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Abstract 
Tenant representation is becoming a better known concept on the Nordic market and more 
customers are using the service. During the last couple of years the business area and the services 
has been developing and has become more popular in the Nordic countries. This master of thesis 
is investigating the tenant representation market in Stockholm, Oslo and Helsinki. The thesis 
includes a survey of the actors and services offered in each market and the actors involved. 
 
Interviews constitute a major portion of the source material in which actors operating in 
Stockholm, Oslo and Helsinki has been interviewed. This has resulted in some interesting 
conclusions. 
 
The markets in Stockholm, Oslo and Helsinki have matured at different rates. Stockholm is at the 
forefront of development, which depends on that the business has been on the market a bit 
longer than in the other countries. Oslo is also well advanced in the development, while Helsinki 
stands a few steps behind the other Nordic cities. This depends largely on that the business is 
relatively new and that it is not a familiar concept. 
 
A clear trend is that the demand for the service is increasing, which has meant that the range of 
services has developed in the same pace as the demand. The biggest trend in the Nordic 
countries is to develop the services to be more comprehensive. This allows tenant representation 
company to bind the customer to the company itself for a longer period of time than if they 
would only be present during the TR process. There's a natural pause during the rental period 
where the customer does not have any use for a TR consultant, and it is this gap that operators 
now are trying to cover. 
 
The competition is increasing as more players are entering the market and it becomes more 
important to offer customers what they want and also know the market well. A common 
problem is poor follow-ups of the previous customers. Poor relations with them can lead to the 
tenant representation company losing its previous customers, and with the competition that 
exists today no actor can afford this. 
 
There is much to learn from the U.S. and England who are market leaders in the industry. 
Among others, there are tools such as databases of all vacant buildings that would be very useful 
also in the Nordic countries. With this resource the search process would not be as time 
consuming as it is today. Despite that the consultants have become more professional as the 
industry has developed; there are still areas to work on. 
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Sammanfattning 
Tenant representation blir ett allt mer välkänt begrepp på den nordiska marknaden och fler 
använder sig av tjänsten. Under de senaste åren har affärsområdet och tjänsterna utvecklats och 
blivit bättre i de nordiska länderna. Detta examensarbete undersöker marknaden för tenant 
representation i just Stockholm, Oslo och i Helsingfors. Arbetet omfattar en kartläggning av vilka 
aktörer och tjänster som erbjuds på respektive marknad samt vilka aktörer som är verksamma. 
 
Intervjuer utgör större delen av källmaterialet där aktörer som är verksamma i Stockholm, Oslo 
och Helsingfors har intervjuats. Detta har resulterat i en del intressanta slutsatser. 
 
Marknaderna i Stockholm, Oslo och Helsingfors har mognat i olika takt. Stockholm ligger längst 
fram i utvecklingen, vilket beror på att branschen har funnits på marknaden lite längre än i de 
andra länderna. Oslo har också kommit långt i utvecklingen medan Helsingfors ligger några steg 
bakom de andra nordiska städerna. Detta beror till stor del på att branschen är relativt ny och att 
det är få som känner till begreppet. 
 
En tydlig trend är att efterfrågan på tjänsten blir allt större, vilket har gjort att även tjänsteutbudet 
har utvecklats i takt med efterfrågan. Den största trenden i de nordiska länderna är att utveckla 
tjänsteutbudet till att bli mer heltäckande. På så sätt kan TR företaget binda kunden till sig under 
en längre tid jämfört med om de endast skulle finnas med under själva TR processen. Det finns ju 
en naturlig paus under hyresperioden där kunden inte har någon nytta av en TR konsult. Det är 
detta mellanrum som aktörerna nu försöker täcka. 
 
Konkurrensen ökar i takt med att fler aktörer tar sig in på marknaden och det blir allt viktigare att 
kunna erbjuda kunderna vad de vill ha och känna marknaden väl. Ett gemensamt problem är 
dåliga uppföljningar av tidigare kunder. Dåliga kontakter med dessa kan leda till att TR företaget 
förlorar sina tidigare kunder, och med den konkurrensen som råder idag har ingen aktör råd med 
detta. 
 
Det finns mycket att lära av USA och England som är marknadsledande inom branschen. Bland 
annat finns det hjälpmedel som databaser över alla vakanta lokaler som skulle vara till stor nytta 
även i de nordiska länderna. På så sätt skulle sökprocessen inte bli lika tidskrävande som den är 
idag. Trots att konsulterna har blivit mer kunniga allteftersom branschen har utvecklats finns det 
fortfarande områden att jobba på. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I dagens läge har det blivit allt viktigare för företagen att koncentrera sig på 
kärnverksamheten. En omlokalisering är tidskrävande och kräver stora resurser, därför har det 
på senare år blivit allt vanligare att ta in en hyresgästrepresentant som sköter hela eller delar 
av processen. Det har också blivit en kompetensfråga, alla företag har inte den kompetens 
som behövs vid dessa frågor, medan tenant representation företag arbetar med detta dagligen. 
Tenant representation är ett arbetsområde som har vuxit under de senaste åren. I 
Stockholmsområdet finns det en etablerad TR-marknad som ständigt växer och blir starkare, 
medan aktiviteten i övriga landet fortfarande är relativt låg när det gäller privata kunder men 
den offentliga sektorn använder sig av tenant representation i hela landet. I Göteborg och 
Malmö görs det idag uppdrag och marknaden där växer långsamt även om den ser annorlunda 
ut gentemot Stockholmsmarknaden. 
 
Definitionen av tenant representation är diffus och alla företag har sin egen uppfattning om 
vad som ingår. Detta beror till stor del på de spridda aktörerna på marknaden, det vill säga de 
mäklare, uthyrare och hyresgästrepresentanter som alla erbjuder sina egna varianter av TR, 
vilket kan innebära att hyresgäster blir förvirrade och osäkra på vilka aktörer som gör vad på 
marknaden.  
 
Många stora fastighetskonsultbolag erbjuder idag tjänster som till stor del täcker 
fastighetsmarknadens behov. Till exempel förvaltning, transaktioner, uthyrning, analys, 
värdering och ofta även någon form av tenant representation, och allt detta inom samma 
företag. Det som skiljer företag som är inriktade på hyresgästrepresentation från 
fastighetskonsultbolag som erbjuder alla dessa tjänster är att de förstnämnda arbetar helt och 
hållet för hyresgästen medan det kan vara svårt att utesluta ett visst samarbete i ett företag 
som både erbjuder både uthyrning och TR.  
 
Internationellt sett är tenant representation ett mer välkänt begrepp och vanligt förekommande 
på fastighetsmarknaden, där England och USA är de länder som är mest framstående inom 
området. Detta tyder även på att den svenska marknaden kan expandera och bli större än vad 
den är i dagsläget. Marknadsmässigt kan inte Sverige jämföras med varken England eller 
USA, då det finns fler företag i de länderna än vad det gör i Sverige. Men en gemensam 
nordisk marknad skulle kunna utveckla TR-verksamheten till att bli både större och mer 
välkänd. 
 
Tanken med det här examensarbetet är att se hur den nordiska marknaden ser ut och om den 
kan jämföras med den svenska marknaden. Strävar marknaderna åt samma håll och hur står 
dem sig mot den övriga internationella marknaden? 
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1.2 Syfte 
Detta examensarbete syftar till att kartlägga marknaden i Stockholm, Helsingfors och Oslo. 
Målet är att ge en uppfattning om hur Tenant Representation fungerar i Norden och om det 
finns några specifika skillnader jämfört med Stockholms marknad. Frågor som kommer att 
besvaras: 
 
- Vilka aktörer finns och vilka tjänster erbjuds? 

- Vart är marknaden på väg i de olika städerna? 

- Hur ser arbetsgången ut? Skiljer den sig mycket från arbetssättet i Stockholm? 
- Hur ser utbud och efterfrågan ut på de olika marknaderna? 

 

1.3 Metod 
Det här examensarbetet är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer av aktörer på den 
svenska, norska och finländska marknaden. En kvalitativ studie grundar sig på djupgående 
intervjuer och undersökningar och ger säkrare slutsatser samt minimerar risken för 
missförstånd. Om inget annat anges i de kommande kapitlen så kommer informationen från 
de intervjuer som har gjorts. 
 

1.4 Vilka har intervjuats 
Uppsatsen är helt baserad på intervjuer gjorda av aktörer inom tenant representation och 
uthyrning i Stockholm, Oslo och Helsingfors. Företrädare från följande företag har 
intervjuats: 
Stockholm Jones Lang LaSalle, Nextport, Struktur, CBRE, Niras 
Helsingfors CBRE, DTZ, Real Estate Consulto, Newsec 
Oslo Neas, Newsec, CBRE 
England Jones Lang LaSalle 
 

1.6 Vad är tenant representation? 
Tenant representation (TR) är ett begrepp som innefattar hyresgästrådgivning, representation 
vid om- eller nyförhandling av hyreskontrakt samt strategiskt arbete. Lokalmarknaden ändras 
ständigt vilket kräver att berörda parter är ajour. Det är inte alltid den här kunskapen finns 
inhouse och det har blivit allt vanligare att ta in konsulter som sköter den här typen av 
uppdrag. Problemet med begreppet tenant representation är att alla aktörer på marknaden har 
sin egen definition och uppfattning om vad som omfattas. Det finns företag som är helt 
inriktade på tenant representation och säger sig jobba helt oberoende av den övriga 
fastighetsmarknaden, samtidigt som det på internationella fastighetskonsultbolag ofta finns 
avdelningar som både erbjuder sina kunder tjänster inom tenant representation och uthyrning. 
Även begrepp som flyttprojektledning har blivit ett allt vanligare i TR sammanhang. 
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2. Tenant representation i Sverige 

2.1 Den svenska kontorsmarknaden 
Kontorsmarknaden i Sverige är relativt transparent och tillgången till information är stor och 
fastighetsnyheter finns att tillgå i många olika medier idag. Detta gör att hyresgästen lätt kan 
få tillgång till information som rör hyresnivåer och vakanser. 
 
Stockholmsmarknaden har hämtat sig väl och håller på att stabilisera sig efter 
lågkonjunkturen (Jones Lang LaSalle, 2010). Arbetslösheten i landet börjar sjunka och låg i 
juni 2010 på 8,9 % jämfört med samma period ett år tidigare då den låg på 9,8 %. 
Arbetsmarknaden i Stockholm har återhämtat sig starkt de senaste månaderna och fler jobb 
finns nu ute på marknaden, främst inom den privata sektorn. Vakansen i Stockholmsområdet 
ökade överlag med en vakans på 11,8 % och i CBD ligger vakansen idag på 7,9 %. Nya 
kontorsfastigheter har också färdigställts vilket har gjort att utbudet av kontor i Stockholm har 
ökat med 0,5 %. De nya projekten som har färdigställts har även en låg vakans i fastigheterna, 
vilket är mycket positivt. Efterfrågan på kontorslokaler har varit relativt låg under den första 
halvan av 2010 om man jämför med ett år tidigare. Det har varit en stor skillnad på storleken 
på de kontorslokaler som efterfrågas, nämligen från 700 kvm första kvartalet till 1400 kvm 
under det andra kvartalet. Hyrorna i Stockholm är för tillfället väldigt stabila, sen slutet av 
2009 har hyrorna i CBD inte ändrats nämnvärt.  Kontorshyran under hösten 2010 låg på ca 3 
700 kr/kvm, vilket är en minskning med 5,1 % jämfört med det andra kvartalet 2009. Hyrorna 
förväntas även vara stabila året ut i Stockholm förutom i CBD där en ökning till 3 800 kr/kvm 
förväntas.   
 

2.2 Bakgrund 
Tenant representation har funnits på marknaden under en längre tid, fast begreppet var då 
fortfarande okänt. Finansjuristerna, nuvarande Tenant & Partner, började redan på 90-talet att 
arbeta med leasing i olika former. Området växte allteftersom och i början av 90-talet fanns 
det en TR-marknad i Stockholm, medan det i Göteborg hade gjorts tafatta försök utan någon 
direkt framgång. 2000 finns det en etablerad TR marknad i Stockholmsområdet, och kunden 
börjar förstå skillnaden mellan mäklare och tenant representation.  I Göteborg görs nu några 
få affärer medan man i Malmö gör några enstaka. 
 

2.3 Läget idag 
Idag finns ett flertal aktörer på marknaden där Tenant and Partner och Struktur är de största 
inom området. Niras (f.d. TP Group) är en av de aktörer som har varit på marknaden längst. 
Från början arbetade de för myndighetssektorn och gjorde uppdrag för dem i hela Sverige. De 
är fortfarande stora på marknaden men vänder sig i första hand mot den offentliga sektorn. I 
Göteborg görs några enstaka affärer och Malmö börjar nu också sakta vänja sig med 
begreppet, där stöter man nu på lite motstånd från fastighetsägarna. Det görs även affärer runt 
om i Sverige men det handlar då mest om företag som ska expandera och etablera sig på nya 
platser i Sverige, men i offentliga uppdrag arbetar man redan över hela Sverige. 
 
Området har utvecklats rejält de senaste åren. Frågeställningarna har blivit mer komplexa och 
det är mer pengar i rörelse idag. Näringslivet är rörligare idag och det har gjort att efterfrågan 
på TR har ökat, hyresgästen förstår idag svårigheten i lokalförsörjningsprocessen och inser att 
det är viktigt att ha en kunnig person vid sin sida. 
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2.4 Tjänster som erbjuds 
Tenant representation innebär att en oberoende konsult tas in för att hjälpa det aktuella 
företaget vid en omlokalisering. Vilka tjänster som erbjuds varierar mellan företagen men 
nedan följer en sammanfattning. 

2.4.1 ”Ren konsulttjänst” 
Det har blivit allt vanligare att företag vänder sig till TR-konsulter för annat än bara 
hyresgästrådgivning. Bland annat söker de hjälp för att få veta mer om fastighetsmarknaden, 
till exempel kan det röra sig om ett företag som ska expandera och vill veta vart det är mest 
lönsamt att etablera sig. Detta är vanligast inom retail-branschen. Det som efterfrågas av 
konsulten är då till exempel hur trafikflödena ser ut där en eventuell etablering ska ske, och 
hur ser kommunens utvecklingsplan för området ut och så vidare, med andra ord görs en 
grundlig marknadsanalys. 

2.4.2 Avveckling och andrahandsuthyrning 
TR representanten företräder endast hyresgästen och inte fastighetsägaren. Ibland händer det 
dock att hyresgästen måste avveckla delar av sina lokaler för att det inte längre är lönsamt att 
ha så stora ytor. Då kan en TR konsult vara ett stöd i den processen, och samarbetar då med 
en mäklare som kan hyra ut de aktuella lokalerna åt hyresgästen. Andrahandsuthyrningar är 
vanligare vid lågkonjunkturer, eftersom många företag gärna skär ned på sina utgifter under 
dessa perioder. 

2.4.3 Lokalsökning 
Här hjälper konsulten kunden med att hitta nya lokaler för en eventuell omlokalisering. Först 
görs en behovsanalys där en mängd parametrar som är viktiga för lokalen bedöms. 
Parametrarna är bland annat svar på frågor som ”hur vill det aktuella företaget profilera sig?” 
och ”hur ser de anställdas resvägar ut?” Utefter behovsanalysen görs en sökning på 
lokalmarknaden för att samla in ett flertal lokaler som skulle passa kunden. En prioritering av 
lokalernas attribut gör att antalet aktuella lokaler sedan kan minskas. I slutskedet finns 
förhoppningsvis några intressanta lokaler som erbjuder bra lösningar för kunden. 

2.4.4 Hyresförhandling och omförhandling 
En hyresförhandling görs ofta i samband med lokalsökningen. Hyresgästrepresentantens 
uppgift är att hitta den bäst lämpade lokalen där ett flertal parametrar är viktiga för kunden, 
bland annat den ekonomiska. För att förbättra sitt förhandlingsläge vill konsulten gärna ha 
några andra alternativa objekt som hyresgästen kan tänkas flytta till. Hyresgästrepresentanten 
kan även hjälpa till vid omförhandlingar av hyreskontrakt, där kunden vill ta in en kunnig 
person. Det kan bland annat vara så att TR företaget fortsätter att hjälpa sina tidigare kunder 
med omförhandling av kontrakt. 

2.4.5 Flyttprojektledning 
När kontraktet mellan fastighetsägaren och hyresgästen är skrivet tar den här processen vid. 
Det gäller att koordinera alla grenar under flytten, som hyresgästanpassning, iordningställande 
av lokalen såväl som själva flytten. Vid en eventuell ombyggnation i samband med flytten 
fungerar konsulten som hyresgästombud vid byggmöten och liknande för att föra kundens 
talan. Meningen är att flytten ska flyta på så smidigt som möjligt för kunden och att den inte 
ska störa företagets kärnverksamhet.  



 

12 
 

2.4.6 Kontraktshantering 

Många företag kan ha flera lokalkontrakt och allt fler har insett vikten av att ha kontroll över 
dessa. Tjänsten innebär att konsulten förvaltar dessa och har kontroll på bland annat när 
uppsägningstiden för kontraktet går ut, hyror och indexering. Konsulten kan då följa 
fastighetsmarknaden och därmed hjälpa kunden att se om hyrorna är marknadsmässiga, och 
om en eventuell omförhandling är möjlig eller kanske en samlokalisering av flera olika kontor 
inom företaget. 
 

2.5 Aktörer på marknaden 
Det finns ett flertal aktörer på marknaden som jobbar inom området TR. Här följer en 
redovisning av de olika företag som arbetar inom affärsområdet. 

2.5.1 Mäklare 
När det gäller uthyrningsföretag skiljer sig dessa mot TR företag när det gäller vem som 
betalar för tjänsten. Här är det fastighetsägaren som betalar mäklaren, istället för att det är 
hyresgästen som betalar TR företaget. Mäklarens arbetsuppgift är därmed att hitta potentiella 
hyresgäster till fastighetsägarens vakanta lokaler. Detta gör att mäklaren enbart kan erbjuda 
lokaler ur fastighetsägarens bestånd, vilket innebär att de därmed inte har lika stor valfrihet. 
Mäklaren kan inte välja lokaler ur hela marknadsbeståndet som en TR representant kan göra, 
och detta är den största skillnaden mellan de olika parterna. I det här fallet är det hyresgästen 
som kontaktar mäklaren för att få hjälp med att söka nya lokaler. Mäklaren visar då de lokaler 
som kan vara intressanta och tillsammans gör de ett urval. I och med att fastighetsägaren är 
den betalande parten får mäklaren endast ersättning om en hyresgäst väljer att skriva kontrakt 
för lokalen. Mäklaren hjälper hyresgästen att se vilka möjligheter som finns till 
hyresgästanpassningar och ombyggnation men är inte delaktiga i själva ombyggnadsprocessen 
utan här tar fastighetsägaren vid istället. 
 

2.5.1.1 Arbetsprocessen 
En mäklare kan arbeta exklusivt eller icke exklusivt för en fastighetsägare. Att arbeta 
exklusivt för en fastighetsägare innebär att endast en mäklare arbetar med att hyra ut delar 
eller hela lokalbeståndet. Icke exklusiva uppdrag innebär att flera mäklare kan arbeta med att 
hyra ut en och samma lokal, detta kan skapa en viss förvirring bland eventuella hyresgäster då 
samma lokal kan annonseras på flera olika hemsidor. 
 
Oftast sköter mäklaren hela processen med marknadsföring, tar fram underlag till 
hyresgästanpassningar samt skriver hyresavtalet. Marknadsföringen kan skötas på olika sätt, 
dels genom att annonsera på internet men även genom telemarketing dvs. ”att hitta kunden 
innan de hittar lokalen”. Det är vanligt att lägga ut detta på ett telemarketingföretag som 
ringer runt till eventuella kunder, men det är inte alltid fastighetsägaren vill betala för detta 
och då kan tjänsten även skötas inhouse, dock inte i lika stor utsträckning. Mäklaren vill träffa 
kunden så tidigt som möjligt för att ta reda på vad det är kunden vill ha, vill de flytta eller vill 
de bara samla på sig information för att senare kunna förhandla om sin nuvarande hyra? Om 
kunden är ute efter en lokal ordnas en visning för en lämplig lokal, gärna så tidigt som 
möjligt. Ibland vill fastighetsägaren ta över direkt efter visningen och ibland sköter mäklaren 
hela processen till signat avtal. Det är vanligt att mäklaren får agera medlare mellan 
fastighetsägaren och hyresgästen, ibland kan hyresgästen ställa orimligt höga krav och ibland 
kanske fastighetsägaren inte framhäver lokalen på bästa sätt. Mäklaren försöker då vara en 
koordinator och ge råd till båda parter, allt för att förenkla processen. 
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2.5.1.2 Aktörer 
Det finns ett stort utbud av fastighetsföretag som erbjuder mäklartjänster och konkurrensen är 
hård. En mäklare kan arbeta exklusivt för flera fastighetsägare samtidigt men det är då viktigt 
att det finns klara riktlinjer inom mäklarföretaget vad som gäller.  

2.5.2 Tenant representationföretag 

2.5.2.1 Arbetsprocessen 
För att kunna representera kundens intressen måste konsulten arbeta oberoende och enbart 
arbeta för hyresgästen. Detta gör att konsulten kan söka av hela marknadens vakanser för att 
hitta den lokal som bäst skulle passa kunden. Hyresgästen får även hjälp med 
hyresförhandlingen då konsulten är mycket sakkunnig och van vid hyresförhandlingar. 
Samtidigt sparar kunden tid och resurser och kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. 
Tidigare har många tagit lätt på en omlokalisering och försökt sköta en sådan process inhouse, 
men allt fler har insett att det är en tidskrävande process som kräver sin expertis. Detta har 
gjort att det har blivit allt vanligare med hyresgästrepresentation. 
 
Arbetsgången varierar beroende på uppdragets utformning, men kan sammanfattas som 
följande: 
 

 
Figur 1. Arbetsprocessen 

 

Tiden för processen varierar men sträcker sig mellan 3 månader till 1,5 år beroende på vad det 
är som kunden söker. Vissa lokaler är svåra att hitta inom det sökområdet kunden vill använda 
sig av, ett exempel skulle kunna vara blandlokaler som kontor/lager inom vissa områden samt 
skolor, medan kontorslokaler på ca 400 kvm i Stockholms innerstad är relativt enkla att hitta. 
Kunder som är flexibla när det gäller lokalens placering är oftast lätta att hitta passande 
lokaler till och processen blir mycket kortare. 
 
Projektstart – Kunden söker upp ett aktuellt hyresgästrepresentationsföretag och tilldelas 
konsulter som fungerar som ombud och följer med kunden genom hela processen. Ofta jobbar 
TR representanterna i grupper vid varje projekt. Det är viktigt att så tidigt som möjligt 
klargöra vad det är som kunden vill ha, eftersom det blir allt kostsammare att göra ändringar 
senare i processen.  
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Figur 2. Kostnad för åtgärd 

 
TR representanten vill gärna komma in i processen så tidigt som möjligt eftersom det spar tid 
pengar och ökar kvalitén. Många TR-företag väljer att inte komma in mitt i en process för att 
t.ex. bara vara med under hyresförhandlingen, utan de menar att de gör mest nytta om de är 
med från början till slut. Det är också viktigt för flyttprojektkonsulterna att komma in tidigt i 
processen eftersom de då är med när diskussionen om planlösningen är igång, vilket gör att 
de tidigt kan säga vad som är optimalt och vad som inte fungerar så bra. 
 
Analys – Här görs en analys av kundens nuvarande situation och hur lokalbehovet för de 
närmaste åren ser ut. Ibland kan så kallade Workshops anordnas tillsammans med 
företagsledningen och TR konsulterna. Här hjälper man företagsledningen att komma fram 
till hur lokalbehovet kan se ut om några år om de inte redan har en klar bild av detta. Frågor 
som varför kunden vill flytta är viktiga att besvara innan processen förs vidare. Många TR 
företag använder sig av olika verktyg för att ta reda på vad medarbetarna tycker om sin 
nuvarande arbetsplats. Kunden gör sen en kravspecifikation där det framgår vilka krav på 
lokal, logistik, teknik och ekonomi som man har. Den tekniska delen är ofta komplicerad och 
kräver resurser i och med att det bygger på kundens arbetssätt är det därför viktigt att TR 
konsulten är insatt i kundens verksamhet. Med hjälp av all denna information kan konsulten 
få den överblick som behövs för att gå vidare i en lokalsökning. 
 
Lokalsökning – Med hjälp av informationen som har tagits fram i analysen görs en sökning 
på lokalmarknaden efter de objekt som passar kundens profil. Ibland tas det även med objekt 
som egentligen ligger utanför kundens sökområde, men som ändå kan vara intressanta. Efter 
den första sökningen görs en gallring, och de objekt som är mest intressanta går man vidare 
med. Lokalen är viktig för ett företag eftersom det är hyresgästens ansikte ut mot sina kunder. 
Det är därför viktigt att lokalisera och profilera sig där sina kunder finns. Det är också viktigt 
att de anställdas resvägar tillgodoses. Lokalsökningen är den del i processen som tar längst 
tid.  
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Hyresförhandling – När en lämplig lokal har hittats och man är överens om de 
hyresgästanpassningar som behövs göras går man vidare till hyresförhandlingen. Den här 
delen sköter konsulten som är van vid dessa former av förhandlingar. Utan en sakkunnig 
skulle hyresgästen vara i direkt underläge gentemot fastighetsägaren och hyreskontraktet 
skulle säkerligen i slutändan inte vara det bästa för hyresgästen. TR konsulten granskar 
avtalet och parametrarna som finns med, framförallt är de särskilda villkoren såsom 
uppsägningstid, flexibilitet, hyresrabatter, mest intressanta. Ibland kan det uppstå 
meningsskiljaktigheter mellan hyresgästen och fastighetsägaren och då får TR konsulten 
agera medlare och ge råd för att förenkla processen. 
 
Avslut – När kontraktet är utformat är det dags för en flytt. Konsulten ansvarar för att de 
hyresgästanpassningar som var överenskomna följs, och kan även hjälpa till att handla upp de 
flyttjänster som behövs. Oftast fungerar även konsulten som hyresgästombud vid byggmöten 
och slutbesiktning. Generellt sett brukar TR konsulterna under den här delen av processen 
säkerställa att det som har avtalats om verkligen uppfylls. I och med att alla företag har sin 
egen arbetsgång kan det variera väldigt mycket när själva avslutet kommer. Vissa är bara med 
till förhandlingen och låter sedan andra ta över vid hyresgästanpassningen, medan andra har 
flyttkonsulter inhouse. 
 

2.5.2.2 Uppföljning 
Den vanligaste uppföljningen är den finansiella, dvs. att se till så att det avtalats i kontraktet 
följs i fråga om hyresgästanpassningar samt att projektplanen och budgeten följs. En del TR 
företag håller sedan en relativt nära kundkontakt efter avslutat projekt, där olika seminarier 
angående fastighetsbranschen eller avtalsskrivning är ett exempel. Många anser att det är 
viktigt att hålla kontakten på en personlig nivå då företagsstrukturen hos en kund kan se 
mycket annorlunda ut när de söker kontakt igen när det är dags för en omförhandling eller 
flytt. 
 
2.5.2.3 Aktörer  
Det finns ett flertal aktörer på marknaden som arbetar inom tenant representation. Några är 
helt inriktade på området och arbetar endast med dessa frågor medan andra tillhör stora 
fastighetskonsultbolag som även erbjuder andra tjänster som analys, värdering och 
förvaltning. 
 
Konkurrensen på marknaden har ökat de senaste åren och branschen går från att ha varit en 
relativt omogen marknad till en mogen, främst i Stockholm. Fler konkurrenter på marknaden 
har drivit branschen framåt och kvalitén på tjänsterna har ökat. Aktörer har upplevt att det 
bildas fler TR-företag, främst handlar det om företag som bildar en liten TR-avdelning, när 
det är högkonjunktur. Även vissa byggföretag har börjat intressera sig för TR, och har startat 
upp avdelningar på sina kontor, vilket tyder på att allt fler har fått upp ögonen för branschen. 
Oftast blir inte dessa små aktörer långvariga på marknaden och många försvinner när det är 
lågkonjunktur. Annars klarar branschen sig ganska bra genom konjunkturcykler, antalet 
lokalsökningar kanske inte är så många men många företag måste fortfarande ha hjälp med 
omförhandlingar och eventuellt andrahandsuthyrningar när de inte längre har råd att hyra så 
stora lokaler.  
 
De flesta aktörerna på marknaden har en tydlig bild av sina konkurrenter, och några följer sina 
konkurrenter noggrant. Det gör också att aktörerna får en bra bild av hur marknadstillståndet 
ser ut och hur TR-branschen utvecklas. Den största konkurrenten anser några fortfarande vara 
hyresgästen, dvs. att de vill sköta ”flyttprocessen” helt själv. Branschen växer ständigt men 
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den är fortfarande relativt okänd, och det är därför en stor fördel att vara en stor och etablerad 
aktör på marknaden. Nedan följer ett urval av de aktörer som finns idag på marknaden: 
 

   
 

   
 

    
 

    
 

2.5.2.4 Ersättning 
Ersättningsmodellerna varierar mellan företagen men här presenteras två olika som används 
av ett antal aktörer. Det är också vanligt att en kombination av dessa modeller görs. 
 
Timarvode – Detta är en vanlig ersättningsmodell, och fungerar likadant som för de flesta 
konsultuppdrag där en avtalad timpenning betalas ut per nedlagd arbetstimme.  
 
Procentandel av hyran – Större internationella företag köper upp den här typen av tjänster 
med en procentandel av hyran, vilket innebär att ju högre hyran är desto högre blir 
ersättningen till TR företaget. Många stora internationella koncerner som ska etablera sig på 
den svenska marknaden ser den här typen av ersättningsmodell som en väldigt enkel lösning, 
och dessa tenderar att vända sig till välkända internationella fastighetskonsultbolag som t.ex. 
CBRE och JLL som de känner till från sin egen hemmamarknad och räknar då med att de 
kommer göra ett bra jobb även i Sverige 
 
Incitament – I många fall sker betalningen som en del av den besparingen på hyran som TR 
konsulten lyckades med i hyresförhandlingen.  Detta kallas bland annat för incitament 
En annan tänkbar ersättningsmodell skulle kunna baseras på hur nöjd kunden är. Är kunden 
missnöjd så blir det ett avdrag på priset och är de nöjda blir det istället ett plus, då kan kunden 
få vara med själv och det ställer också krav på TR företaget att de sköter sin kommunikation 
med kunden bra, och att de är tydliga i processen samt gör löpande uppföljningar. 
 

 
2.6 Efterfrågan på TR tjänster 
Vad kunden efterfrågar är en kompetent, lojal, seriös och lösningsorienterad konsult som kan 
marknaden väl och förstår kundens arbetsbransch och arbetssätt. Efterfrågan på TR tjänster 
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och intresset för branschen har ökat de senaste åren, och fler hyresgäster inser vikten av att ha 
en kunnig part med i processen. Marknaden kan delas in i 3 marknadsdelar – Stockholm, 
Göteborg och övriga Sverige, där ungefär 50 % använder sig av TR i Stockholm och 20 % i 
Göteborg medan det i övriga Sverige fortfarande görs få affärer utöver avtalskopplare, 
exempelvis den offentliga sektorn. 
 
Efterfrågan på den här typen av tjänster från företag kan ses som en timglasfigur, se figur 
nedan. Där det är vanligt att de större företagen uppsöker ett TR företag för rådgivning, men 
när det gäller de medelstora företagen är det vanligare att TR företaget kontaktar dem, och sen 
är det allt fler mindre företag som söker hjälp, men då rör det sig oftast om små uppdrag som 
t.ex. avtalsgranskning eller något liknande. Oftast är det också dessa mellanstora företag som 
är TR företagens målgrupp. Därför får de arbeta hårt för att nå ut till dessa företag.  
 

  
 
Figur 3. Målgrupper 

 
Småföretagen vill oftast ha hjälp med mindre frågor som till exempel avtalsgranskning, 
medan de större företagen oftast har ett större projekt. En vanlig kund är ett företag från det 
privata näringslivet med ca 30-200 anställda. Även om stora advokatbyråer och företag med 
en intern fastighetsavdelning anlitar ett TR företag vill de gärna själva vara med i processen, 
där fungerar oftast TR företaget som ett stöd och bidrar med sin kunskap om marknaden 
medan kunden själva kanske vill sköta hyresförhandlingen. 

 
 

 
 

2.7 Marknadsföring 
Många företag upplever det som svårt att marknadsföra sig. Byte av lokaler är en 
engångssituation som uppstår vart tredje till femte år och det är först då som hyresgästen är 
intresserad av den här typen av tjänster. Det är framförallt tidigare kunder eller personer som 
har arbetat på ett företag som har varit en tidigare kund som tar kontakt igen med TR 
företagen. Det är också vanligt att TR företagen har en databas över de företag som befinner 
sig inom deras specifika målgrupp. Där finns den data om den eventuella kunden som kan 
vara intressant för TR företagen att veta, såsom antalet anställda och kontraktstider mm. När 
kontraktstiden börjar löpa ut kontaktas då företaget och bjuds in på ett möte där TR företagets 
affärsstrategi presenteras. Om kunden är intresserad går man sedan vidare med en förstudie. 
Den vanligaste metoden är såkallade cold calls det vill säga när TR företagen ringer upp en 



 

18 
 

potentiell kund vars kontraktstid snart går ut. Där presenterar TR företaget vilka tjänster de 
erbjuder och vilken nytta de kan göra för kunden. 
 

2.8 Problem och tillväxthinder 
Det största problemet inom branschen har varit att företag som har TR och uthyrning under 
samma tak har samarbetat, d.v.s. TR aktören har visat lokaler som samma företag har som 
uppgift att hyra ut. Problemet har då varit huruvida TR representanten är lojal mot sin kund. 
Men många inom branschen anser nu att det problemet inte längre existerar utan att det körs 
med öppna kort. Man menar att om det skulle uppstå en situation där kunden är intresserad av 
att hyra en av konsultens uthyrningslokaler, så erbjuder dem kunden att ta in en extern person 
som sköter hyresförhandlingen istället, det gäller att vara tydlig mot kunden redan från start. 
 
Då många TR företag får ersättning genom så kallade incitament kan det fattas misstanke om 
att det skulle kunna finnas ett samarbete mellan mäklaren och TR aktören, och att detta skulle 
leda till att hyran förhandlas ned men att mäklaren kompenseras för detta av TR företaget. 
 
Något som har märkts på senare tid är fastighetsägarnas intresse för TR företag och de har 
börjat inse vikten av dessa personer. Det har uppstått situationer då TR aktörer har blivit 
bjudna på middagar och resor av fastighetsägare utan att det egentligen förväntas något i 
gengäld, men det kan ses som indirekt mutning. Risken är att ju mer branschen växer desto 
vanligare blir den här sortens ”mutor”.  
 
Även om några företag inom branschen fortsätter hålla god kontakt med tidigare kunder finns 
det fortfarande de som inte gör detta, och menar att det är ett av deras och branschens största 
problem. I och med att TR endast behövs under en relativt kort tid och med flera års 
mellanrum så har man inte den naturliga kundkontakten som är vanlig i många andra 
branscher. Det är ett problem då många TR företag förlorar sina kunder på grund av detta. 
 
Ett annat problem som upplevs bland TR konsulter är att de dras in i kundens interna 
konflikter, det rör sig då oftast om internationella bolag med en filial i Sverige.  Konflikten 
kan handla om hyresgästanpassningar där kunden har strikta direktiv från den internationella 
ledningen på hur ett kontor ska utformas, men där konceptet inte fungerar på den svenska 
marknaden. Den internationella och svenska ledningens konflikt kan då bli till ett problem hos 
TR konsulten, vilket kan förlänga processen. 
 
 
 
 
Många aktörer anser att det största tillväxthindret är bristen på kunnig personal. 
Fastighetsbranschen i sig är relativt liten och det finns några välkända fastighetskonsultbolag 
där personkännedomen är relativt hög, och det är ofta ”samma personer” som cirkulerar på 
olika poster inom olika företag. TR branschen är ännu mindre och antalet personer som 
arbetar enbart med arbetsområdet är få, där många har börjat arbeta inom TR av en 
tillfällighet och många har olika utbildningsbakgrund. Svårigheten ligger i att få in ny 
personal i branschen. Många aktörer anser att de bör öka marknadsföringen mot studenter så 
fler få upp ögonen för branschen. Ett annat tillväxthinder är ”bristen” på företag inom den 
önskade målgruppen, med andra ord är antalet kunder som placerar sig inom den önskade 
målgruppen begränsat. Men det är få aktörer som ser det som ett stort problem utan snarare 
som en morot. 
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Branschen är väldigt spretig och det beror till stor del på att alla aktörer på marknaden har sin 
egen definition av vad TR betyder, vilket gör kunden förvirrad och osäker på vad som 
egentligen erbjuds. Kompetensen inom branschen har varit olika under en tid men det börjar 
bli bättre nu vilket gynnar både det egna företaget och kunderna. En branschsammanslutning 
eller ett branschförbund vore av godo och skulle kunna öka kunskapen om branschen, 
samtidigt som tillförlitligheten för branschen säkerligen skulle öka.   
 

2.9 Framtiden 
Enligt många ser framtiden ljus ut och branschen kommer att fortsätta att utvecklas och bli 
större. Även om det råder lågkonjunktur finns det arbete inom TR, men det handlar kanske 
inte i första hand om lokalsökningar utan istället avveckling och andrahandsuthyrning. 
Flyttprojektledning är dock mer konjunkturkänsligt. Trenden just nu i branschen är att allt fler 
företag försöker bredda sina tjänster och bli mer ”heltäckande” för att kunna följa kunden 
under en längre period än vad man gör idag. Fler aktörer börjar erbjuda flyttprojektledning 
och även facility services, och på så sätt knyts kunden till företaget under en längre tid. I och 
med att branschen är väldigt projektinriktad och projekttiden är förhållandevis kort så 
eftersträvas en längre kundkontakt som kan generera högre intäkter. Många aktörer på 
marknaden planerar att expandera och nyanställa, men det är få som ser någon större marknad 
i de nordiska länderna utan istället fokuserar man på att expandera inom den svenska 
marknaden. Istället för att ha egna kontor i Oslo och Helsingfors är det många som har olika 
samarbetspartners i just de länderna. 
 

2.10 Synen på den internationella marknaden 
Få aktörer ser den nordiska marknaden som vinstgivande, vilket beror på flera faktorer. Oslo 
och Norge har en stark ekonomi och har ett intressant näringsliv, men vad som talar emot en 
TR marknad i Oslo är storleken, både befolkningsmässigt och sett till arean. Tenant 
representation är beroende av ett lönsamt näringsliv och detta är en viktig aspekt. Göteborg 
och Malmö är ändå relativt stora städer om man jämför med Norge och Finlands näst största 
städer. Frågan är då om marknaderna är tillräckligt stora för att TR ska kunna vara lönsamt. 
En annan aspekt som bör tas hänsyn till är lagstiftningen som skiljer de tre länderna åt. Där 
bland annat utformningen av hyresavtalen skiljer sig åt. 
TR marknaden är väl fungerande i Stockholm, men inte alls lika utvecklad i övriga Sverige 
och det tar tid att bygga upp den mognaden som idag finns i Stockholm. Branschen ser därför 
inte på Sverige som en hel marknad utan består snarare utav ett flertal delmarknader. Det här 
kan jämföras med Norden, där få tror på Norden som en hel marknad utan istället finns det en 
del intressanta delmarknader där Oslo och Helsingfors har sin del. Stockholm ses som 
Skandinaviens huvudstad, och därför väljer många internationella fastighetsföretag att placera 
sitt nordiska huvudkontor antingen i Stockholm eller i Köpenhamn. Detta kan ha gjort att 
tjänsten har utvecklats mer i dessa städer än i de övriga. 
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2.11 SWOT-analys 
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3. Tenant representation i Finland 

3.1 Den finska kontorsmarknaden 
Lågkonjunkturen har påverkat den finska fastighetsmarknaden olika. Fastigheter i CBD har 
klarat sig bra och har behållit sin starka position på marknaden och hyrorna har legat på 
ungefär samma nivå medan fastigheter i B och C lägen däremot har upplevt tiden som tung 
(Jones Lang LaSalle, 2010). Trots att hyrorna har gått ner i områdena är efterfrågan låg och 
fler överväger en alternativ användning av fastigheterna. Vakansen i CBD ligger i nuläget på 
omkring 7 %, och i slutet av 2009 låg vakansen i Helsingfors på 12,3 % (KTI Finland, 2010). 
Det senaste året har det varit svårt att hyra ut kontor, detta beror till stor del på osäkerheten i 
den finska ekonomin, nerskärningar och svaga resultat i företagen. Detta har gjort att 
efterfrågan på kontor har varit låg samtidigt som utbudet har ökat markant, och vakansen tros 
öka under 2010. Under lågkonjunkturen har det också blivit allt vanligare med 
andrahandsuthyrningar då allt fler företag inte har haft råd att behålla all den area de hyrde 
från början. Hyresgästen har därmed en stark förhandlingsposition och kan förhandla sig till 
diverse hyresrabatter eller en stegrande hyra under hyresperioden. I slutet av 2009 var det 
relativt få nya byggprojekt av kontorsfastigheter i Helsingfors, samtidigt är det några 
ombyggnationer av befintliga fastigheter som är igång där fokus ligger på att öka kvaliteten 
på kontorslokalerna och göra dem mer attraktiva. 
 

3.2 Bakgrund 
Tenant representation har funnits på marknaden i ungefär sex år. I takt med att globala 
fastighetskonsultbolag har etablerat sig i Helsingfors har också tenant representation blivit en 
del av den finska fastighetsmarknaden. Marknaden är dock inte lika utvecklad som den är i de 
övriga nordiska städerna, men marknaden har stor potential att utvecklas inom några år. I 
dagsläget är efterfrågan på tjänsten inte alls lika stor som den är i t.ex. Stockholm men 
tjänsten finns och nu gäller det att skapa ett behov.  
 

3.3 Läget idag 
De företag som idag erbjuder TR tjänster är bara de globala fastighetskonsultbolagen som 
finns etablerade på den finska marknaden med ett undantag för Real Estate Consulto som 
endast är aktiva i Finland. TR är ett relativt nytt begrepp på den finska marknaden och är inte 
fullt utvecklat. Det är få lokala företag som använder sig av tjänsten utan det är uteslutande 
internationella företag som ska etablera sig i Helsingfors eller göra en omlokalisering som 
utnyttjar tjänsten. Eftersom antalet TR företag på marknaden är relativt få och de har en god 
kontakt med varandra, och alla har samma definition av vad TR innebär och att det är viktigt 
att trycka på att de jobbar för hyresgästen och även tar betalt av denna. TR avdelningarna på 
fastighetskonsultföretagen är ganska små, det rör sig om mellan en till tre anställda som 
arbetar heltid med tenant representation. 
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3.4 Tjänster som erbjuds 
Alla traditionella tjänster som finns inom TR så som lokalsökning, hyresförhandling, 
omförhandling och en del kontraktshanering erbjuds i dagsläget, några aktörer erbjuder även 
facility management. TR företagen gör också en marknadsanalys samt en analys av företagets 
nuvarande situation Ett hjälpmedel i den processen är ett webb-baserat frågeformulär som 
täcker frågor som hur väl de nuvarande lokalerna passar kunden, hur kundens organisation ser 
ut samt hur arbetssättet i företagen är. Ett index baserat på svaren kan sen kalkyleras, där 100 
% är den optimala kontorslösningen. Flyttprojektledning är ingenting idag som erbjuds 
inhouse hos TR företagen men några av dem har ett externt flyttföretag som de tar in om 
kunden önskar hjälp med den delen av processen också. TR företagen vill verka så 
heltäckande som möjligt för kunden och helst ”binda” kunden till flera tjänster än bara själva 
TR tjänsten. I och med att det är globala fastighetsföretag som i allmänhet erbjuder en rad 
fastighetstjänster så har kunden ett stort underlag med tjänster att välja på. Sen TR startade i 
Finland så har tjänsterna utvecklats och förbättrats, och kommer också att fortsätta så. 
 

3.5 Aktörer på TR-marknaden 

3.5.1 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessens olika steg liknar den som används i Sverige. I och med att alla som är aktiva 
på TR marknaden ingår i globala fastighetsföretag arbetar och följer alla samma ”mall” när 
det gäller arbetsprocessen. Överlag är det en långdragen process där större projekt tar minst 
ett år, och mindre projekt kan blir klara på sex månader. Målet är att ligga före kunden hela 
tiden och helst komma in i processen så tidigt som möjligt, gärna redan innan kunden vet att 
de vill flytta. Det är nämligen då TR företaget kan göra som mest nytta och ge kunden den 
bästa lösningen.  
 
Den mest tidskrävande delen i arbetsprocessen är själva lokalsökningen. Eftersom det inte 
finns någon lokal databas över alla vakanta lokaler måste sökningen ske via telefonsamtal 
eller e-mail, vilket är en tidsbov. Det finns heller ingen exklusivitet på uthyrningsuppdrag, 
utan flera mäklare kan annonsera ut samma objekt. Detta kan vara vilseledande då det vid en 
första anblick kan tyckas finnas många objekt på t.ex. 500 kvm, men när det i själva verket 
bara finns ett.  
 
TR företaget finns med i processen hela vägen tills dess att hyresavtalet skrivs under, och de 
ser även till att de överenskomna hyresgästanpassningarna genomförs och är med kunden på 
möten gällande detta. Några av aktörerna på den finska marknaden hjälper sedan sin kund 
vidare till en flyttkonsult som hjälper till med hela flyttprojektet, så som själva flytten, 
beställning av möbler och inredning etc. Inga aktörer erbjuder idag dessa tjänster inhouse men 
några har samarbetspartners inom detta område. Självklart vill TR företaget inte släppa sin 
kund efter uppdraget utan man vill gärna sälja in sina andra fastighetstjänster för att kunna 
knyta kunden till sig under en längre period, och många erbjuder tjänster som 
kontraktshantering och liknande som kan vara intressant för kunden. 
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3.5.2 Uppföljning 

Många aktörer har målet att ordentliga uppföljningar sker men det är sällan det väl händer. I 
och med att de globala företagen redan har internationella avtal med sina kunder när det gäller 
fastighetsrelaterade frågor är kunden ”bunden” att använda det företaget även vid TR frågor. 
Detta gör att det inte ligger så stort fokus på uppföljningar eftersom kunden ändå kommer 
anlita dem i framtiden när det är dags för en omlokalisering igen. Men de lokala klienterna 
kan man hjälpa på ett annat sätt och konkurrensen om dem är hårdare, så om några år när 
deras synsätt på TR har mognat kommer det vara mycket viktigt att kontinuerligt hålla en god 
kontakt med dem. 

3.5.3 Aktörer 

De aktörer som finns på den finländska marknaden är välkända internationella 
fastighetsföretag med kontor i Helsingfors, bortsett från Real Estate Consulto som drivs av en 
person. Real Estate Consulto arbetar enbart med TR uppdrag och fungerar som en partner till 
de TR företag som inte har ett kontor i Helsingfors. Eftersom marknaden är delad – de 
internationella företagen har redan sin fastighetsrådgivare, vilket gör att det inte blir någon 
lokal konkurrens eftersom avtalen mellan parterna redan är gjorda, och eftersom den finska 
marknaden är väldigt begränsad uppstår det heller ingen konkurrens här. Detta gör att TR 
företagen inte upplever någon direkt konkurrens mellan varandra i och med att de i första 
hand hanterar internationella kunder. 

3.5.4 Ersättning 
Under en längre tid har det varit oklart vem TR företagen ska ta betalt av, kunden eller 
fastighetsägaren? Detta har också lett till förvirring främst hos kunden. Kunden har också 
varit van vid att det är fastighetsägaren som har står för denna typ av kostnad, vilket har gjort 
kunden lite motvillig till TR tjänster. Idag är TR företagen enade och alla tar betalt av kunden, 
antingen som en procentandel av årshyran för det första året eller via så kallande success fees 
(incitament). Det kan även göras en kombination mellan dessa två. 
 

3.6 Efterfrågan på TR-tjänster 
Efterfrågan på tenant representation från den lokala marknaden är låg. Det är i stort sett bara 
internationella företag som ska etablera sig på den finländska marknaden eller göra en 
omlokalisering som använder sig av tjänsten. Den lokala marknaden anser att de inte behöver 
tjänsten utan kan sköta processen själva. TR företagen menar att mycket beror på att 
hyresavtalen inte är särskilt komplicerade och är oftast inte längre än tre till fyra sidor, jämfört 
med USA och England där avtalen är betydligt längre och mer komplexa och där hyresgästen 
verkligen behöver hjälp. Aktörerna på marknaden anser dock att tjänsten behövs. Det finns 
mycket pengar för företagen att spara genom att ta in ett TR företag som sköter processen, den 
lokala marknaden har bara inte insett detta ännu. I de flesta uppdragen har man lyckats skära 
ner hyreskostnaderna för sina kunder med 25-30 %, dessutom hjälper man kunden till mer 
optimala lösningar på kontorslandskapen. Dessutom har Helsingfors en hög vakansgrad just 
nu vilket ger kunden ett bra förhandlingsläge gentemot fastighetsägaren. TR företagen 
upplever att blivande kunder ofta är positiva till tjänsten när de väl får en introduktion och 
genomgång av vad tenant representation verkligen betyder och vilka besparingar som faktiskt 
kan göras. Det är många som inte vet att den här typen av tjänst faktiskt finns, och de är nöjda 
över att de kan få hjälp och guidning genom hela processen. En flyttprocess är ett stort och 
tungt projekt och det kan vara bra att ha någon vid sin sida som kan marknaden väl. Den 
lokala marknaden vet knappt att tjänsten existerar och anser inte att den behövs, men när väl 
något lokalt företag använder sig av tjänsten kommer säkerligen ordet att spridas och 
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förhoppningsvis öppnar det upp för att fler använder sig av TR. Vad kunden vill se är resultat 
– de vill spara pengar, få god service, spara tid och få goda kontorslösningar. 
 
Den lokala kontorsmarknaden är relativt liten, och de flesta internationella företagen väljer att 
placera sitt nordiska huvudkontor i städer som Stockholm eller Köpenhamn. Den 
”internationella marknaden” i Helsingfors är begränsad, d.v.s. det finns inte hur många 
internationella företag som helst som kommer att etablera sig i staden, och vid lågkonjunktur 
är det många företag som skär ner på sina kontor och filialer i olika länder. Därför är det av 
stor vikt att utveckla den lokala marknaden för att branschen ska kunna fortsätta att växa. 
Fastighetsägarna är positivt inställda till den här typen av tjänst. Dels får de föra en dialog 
med en professionell part och dels gör TR företaget en del av fastighetsägarens jobb i form av 
hyresgästanpassningar. Dessutom levererar de en hyresgäst till fastighetsägaren, en mäklare 
kan inte garantera att de kommer få lokalen uthyrd medan en TR aktör oftast har en kund som 
passar för lokalanvändningen.  
 

3.7 Marknadsföring 
Att marknadsföra den här typen av tjänst är svårt, i och med att den används så pass sällan i 
jämförelse med andra fastighetstjänster. Den främsta marknadsföringen sker via så kallade 
”cold calls” till företag vars hyreskontrakt snart löper ut, men det viktigaste är ändå den 
personliga kontakten med eventuella kunder. Det är viktigt att ha stor marknadskännedom och 
ha god kontakt med gamla kunder som kan sprida ordet vidare. 
 

3.8 Problem och tillväxthinder 
I Finland har inga uthyrningsföretag exklusivitet när det gäller att hyra ut en fastighetsägares 
lokaler. När en TR representant då gör en sökning av en specifik lokal kommer det komma 
upp ett flertal träffar, men i själva verket rör det sig bara om ett fåtal lokaler då samma lokal 
visas flera gånger fast från olika uthyrningsföretag. Detta kan då skapa en viss förvirring på 
marknaden. 
 
Ett annat problem på marknaden som upplevs av TR företagen är bristen på en databas med 
alla Helsingfors vakanta lokaler. Eftersom TR företagen nästan uteslutande arbetar med 
internationella företag som till viss del kan ha erfarenhet av TR i andra länder, t.ex. USA och 
England där tjänsten är mycket välutvecklad, förväntar sig många att det går snabbt att ta fram 
en longlist respektive shortlist över intressanta lokaler. Eftersom detta hjälpmedel inte finns 
att tillgå tar det betydligt längre tid att ta fram dessa listor eftersom TR aktören personligen 
måste ta kontakt med mäklare eller fastighetsägare.  
 
Det absolut största problemet är den lokala marknaden, som inte välkomnar tjänsten. De anser 
att de kan sköta processen själva och att det är för dyrt att ta in någon extern, de har ännu inte 
insett att ett ombud skulle kunna pressa hyran ytterligare samt ge hyresgästen bättre villkor. 
Marknaden är väldigt konservativ som är van att agera själva och det finns en ovilja bland 
dem att de ska betala för tjänsten och inte fastighetsägaren. Många känner inte heller till att 
tjänsten existerar och det är en utmaning för de TR företag som finns att få marknaden att 
förstå nyttan med tjänsten och att den behövs, det finns en hel del pengar att spara genom att 
ta in ett TR ombud. Utbudet av tjänsten finns men efterfrågan finns inte lokalt, det gäller nu 
att skapa efterfrågan. 
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Tillgången på information om fastighetsmarknaden är relativt begränsad. Information om 
historisk data om hyresnivåer är lätt att tillgå, men information om dagens hyresnivåer är dock 
svårare att få tillgång till. Marknaden är inte lika transparent som den är i t.ex. Stockholm. 
Detta kan skapa lite problem för en TR aktör på marknaden.  
 

3.9 Framtiden 
Branschen utvecklas och växer i Europa hela tiden och det gör den även i Finland, men i en 
mindre skala. Framtiden ser ljus ut och aktörerna på marknaden är säkra på att TR kommer 
växa och att fler kommer använda sig av tjänsten, dock är det svårt att säga när. I och med att 
den lokala marknaden för tillfället inte vill använda sig av TR är det svårt att säga när de 
kommer få upp ögonen för tjänsten och förstå vilken nytta det verkligen är. Om några år 
kommer säkerligen marknaden ha mognat och kommer nog likna marknaden i Stockholm allt 
mer. Allt mer pengar florerar i branschen och TR avdelningarna tilldelas en allt större budget 
för varje år, så det är tydligt att allt fler satsar på den här tjänsten. Kontakten mellan TR 
företagen är god och alla har samma ambition att utveckla tjänsten och även få med sig den 
lokala marknaden.  
 
Den 16 december 2010 bildades en branschorganisation inom tenant representation i Finland 
– ”Tenrep RY” eller ”Tenrep association in Finland”. Målet med organisationen är att 
utveckla TR i Finland baserat på gott fastighetskunnande, och att marknadsföra TR 
gemensamt mot den lokala marknaden. Alla medlemmar är auktoriserade mäklare och har 
lång erfarenhet av fastighetsbranschen. De som grundade organisationen kommer från CBRE, 
Colliers, DTZ, Jones Lang LaSalle, Newsec och Real Estate Consulto. I dagsläget består 
organisationen av tio medlemmar. Ett företag kan inte bli medlem utan det är endast enskilda 
personer som jobbar med och har erfarenhet av TR. Målet är att träffas fyra till fem gånger 
per år och gemensamt utveckla TR marknaden och uppmärksamma tjänsten för den lokala 
marknaden. Till sin hjälp kommer organisationen ha en hemsida som marknadsför TR och 
berättar för läsaren vilka tjänster TR erbjuder och hur arbetsprocessen går till. Detta är ett led i 
utvecklingen av branschen i Finland och för att den lokala marknaden ska förstå nyttan av TR 
tror aktörerna att det här är den bästa vägen. Alla TR företag kommer marknadsföra sig på 
samma sätt, ha samma definition av vad TR betyder och hur betalningen ska ske, vilket 
kommer underlätta för kunderna och skapa mindre förvirring kring branschen. 
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3.10 SWOT-analys 
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4. Tenant representation i Norge 

4.1 Den norska kontorsmarknaden 
Norge har klarat den finansiella krisen bättre än många andra, med en grundare lågkonjunktur 
där arbetslösheten idag ligger på 3,7 % (Jones Lang LaSalle, 2010). Vakansnivån i Oslo ligger 
idag på 7,5 %, den lägsta vakansen är i CBD medan vakansnivån i de östra delarna är högre 
än vad den är i de västra delarna av staden. Under 2010 har det byggts omkring 120 000 kvm 
kontorsfastigheter, men det kommer minska under 2011 för att sedan öka igen under 2012/13. 
Vakansnivån i framtiden spår ligga mellan 8 och 9 % vilket beror på de många byggprojekt 
som planeras vara klara under 2012/13. Däremot finns det inga indikationer på att hyresnivån 
kommer att sjunka eftersom kommande tomma byggnader är av skiftande kvalité med 
avseende på läge och standard på lokalerna. Däremot kommer marknaden bli mer delad och 
äldre byggnader kommer att stå inför större utmaningar. Efterfrågan på lokaler har ökat, vilket 
beror på att fler företag ser optimistiskt på framtiden. De mest populära lokalerna ligger vid 
central stationen och i byggnader med hög kvalité i CBD. I de mindre attraktiva områdena vill 
fastighetsägarna behålla sina hyresgäster eftersom vakansnivåerna fortfarande stiger. Under 
första delen av 2010 var det vanligt att fastighetsägarna sänkte hyran för att behålla sina 
hyresgäster. 
 

4.2 Bakgrund 
Tenant representation har funnits på den norska marknaden en tid och har utvecklats starkt de 
senaste åren. Alltfler har fått upp ögonen för TR branschen och antalet aktörer på marknaden 
har också ökat.  
 

4.3 Läget idag 
Tenant representation upplevs som positivt både från kunder och från fastighetsägare. Dels 
hjälper de kunden med en viktig och kostsam process och dels ökar de effektiviteten i 
processen sett ifrån fastighetsägarens perspektiv. Utan en TR aktör är det lätt att processen 
drar ut på tiden, eftersom det inte finns någon som kan driva kunden framåt i sina beslut. Att 
byta lokaler är en stor process och eftersom det inte är kundens hemmamarknad kan de lätt 
känna sig vilsna och vill vara 100 % säkra på att det är rätt innan de fattar ett beslut, vilket kan 
göra att processen drar ut på tiden. Många fastighetsägare upplever också att processen blir 
mycket mer strukturerad när det finns en TR aktör inblandad. 
 

4.4 Tjänster som erbjuds 
Tjänsterna som erbjuds i Oslo liknar de som även erbjuds i Stockholm och Helsingfors. Bland 
annat erbjuds dessa tjänster. Utbudet av tjänster varierar beroende på TR företaget. 

• Omlokalisering och avveckling – en behovsanalys och en kartläggning över hur 
marknaden ser ut idag görs bland annat 

• Hyresrådgivning – ombyggnationer, förnyelse av inredning, inköp och upphandling  
• Sökprocess och omförhandling – söka efter nya lokaler eller omförhandla det tidigare 

hyreskontraktet 
• Byggteknisk rådgivning – deltagande i byggprojekt och utformningen av nya lokaler 

samt byggnadstekniska frågor 
• Interiör och Layout – möbleringsplan och disponering av lokalen 
• Flyttprojektledning – antingen inhouse eller med hjälp av underleverantörer 
• Kontraktshantering 
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4.5 Aktörer på TR-marknaden 
Alla som ska vara verksamma inom TR måste ha ett juridiskt godkännande av Finanstillsynen 

för att få bedriva den här typen av verksamhet. Det räcker med att en person per företag har 
rättigheten, antingen är det en certifierad person eller en advokat. Därefter sker en 
rapportering varje kvartal till Finanstillsynen. Det är relativt små kostnader för att starta upp 
ett nytt TR företag, men det är svårt att bli en ”major player” på marknaden. För att bli det 
krävs att man kan marknaden väl samt har goda referenser, där det senare är extremt viktigt. 
Detta är ett urval av de aktörer som florerar på marknaden: 
 
 

          
 

    
 

   
 

4.5.1 Arbetsprocessen 
Ett viktigt hjälpmedel i arbetsprocessen är en så kallad e-post bas, dit alla verksamma inom 
fastighetsbranschen är kopplade och är lätt kontaktbara. Det går till så att när ett TR företag 
får in ett uppdrag, skickar de in en förfrågan till denna e-post bas där det framgår vilken typ 
av lokal som sökes. Med i sökningen finns också en kravspecifikation på omkring fyra sidor 
där det tydligt framgår vilka krav kunden har på lokalen. Därefter svarar marknaden med vad 
de har att erbjuda. Detta för att sökprocessen går betydligt fortare än i Stockholm och 
Helsingfors där lokalsökningen sker via telefonsamtal till fastighetsägare och mäklare. I 
övrigt liknar arbetsprocessen den som används i Sverige. 

4.5.2 Uppföljning 
Uppföljningen är en viktig del i processen. De flesta använder sig av en intern databas där alla 
kunder och deras kritiska datum för kontrakt läggs till, det kan bland annat handla om 
förnyelse av kontrakt, pauser eller optioner. Detta utgör grunden för en systematisk 
uppföljning. För att säkerställa lojaliteten skickar TR företaget t.ex. ut marknadsrapporter och 
annan information till kunden som kan vara matnyttig. En god uppföljning genererar också en 
stor potential att sälja ytterligare tjänster till sina kunder så som facility services, 
projektledning och kontraktshantering. På så sätt kan man skapa en mer lojal kund som 
återvänder när det är dags igen för att förnya ett kontrakt eller flytta. 
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4.5.3 Aktörer  

Det finns tre till 5 företag som ”leder” TR marknaden, DTZ, Neas, Realia AS, DnB NOR och 
CBRE. Det finns många TR företag på marknaden, men det har visat sig att de företag som är 
marknadsledande tar de ”största” affärerna medan de mindre TR företagen inte är med och 
konkurrerar om de uppdragen på samma sätt. Oftast handlar det om att när ett större företag 
funderar på en omlokalisering så vänder de sig hellre till ett välkänt TR företag än ett mindre, 
för att de vet att de kommer att få bra hjälp av ett marknadsledande företag. Det finns de 
företagen som erbjuder både TR och uthyrning, samtidigt som det finns renodlade TR företag 
på marknaden, men det är fortfarande färre TR företag än vad det finns uthyrningsföretag.  
Konkurrensen har tilltagit sen finanskrisen och TR marknaden har ökat markant under de 
senaste åren, och det är en stor skillnad om man jämför med konkurrensläget för fem år sedan. 
Under finanskrisen var det många mäklare som istället sökte sig till TR branschen eftersom 
mäklarbranschen ansågs vara svårare att lyckas inom. Flera mäklare utvecklade sitt 
produktsortiment från att bara representera fastighetsägaren till att också representera 
hyresgästen i form av TR tjänster. Risken när de representerar båda sidorna är att det kan 
uppstå vissa intressekonflikter. 

4.5.4 Ersättning 

Arvodet på den norska marknaden skiljer sig från Stockholm och Helsingfors. Det finns två 
olika ersättningsmodeller för tenant representation tjänster, antingen tar TR företaget betalt av 
kunden eller av fastighetsägaren och båda modellerna är accepterade av branschen. När ett TR 
företag går ut med en sökning i e-post basen kan det stå i utskicket att fastighetsägaren ska 
betala arvodet. Alla TR företag använder sig inte av den ersättningsmodellen men några gör 
det och det är accepterat i branschen. Den som drabbas hårdast med den här 
ersättningsmodellen är fastighetsägaren. Som ett exempel kan vi ta en fastighetsägare som har 
anlitat en mäklare för att hyra ut sina lokaler, denne tar ett arvode på ca 15 % av den första 
årshyran. Då kontaktar en TR aktör mäklaren för att denne har en kund som är intresserad av 
lokalerna, och det slutar i att de skriver ett hyreskontrakt. TR aktören vill dock ha sitt arvode 
betalat av fastighetsägaren, nämligen 15 % av första årshyran. Detta sätter fastighetsägaren i 
en tung sits som måste betala dubbelt arvode. Ersättningsmodellen är accepterad men 
fastighetsägaren är inte direkt positivt inställd till den. Men för att kringgå det dubbla arvodet 
har flera fastighetsägare några lösningar. En lösning är att lägga till TR arvodet på den första 
årshyran så att det blir hyresgästen som betalar av tjänsten under hyresperioden, en annan 
lösning är att erbjuda uthyraren 15 % av den första årshyran om de sköter processen utan en 
TR aktör och 10 % om en TR aktör är inblandad. 
 

4.6 Efterfrågan på TR tjänster 
De senaste fem åren har marknaden blivit mer professionell, vilket kan bero på att intresset 
bland kunderna har ökat och att det är mer pengar som är inblandade i processen nu. 
Efterfrågan på tjänsten har ökat markant de senaste åren, vilket är positivt. Även de som söker 
efter mindre lokaler använder sig av TR idag. E-post basen som används i 
lokalsökningsprocessen ger även en god indikation på hur marknadsläget ser ut idag. Alla 
sökningar som görs registreras vilket gör att man kan få en bra översikt över marknaden och 
branschen. De senaste tre åren ligger antalet sökta kvadratmeter mellan 350 000 och 500 000 
kvm per år. De flesta sökningarna görs i Oslo och det rör sig till mestadels om kontor, laget, 
logistik och en liten del handel. Omkring 70 % av sökningarna rör kontor, 20-25 % laget och 
endast 1 % handel. Informationen om antalet sökningar behöver dock inte ge korrekt 
information, detta beror på att alla sökningar som görs behöver inte sluta med ett signat 
hyreskontrakt utan det kan också vara sökningar som görs för att ”testa” marknaden.  
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4.6.1 Målgrupper 

Genomsnittssökningen på kontor ligger på omkring 1 500 kvm, där 8 000-10 000 kvm räknas 
som stora sökningar och sökningar mindre än 500 kvm räknas som små. Inget av TR 
företagen har nischat sig mot en speciell bransch utan man vänder sig till alla möjliga olika 
kunder. De flesta TR företagen har sitt primära arbetsområde i Oslo och dess närområden. 
 

4.7 Marknadsföring 
Det är den direkta kundkontakten som ger den största effekten, att behålla kontakten till gamla 
kunder är extremt viktigt för TR företagen. Marknadsföringen i form av annonser och 
liknande existerar inte, utan det är ”the word of mouth” som ger den bästa marknadsföringen. 
Allt baseras i princip på kontakter och god marknadskännedom. Annonser är för dyrt och ger 
inte den slagkraften som önskas, istället visar många företag upp sig på branschdagar och 
deltar i olika seminarier där andra viktiga företag finns och man kan knyta viktiga 
näringslivskontakter. Som många andra TR företag är det vanligt att man har en databas över 
olika hyreskontrakt för att övervaka tidigare kunder och ta kontakt med dem igen när 
kontraktstiden börjar löpa ut. Även cold calls är vanliga och brukar ge önskad effekt. 
 

4.8 Problem och tillväxthinder 
Det finns ett begränsat antal kunder och marknaden har på så sätt ett ”tak”, tillslut kommer 
man helt enkelt nå en gräns. Därför är det av stor vikt att fortsätta att utveckla och sälja flera 
olika tjänster. Norge är inte så stort och omkring 90 % av TR företagen har sin verksamhet i 
Oslo och dess närområden. Det förekommer TR uppdrag i andra städer men det är inte alls 
lika vanligt förekommande som i Oslo. 
 
Många anser även att kompetensen inom branschen behöver förbättras, det är fortfarande en 
relativt ung bransch och den kan fortfarande utvecklas och bli ännu bättre än vad den är idag. 
Även om branschen har blivit mer professionell finns det fortfarande delar att jobba på, både 
tekniskt och juridiskt. Ett annat problem som upplevs på marknaden idag är bristen på stora 
lokaler som ska kunna rymma t.ex. ett stort företags huvudkontor.  
 
Ett problem som oftast upplevs i arbetsprocessen är hur svårt det är att kartlägga vilka 
kundens behov är. Det är viktigt att så tidigt som möjligt i processen ta reda på vilka mål 
kunden har för organisationen och flytten, annars är det lätt hänt att det sker en 
felkommunikation och att de objekt som har visats för kunden är helt fel. Alltså är det extremt 
viktigt att så tidigt som möjligt sätta sig ner med kunden och ta reda på vilket framtida behov 
och vilka mål de har. 
 
Det är viktigt att man förstår att varje projekt är unikt och kräver sina specialister. Det går inte 
att kopiera ett tidigare projekt och använda det arbetsupplägget utan för varje nytt projekt 
måste en ny arbetsplan uppföras. Det har hänt att man kopierar tidigare projekt och det leder 
oftast inte till en optimal lösning för kunden. Det är viktigt att behandla varje kund och deras 
problem som ett nytt och inte titta tillbaka alltför mycket på tidigare projekt. 
 
Ett annat problem som har uppstått är att kunden oftast har ett behov för flera saker än bara 
själva omlokaliseringen, som t.ex. organisationsutveckling. Detta gör det svårt för aktörerna 
på marknaden att vara kompletta och ha all kunskap inhouse. Detta gör att det krävs mer från 
TR företagen, och att dessa bör utveckla sina tjänster ytterligare. 
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4.9 Framtiden 
Branschen är fortfarande relativt ny och den kommer att fortsätta växa under de kommande 
åren. Att en TR aktör kommer finnas med i en flyttprocess kommer att bli allt vanligare och 
konkurrensen mellan TR företagen kommer att tillta. Tenant representation ses inte som ett 
hot mot mäklarna, det kommer alltid att finnas uppdrag till dem enbart arbetar exklusivt för en 
fastighetsägare, men några tror att alltfler mäklare kommer att inrikta sig mot TR. 
 
Branschen har blivit mer professionell, marknaden har blivit mer öppen och alltfler känner till 
begreppet tenant representation. Den största trenden man kan se just nu är att fler försöker 
sälja kringtjänster till TR för att kunna behålla kunden under en längre tidsperiod än vad som 
är vanligt idag. En omlokalisering är en stor process för ett företag och det kan ofta innebära 
att kunden ska profilera om sig eller göra vissa organisatoriska förändringar i samband med 
flyttprocessen. Detta har lett till att fler kunder efterfrågar tjänster inom 
organisationsutveckling, projektstyrning, profilering och kontraktshantering men självklart 
också tjänster som berör inredning, möbler, facility services och flytten i allmänhet. Allt detta 
kräver en helt ny kompetens hos de anställda på TR företagen. Idag handlar det inte längre om 
att flytta från A till B utan oftast innebär en flytt också förändringar i organisationen. Allt fler 
TR företag kommer förmodligen att börja utveckla sina tjänster så att de sträcker sig förbi 
själva kontraktsskrivningen, t.ex. att erbjuda tjänster som flytthjälp eller inköp av möbler. 
Men huvuduppgiften kommer fortfarande att vara TR men att vissa ad-on tjänster erbjuds. I 
dagsläget finns det några TR företag som erbjuder project management inhouse, 
flyttprojkektledning, men många använder sig också av olika partners inriktade på detta.  
 
Finanskrisen slog hårt på många fastighetsföretag i Norge. Omsättningen under 2007 och 
2008 sjönk drastiskt hos flera företag och det var en stor svängning i branschen. Under 2009 
och 2010 förbättrades läget något men marknaden hade det ändå tufft. Idag är branschen på 
god väg att återhämta sig och många ser ljust på framtiden. Det finns fler delområden inom 
branschen att utveckla, där tenant representation är ett exempel. 
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4.10 SWOT-analys 
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5. Internationell utblick 

Internationellt sett är England och USA de länder som har kommit längst inom tenant 
representation. Branschen är mycket mer utvecklad och välkänd bland kunderna, dessutom är 
hyresjuridiken mycket mer komplex jämfört med de nordiska länderna. Detta gör att 
hyresgästen i princip måste ha någon expert på sin sida vid hyresförhandlingar. 
 

5.1 England 
Det här avsnittet baseras på en telefonintervju med anställda på Jones Lang LaSalle i London. 
TR branschen i England är betydligt mycket större än vad den är i de nordiska länderna, och 
antalet anställda som arbetar inom branschen är många fler än vad de är i Sverige, Norge och 
Finland. Branschen har funnits på marknaden i många år och tenant representation är ett 
välkänt begrepp. 

5.1.1 Tjänster som erbjuds 

Ett flertal tjänster erbjuds utöver de traditionella TR tjänsterna. Bland annat interiör design, 
möbleringsplan, kontraktshantering och fastighetsrådgivning när det gäller strategisk 
placering av kontoret. 

5.1.2 Aktörer på marknaden 
Antalet aktörer på marknaden är betydligt fler än vad som finns på den nordiska marknaden. 
Det finns globala fastighetskonsultföretag såväl som lokala mindre företag inriktade på tenant 
representation. Konkurrensen är betydligt mycket hårdare här än vad den är i de nordiska 
länderna. 

5.1.3 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen liknar den som används i Sverige och de övriga nordiska länderna. 
Målet är att vara med genom hela processen, från början till slut. När kunden har valt att låta 
JLL sköta processen, är det upp till dem att ta reda på om kunden bara vill förnya sitt 
hyreskontrakt eller om de vill göra en omlokalisering. Om kunden väljer det senare 
alternativet ser arbetsgången ut som följande. 
 

1. En kravspecifikation görs av kunden, vilken sedan skickas ut på marknaden för att se 
hur många objekt som kan passa kunden. Svaren samlas in och bearbetas. 

2. De lämpligaste alternativen presenteras för kunden och en öppen dialog förs sedan 
med dessa om varje alternativ, där både för och nackdelar med varje objekt diskuteras. 

3. Kunden kommer sedan att välja omkring tio olika alternativ som de vill se på en 
visning. Tillsammans med TR företaget åker de ut och inspekterar varje objekt såväl 
själva kontorslokalerna som parkeringsmöjligheter, lager och gemensamma områden. 

4. Efter visningarna kommer kunden att göra en så kallad shortlist bestående av ca tre till 
fyra olika alternativ. 

5. Efter det är det en förhandlingsfråga, vart kan den bästa affären för kunden göras, 
beroende på lokalens tillstånd, läget, hyreskontraktets längd, hyresnivån och klausuler 
i hyresavtalet. 
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6. När huvudfrågorna är överenskomna är det upp till kundens juridiska ombud att 
genomföra de rättsliga formaliteter som krävs dvs. göra ett hyresavtal eller klargöra 
vad som gäller med andrahandsuthyrningar och så vidare. 

5.1.4 Ersättning 

Ersättningsmodellen beror på en rad olika faktorer så som, vill kunden bara ha hjälp med en 
omförhandling av nuvarande hyreskontrakt, vilken typ av tjänst har kunden köpt, hur 
komplexa är kraven från kunden och vilken avgiftsstruktur som är överenskommen. 
 
Vissa kunder kommer att godkänna en avgift på £ 1 per sq. ft. förvärvad yta, dvs. på 100 000 
sq. ft. tjänar TR företaget £ 100 000. Andra föredrar en procentandel av den första årshyran. 
Procentandelen ligger oftast mellan 7,5 % och 13 % beroende på komplexiteten av projektet. 
Normalt finns också bestämmelser om en bonusavgift för varje besparing som görs – så 
kallande success fees (incitament). Normalt kommer ersättningen att vara en kombination av 
ovanstående modeller. 

5.1.5 Problem och tillväxthinder 

Ett vanligt problem idag är själva tidsaspekten. Oftast har kunden en strikt deadline när de 
måste lämna sina befintliga lokaler vilket gör att konsulten som jobbar med TR inte får så 
mycket tid på sig att hitta nya lokaler, enas om en affär och slutföra den rättsliga processen. 
 
Ett annat problem i centrala London är bristen på lokaler. De ökande hyresnivåerna drivs för 
tillfället av den bristande tillgången på lokaler snarare än en ökad efterfrågan. 
 
Ytterligare ett problem är den växande klyftan mellan A fastigheter och sekundära fastigheter, 
där A fastigheter är nybyggda eller nyligen renoverade upp till en viss standard. Vid denna 
tidpunkt har Londonmarknaden varit starkt polariserad med hög efterfrågan på lokaler med 
hög standard, vilket har gjort att goda hyror har uppnåtts och har drivit upp den s.k. Prime 
rent, medan efterfrågan på sekundära fastigheter har varit nästan obefintlig. De uthyrningar 
som har gjorts på sekundära lokaler har inneburit kraftiga hyresrabatter och kortare hyresavtal 
än normalt. 
 

5.2 USA 
Tenant representation är ett välkänt begrepp bland kunderna och har funnits på marknaden i 
många år. Branschen har kommit betydligt mycket längre än vad den har gjort i Norden och 
tjänsteutbudet har utvecklats. Det är länder som USA och England som utvecklar branschen 
och leder den framåt. Även fast marknaderna skiljer sig ganska mycket åt finns det mycket att 
lära av dessa länder. Överlag erbjuder fastighetskonsultbolagen i USA fler tjänster till sina 
kunder än vad de gör i Norden, vilket till stor del beror på att branschen har funnits på 
marknaden mycket längre än vad den har gjort i Norden. 

5.2.1 Tjänster som erbjuds 
Inom tenant representation erbjuds en mängd olika tjänster, bland annat (International Tenant 
Representative Alliance, 2007):  

• Marknadsanalys – förvärv, dispositioner, förnyelser av hyreskontrakt 
• Förhandlingar – hyreskontrakt, förvärvskontrakt, försäljning/leaseback, driftskostnad 

och skatterevisioner, kontrakt med arkitekter och utvecklare 
• Kontraktshantering – hyreskontrakt, finansiella rapporter, skatt och rörelsekostnader 
• Strategisk planering – modellutveckling, förvärvsanalys, lokaliseringsplanering 
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• Lokaliseringsanalys – arbetsmarknadsanalys, transportkostnader, marknadstillträde, 
beskattning, nyttokostnader och tillgänglighet 

• Finansiell analys – köpa eller hyra, andelar i eget kapital, försäljning/leaseback 
• Fastighetsanalys – säljbarhet, högsta och bästa användning, disposition strategier 
• Project management – behovsbedömning, val av designers, entreprenörer och 

leverantörer, flyttsamordning 
• Facility services 

5.2.2 Aktörer på marknaden 
Antalet aktörer på marknaden är många och konkurrensen är hård. Precis som i England finns 
det både globala fastighetskonsultbolag med TR tjänster och ”rena” TR företag som bara är 
inriktade på tenant representation.  

5.2.3 Arbetsprocessen 

Precis som i England så liknar arbetsprocessen den svenska modellen. En skillnad är dock att 
TR konsulten inte behöver sitta och ringa runt till alla fastighetsägare för att leta lokaler utan 
det finns en databas där de flesta fastighetsägarna listar sina vakanser (Hilldoff, 2004) vilket 
förenklar processen och minskar tidsåtgången. Arbetsprocessen kan se ut som följande 
(Magellan Commercial Realty, 2005):  

1. Definiera kundens krav – här besvaras frågor som: lokalens läge, optimal storlek, 
parkeringsmöjligheter, expansionsmöjligheter, företagets profilering, önskad 
hyresnivå, önskad hyreslängd på kontraktet osv. 

2. Marknadsanalys – bland annat ingår dessa uppgifter i processen: granska befintliga 
byggnader, översyn av byggnader som är under uppförande, översyn av mark som är 
tillgänglig för nybyggnation, utbud och efterfrågan på marknaden osv. 

3. Urval av relevanta lokaler – baserat på kundens krav kommer ett urval av lokaler att 
göras 

4. Granskning av lokaler – tillsammans med kunden går man igenom urvalet av lokaler 
och begränsar antalet lokaler som är intressanta. 

5. Lokalvisning – tillsammans med kunden åker man ut och tittar på de intressanta 
lokalerna. 

6. Begäran om förslag – fastighetsägarna till de utvalda fastigheterna får nu lämna ett 
förslag som svar på kundens önskemål om bland annat hyresnivå, 
hyresgästanpassningar, särskilda krav, utbyggnadsmöjligheter, möjlighet till 
förlängning av kontraktet osv. 

7. Jämförelseanalys – här jämförs lokalerna mot varandra, vad som är bra respektive 
mindre bra med varje lokal. 

8. Slutliga förhandlingar – här förhandlas affärsvillkoren (inflyttningsdatum, hyresnivå, 
hyreslängd) och samordning med en chefsjurist görs för att alla rättsliga aspekter ska 
bli rätt. 

9. Kontraktets genomförande – kontraktet skrivs på och hyresgästanpassningarna 
påbörjas. 
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5.2.4 Ersättning 

Till skillnad från England får TR företagen i USA sin ersättning från fastighetsägaren. 
Kunden betalar alltså ingenting för tjänsten, vilket kan vara en av anledningarna till att så 
många använder sig av tjänsten (Rosenblatt, Stein, & Vicus Partners, 2010). Även 
fastighetsägaren är villig att betala arvodet eftersom de vet att TR konsulten kommer med en 
hyresgäst. Ersättningen är oftast en procentandel av årshyran (Hilldoff, 2004). Arvodet är 
uppbyggt stegvis och minskar varje år med en procentenhet. En nackdel med denna 
ersättningsmodell är att TR konsulten förhandlar mot fastighetsägaren vilket betyder att ju 
mer hyran förhandlas ner desto mindre får TR konsulten i arvode, vilket kan skapa en 
intressekonflikt. Men i och med att konkurrensen är så pass hård som den är har inte TR 
företagen ”råd” att inte vara lojala mot hyresgästen. Om de inte skulle agera professionellt vid 
hyresförhandlingarna skulle de genast tappa kunder till sina konkurrenter. 
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6. Jämförelse och analys 

Nedan följer en jämförelse och analys av tenant representation marknaden i Stockholm, 
Helsingfors och Oslo. 
 

6.1 Utbud och efterfrågan 
Utbudet och efterfrågan varierar stort i respektive land. I Stockholm finns det en stark 
efterfrågan som ökar hela tiden allteftersom fler får upp ögonen för tjänsten och Oslo ligger 
inte långt därefter, medan det i Helsingfors inte finns någon lokal efterfrågan överhuvudtaget. 
I Helsingfors har TR företagen mött ett starkt motstånd från den lokala marknaden som anser 
att tjänsten är onödig och för dyr. Många har inte insett nyttan av tjänsten och vilka fördelarna 
är. Detta kan till stor del bero på att tjänsten är relativt ny och det är få som faktiskt känner till 
att den existerar. I Oslo och Stockholm har tjänsten funnits i ett antal år och marknaden är 
betydligt mer mogen här. I ett led att uppmärksamma tenant representation i Helsingfors 
bildades en branschorganisation i slutet av 2010. Syftet är att marknadsföra tjänsten 
gemensamt för att få en starkare slagkraft. En branschorganisation kan också anses vara 
positivt sett ur kundens synvinkel, genom att tjänsten verkar mer professionell och legitim. En 
marknad behöver utbud och efterfrågan för att fungera. Utbudet finns, men ingen ordentlig 
efterfrågan. Frågan är vad som kommer först utbudet eller efterfrågan. TR företagen i 
Helsingfors är enade om en sak, nämligen att de ska skapa ett behov av tenant representation. 
 
Utbudet i respektive stad varierar. I Helsingfors är de enda aktörerna inom TR de globala 
fastighetsföretagen som finns etablerade på marknaden och som erbjuder tenant 
representation som en av deras många olika fastighetstjänster. I och med att marknaden 
fortfarande är relativt outvecklad har ännu inte några specialiserade TR företag etablerat sig 
på marknaden, och det dröjer nog till dess att det finns en ordentlig efterfrågan innan dessa 
företag söker sig hit. I Stockholm finns ett flertal aktörer, både globala fastighetsföretag och 
specialiserade TR företag och konkurrensen ökar ständigt. Detta har varit positivt då detta har 
hjälpt till att utveckla både tjänster och kompetensen inom branschen. Tjänsterna och 
konsulterna har blivit mycket mer professionella och det ställs högre krav på dem från 
kunderna. Aktörerna på marknaden i Oslo liknar den sammansättningen som finns i 
Stockholm där det är en mix av olika företag som arbetar med TR. Konkurrensen bland 
aktörerna är hög och det har visat sig att de mest etablerade TR företagen som har välkända 
kunder och affärer i bagaget också tar hem de mest ”prestigefyllda” uppdragen. Medan 
mindre och nyare TR företag har svårt att etablera sig på marknaden. 
 

6.2 Arbetsprocessen 
I det stora hela ser arbetsprocessen likadan ut i hela Norden. Detta kan bero på att tenant 
representation utvecklades i USA och England och har sedan spridits till Norden genom 
globala fastighetsföretag som har utvecklat sina tjänster i respektive land.  
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6.3 Ersättning 
Ersättningsmodellerna är till viss del likadana i respektive stad men i Oslo finns det två olika 
ersättningsmöjligheter. I Stockholm är det alltid kunden som står för ersättningen till TR 
företaget antingen som en procentandel av hyran eller genom så kallade incitament. Ibland 
kan även en kombination av dessa göras. I Helsingfors var det länge oklart vem som skulle 
betala för tjänsten och TR företagen gjorde alla olika, vilket ledde till en viss förvirring hos 
kunden. I och med branschorganisationen har de nu beslutat att de alltid ska ta betalt av 
kunden. Ersättningsmodellerna är desamma som de svenska. I Oslo däremot kan TR företaget 
ta betalt för sina tjänster antingen av kunden eller av fastighetsägaren. Detta är accepterat i 
branschen och de är tydliga med vilken ersättningsmodell som gäller när de går ut med ett 
uppdrag. Den som lider mest av detta är fastighetsägaren som i vissa fall kan tvingas betala 
dubbelt – både till TR företaget och eventuellt till en mäklare som hyr ut deras lokaler.  
 
Oavsett vilken ersättningsmodell som gäller verkar kunden oftast vara nöjd med det de betalar 
för. Det finns för och nackdelar med de olika modellerna. Med så kallade incitament eller 
success fees så får TR konsulten en morot för att ge kunden ett så bra hyreskontakt som 
möjligt. Ju mer TR konsulten pressar ned hyran desto högre blir dennes ersättning. Kunden 
betalar då också för att konsulten ska göra ett så bra jobb som möjligt, vilket är positivt. Det 
kan dock uppstå problem med denna typ av ersättning. Vissa kostnadsposter kan t.ex. tas bort 
ur hyreskontraktet vilket leder till att hyran kan bli lägre, men samtidigt så höjs hyresgästens 
utgifter då de tvingas stå för kostnader för bland annat hyresgästanpassningar. På så sätt får 
TR konsulten högre ersättning samtidigt som kunden får betala ytterligare kostnader. Detta 
kan vara ett problem med denna typ av ersättningsmodell. 
 
Ersättningen som baseras på en procentandel av hyran kan indirekt ge budskapet att ju högre 
hyra kunden får desto högre blir ersättningen till TR konsulten. Men alla aktörer i branschen 
verkar enade om att de alltid strävar efter att kunden ska få det bästa resultatet eftersom det 
gynnar TR företaget i framtiden och ger dem ett gott förtroende. 

 
6.4 Problem och tillväxthinder 
Det största problemet i varje stad verkar vara uppföljningen av tidigare kunder. Alla är ense 
om att det är svårt att bibehålla en god kontakt eftersom projekten utförs med ett par års 
mellanrum, och under dessa år hinner kontaktpersoner sluta och företagsorganisationer göras 
om. Alla är överens om att det är den personliga kontakten till kundföretaget som är viktigast. 
Om en tidigare kontaktperson byter jobb fungerar då denna som en kanal till ett nytt företag 
och eventuellt en ny kund. I Helsingfors har man ännu inte upplevt vikten av uppföljningar 
eftersom de flesta kunderna har internationella avtal som binder dem till ett visst 
fastighetsföretag när det gäller fastighetsrelaterade frågor. Per automatik kommer då dessa att 
vända sig tillbaka till sitt TR-företag när det är dags för omförhandling eller omlokalisering. 
Men ju mer TR-branschen i Helsingfors utvecklas desto viktigare kommer denna aspekt att 
bli. När den lokala marknaden har fått upp ögonen för tenant representation kommer 
konkurrensen hårdna och goda kundrelationer att bli av största vikt. 
 
Ett annat problem som upplevs av många i branschen är bristen på en databas som innehåller 
alla vakanta lokaler som finns på marknaden. Detta skulle ge en tidsbesparing i 
arbetsprocessen. I Helsingfors där det inte finns någon exklusivitet på uthyrningsuppdrag 
annonseras samma lokal ut av flera olika mäklare. Detta gör att det tar lite längre tid att 
sortera bort de lokaler som är dubbletter. I Stockholm finns delvis också det här problemet 
eftersom mäklarna kan arbeta både exklusivt och icke-exklusivt för en fastighetsägare. I 
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Sverige finns det hemsidor som Objektvision och Lokal.nu som listar vakanta lokaler och 
detta är ett bra hjälpmedel i sökprocessen. I Norge finns det en variant till en databas, 
nämligen en s.k. e-post bas. Med hjälp av denna e-postbas kan man enkelt kontakta personer i 
branschen och snabbt få svar på förfrågningar om lokaler. Detta underlättar arbetsprocessen 
en hel del samtidigt som man får en tydlig bild av hur fastighetsbranschen mår och ser ut. 
Många internationella kunder är vana vid att det går snabbt att få fram en long list på tänkbara 
lokaler som kan vara intressanta för kunden. Detta beror till stor del på att många andra länder 
har någon form av databas som förenklar sökprocessen samtidigt som den tidseffektiviseras. 
När dessa kunder sen kommer till Stockholm eller Helsingfors förväntar de sig oftast att 
sökprocessen ska gå mycket fortare än vad den gör. En databas skulle vara ett enkelt 
hjälpmedel som skulle uppskattas av många inom branschen. 
 
Ett gemensamt problem inom branschen är bristen på kunnig personal. Allteftersom 
branschen utvecklas ökar även kompetensen hos personalen, men det finns fortfarande delar 
att arbeta på. I Stockholm upplevs problemet mer som att det är svårt att få in ny personal i 
TR-branschen, där många anser att marknadsföringen gentemot studenter behöver förbättras 
för att fler ska få upp ögonen för tenant representation. I Oslo anser man att branschen har 
utvecklats mycket de senaste åren och att den har blivit betydligt mycket mer professionell än 
vad den har varit tidigare, men man behöver fortfarande öka kompetensen hos personalen. I 
Finland där branschen är relativt ny kommer kompetensen att öka tillsammans med att 
marknaden växer precis som den har gjort i Stockholm och Oslo. Ett sätt att öka kompetensen 
är genom utbildningar av olika slag. De internationella fastighetsföretagen som erbjuder TR-
tjänster kan med fördel utnyttja deras internationella kontor världen över, och därmed utbyta 
erfarenheter och ha gemensamma utbildningar. Nackdelen är att marknaderna kan se olika ut i 
varje land och det kan då vara svårt att applicera vissa problem eller strategier på den egna 
marknaden. Men det finns fortfarande mycket som man kan lära av varandra och 
erfarenhetsutbytet är alltid till god nytta för alla. Ett annat tillvägagångssätt vore att anordna 
egna utbildningar på den lokala marknaden med alla aktörer. Detta kräver dock att det finns 
någon form av branschorganisation som kan anordna detta och anlita föreläsare som är 
kunniga inom området. Utan ett branschförbund är det ytterst tveksamt att någon aktör delar 
med sig av sina erfarenheter eller strategier till sina konkurrenter. Men det skulle kunna vara 
ett sätt att öka kompetensen på marknaden, och framförallt skulle det vara positivt för de 
företagen som inte har tillgång till det naturliga internationella utbytet. Kanske skulle ett 
nordiskt branschförbund kunna vara lösningen. På så sätt skulle man kunna fånga fler aktörer 
på marknaden och utbytet skulle kunna bli mycket bättre. I och med att respektive marknad 
har relativt få aktörer skulle det kunna vara svårt att bilda ett branschförbund, men att ha ett 
gemensamt branschförbund med de nordiska länderna kanske skulle locka mer. På så sätt 
skulle man kunna driva branschen framåt tillsammans och få en större slagkraft. Men för att 
ett branschförbund ska bli verklighet måste det definieras vad tenant representation verkligen 
är. Aktörerna är lite oense om vilka tjänster som egentligen ingår i TR, där bland annat vissa 
påstår att flyttprojektledning inte alls tillhör TR medan andra menar att det är en del av 
verksamheten. Detta bör tydliggöras om ett branschförbund ska bildas. SIPA startades 1989 
och är ett nordiskt nätverk för investerare som vill investera i fastigheter utanför sin 
hemmamarknad. Flera svenska företag är redan anslutna och man kanske skulle kunna 
använda det här nätverket för att starta ett branschförbund inom tenant representation.  
 
Ytterligare ett problem är att marknaden har ett begränsat antal kunder. Det måste finnas en 
balans mellan antalet aktörer och kunder på marknaden. Framförallt i Oslo har man 
uppmärksammat detta problem. Oslo i sig är inte så stort och de flesta TR-uppdragen görs i 
Oslo eller dess närorter, och därför upplever man att marknaden har ett ”tak”. I Helsingfors 
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ser läget helt annorlunda ut. Där är antalet kunder också begränsat så länge den lokala 
marknaden inte använder sig av tjänsten. Det finns ett begränsat antal internationella kunder 
där de flesta redan har ett internationellt avtal med en fastighetsrådgivare som täcker alla 
fastighetsrelaterade frågor. När väl den lokala marknaden börjar intressera sig för tenant 
representation kommer branschen att utvecklas och det kommer säkerligen tillkomma en del 
nya aktörer. I dagsläget är det relativt få som arbetar med TR jämfört med Stockholm och 
Oslo, mycket beror på att branschen är relativt ny och outvecklad i Helsingfors. Men mycket 
kan hända på några år. I Stockholm har de flesta TR företag ungefär samma målgrupp och 
detta leder till en hög konkurrens på marknaden, vilket också driver branschen framåt. Många 
aktörer ser dock snarare detta som en morot att bli bättre än ett hot mot företaget. 
 

6.5 Trender 
Den största trenden inom branschen i såväl Stockholm och Oslo som Helsingfors är att TR 
företagen försöker bli mer heltäckande och erbjuda ett större tjänsteutbud. Projekten är relativt 
korta och med flera års mellanrum, genom att erbjuda andra fastighetsrelaterade tjänster får 
man en kontinuerlig relation med sin kund och ökar även chanserna att få ytterligare uppdrag 
av dem. Det har blivit vanligare att TR företag erbjuder tjänster som flyttprojektledning vilket 
även hör ihop med tenant representation. De företag som inte erbjuder det inhouse har oftast 
en partner som arbetar med de frågorna som de kan slussa sina kunder vidare till. En del TR 
företag är också samarbetspartners med möbelleverantörer vilket gör att kunden lättare ska 
kunna hantera hela omlokaliseringen. I Oslo har man märkt av att kunderna efterfrågar mer 
organisatoriska tjänster, vilket har ställt höga krav på TR företagen. Det rör sig bland annat 
om frågor som organisationsutveckling och projektstyrning. I samband med en omlokalisering 
görs också ibland diverse organisatoriska förändringar inom företaget och då efterfrågas också 
denna typ av expertis. Detta har tvingat TR företagen att bredda sin kompetens för att även 
kunna täcka upp dessa områden.  
 

6.6 Avslutning 
Utvecklingen av tenant representation har kommit olika långt i respektive stad, men 
gemensamt för alla är att branschen växer och det blir allt vanligare förekommande på 
marknaden. Överlag verkar kunderna vara nöjda med vad de får och förstår hur viktigt det är 
att ha en kunnig person vid sin sida, det finns trots allt mycket pengar att spara. Branschen är 
ständigt i utveckling och tjänsterna blir bättre samtidigt som konsulterna blir mer 
professionella och kunnigare. Tjänsterna utvecklas och nya kommer till, frågan är hur TR 
branschen kommer att se ut om några år. Vilka tjänster och kompetenser kommer att finnas att 
tillgå? Som trenden ser ut just nu kommer tjänsterna att breddas i alla de nordiska städerna.  
 
Marknaden i Helsingfors ligger för tillfället lite längre bak i utvecklingen än vad den gör i 
Stockholm och Oslo, men mycket beror på ovilligheten till tjänsten hos den lokala 
marknaden. Det skulle kunna liknas med marknaden i Malmö, där många fortfarande inte är 
positiva till tjänsten. Men med ett branschförbund och den naturliga utvecklingen kommer 
förmodligen marknaden att växa och kunna liknas med Oslo och Stockholm om några år, och 
det finns stora utvecklingsmöjligheter. I Stockholm och Oslo fortsätter man att utveckla sitt 
tjänsteutbud och den egna organisationen till att passa kundens behov, och många ser ljust på 
framtiden. Ett nordiskt branschförbund skulle kunna vara ett sätt att samordna branschen och 
utveckla marknaden i hela Norden.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor – Stockholm  
 

Arbetsmetoder 
Hur lyder er definition av Tenant representation? 
Vilka tjänster inom TR erbjuder ni? 
Hur har era tjänster utvecklats? (historiskt sett) 
Hur stor är er TR-avdelning? 
Hur länge har ni arbetat med TR? 
Hur ser er arbetsgång ut? Från första kundkontakt till signat avtal  
I vilken ”fas” kommer ni in i processen? När skulle ni vilja ha första kontakten? 
I vilken ”fas” lämnar ni över till hyresgästen? Sitter ni med som ombud på 
hyresgästmötena och ser till att bygget/anpassningarna görs som överenskommet i avtalet? 
Vilka är de vanligaste problemen i processen? Intressekonflikter  
Följer ni upp era kunder? Hur sker det? Utvärdering? 
Vilka typer av företag kontaktar er? Stora/små?  
Vilka typer av kunder har ni haft? 
Hur tar ni betalt för era tjänster?  
Fungerar er organisation annorlunda i utlandet jämfört med i Sverige?  
Är det svårt att skilja på vad som är uthyrning och vad som är TR? Lojalitet osv.  
 

Konkurrens på marknaden 
Hur upplever ni konkurrensen på marknaden? 
Har ni en tydlig bild av era konkurrenter? 
Vilka är era styrkor respektive svagheter jämfört med era konkurrenter? 
 

Marknaden i stort 
Har intresset för TR från hyresgästerna ökat? Upplever ni att efterfrågan bland era kunder 
har förändrats? 
Hur upplever ni ”bemötandet” från fastighetsägarna? 
Vad efterfrågar kunderna? 
Hur kommer TR-marknaden att utvecklas?  
Har ni märkt av några trender inom branschen? 
 

Framtiden 
Hur ser ni på framtiden?  
Ser ni några expansionsmöjligheter? 
Ser ni någon möjlighet att utveckla TR på något sätt? Nya tjänster osv. 
Vad anser ni skulle kunna förbättras inom branschen? 
Anser ni att det finns några tillväxthinder? 
 

Marknadsföring 
Hur sker marknadsföringen? 
Hur hittar ni era kunder?  
Vad har ni för ”målgrupp”? 
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Internationella marknader 

Hur ser ni på den nordiska marknaden? 
Hur ser ni på den internationella marknaden? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor – Oslo/Helsingfors 
 

Arbetsmetoder 
Hur lyder er definition av Tenant representation? 
Vilka tjänster inom TR erbjuder ni? 
Hur har era tjänster utvecklats? (historiskt) 
Hur stor är er TR-avdelning? 
Hur länge har ni arbetat med TR? 
Hur ser er arbetsgång ut? Från första kundkontakt till signat avtal  
I vilken ”fas” kommer ni in i processen? När skulle ni vilja ha första kontakten? 
I vilken ”fas” lämnar ni över till hyresgästen? Sitter ni med som ombud på 
hyresgästmötena och ser till att bygget/anpassningarna görs som överenskommet i avtalet? 
Vilka är de vanligaste problemen i processen? Intressekonflikter  
Följer ni upp era kunder? Hur sker det? Utvärdering? 
Vilka typer av företag kontaktar er? Stora/små?  
Vilka typer av kunder har ni haft? 
Hur tar ni betalt för era tjänster?  
Fungerar er organisation annorlunda i utlandet jämfört med i Sverige  
Är det svårt att skilja på vad som är uthyrning och vad som är TR? Lojalitet osv.  
 

Konkurrens på marknaden 
Hur upplever ni konkurrensen på marknaden? 
Har ni en tydlig bild av era konkurrenter? 
Vilka är era styrkor respektive svagheter jämfört med era konkurrenter? 
 

Marknaden i stort 
Hur länge har TR funnits på er marknad? 
Hur upplever hyresgästerna den här funktionen? 
Känner hyresgästen till begreppet tenant representation? 
Finns behovet av TR-företag? 
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Tycker ni att det behövs TR på marknaden? 
Saknar ni någon funktion som efterfrågas av kunden? Om ja, vilken? 
Vilken typ av företag är vanligast inom TR – specialiserade TR-företag, stora 
fastighetskonsultbolag etc.? 
Har intresset för TR från hyresgästerna ökat? Upplever ni att efterfrågan bland era kunder 
har förändrats? 
Hur upplever ni ”bemötandet” från fastighetsägarna? 
Vad efterfrågar kunderna? 
Hur kommer TR-marknaden att utvecklas?  
Har ni märkt av några trender inom branschen? 
 

Framtiden 
Hur ser ni på framtiden?  
Ser ni några expansionsmöjligheter? 
Ser ni någon möjlighet att utveckla TR på något sätt? Nya tjänster osv. 
Vad anser ni skulle kunna förbättras inom branschen? 
Anser ni att det finns några tillväxthinder? 
 

Marknadsföring 
Hur sker marknadsföringen? 
Hur hittar ni era kunder?  
Vad har ni för ”målgrupp”? 
 

Internationella marknader 
Hur ser ni på den nordiska marknaden? 
Hur ser ni på den internationella marknaden? 

 
 
 
 


