibilitetsaspekterna (kontraktslängd, area och service) är även
alternativet med gemensam service den flexibilitet som fick störst positiv respons i form av
antal svarande i undersökningen. 140 hyresgäster ville betala 4% extra i hyra för gemensam
service medan 58 inte ville – antalet hyresgäster som faktiskt ville betala mer för flexibiliteten
översteg alltså antalet hyresgäster som inte ville betala mer för flexibiliteten.
Resultaten fördelade på andelen konsulter i företagen visade att det var en jämn fördelning
mellan hyresgäster med såväl få som många konsulter som svarade att de ville betala för
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gemensam service. Andelen konsulter på företaget verkade alltså inte ha stor påverkan på om
företaget ville betala för gemensam service från fastighetsägaren eller inte. Däremot befann
sig de flesta företagen som svarade ja till alternativet i storleken 1–30 medarbetare (67% av
de svarande), respektive 31–100 medarbetare (27% av de svarande). Detta kan tyda på att
mindre företag har större behov av enkla lösningar som kräver lite tid och arbetskraft medan
större företag oftare sköter sina tilläggstjänster i egen regi eller genom andra externa
leverantörer.
I enkätundersökningen fick även hyresgästerna möjlighet att rangordna de fyra gemensamma
tjänsterna (reception, omklädningsrum, cykelgarage och konferensrum) efter det de
efterfrågar mest till det de efterfrågar minst. Resultaten visade att flest hyresgäster (49%)
rankade konferensrum som den mest eftertraktade tilläggstjänsten, följt av reception (25%),
cykelgarage (16%) och omklädningsrum (11%). Den mest efterfrågade tilläggstjänsten per
bransch visade att det var antingen konferensrum eller reception som efterfrågades mest
Konferensrum efterfrågades av en majoritet av de svarande inom branscherna IT/teknik,
industri, konsultverksamhet, vård och ideell organisation, men även advokatbyråer angav att
de såg möjligheten att nyttja konferensrum som mest attraktivt. Hyresgäster inom branscherna
fastighet, rekrytering/bemanning och ekonomi/redovisning/finans angav reception som den
tilläggstjänst som efterfrågas mest. I intervjuerna med hyresgästerna framkommer dock andra
reflektioner som är intressanta att koppla till resultatet. Enbart en av de intervjuade
hyresgästerna var villig att betala extra för gemensam service – de andra hyresgästerna tyckte
av olika anledningar att gemensam service inte var något man ville beställa från
fastighetsägaren. Framför allt delad reception och konferensrum framhölls under intervjuerna
som något som de flesta hyresgäster inte skulle kunna tänka sig vilket alltså pekar på
motsatsen till resultaten från enkätundersökningen. De blandade resultaten från intervjuerna
och enkätundersökningen räcker dock inte för att bortse från den stora majoritet av
hyresgäster som i enkätundersökningen valde att de ville betala 4% extra i marknadshyra för
gemensam service.

Hyresgästernas betalningsvilja
Denna rapport visar att det idag finns en stark betalningsvilja för flexibla hyresavtal i
Stockholm CBD vilket även visas av tredjepartaktörernas framväxt. Av de bolag som
efterfrågade mest flexibilitet utgörs en stor majoritet av IT-/teknologibolag med 1–30 anställda
samt företag med en stor andel konsulter. Att efterfrågan på flexibla hyresavtal ökat är givetvis
starkt korrelerat med den allmänt ökade efterfrågan på lokaler i Stockholm samt de
rekordhöga hyrorna och låga vakansnivåerna. Fördelningen av bolag i CBD är föränderlig
över tid och frågan är om betalningsviljan för flexibla hyresavtal är en trend som drivs av små
och medelstora bolag vilka utgör en majoritet av hyresgästerna i CBD eller om denna
efterfrågan är stadigvarande.
Att avbryta hyresförhållandet är en dyr process för hyresgästen och kommer endast realiseras
när det verkligen behövs. Intervjustudien visar att uppsägningsoptioner sällan används i
praktiken men är en trygghet för hyresgästen att ha i kontraktet. Att säga upp kontraktet
resulterar dels i dyra flyttkostnader och i dagens marknadsläge även högre hyra varför det
oftast inte blir en lönsam process, men det möjliggör det ändå för bolagen att se över sin
lokalstrategi. För små och medelstora bolag är framtiden svårare att prognostisera varför
flexibilitet i avtalet värderas högt. Vid en eventuell konjunkturnedgång kan flexibla avtal vara
tryggare för en hyresgäst som står inför att signa ett nytt avtal då ett traditionellt avtal på fem
år är förenat med större risk.
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Fastighetsägarnas motiv och risker
Att det idag är fastighetsägarnas marknad med rekordhöga hyror och låga vakansnivåer
råder det inga tvivel om vilket resulterat i att man inte behövt anpassa sitt kontraktsutbud för
att vara lönsamma. Detta har lett till att efterfrågan på flexibla hyresavtal har mötts av utbud
från tredjepartsaktörer som vuxit fram för att möta den betalningsvilja som funnits då det
således blivit lönsamt att erbjuda flexibla hyresalternativ. Att lämna det till tredjepartsaktörer
att tillhandahålla den typen av kontrakt har varit mindre riskfyllt för fastighetsägarna än att
själva gå in i ett nytt segment som tredjepartsaktörerna varit verksamma i länge och vars
kärnverksamhet utgörs av att erbjuda flexibla lösningar och förstå den typen av kunder.
Det kan vara svårt för en fastighetsägare att bedöma hur länge en hyresgäst kommer stanna
kvar i lokalen - framförallt i flexibla kontrakt - varför en meny av kontrakt kan avslöja något
om hyresgästens intentioner. Hyresgästen väljer då det kontrakt som gynnar företaget bäst
och på så vis påvisas även betalningsviljan. Att ha hyresgäster som sitter fast i långa kontrakt
och som istället för att avsluta kontraktet kanske tvingas hyra ut en del av sin lokal i andra
hand gör att fastighetsägaren tappar kontakten med sina hyresgäster. Att ha en god och
långvarig relation med sina hyresgäster är fördelaktigt och ökar attraktiviteten för
fastighetsägaren som på så vis kan följa bolaget och dess utveckling. Tar man också hänsyn
till hyresgästens förmåga att attrahera andra hyresgäster, marknadens svängningar och nya
trender så behöver inte ett långt hyresavtal nödvändigtvis vara mer fördelaktigt än ett kort för
fastighetsägaren.
För en fastighetsägare är det en risk att ha en stor andel vakanser i sin fastighet då dessa ytor
inte inbringar någon inkomst i framtiden, en risk som kan reduceras med en diversifierad
portfölj. När fastighetsägaren har ingått många hyresavtal som är tecknade över lika lång tid
ökar även osäkerheten för hyresavtalens överlappande mönster. Det är en större risk för
fastighetsägaren att ha många avtal som löper ut samtidigt jämfört med en mix av långa och
korta hyresavtal som överlappar varandra. Om alla avtal löper ut samtidigt står
fastighetsägaren med stora vakanta ytor och behöver därmed hitta många nya hyresgäster på
samma gång – en risk som är rätt enkel att minska genom god planering av hyresavtalens
längd.
En risk som fastighetsägare av kommersiella lokaler alltid står inför berör skadestånd.
Lokalhyresgäster har ett indirekt besittningsskydd som ger hyresgästen rätt till skadestånd om
fastighetsägaren kräver en hyra som är högre än marknadshyran och detta leder till att
hyresgästen flyttar. Det finns alltså alltid en risk för fastighetsägaren att få betala skadestånd
till hyresgästen vid en uppsägning av avtalet för villkorsändring – men hur stor är den risken
när man även inkluderar sådana faktorer i ett hyresavtal som tillkommer vid flexibilitet? Om
fastighetsägaren vid förlängning av ett så kallat ”flexibelt avtal” kräver en högre hyra för
flexibiliteten i avtalet (exempelvis för en kortare längd på avtalet), och hyresgästen väljer att gå
till medling i Hyresnämnden finns det en risk att Hyresnämnden kommer att döma ut
skadestånd på grund av att hyran inte är marknadsmässig. Detta skulle dock inte ske för att
det i lagen utdöms skadestånd för sådana hyresavtal, utan för att Hyresnämnden i sådant fall
väljer att skadestånd ska utgå. Det är en potentiell risk som ännu inte uppenbarat sig i något
rättsfall, men som skulle kunna bli aktuell i takt med att antalet flexibla avtal ökar och att
Hyresnämnden då kan ha svårt att bedöma den marknadsmässiga hyran.
För en fastighetsägare är även värderingen av fastigheten viktig. Värdet som fastigheten
tilldelas speglar hur bra fastighetsägarens verksamhet går, och är självklart även den mest
intressanta parametern vid potentiella transaktioner där man som fastighetsägare vill att
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fastigheten ska värderas så högt som möjligt. En fastighet som har många hyresgäster med
flexibla avtal kommer att ha mer volatila kassaflöden, och risken för fastighetsägaren kommer
därmed att öka. Följden blir att de framtida avkastningarna diskonteras med en högre
kalkylränta i värderingen på grund av den högre riskkompensationen, vilket i sin tur leder till
lägre nuvärden på avkastningarna och därmed även lägre nuvärde på fastigheten. Flexibla
avtal medför dock förmodligen högre hyresintäkter än ”traditionella avtal”, varför det är
möjligt att värdet på fastigheten ändå inte påverkas av en hög kalkylränta. Att flexibilitet i
hyresavtalen medför en större risk när det kommer till fastighetsvärderingen är oavsett detta
viktigt att poängtera.
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SLUTSATS
I detta avsnitt besvaras frågeställningarna för denna uppsats och avslutningsvis ges förslag på
vidare studier inom området.

Svar på frågeställningar
Vad är kontorshyresgästers betalningsvilja för flexibla hyresavtal?
Förändringar i ekonomin och företagens arbetssätt har tillsammans med digitaliseringen
påverkat hyresgästers förhållningssätt till sin lokalstrategi vilket resulterat i en ökad efterfrågan
på mer flexibilitet i avtalsportföljen. Medan vissa ser detta som en trend har tredjepartsaktörer
som erbjuder flexibla kontorslösningar växt fram och dragit nytta av skiftningarna på
marknaden och således kunnat ta marknadsandelar samt utveckla ett innovativt
produktutbud. Denna studie visar att det finns en stark betalningsvilja för flexibla
kontorshyresavtal i Stockholm CBD. Resultaten från enkätundersökningen och från
intervjuerna med hyresgästerna visar att en stor andel av hyresgästerna i Stockholms primära
affärsdistrikt är villiga att betala mer än marknadshyran för traditionella hyresavtal för att få
flexibilitet i hyresavtalet. Det flexibla alternativ som flest hyresgäster angav att de ville betala
mer för var den gemensamma servicen, och i undersökningen föreslog vi ett premietillägg om
4% på marknadshyran för den flexibiliteten. Alternativet med tillgång till coworkingyta i huset
fick också positiv respons i undersökningen och därmed anser vi att betalningsviljan för den
typen av flexibilitet är hög. Samtidigt fanns även en relativt stor betalningsvilja för alternativet
med det nyckelfärdiga kontoret. För alternativet med tillgång till coworkingyta föreslog vi ett
fast premietillägg om 25% på marknadshyran samt en rörlig kostnad om 5000
kr/arbetsplats/månad, och för alternativet med nyckelfärdigt kontor föreslog vi ett
premietillägg om 50% på marknadshyran. Premietilläggen ovan reflekterar betalningsviljan
hos hyresgästerna i denna undersökning. För djupare förståelse för vad den faktiska
betalningsviljan är behöver dock flera djupgående undersökningar genomföras, och förslag
på vidare studier anges nedan.

Hur ska traditionella hyresvärdar anpassa sig för att möta efterfrågan på
flexibilitet och konkurrensen med coworking-/kontorshotellsaktörer?
Att vara i framkant och utveckla sitt produktutbud är självklart inom de flesta branscher men i
fastighetsbranschen verkar just fastighetsägarna ha halkat efter på den punkten. I händelse av
en lågkonjunktur kan fastighetsägarna ställas inför nya utmaningar där man tvingas
konkurrera med tredjepartsaktörer som erbjuder flexibla lösningar. Genom att se över
affärsmodeller, utveckla nya koncept och erbjuda en meny av kontrakt kan fastighetsägarna
förbereda sig och skapa diversifierade portföljer av hyresgäster, där en premie betalas för
mer flexibilitet. Detta gör det möjligt för fastighetsägaren att eliminera en stor del av den risk
som flexibla avtal medför och ger således även fastighetsägarna motiv för att inte helt lämna
denna marknad till tredjepartsaktörer. Genom att utveckla och erbjuda flexibla lösningar som
tar hänsyn till attributen framtagna i denna rapport kan fastighetsägarna inta en starkare
position i det långa loppet. Att ta fram och erbjuda detta kommer vara utmanande men
betalningsviljan för flexibilitet är här för att stanna.
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Förslag till vidare studier
I detta avsnitt presenteras frågeställningar som väckts under skrivandet av denna uppsats som
skulle vara intressanta att undersökta i framtida examensarbeten.

Ska fastighetsägare driva coworking i egen regi eller lämna detta till
tredjepartsaktörer?
Är det mer lönsamt för en fastighetsägare att driva coworking i egen regi eller finns det
fördelar med att lämna över detta till en tredjepartsaktör? En studie som jämför olika
affärsmodeller utifrån risk, lönsamhet och kvalitet.

Värdering av fastigheter med flexibla hyresavtal
Hur ska fastigheter där en stor andel hyresgäster utgörs av bolag med flexibla kontrakt
värderas och hur påverkar korta avtalstider fastighetens värde? Den mest tillämpade metoden
vid fastighetsvärdering i Sverige idag är kassaflödesmetoden där man ofta använder en
tidsperiod på fem år. Hur påverkas metoden av denna typ av hyresgäster?

Scenarioanalys av två identiska kommersiella fastigheter med olika
kontraktportföljer
För att ge mer tyngd i kontraktsutvecklingsbeslutet skulle en scenarioanalys kunna genomföras
för två identiska fastigheter där kontraktsportföljen skiljer dessa åt för att undersöka hur dessa
påverkas av olika förändringar på marknaden. Sådana förändringar skulle förslagsvis kunna
röra skiftningar i ränta, hyra, vakansnivå, arbetslöshet och inflation.
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