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Sammanfattning  

  

  Titel: Tenant Representation 
– Stockholms kommersiella marknad 

Författare David Malmestål 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Centrum för Bank och Finans 
Examensarbete nummer 126 
Handledare Hans Lind 
Nyckelord Fastigheter, Tenant representation, Stockholm 
   
Tenant representation är som bransch befinner sig i sin expansionsfas och har 
funnits på den svenska marknaden sedan tidigt 90-talet. Tjänsten tenant 
representation kommer ifrån den engelska och amerikanska marknaden och således 
ligger dessa marknader i framkant. Arbetet behandlar utbudet, utvecklingen och 
framtidsutsikterna på Stockholms tenant represantationmarknad. 
 
Arbetet stödjer sig till stor del på intervjuer av representanter från aktörer på 
Stockholms tenant representationmarknad. Arbetet hämtar även inspiration från 
tidigare arbeten och till viss del litteratur. 
 
Olika trender på marknaden som märks av är att medvetenheten och efterfrågan på 
tenant representation ökar samt att rekryteringsmöjligheterna har ökat. Svaren i 
intervjuerna har inte visat orsaken till de ökade rekryteringsmöjligheterna, men ett 
antagande är att utbildningar har anpassat sig till marknadernas behov. Tjänsterna 
inom tenant representation utvecklas även i en sådan riktning att TR företaget binder 
sig under kunden under en längre tid. Detta samtidigt som företagen har olika 
överlämningspunkter så att kunden inte upplever samarbetet som onödigt. 
 
De intervjuade företagen har en tydlig bild av sina konkurrenter och upplever att 
marknaden räcker för alla. Konkurrens efterfrågas då det skulle underlätta 
spridningen av TR tjänsterna och förbättra kvaliteten på dessa. Aktörerna på 
marknaden verkar även ha blivit bättre på att följa upp sina kundkontakter. Detta kan 
ha en positiv påverkan på förtroendet för TR marknadens aktörer.
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Abstract  
  

  Title: Tenant Representation 
- The Stockholm commercial market 

Authors David Malmestål 
Department Department of Real Estate and Construction 

Management  
Centre for Banking and Finance 

Thesis number 126 
Supervisor Hans Lind 
Keywords Real Estate, Tenant representation, Stockholm 
   
Tenant representation as a business concept that is in its expansion phase and has 
existed in the Swedish market since the 90s. The tenant representation service 
derives from the markets of the U.K and U.S. and for that reason the services are 
more developed there. This thesis investigates the supply, development and 
prospects of Stockholms tenant representation sector.  
 
The thesis is largely based on interviews with representatives who act on the tenant 
representation market in Stockholm. The thesis is inspired by other thesis’ on the 
subject and partly literature. 
Some trends visible on the market are the awareness of the tenant representation 
sector and an increase in possible recruitment. The interview answers have not 
revealed the cause of the increase in possible recruitment but an assumption is that 
the education system has adapted to the markets demand. 
 
The services of the TR-sector have also developed in such a way that the TR-
companies tie themselves to the client for an extended period of time. This while 
ensuring that there are certain drop-off points where the clients can resume control 
when they feel that further consulting is unnecessary. 
 
The interviewed companies have a clear view of their competition and feel that there 
is enough demand in the market. Competition is welcome as most of the interviewed 
companies states that it spreads the word about TR and refines the services. The 
interviewed companies seem to have improved their follow up procedure with their 
client contacts. This might contribute to a positive change on the confidence of the 
tenant representation market. 
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Förord 

Detta arbete har genomförts under våren 2012 vid avdelningen för bygg- och 
fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som ett avslutande 
moment i teknologie kandidatprogrammet Fastighet & Finans. 
 
Jag vill speciellt tacka Erik Dellner och Eva Hols på Nextport samt Mark-Peter 
Rosendahl på Struktur som var väldigt trevliga att intervjua på plats. Jag vill även 
tacka Sara Hernäng på Niras samt Marie Cronström på Jones Lang LaSalle för 
snabb korrespondens via e-post. Ni har samtliga lämnat värdefull information som 
gjort det möjligt för mig att genomföra arbetet. 
 
Slutligen vill jag tacka min handledare, professor Hans Lind, KTH, för sin effektiva 
handledning och rådgivning. 
 
Stockholm, 2012-05-28 
David Malmestål 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Tenant representation (TR) eller hyresgästrepresentation som det även kommer 
kallas i detta arbete är en växande bransch på Stockholms marknad. Detta då det blir 
allt viktigare för företag att lägga fokus på sin kärnverksamhet. Händelser som till 
exempel omförhandling av hyreskontrakt, lokalanpassningar och omlokalisering 
kräver resurser såsom tid och speciell kompetens.  
 
Även om kompetensen finns inom organisationen så kan tiden som dessa händelser 
kräver binda upp kompetensen när denne istället kunde lägga sin tid på sina 
huvudsakliga uppgifter. Därför kan det observeras att hyresgästrepresentanter (TR-
konsult) tas in mer och mer för att sköta delar av eller hela processen. Tenant 
representationsaktörerna har helt enkelt mer erfarenhet av dessa processer då det är 
deras kärnverksamhet. 
 
Eftersom tenant representation inte har mognat fullt som koncept på den svenska 
marknaden så skiljer sig definitionen av det hos de olika aktörerna på marknaden. 
Något som binder ihop de flesta av de intervjuade aktörerna är dock fokuseringen på 
hyresgästen, erbjudandet av kvalificerade stödtjänster inom teknik, ekonomi och 
juridik samt att ingen verkar hitta en klar svensk definition. Detta kan sprida en viss 
osäkerhet bland hyresgästerna som efterfrågar tjänster från aktörerna på tenant 
representation. 
 
Hyresgästrepresentation förekom, och förekommer, innan dessa renodlade tenant 
representation företag uppkom. Då som del i det utbud av tjänster från större 
fastighetskonsultbolag som även inom samma företag erbjuder till exempel 
värdering, förvaltning, transaktioner och uthyrning. Detta kan leda till 
intressekonflikter och sammanblandning. TR företag skiljer sig från detta genom att 
helt arbeta för hyresgästen. 
 
I arbetet kommer begreppet tenant representation avse de tjänster som erbjuds till 
hyresgästen utan hänsyn till de aktörer som utför tjänsterna. 
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1.2 Syfte 

Arbetet syftar till att ge läsaren en uppfattning av Stockholms marknad avseende 
tenant representation. Detta arbete siktar på att redogöra för arbetsmetoder, 
konkurrens, marknadssituation, framtidsutsikter och marknadsföring på Stockholms 
tenant representationmarknad. Arbetet avser även att utreda hur tenant 
representationmarknaden i Stockholm har utvecklats samt att hitta en någorlunda 
samlad definition av tenant representation. 
 
Arbetet kommer att följa upp frågeställningar från ett tidigare arbete, Hörlin. (2011), 
som behandlar bland annat TR-marknaden i Stockholm och kommer därför till 
struktur och innehåll innehålla likheter med detta arbete. 
 
Frågor som kommer besvaras är: 

- Utbudet av tjänster, vilka aktörer som finns och hur det har utvecklats? 

- Hur ser processen från kundkontakt till överlämning ut? 

- Hur ser framtidsutsikterna ut på den svenska TR-marknaden ut? 

- Hur ser läget ut på Stockholms kontorshyresmarknad? 

- Hur är processen som leder fram till kontrakt utformad? 

1.3 Metod 

Det här arbetet är en kvalitativ studie baserat på intervjuer av representanter från 
aktörer på den svenska marknaden. En kvalitativ studie grundar sig på intervjuer och 
undersökningar och ger säkrare slutsatser samt minimerar risken för missförstånd. 
Informationen i de kommande kapitlen är hämtad från intervjuer såvida inte annat 
framgår. 

1.4 Intervjuade företag 

Arbetet är baserat på intervjuer av aktörer på Stockholms tenant 
representationmarknad. 
 
Företrädare från följande företag har intervjuats: 
 
Nextport, Struktur, Jones Lang LaSalle, Niras. 
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2 Läget på Stockholms marknad 

2.1 Bakgrund 

Det har inte alltid varit självklart att byta lokaler, detta framgår av intervjusvar från 
Mark-Peter Rosendahl på Struktur och artikeln1, då bolagen ofta ägde sina egna 
lokaler och kontoret uppfattades som en del av identiteten. Men i takt med att 
hyresmarknaden för kommersiella fastigheter har blivit mer professionell så har även 
företagens upphandling ändrats till att bli mer professionell. Därför använder sig 
företag i högre grad av konsulter för att navigera sig på marknaden. Detta kan leda till 
att företagen sparar pengar och rätt lokal hittas snabbare. En trend som märks av är 
att miljön spelar en större roll när lokalbyte aktualiseras. Lokalerna ska vara moderna 
och utan begränsningar för då verksamheten ändras ofta. 
 
Även bristen på reglering kring hyressättning gällande kommersiella fastigheter som 
en konsekvens av avregleringen av denna på 1970-talet gör det nödvändigt att 
använda sig av konsulter då hyreskontrakt skall omförhandlas. Dock det fortfarande 
finns reglering i kring processer vid medling, tvister och förnyande av kontrakt så 
marknaden kan inte ses som helt avreglerad. 2 
 
Lokalmarknaden i Stockholm är föränderlig och således måste parter som berörs av 
förändring hålla sig underrättade om detta. Det är inte självklart att kompetensen för 
en sådan analys finns inom företaget och därmed har benägenheten att ta in 
konsulthjälp för detta blivit starkare. Företag som är helt inriktade på tenant 
representation finns som aktörer på marknaden och de mest väletablerade gjorde 
entré under 90-talet samtidigt som det finns större fastighetskonsultbolag som har 
tenant representation- och uthyrningsavdelningar. Risken där är dock 
intressekonflikter. 
 
Idag finns ett flertal stabila aktörer på Stockholms marknad, där Nextport, Tenant & 
Partner, Niras, Jones Lang LaSalle och Struktur kan betraktas som välkända och 
väletablerade. 

2.2 Kontorsmarknaden i Sverige och Stockholm 
Stockholms och Sverige är lättillgänglig för hyresgäster tack vare sin transparens och 
goda tillgång till information. Genom olika databaser är det enkelt att få fram 
information om vakansgrader och hyresnivåer. 
 
Enligt Jones Lang LaSalles vårrapport 2012 3 så står Stockholms kontorsmarknad 
emot eurokrisen väl. Transaktionsvolymerna ligger i nivå med volymen 2010 innan 
krisens utbrott.  
 
Under 2011 sjönk vakansgraderna i alla de stora undermarknaderna i Stockholm. 
Den totala vakansgraden slutade på 9.7 procent 2011 vilket är en minskning på 
ungefär en och en halv procent för 12-månadersperionden vilket motsvarar 
vakansgraderna innan finanskrisen 2008. Vakansgraden 2011 var för centrala 
affärsdistriktet (CBD) det väldigt låga 3.2 procent. Den mest dramatiska förändringen 
är dock resterande innerstaden som upplevde ett fall på ca två procent, från 7.4 till 

                                                 
1
 Affärsvärlden nr.9 (29/2 2012). Fastigheter & Kontor 

2
 Lind et al 2012 

3
 Jones Lang LaSalle. (2012) 
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5.6 procent. Detta ger en ljus kortsiktig prognos för nya utvecklingsprojekt. Inga nya 
kontorsplatser är dock planerade att färdigställas 2012.  
Efterfrågan på kontorsfastigheten 2011 var enligt rapporten hög med en 
fokusskiftning på mindre centrala delar av Stockholm senare på året. De största 
flyttarna stod Skanska och Swedbank för. Skanska flyttade från Solna till Lustgården, 
deras egna byggprojekt på Kungsholmen, där deras lokaler är av storleken 55 000 
kvm varav Skanska utnyttjar 27 000 kvadratmeter. Swedbank flyttade från 
Stockholms centrala affärsdistrikt till Sundbyberg där deras lokaler nu är 44 000 
kvadratmeter. 
 
Hyresnivån växer långsamt. Prime location hyrorna i CBD, Kista och 
Solna/Sundbyberg ökade med 100 kr/kvm till 4 200 kr, 2 100 kr och 2 200 kr i 
respektive område.  
 
Osäkerheten i den finansiella världen har ökat osäkerheten kring trenderna på 
hyresmarknaderna, men den begränsade tillgången på kontorslokaler i samspel med 
låga vakansgrader har resulterat i prime rents i Stockholm. Den extremt låga 
vakansgraden i centrala delarna i Stockholm kommer även att efterfrågan kommer att 
föras över till områden som inte är lika centrala och stabilisera hyrorna även där. 
 
En intressant utveckling på Stockholms marknad som uppmärksammas i 
Fastighetsvärlden (09/05 2012) i artikeln Tuff utmaning: 18 Hötorgshus tomställs 4 är 
att 213 000 kvadratmeter kontorslokaler, inräknat Swedbanks lokaler som nämns 
ovan, inom 2 och ett halvt år kommer att stå vakanta i centrala Stockholm. 
 
Det är SEB, Nordea, Försäkringskassan, Skatteverket och som tidigare nämnts 
Swedbank som flyttar från city.  
 
Anneli Hasselström, Niras kommenterar i Fastighetsvärlden.se i artikeln (10/05 
2012). Åtta experters dom om stora flyttar från city:  
 
”Utflyttningarna visar en tydlig trend, att stora företag inte behöver ha sitt HK i city. De 
tomställda kontoren kommer därför inte att bara konkurrera med utbudet i city utan 
också med lokaler i närförort i bra kommunikationslägen, där hyrorna också är 
markant lägre. 
Det stora utbudet kommer att tvinga ner hyrorna i city igen och i äldre lokaler blir det 
nödvändigt med stora ombyggnader för att de ska bli attraktiva på marknaden och 
svara upp till de krav på bland annat yteffektivitet, som ställs idag. Jag tror även att vi 
kommer att se samma situation som vi hade när The View, Waterfront och 
Kungsbrohuset var ute på marknaden samtidigt. Det kommer att erbjudas rejäla 
inflyttningsrabatter och jag tror också att fastighetsägarna kommer att vara rätt 
generösa när det gäller att ta hyresgästernas kostnader för egna investeringar, med 
mera.”5

 

 

                                                 
4
 Fastighetsvärlden.se (09/05 2012). Tuff utmaning: 18 Hötorgshus tomställs 

5
 Fastighetsvärlden.se (10/05 2012). Åtta experters dom om stora flyttar från city 
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Pernilla Arnerud Melin, CBRE har liknande tankar i samma artikel:  
 

”Trenden att administrativa delar ”no fee earner” och lågmarginalbolag flyttar ut från 
citykärnorna har vi redan sett runt om i Europa. Likaså som att myndigheterna under 
en längre tid flyttat ut eller lyckats sitta kvar i centrala delar på mer effektivt ytor för att 
på så sätt behålla samma totala hyreskostnad alternativt få lägre kostnad. Vi ser att 
innerstadens ring har flyttats utåt när staden växt, infrastrukturen förbättrats och 
närservicen utökats.  
Det som fortfarande gäller, börjar bli tjatigt att säga, är att efterfrågan är störst på 
moderna, flexibla och effektiva ytor. Stora tagare har till viss del övergett läge, läge, 
läge till förmån för byggnadens flexibilitet och teknik. Flyttarna ni nämner i CBD 
kommer att möjliggöra omstrukturering av stocken och hjälpa till att tillgodose den 
uppdämda efterfrågan som idag finns.  Vakansgraden för kontor i CBD ligger på 5 
procent, då inklusive ledigställda ytor tom kvartal tre i år.”6

 

 

                                                 
6
 Fastighetsvärlden.se (10/05 2012). Åtta experters dom om stora flyttar från city 
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3 Tenant representation 

3.1 Bakgrund 

Tenant representation är ett engelskt ord för hyresgästrepresentation. Det 
grundläggande är således fokuseringen på företrädandet av hyresgästen vid 
diskussion, relation och eventuell konfliktlösning mellan hyresgäst och hyresvärd. 
Konceptet tenant representation har ingen gemensamt tagen definition i Sverige, 
men begreppet innefattar främst strategiskt arbete, hyresgästrådgivning samt 
representation vid om/nyförhandling av hyreskontrakt. Sedan vilka tjänster som läggs 
in i dessa är individuellt men där finns självklart likheter bland aktörerna.  
Något som blivit vanligare bland tenant representation och något som märkts av 
under de genomförda intervjuerna är flyttprojektledningen. Utvecklingen verkar gå 
mot att maximera kundkontakten och följa med i processen så långt som möjligt. 
 
Tenant representation och stödtjänster har förekommit sedan 80 och 90-talet. 1982 
bildades Belkos Consult, av bland andra Björn Kaiser och de insåg tidigt att IT-
utvecklingen skulle leda till att kontoren blev alltmer effektiva, komplexa i drift och 
därmed även känsliga för störningar i den löpande verksamheten. Belkos affärsidé 
var ”att hjälpa företag till nya lokaler, och projektleda ometableringen, tekniskt och 
fysiskt”. Därmed lade Belkos grunden för en helt ny bransch (Relocation 
Management). 
 
1996 Logic Office Support grundades av Erik Dellner, i dag VD och styrelseledamot 
på Nextport. Affärsidén var snarlik Belkos, med ett tydligt fokus på hyresmarknaden 
och hyresavtalets betydelse för en lyckad ometablering. 
Logic Office Support specialiserade sig även på hyresgästrådgivning med syfte att 
hjälpa kunden till rätt lokal och bästa möjliga avtalsvillkor (Tenant Representation).  
 
Våren 2007 går Belkos och Logic Office Support och bildar Nextport som idag är en 
väletablerad aktör på tenant representationmarknaden.7 
 
Struktur är en annan tidig aktör som bildades 1991 och tenant representation ingick 
redan då i deras tjänster. Dessa två företag är två exempel på företag som idag är 
väletablerade på Stockholms tenant representationmarknad. 
 
Affärsområdet tenant representation har utvecklats på senare år, detta då 
kompetensen ökar hos beställare, konsulter och konsulter. Det kan förklaras med att 
ju mer man vet desto mer komplexa blir kontrakten och frågeställningarna. Att 
kompetensen ökar ser marknadsaktörerna inte som ett hot. Kunniga beställare 
säkerställer ett gott samarbete då förväntningarna är mer realistiska och målen mer 
tydliga. Medvetenheten hos hyresgästerna om marknadens och 
lokalförsörjningsprocessen komplexitet gör att det ses som naturligare att ha kunniga 
konsulter vid sin sida vid omförhandlingar, flyttprocesser och lokalanpassningar etc. 
Uttrycket ”ju mer man lär sig desto mer inser man att man att man inte vet” passar 
ganska bra in på denna situation. Beställaren blir mer kunnig, inser sin begränsning 
och anlitar konsulter. 

                                                 
7
 http://nextport.se/pages.aspx?r_id=33893 
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3.2 Tjänsteutbudet på Stockholms TR-marknad 

Tenant representation innebär att en oberoende konsult tas in för att lösa ett problem 
som ett företag upplever att de behöver lösa. Tjänsterna som erbjuds skiljer sig 
naturligt vis åt mellan företagen. Nedan sammanfattas utbudet av tjänster på 
Stockholms TR-marknad. 
 

3.2.1 Lokalsökning 
Konsulten hjälper företaget att hitta nya lokaler för en eventuell flytt. Detta görs 
möjligt genom att konsulten upprättar en kravspecifikation, eller behovsanalys som 
det även kallas, utefter hyresgästens önskemål. Kriterier som tas i beaktning kan 
vara hur företagets arbetsmetoder ser ut, hur de vill profilera sig och var de anställda 
bor. Dessa efterfrågade kriterierna rangordnas och sållningen kan börja. 
Förhoppningsvis hittas en lämplig lokal. 8 
 

3.2.2 Projektledning 
TR-marknaden erbjuder även projektledning i flyttprocessen. Flyttprocessen är 
krävande i form av tid och resurser och är inget som sker särskilt regelbundet. Då är 
det en fördel att ta in konsulter som gör flytten så smidig som möjligt.  
 

Vid flytt men även vid omförhandling kan krav på hyresgästanpassning uppstå. Även 
där erbjuds projektledning då TR-aktörerna besitter juridisk, teknisk och ekonomisk 
kompetens. Hyresgästrepresentanten fungerar då som hyresgästombud vid 
byggmöten. Allt detta som beskrivits gör att flytten eller ombyggnationen sker så 
smidigt som möjligt och minskar störningen i hyresgästens kärnverksamhet. 
 
I projektledning spelar även konsulten en stor roll då det är viktigt att förhandla om 
vilken part som ska bekosta hyresgästanpassningarna. Generellt så står hyresvärden 
för det då det av redovisningsskäl är enklast så, men vid väldigt speciell verksamhet 
kan hyresgästen få betala för anpassningen. Detta är även kopplat till vem som har 
återställningsplikt för lokalen i fråga.9 

3.2.3 Omförhandling och hyresförhandling 

Ibland är det bäst för samtliga inblandade att hyresgästen stannar kvar i sin befintliga 
lokal vid hyreskontraktets utgång. Då sker vanligtvis en omförhandling av kontraktet. 
Det kan då vara hyresgästen till hjälp att ta in en konsult från ett TR-företag som 
besitter kunskap om marknaden och har god kompetens inom juridik, teknik och 
ekonomi. TR-konsulten kan då använda lokalsökningen som ett verktyg i 
förhandlingarna då jämförelseobjekt kan användas för att förbättra 
förhandlingspositionen. 
 
Vid omlokalisering till nya lokaler sker hyresförhandlingar och så som tidigare 
beskrivits om lokalsökning så är det hyresgästrepresentantens uppgift att hitta en 
passande lokal enligt den kravspecifikation som tagits fram i samarbete med 
hyresgästen. TR-företagens kännedom om marknaden och förmåga att hitta 
alternativa objekt ger ett bra förhandlingsläge gentemot hyresvärden. 

                                                 
8
 Intervjusvar 

9
 Intervjusvar 
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Vid omlokalisering till en ny lokal så är det naturligt att det finns en övergångsperiod 
där hyresgästen fortfarande har ett åtagande hos sin gamla hyresvärd. Det går helt 
enkelt inte att lämna nycklarna till sin gamla lokal och gå så fort man får en ny lokal. 
Konsulterna hjälper därför till i denna process genom att övervaka kontraktstider och 
hitta en ny lokal. Det är även vanligt att hyresfria månader eller hyresrabatter 
förhandlas fram i och med omlokalisering där hyresvärden får stå för 
övergångsperiodens hyra om man uttrycker sig vulgärt.10 

3.2.4 Marknadsanalys 

Det blir allt vanligare att företag, främst inom retail, söker sig till TR-företag för rena 
marknadsanalyser. Då efterfrågas framför allt trafikflöden i de områden som företaget 
kan tänka sig att flytta eller expandera till. Detta beskrivs i Jones Lang LaSalles 
rapport från 201211. I denna analys ställs krav på konsultens kompetens kring juridik 
ekonomi och förståelse för samhällsutveckling.  

3.2.5 Avveckling och andrahandsuthyrning 

Ibland uppstår situationer som kräver avveckling av lokaler. Anledningen till detta kan 
vara att det inte är lönsamt med den befintliga ytan längre. Eftersom transaktioner på 
fastighetsmarknader är komplicerade så kan TR-konsulten kan då bidra med stöd i 
strategiarbetet, värdering av köp/försäljningsobjektet och ta fram planer för 
marknadsföring och aktiviteter vid andrahandsuthyrning. Detta sker främst i samband 
med lågkonjunktur och i samarbete med mäklare. 

3.2.6 Kontraktsgranskning 
Att hyra lokaler kan medföra stora investeringar för ett företag. Det är därför av stor 
vikt att kontrakten skrivs på ett sådant sätt så att förhandlingsläget säkerställs i 
händelse av att verksamheten förändras i framtiden. 
 
Ett viktigt utbud på tenant representationmarknaden är således 
kontraktsgranskningen där de juridiska och ekonomiska aspekterna granskas. Viktig 
information som behövs tas fram är exempelvis vem som står för anpassningar av 
lokalen, om kontraktet kan brytas i förtid och hur eventuella restvärden hanteras. 

3.2.7 Bevakning och uppföljning 

Eftersom kontraktsgranskning erbjuds så är det naturligt att en bevakning och 
uppföljning av hyresgästens intressen och kontrakt erbjuds. Bevakningen och 
uppföljningen innebär att tenant representationföretagen bevakar och följer upp 
viktiga datum, exempelvis meddelanden och uppsägning för villkorsändringar eller 
avflyttning. Detta samtidigt som strategier tas fram för olika händelseförlopp ger 
säkerhet till hyresgästen om hyresvärden skulle agera. Det försäkrar även att 
uppsägning för villkorsändring sker på ett korrekt sätt så att hyresgästen inte binds till 
en förlängningsperiod. 

                                                 
10

 Intervjusvar 
11

 Jones Lang LaSalle. (2012) 
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4 Aktörer på Stockholms TR-marknad 
 

Nedan följer en beskrivning av de aktörer som agerar på Stockholms kommersiella 
Tenant representationmarknad och en beskrivning av arbetsprocessen. 

4.1 Mäklare 

Mäklare tillhandahåller vissa av de tjänster som renodlade tenant 
representationföretag erbjuder. Mäklare skiljer sig ifrån TR-företag genom vem som 
uppdragsgivare och vem som betalar. En mäklare får betalt av fastighetsägaren för 
att hyra ut eller sälja dennes vakanta lokaler till potentiella hyresgäster. Detta gör att 
mäklaren blir begränsad till fastighetsägarens bestånd där en TR-konsult kan söka av 
hela marknaden. Denna begränsning är den största skillnaden mellan TR och 
mäklarverksamhet. 
 
Andra skillnader är att mäklare endast får betalt om hyresgästen skriver kontrakt med 
fastighetsägaren. TR-företag har andra tjänster i sitt utbud såsom marknadsanalyser, 
flyttprojektledning och projektledning vid ombyggnad och anpassningar. Mäklarens 
roll slutar vid förmedlingen. Fastighetsägaren tar då vid och sköter ombyggnads och 
anpassningsprocesserna, mäklaren hjälper endast hyresgästen att se lokalens 
potential. 

4.2 Tenant representationföretag 

4.2.1 Arbetsprocess 

En av skillnaderna mellan mäklare och tenant representation är som tidigare nämnts 
uppdragsgivaren. TR-företagens uppdragsgivare är såsom namnet avslöjar 
hyresgästen. Det är av stor vikt, för att ta till vara på kundens intresse, att TR- 
konsulten är oberoende och endast arbetar för hyresgästen. Denna oberoende 
ställning gör det möjligt att söka av hela marknadens vakanta objekt, något som inte 
mäklaren kan då dess uppdragsgivare är fastighetsägaren.  
 
En annan följd av att hyresgästen är uppdragsgivare är att TR-konsulten kan sköta 
hyresförhandlingen då detta är konsulten har god kännedom om marknaden och en 
hög kompetens. Detta gör att kunden inte behöver binda upp personal och resurser 
och kan fokusera på sin kärnverksamhet.  
 
Flyttprocesser är krävande, då det ställer krav på juridisk, teknisk och logistisk 
kompetens. Detta har gjort att efterfrågan på tenant representationtjänster har ökat. 
 
Bilderna nedan beskriver övergripande hur arbetsprocessen ser ut från första möte 
till det att kontrakt skrivs. Bilden är inspirerad av Hörlin. (2011) där liknande bild 
återfinns. 
 

      

 

 

 

Analys/ 
Projektstart 

Lokalsökning Hyresförhandling Avslut Uppföljning/ 
Övervakning 
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Projektstart 

Det är inte alltid kunden som söker upp tenant representationföretag. Intervjusvaren 
visar att minst ett företag använder sig av egna databaser med information om 
företag, hyresavtal, tidpunkter etc. Det finns olika sätt att inleda processen, men ofta 
sker detta via ett möte hos kunden. Detta eftersom det bygger upp ett förtroende och 
tryggas i sin övertygelse att vända sig till branschen för hjälp. Redan vid första mötet 
tillförs kvalitet. 
 
TR-företagen upprättar tidigt i processen, helst inom två möten en projektbeskrivning 
som utarbetas med kunden. Projektbeskrivningen beskriver kundens, problem och 
möjligheterna att ta sig framåt i önskad riktning. När TR-konsulten väl vet vad kunden 
vill ha så går processen vidare och en offert med budgetering för de olika stegen i 
projekten och en beskrivning i detaljnivå av processen.  
 
Det finns även överlämningspunkter inlagda i processen. Detta för att kunden inte 
ska känna sig bunden vid ett projekt om den känner att den inte vill. Kunden har ofta 
svårt att greppa hela processen och vad den innefattar. Därför är det bättre att dela 
upp processen i olika steg. Det är även till fördel för tenant representationföretaget att 
kunna lämna om det upplever att det inte längre tillför kvalitet eller att förtroendet på 
något sätt eroderas. Detta sker sällan, men det är ändock en säkerhet. 
 
Gemensamt verkar vara att TR-företagen vill komma in i processen så tidigt som 
möjligt för att spara tid, pengar och öka kvalitén i arbetet. Detta eftersom ändringar 
mitt i eller sent i processen kostar mer. En tidig ingång i processen ökar även 
möjligheterna att kunna lämna optimala lösningar. 

Analys 

När avtal är skrivet mellan beställare och konsult så sätts arbetet igång med 
utveckling av kundens behov gällande lokaler, en kravspecifikation. I 
kravspecifikationen reder konsulten med olika verktyg ut vilka krav gällande ekonomi, 
teknik, logistik och juridik som kunden har. Den tekniska aspekten är ofta 
komplicerad och kräver att konsulten sätter sig in i kundens arbetssätt. Ett av de 
intervjuade företagen12 har en inredningsavdelning som utvecklar koncept, så 
branschen verkar ta hänsyn till detta.  

Lokalsökning 

Analysen landar i ett lokalprogram som kunden godkänner som sedan blir till ett 
förfrågningsunderlag. Detta förfrågningsunderlag används sedan för att utvärdera 
marknadens vakanta lokaler. Efter det att de tillgängliga lokalerna har utvärderats 
sker en gallring. De framgallrade objekten bearbetas parallellt tills en viss punkt. Ett 
flertal, gärna tre jämföra objekt väljs ut och en favorit utses. Eftersom det är viktigt att 
få rätt lokal då det är kundens ansikte utåt så tar detta steg tid. 

                                                 
12

 Struktur 
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Hyresförhandling 

När den mest lämpliga lokalen har identifierats och det har kommits överens om de 
hyresgästanpassningar som behövs göras så kan hyresförhandlingen börja. Detta 
steg i processen sköter, med fördel, konsulten då denne har erfarenhet och 
kompetens. Utan konsulten så skulle fastighetsägaren ha ett stort övertag i form av 
kompetens och information gentemot hyresgästen. Detta skulle sluta med att 
kontraktet inte skulle vara så fördelaktigt som hyresgästen önskar. 
 
Konsultens roll blir att granska avtalet som upprättas och de parametrarna som finns 
med, de mest intressanta villkoren att belysa är till exempel hyresrabatter, vem som 
står för kostnaderna för anpassning av lokaler, uppsägningstid. 
 
En annan roll som konsulten får ikläda sig är förmedlingsrollen då det kan uppstå 
konflikter mellan hyresgästen och fastighetsägaren och olika sätt att tolka villkor. 
Konsulten får då medla mellan hyresgäst och fastighetsägare för att processen skall 
förenklas och kunna avslutas. 

Avslut  

När hyresförhandlingarna avslutats och kontraktet utformats så kan flytten påbörjas. 
En flytt är en krävande process som tar tid och resurser. Det medför även ett avbrott i 
verksamheten. Därför sköter konsulten flyttprojektledningen så att det går så smidigt 
för kunden som möjligt att flytta till de nya lokalerna och minimerar avbrottet i 
verksamheten.  
 
Konsulten ansvarar även för att de hyresgästanpassningarna som förhandlats fram 
verkligen utförs och att avtalet i övrigt följs. Det är även vanligt förekommande att 
konsulterna sitter med som hyresgästombud vid byggmötena och slutbesiktningarna. 
Detta då konsulterna ofta lämnar besitter teknisk och juridisk kompetens och kan 
därför se till att det som avtalats även följs där. 
 

4.2.2 Uppföljning 

När hela processen har genomförts och bundenhet uppnåtts genom tecknat avtal har 
skett så sker ofta någon sorts uppföljning från tenant representationföretagen. Den 
vanligaste typen av uppföljning är den finansiella uppföljningen. Det innebär att 
konsulten ser till att det som avtalats i kontraktet angående hyresgästanpassningar 
följs samt att projektplanen och budgeten hålls. Uppföljningarna kan ske muntligt, via 
möten hos kunden samt enkäter. 
Det förekommer även fler uppföljningar i form av seminarier angående juridiska 
frågor om till exempel avtalsskrivning. Detta är viktigt då det vårdar relationen till 
kunderna och stärker förtroendet för branschen i stort. 
 
Flera kundkontakter och uppföljningar efter ett uppdrag underlättar även processen 
vid omförhandlingar om kunden väljer att använda sig av samma TR-företag igen. 
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5 Tenant representation i Stockholm 
 

Nedan följer en beskrivning av Stockholms tenant representation marknad ur 
aktörernas synvinkel. 

5.1 Konkurrens, konjunktur & medvetenhet 

På Stockholms marknad finns det ett flertal aktörer som är verksamma inom tenant 
representationbranschen. Det finns renodlade tenant representationföretag som 
enbart arbetar för hyresgästen med TR-frågor. Det finns även större 
fastighetskonsultbolag som erbjuder analys, värdering och förvaltning där TR är en 
del av utbudet.  
 
Konkurrensen på Stockolms marknad har ännu inte kommit till den punkten så att 
konkurrens om andelar har uppstått. Dock så har antalet aktörer ökat. De bolag som 
varit starka har vuxit medan vissa mindre aktörer har försvunnit då konjunkturen 
sviker. Dessa mindre aktörer finns ofta hos större företag, till exempel byggföretag 
som startar tenant representationavdelningar i ett försök att bredda sina tjänster. 
Detta sker i högkonjunktur och konsekvensen av lågkonjunktur blir att dessa 
avdelningar avvecklas till fördel för fokus på kärnverksamheten. I övrigt står 
marknadens stabila aktörer emot konjunktursvängningar. Detta då de etablerade 
företagen har blivit så pass professionella att distansen har ökat till de tillfälliga 
aktörerna. Lokalsökningarna må sjunka under svag konjunktur, men det finns 
fortfarande behov av konsultation vid omförhandlingar, avveckling, 
andrahandsuthyrning och marknadsanalyser. 
 
De intervjuade företagen i detta arbete anser att marknaden räcker till för alla aktörer, 
både de stabila och de tillfälliga, konkurrensen upplevs således inte som ett stort 
problem. Tvärtom så upplevs den som positiv och utvecklande då de etablerade 
företagen lär sig av varandra och hjälper till att sprida medvetenheten om tenant 
representation.  
 

Eftersom tenant representation som bransch har funnits i ca 20 år så har stabila 
aktörerna en klar bild av vilka deras konkurrenter är. Tidigare har kunden uppfattats 
som en konkurrent då de själva vill sköta delar av processerna13.  
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 Hörlin. (2011) 
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5.2 Företag på marknaden 

Nedan följer några exempel på företag som är aktiva på Stockholms TR-marknad. 
 
Nextport 
Nextport är en kompetent TR-aktör som har funnits på marknaden sedan 1996, fast 
då under namnet Logic Office Support. Är idag en väletablerad aktör på marknaden 
med totalt 27 medarbetare varav 514 arbetar med TR.15 
 
Struktur 
Struktur grundades 1991 och har varit verksamma inom tenant representation sedan 
dess. De har totalt 140 medarbetare varav 716 arbetar med TR17 
 
Tenant & Partner 
Tenant & Partner är en av de äldsta aktörerna på marknaden då de började erbjuda 
TR-tjänster redan 1989.18 
 
Niras 
Niras är en av de ledande aktörerna på marknaden som vid intervjutillfället har varit 
verksamma på TR-marknaden i ca 15 år. Totalt har Niras 150 medarbetare19 och en 
väl tilltagen TR-avdelning med 40 anställda.20 
 
Jones Lang LaSalle 
Jones Lang LaSalle erbjuder kvalificerad rådgivning inom fastighetstjänster och är 
verksamma i 70 länder.21 I Sverige har de 8 personer i sin TR-avdelning och har varit 
verksamma inom TR i ca 12 år.22 

5.3 Efterfrågan på TR-tjänster 

Det som efterfrågas av kunderna på marknaden är svar på frågor och lösningar på 
problem angående den process som kunderna vill ta sig igenom. De processerna 
exempelvis kan vara byte av lokaler, omförhandling av hyreskontrakt, anpassning av 
lokalen eller andrahandsuthyrning. Dessa processer är komplicerade då teknik, 
juridik och ekonomi ä. Det kunderna då vill ha av TR-företagen är en kompetent och 
lojal konsult som levererar lösningar. 
 
Enligt de intervjuade företagen så ökar efterfrågan på TR-tjänsterna allt eftersom att 
medvetenheten och förtroendet för branschen ökar.  
 
Även om kompetensen hos kunderna har ökat så efterfrågas TR-tjänster då det är ett 
uppskattat stöd att ha en oberoende konsult som ser över vissa delar av processerna 
som ett företag går igenom. 

                                                 
14

 Intervjusvar Erik Dellner 
15

 http://www.nextport.se/Default.aspx 
16

 Intervjusvar - Mark-Peter Rosendahl 
17

 http://struktur.nu/om-oss/om-struktur/ 
18

 http://www.tenantandpartner.com/hyresgastombud/om-oss.asp 
19

 http://www.niras.se/Om-NIRAS/Om-NIRAS.aspx 
20

 Intervjusvar – Sara Hernäng 
21

 http://www.joneslanglasalle.se/Sweden/SV-SE/Pages/AboutUs.aspx 
22

 Intervjusvar - Marie Cronström 
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5.4 Marknadsföring 

Företagen inom tenant representation är medvetna om att de verkar i komplex 
business to business en bransch med sällanhändelsefrågor. Därav blir 
marknadsföringen väldigt riktad och är beroende av ett kontaktnät. Marknadsföringen 
sker till stor del genom aktiv kundkontakt och det är även vanligt att tidigare kunder 
som tar kontakt med TR-företagen. Marknadsföringen sker även genom mötesbokare 
på TR-företagen som använder sig av databaser där information om bland annat 
företag, företagsledare, avtal och t.ex. kritiska tidpunkter. Vanligtvis kontaktar 
mötesbokarna de potentiella kunderna när de kritiska tidpunkterna närmar sig och 
erbjuder TR-företagens tjänster. Om detta är intressant för företaget inleds processen 
med en förstudie vilket förklaras i avsnitt 2.5.2.1 Arbetsmetoder. 
 
Andra typer av marknadsföring är mässor, fackpress, seminarier och utskick men 
även vanlig media har börjat referera till tenant representationföretag i samband med 
uppmärksammade affärer.  
 
Olika priser har även använts som marknadsföring. Exempel på detta är ”Årets 
fulaste kontor”23 och ”Green tenant award” 24 där Struktur respektive Nextport är 
inblandade.  

5.5 Problem och tillväxthinder  

Problem som kan uppstå är om ett företag inom TR-branschen samlar uthyrning och 
tenant representation under samma tak. Det kan då uppstå intressekonflikter och 
sammanblandning kan ske. Det väcker även frågor om vart lojaliteten ligger. De 
intervjuade företagen har inte det problemet.  
 
Ett annat problem är den begränsade kundkontakten. TR-tjänsterna behövs under en 
kort tid och ger svar och lösningar till sällanhändelsefrågor. Intervjusvaren ger att 
företagen generellt är medvetna om detta och försöker utveckla sina tjänster för att 
på så sätt binda sig till kunden över en längre tid. 
 
Något som upplevs som ett problem och som måste respekteras är kundernas inte 
fattar beslut eller ändrar sig under processens gång. Detta ger upphov till högre 
kostnader och processen blir utdragen. 
 
Tidigare tillväxthinder på marknaden har ansetts vara bristen på kunnig personal 25. 
Detta har ändrats på senare år då majoriteten av de intervjuade svarar att 
rekryteringsmöjligheterna har blivit bättre. 
 
Det som nu kan utgöra ett tillväxthinder är möjligtvis lönedrivningen på marknaden 
samt världskonjunkturen. 
 
Något som efterfrågas är även en branschorganisation 

                                                 
23

 Årets fulaste kontor - http://aretsfulastekontor.nu/ 
24

 Green tenant award - http://greentenantaward.se/ 
25

 Hörlin. (2011) 
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5.6 Framtiden 

Framtidsutsikterna på marknaden upplever alla de intervjuade som goda. Expansions 
och utvecklings finns då marknaden inte är fult mognad. Stockholms marknad har 
stått emot lågkonjunkturen och behovet av TR-tjänster förutspås att öka. Även om 
flyttbenägenheten och därmed behovet av lokalsökning och flyttprojektledning 
sjunker generellt vid lågkonjunkturer så är TR-företagen rustade mot detta då de 
erbjuder tjänster såsom andrahandsuthyrning och avveckling. 
 
I och med att branschen är komplex och behandlar sällanhändelser så börjar 
aktörerna på marknaden visa en benägenhet att utveckla och bredda sina tjänster för 
att kunna binda sig till kunden under en längre tid. 
 
I och med att rekryteringsmöjligheterna har förbättrats på senare och 
framtidsutsikterna är goda år så planerar de flesta av de intervjuade företagen att 
anställa mer personal och expandera. 

5.7 SWOT-analys 

Styrkor 

 De stabila aktörerna blir allt mer professionella 

 TR-tjänster gör att det blir ”rätt direkt” 

 Konkurrens ökar kvalitet och spridning 

 Resistent mot lågkonjunktur på grund av varierat tjänsteutbud 

Svagheter 

 Marknadsföring 

 Medvetenhet om marknaden 

Möjligheter 

 Ökade rekryteringsmöjligheter 

 Expansionsmöjligheter på grund av att marknaden inte är helt mognad 

 Utveckling av nya tjänster för att knyta till sig kunden under en längre tid 

Hot 

 Allt för självständiga kunder 

 Oklarhet kring begreppet Tenant Representation 
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6 Analys 
Begreppet tenant representation har ingen gällande definition utan tolkas olika 
beroende på vilket företag man frågar. Det som är gemensamt de olika aktörerna 
som säger sig agera inom TR är dock stödtjänsterna och rådgivningen till 
hyresgästen vilken är uppdragsgivare samt lojaliteten till denne. Just lojaliteten är 
otroligt viktig då förtroende från kunderna är allt i en konsultverksamhet.  
 
Benägenheten att använda TR-företag verkar öka i och med att kunderna förstår 
nyttan med att få stöd i komplicerade processer av kompetenta och oberoende 
konsulter för att istället kunna fokusera på sin kärnverksamhet. 
Tenant representation är en växande bransch med goda framtidsutsikter. Marknaden 
räcker till de som aktörer som idag finns på marknaden och konkurrensen gör så att 
branschen utvecklas och medvetenheten sprids. 
 
Utvecklingen går mot att erbjuda mer heltäckande tjänster för att knyta kunder över 
en längre tidsperiod då arbetet idag är projektorienterat och är centrerat kring 
sällanhändelser. Detta är rätt väg att gå enligt mig. Allt eftersom aktörerna blir mer 
professionella och marknaden konkurrensutsätts så ökar kvalitén på tjänsterna.  Ett 
steg mot att öka kvalité och förtroende kan vara att starta en branschorganisation för 
att bringa klarhet till begreppet tenant representation och på så sätt öka förtroendet 
för marknaden. 
 
Ett annat problem är den begränsade kundkontakten. TR-tjänsterna behövs under en 
kort tid och ger svar och lösningar till sällanhändelsefrågor. Intervjusvaren ger att 
företagen generellt är medvetna om detta och försöker utveckla sina tjänster för att 
på så sätt binda sig till kunden över en längre tid. 
 
Fastighetsaffärer är komplexa till sin natur då teknik, logistik, juridik och ekonomi 
blandas samman. En följd av detta är att beslutsprocessen kan ändras av kunden. 
Komplicerade affärer kan vara avskräckande och detta måste självklart respekteras. 
Detta kan vara en följd av att kompetensen har höjts hos beställare, fastighetsägare 
och konsulter. Ju mer man vet desto mer komplicerade blir situationerna. 
 
Tidigare tillväxthinder såsom brist på rekryteringsbar personal verkar ha ändrats till 
att det rekryteringsmöjligheterna är goda. Detta kan bero på att branschen har 
marknadsfört sig bättre gentemot studenter och resten av marknaden, men även att 
universitet och högskolor har svarat på branschens behov. 
 
De stora flyttarna från city som nämns i kapitel 2.2 Kontorsmarknaden i Sverige och 
Stockholm, kommer säkerligen leda till hög aktivitet på Stockholms tenant 
representationmarknad. Detta kan även leda till en förstärkning av hyresgästernas 
förhandlingsposition då så stora ytor blir vakanta så tätt inpå varandra. 
 
Något som skulle hjälpa till att öka förtroendet för branschen är en 
branschorganisation. Detta skulle öka förtroendet för branschen och bringa klarhet i 
hur tenant representation skall definieras. Dock är marknaden fortfarande ung så 
detta kanske är för tidigt. 
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Bilaga 
 

Intervjufrågor  
 
Intervjufrågorna är hämtade från Hörlin, (2012). 
 
Arbetsmetoder 
 
Hur definierar ni Tenant representation och har er definition utvecklats genom åren? 
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 tecknat avtal och bundenhet 
uppstår. 
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? 
Hur hanterar ni 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? 
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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? 
Hur vanligt är det med hyresgästanpassningar bekostade av hyresvärdarna? 
Hur vanligt är det med hyresfria månader? 
 
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”? 
 

 
 
 
 
 
 


