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CBD 
   
Det har alltid funnits tomma och outhyrda lokaler i Stockholm. Vakanser är något som alltid har 
funnits, och därför också känns som ett ständigt aktuellt ämne. Fastighetsföretag har alltid försökt se 
till att så mycket som möjligt av lokalerna är uthyrda, men vilka strategier finns och används vid 
frågor om vakans? 

Studien undersöker vad som sägs på marknaden i Stockholm. Med hjälp av intervjuer av ansvariga 
inom detta ämne hos olika kommersiella fastighetsföretag har en bild med tankar och åsikter från 
dessa personer målats upp för att få en inblick i vad som är viktigt att tänka på när det gäller 
vakanser. En enkät har också skickats ut för att få en bredare uppfattning hur de kommersiella 
fastighetsföretagen agerar i olika situationer, vilken strategi kring vakanser de har. 

Företagen har samma åsikt om hel del frågor. De är överrens om att det finns mycket pengar att 
tjäna genom att se till att den nuvarande hyresgästen sitter kvar i lokalen. Att få in en ny hyresgäst i 
lokalen går inte att göra på en dag. Det kan ta månader innan den nya hyresgästen är på plats, och 
vakanser är lika med förlorade pengar. Det är därför viktigt att ha en bra relation med sin hyresgäst.  

De frågor som ställdes som fick olika svar var bland annat hur företagen agerar för att påverka 
antalet lediga lokaler, vad som görs vid uppsägning av kontrakt, vad man tycker om 
hyresgästrepresentanter, hur de ser på ett eventuellt priskrig, varför man inte har 100 % uthyrda 
lokaler, hur man ser på dold vakans och vilka lokaler som är mest efterfrågade i Stockholm,     

På de flesta frågor har en klar majoritet av uthyrarna samma åsikt. Ingen uthyrare ger några stora 
rabatter till hyresgästerna. Uthyrarna vet att det är dyrt att flytta. Det finns heller inget som tyder på 
att en uthyrare skulle sänka sina priser bara för att en konkurrent gör det, och på sätt hamna i ett 
priskrig. De flesta uthyrare tycker det är skönare att förhandla direkt med hyresgästen istället för att 
gå genom en hyresgästrepresentant.  

Vilka parametrar som är viktigast i en lokal, får många olika svar i undersökningen. Nya lokaler och 
möjlighet att skapa rum och ny planlösning är de populäraste svaren.      

Få företag oroar sig för att det ska bli en högre vakansgrad i närmaste framtiden. De flesta tror att 
marknaden kommer vara oförändrad. 
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Abstract  

  
  Title: Strategies on vacancies in the office market 
Authors Erik Tjernberg 
Department Department of Real Estate and Construction Management  

Centre for Banking and Finance 
Thesis number 190 
Supervisor Hans Lind 
Keywords Vacancies, Hidden vacancy, Tenant reps, Stockholm CBD. 
   
There have always been empty and vacant premises in Stockholm. Vacant space is something that 
has always existed, and therefore feels like a recurring topic. Property companies has always tried to 
ensure that as much as possible of the premises are leased, but what strategies are in place in the 
issues of vacancy? 

The study examines what is said in the market in Stockholm. Using interviews of people responsible 
in this line of work from various commercial real estate companies, by studying and analyzing 
thoughts and opinions of what these people have to say get a glimpse of what's important to think 
about in terms of vacancies. A survey was also sent out to get a wider understanding of how the 
commercial real estate firms act in different situations, the strategy around the vacancies they have. 
Companies have the same opinion on many questions. They agreed that there is much money to be 
made by ensuring that the current tenant remains in the premises. Getting a new tenant into the 
premises can´t be done in a day. It can take months before the new tenant is in place, and vacancies 
mean lost money. It is therefore important to have a good relationship with his tenant. 

On most issues, a clear majority of the property companies have the same opinion. No company 
provides big discounts. They know it's expensive to move. There is also no evidence to suggest that a 
company would lower their prices just because a competitor does, and end up in a price war. Most 
companies find it more comfortable to negotiate directly with the tenant instead of going through a 
tenant representative. 

The answers differ on what parameters are most important in an office space. The most popular 
answers are new spaces and the ability to make a new floor plan 

Very few companies worry about if there will be a higher vacancy rate in the near future. Most 
believe that the market will remain unchanged. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I dagsläget ser det stabilt ut på fastighetsmarknaden. Hur stabil marknaden än är, så har det alltid 
funnits tomma och outhyrda lokaler i Stockholm. Fastighetsföretagen har således jobbat länge med 
vakanser. Det finns många gånger som man som uthyrare av lokaler hamnar i en situation där det 
inte är helt lätt att veta vad som är bäst att göra. I och med att vakanser ständigt är en aktuell fråga, 
kan det vara bra att få höra vad som, i dagsläget sägs på marknaden. Det finns en del olika strategier 
och förhållningssätt till frågor om vakanser. Det finns en stor mängd frågor en fastighetsägare måste 
ta ställning till och det är många faktorer som påverkar vilken väg man väljer att ta. Därför känns det 
som att en samling av marknadens aktörers tankar och strategier kring vakanser är önskvärt. Inom 
vilka frågor är aktörerna eniga, och i vilka frågor råder skilda åsikter? Har alla företag samma åsikt om 
vad som är viktigt, och har de samma syn på vad de tror att hyresgästerna tycker är viktigt? Kan 
hyresgäster som ska förnya sina kontrakt dra någon fördel av vetskapen om att man som uthyrare av 
lokaler väldigt ogärna ser att det uppstår en vakans? Hur agerar företagen för att hålla vakanserna 
nere till den nivån de vill ha den? Hur är företagens syn på vakanser? Är det möjligt att få 100 % av 
lokalerna uthyrda och varför, i sådana fall, har man vakanser? Hur går tankarna hos uthyrarna?  

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att öka kunskapen om vad som är viktigt att tänka på och vilka 
strategier som används vid frågor om vakanser, sett ur fastighetsägarnas synvinkel. Detta ska 
förhoppningsvis kunna hjälpa till att förstå varför marknaden på kommersiella fastigheter i 
Stockholm ser ut som det gör, i vakansfrågan, och varför i viss mån varför de besluten angående hyra 
och renoveringar görs. Dessutom är förhoppningen att detta examensarbete ska ge en 
sammanfattning av vad som sägs på marknaden. 

Syftet med undersökningen är att samla information om hur kommersiella fastighetsföretag beter sig 
eller ändrar beteende när man har lokaler lediga för uthyrning. Denna information ska användas för 
att se hur uthyrningsansvariga för kommersiella fastighetsföretag tänker och beter sig i olika 
situationer.  

1.3 Metod 
Med tanke på den information som söktes, var intervjuer och en enkät väldigt passande sätt att 
införskaffa informationen som söktes. Med tanke på frågorna som användes i intervjuerna, passade 
det bäst med besöksintervjuer. Ett mail till intervjuoffren skickades där det stod vad intervjun i grova 
drag skulle handla om. Svarsfrekvensen för besöksintervjuer var relativt hög. Förfrågan om intervju 
skickades till tio olika företag, där det skickades till en person som jobbar inom uthyrning, i de flesta 
fallen till uthyrningschefen.  

Inledningen till arbetet bestod av att söka information via internet och artiklar och rapporter, samt 
litteratur för en fördjupning av ämnet. Utifrån denna information skapades ett diskussionsunderlag 
för intervjuerna, som ligger till grund för arbetet. Intervjuerna gjordes med uthyrare och 
uthyrningschefer på kommersiella fastighetsföretag, aktiva i Stockholm. Då den viktigaste punkten 
med arbetet är att höra vad som sägs på marknaden om vakanser från de kommersiella 
fastighetsföretagens sida, intervjuades en person på respektive företag som på har bra koll på 
uthyrning av lokaler. De har en mycket bra inblick på marknaden i Stockholm när det gäller vakanser. 
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Det kändes därför mest relevant att koncentrera sig på just deras tankar kring vakanser. Materialet 
från intervjuerna ligger till grund för innehållet i enkäten. Här skulle man då tydligt se i vilka frågor 
man har samma åsikt och vilka frågor åsikterna går isär. Fem intervjuer gjordes och 30 enkäter 
skickades ut genom webben, varav 16 personer svarade.  

I genomförandet av denna undersökning har både kvalitativ och kvantitativ metodik tillämpats. I en 
tidig fas i arbetet gjordes fem intervjuer med syftet att få en större inblick i ämnet och få längre 
förklaringar till varför man gör som man gör. På det sättet har förstudien genomförts med hjälp av 
kvalitativ metodik. Enkätundersökningen kan däremot betecknas som kvantitativ metodik. Enkäten 
innehåller både frågor med tydliga svarsalternativ men det finns också utrymme att på flera ställen 
kommentera fritt runt frågan. Enkäten, som är en webb-enkät, har skickats ut till uthyrningsansvariga 
på kommersiella fastighetsföretag i Stockholm.  

1.4 Disposition 
Kapitel 2 - Läget på marknaden för kontorslokaler i Stockholm- En kort sammanfattning av Newsecs 
rapport från 2013, som beskriver det nuvarande läget för kontorslokaler i Stockholm. 
Kapitel 3 – Teori- Ett kort teorikapitel som ger en överblick av tänkbara strategier innan man kommer 
in på empirikapitlet. 
Kapitel 4 – Empiri- Resultat från intervjuerna och enkäten samlat.  
Kapitel 5 – Avslutande slutsats och analys- Innehåller slutsatser dragna från kapitel 4 samt en 
beräkning på alternativa strategier. 

1.5 Definitioner 
Fysisk vakans 

Den totala yta i ett bestånd som för tillfället är obesatt. 

Ekonomisk vakans 

Ekonomisk vakans är den del av hyresintäkterna som går förlorad på grund av tomma lokaler.  

Dold vakans 

Dold vakans uppstår när lokalerna står tomma fast det finns ett kontrakt som ännu inte löpt ut.  

Vakansgrad 

Procentsatsen av all tillgänglig yta i ett bestånd som för tillfället är obesatt. Vakansgrad är motsatsen 
till besittningsgrad. 

Hyresgästanpassning 

Innebär att man bygger om kommersiella lokaler, skolor, kontor och bostäder avseende planlösning, 
ytskikt och installationer för att tillgodose krav och behov från nya hyresgäster alternativt ändrad 
användning av lokalerna. 

Hyresgästrepresentant  

Hyresgästrepresentanter ger stöd i dialogen med hyresvärden. Som hyresgästens ombud erbjuder de 
sina tjänster och sin kunskap inom lokalrelaterade frågor. Kallas tenant rep eller tenant 
representative (TR) på engelska. 
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CBD 

CBD Står för central business district. Stockholm CBD är det mest centrala området i Stockholms 
innerstad.  

 

Figur 1: Karta över Stockholm CBD, Källa: Fastighetsvärlden, 2012  
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2. Läget på marknaden för kontorslokaler i Stockholm 
 
Här är en kort sammanfattning av Newsecs rapport från 2013, som beskriver det nuvarande läget för 
kontorslokaler i Stockholm. Nedan följer också tabeller som visar vakansgrad för kontorslokaler i 
Stockholm. Detta gjordes för att se hur läget på marknaden är, utöver vad som sägs i intervjuerna 
och enkäterna. 
  
Det totala beståndet av kontorslokaler beräknas till ca 12 miljoner kvm i Storstockholm. Stockholm 
CBD står för ca 1,9 miljoner kvm av dessa. Stockholms innerstad, utan CBD inräknat, står för 4,3 
miljoner kvm av beståndet. Utanför tullarna finns de största kontorslokalsbestånden i Solna, Nacka, 
Sollentuna, Järfälla, Danderyd och Upplands Väsby. Det har varit få nybyggen det senaste årtiondet 
och beståndet har ökat med ca 1 % per år. År 2012 blev ca 130 000 kvm kontorslokalyta färdigställt, 
och nästan allt av det är uthyrt. Endast ett fåtal projekt drog igång 2012, där Fabege var det enda 
företag vars nybygge kommer erbjuda mer än 10 000 kvm lokalyta. Utanför tullarna finns det många 
projekt med färdiga detaljplaner som är redo att påbörjas 2013. Trots att marknaden ser ut att bli 
bättre under året, tros det ändå bli få projekt som faktiskt kommer att påbörjas på grund av att, 
bland annat, bankerna är restriktiva när det gäller lån. 
 
Lediga lokaler inom CBD får snabbt en ny hyresgäst. I mindre attraktiva områden med mindre 
attraktiva lokaler är hyresrabatter vanligare vid omförhandling. Enligt Newsec kommer priserna på 
kontorslokaler sjunka under 2013 med 150 kr/kvm under 2013. Detta beror på att det finns en oro 
över att vakanser kommer öka inom CBD när flera stora aktörer kommer lämna området för lokaler 
utanför tullarna. Mellan hösten 2013 till våren 2016 kommer Swedbank, Nordea och 
Försäkringskassan lämna området helt eller till stora delar lämna området. SEB kan också till stor del 
försvinna från CBD. De kommer dock inte flytta ut till Värtahamnen, som tidigare planerat. (SEB 
2013, SEB stannar i befintliga lokaler) 
Dessa står för en kontorslokalyta på ca 160 000 kvm. Lokalerna kommer stå tomma i intervaller och 
byggas om. Det kommer därför inte byggas mycket annat nytt inom CBD. 
 
Yteffektivitet är viktigt för hyresgäster. Nuförtiden är kostnad per anställd det viktigaste för 
hyresgästerna. Det betyder att fastighetsägare kan ta ett högre pris per kvm för lokaler med effektiva 
ytor. Ökad anställning har betytt en ökad efterfrågan för högkvalitativa kontorslokaler i Stockholm 
och vakansnivån inom CBD är lägre idag, än det var år 2008.    

 
Figur 2: Vakansgrad för kontorslokaler i citylägen (Sveriges riksbank, källa: Newsec) 
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Figur 3: Vakansgrad för kontorslokaler i Storstockholm (1987-2012), källa: DTZ, 2012 

 
 (DTZ 2012, Property Times Stockholm Offices Q3 2012 Weak fundamentals cast a shadow on 
outlook) 

 

 
 
Figur 4: Vakansgrad för Stockholm CBD (1999-2012), källa:DTZ 
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3. Teori 

3.1 Utbud och efterfrågan I ett vakansperspektiv 
Om alla hyresavtal hade omförhandlats varje gång det var dags för omförhandling och det inte fanns  
sök-och transaktionskostnader eller andra friktioner på marknaden, skulle det inte finnas vakanser. 
Hyrorna skulle kontinuerligt rätta sig efter utbud och efterfrågan, där marknadens jämvikt är att 
efterfrågan är lika med utbudet minus naturliga vakanser. Så enkelt ser det dock inte ut på 
marknaden för kommersiella fastigheters lokaluthyrning. Hyrorna är resultatet av en sökprocess, där 
hyresvärdar och blivande hyresgäster letar efter en lokal som passar, när det gäller pris och 
egenskaper hos lokalen. Det blir för stora kostnader för hyresgästerna att kontinuerligt ändra sin 
lokalyta efter deras behov. På grund av detta spelar vakanser en stor roll på marknaden. Vakanser 
skulle dock ändå finnas, då efterfrågan för olika lokaler kan skilja sig mycket. En del lokaler skulle, på 
grund av deras säregna egenskaper, ha svårt att bli uthyrda i alla fall. På grund av att olika lokaler har 
olika stor efterfrågan, kan vakansgraden ett kort tag avvika sig från den normala vakansgraden tills 
jämvikt uppstår igen. (Englund, 2008)  

3.2 Dold vakans 
En förenkling om jämvikt på marknaden, som inte stämmer i verkligheten, är att hyran skulle sjunka 
och stiga efter hur vakansgraden avvek från den ”naturliga” vakansgraden. Så funkar det inte. Det 
beror bland annat på att hyresgäster skriver kontrakt som kan sträcka sig över flera år och därmed 
har låst sig kvar där. Även med kontrakt på kortare tid, kan hyresgästen vara låst för att det kostar för 
mycket att flytta. Det som händer när man har ett långtidskontrakt, men under kontraktets gång 
minskar sin verksamhet, är att dold vakans uppstår. När kontraktet går ut kommer det bli lediga 
lokaler. (Englund)  

3.3 Varför har man inte 100 % uthyrda lokaler? 
Alla fastigheter är unika, liksom hyresgästerna och deras preferenser. Det betyder att efterfrågan på 
marknaden inte ser likadan ut hela tiden, då intresset för lokaler beror på vilka som för tillfället söker 
lokaler. Detta betyder att marknaden blir smal och medför att det är svårt att säga vad för strategi 
som är mest lönsam. Vad är den bästa strategin vid uthyrning? Att försöka hyra ut 100 % av 
beståndet eller är det bra att ha vakanser? Att ha 100 % uthyrt behöver inte vara det mest lönsamma 
alternativet. Om man istället höjer hyran och får en del vakanser, kan intäkterna öka. (Geltner, Miller 
2001)  

3.4 Låg priselasticitet 
Om efterfrågan på en vara inte ökar anmärkningsvärt vid sänkning av priset, betyder det att 
priselasticiteten på varan är låg. För att då öka sin försäljning måste företaget ta kunder från andra 
företag. Det som kan hända då är företagen dras in i ett priskrig som alla förlorar på. låg 
priselasticitet gör att det pris på varan som maximerar vinsten ligger över konkurrenspriset, vilket har 
till följd att samarbete mellan företag bör vara en troligare utgång. 
(Lind, 2001) 
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4. Empiri 

4.1 Inledning 
I detta kapitel redovisas och analyseras det material och information som erhållits från intervjuerna 
med fastighetsföretagen och enkätundersökningen som skickats ut till uthyrningsansvariga på 
kommersiella fastighetsföretag i Stockholm. Syftet med intervjuerna var att få reda på mer 
information om vad som sägs på marknaden om vakanser och en få en djupare inblick av de som 
dagligen arbetar med frågor som berör vakanser. Enkätens syfte var att få en bredare bild av vad de 
på marknaden tycker, och se vilka strategier som är mest populära vid olika situationer gällande 
vakans. Enkäten är enkel och tydlig för att undvika mätfel. 

4.2 Vad görs för att påverka antalet lediga lokaler? 
Vad görs för att påverka antalet lediga lokaler? Vilka faktorer spelar in? Vad gör man om vakanserna 
ökar?  

Det många företag jobbar med för att påverka antalet lediga lokaler, är att se till att de nuvarande 
hyresgästerna är nöjda. Det jobbas mycket med något som vissa företag kallar för kvarsittningsgrad. 
Det handlar om att se till att de befintliga hyresgästerna ska sitta kvar och vill förlänga sina avtal, för 
det är där det går att tjäna mest pengar. Det är väldigt dyrt att få en tom lokal och rusta upp den på 
nytt, så det är i stort sett alltid bättre att få sittande hyresgäst att sitta kvar. Något som är populärt 
hos flera företag är att göra en så kallad nöjd kundindex-undersökning. Då ställs en massa frågor till 
hyresgästerna, där man kollar om de är nöjda, vad de tycker kan förbättras och så försöker man 
åtgärda de problem som finns. Ett självklart mål samtliga företag har gemensamt är att ingen 
hyresgäst ska flytta för att de är missnöjda.  

”Jag ser nöjd kund på antal uppsagda avtal. Om en hyresgäst flyttar, har man gjort ett dåligt jobb.” 
(företag 1)  

Hur går man då tillväga för att hålla hyresgästerna nöjda? Vad jobbar företagen kontinuerligt med i 
relationen med hyresgäster? 

”För att behålla hyresgäster fångar vi upp deras önskemål tidigt innan de hinner fundera på att flytta. 
Det kan t.ex. vara att de behöver större ytor eller bättre lastkajer. De kanske har ändrat sin 
verksamhet och köpt upp något bolag och ska samlokalisera sig. Det finns väldigt många anledningar 
till att det kan bli en vakans. Vår uppgift är att fånga upp det här, lära känna våra hyresgäster så pass 
bra så att vi har en naturlig dialog. Vår största arbetsuppgift är ju att behålla våra hyresgäster och 
fylla ut de vakanta lokalerna. Det är kunder vi jobbar med, människor och företag.” (företag 2) 

”Vi jobbar mycket med att försöka hålla entréer snygga. Även utomhusmiljön är viktig för många. 
Man jobbar mer med de yttre faktorerna än lokalerna i sig, tror jag, för att behålla nuvarande 
hyresgäster och slippa vakanser.” (företag 3) 

Under kontraktsperioden försöker alltså företagen på många sätt hålla hyresgästerna nöjda. Till slut 
blir det dags att förnya kontraktet med hyresgästen. Hur agerar företagen då?  Hur går tankarna när 
man ska förnya ett kontrakt? Är det värt att ge någon förmån till den nuvarande hyresgästen så man 
slipper leta efter en ny hyresgäst, eller räknar de kallt med att hyresgästen ändå kommer att stanna? 
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Hyresgästerna vet att uthyrarna helst ser att de sitter kvar. Samtidigt vet uthyrarna också att det 
skulle bli en stor kostnad även för hyresgästerna, om de väljer att flytta. Det är en av anledningarna 
varför inget företag i undersökningen som ger en alltför stor hyresrabatt eller alltför stor annan 
förmån. Det bästa för båda parter är därför, ur en ekonomisk synvinkel, att hyresgästen förnyar 
kontraktet och sitter kvar. Hyran är inte den avgörande faktorn om en hyresgäst stannar eller inte.  

I enkäten svarar endast två av 16 (12,5%) personer att man ofta ger någon form av förmån till den 
sittande hyresgästen. De övriga 14 (87,5 %) tillfrågade svarar att man ibland ger förmåner. Ingen i 
undersökningen svarade att man aldrig ger någon förmån.  

”Det är snarare vid nyinflyttning som man kan ge rabatter i startskedet. Det kostar ganska mycket att 
flytta och för att de ska komma igång på ett bra sätt i nya lokalen kan man ge lite inflyttningsrabatter. 
Under pågående kontrakt kan det vara bättre att vi gör någonting i fastigheten. Om en 
butikshyresgäst går dåligt, kan man hjälpa dem med marknadsföring, så att de kan öka sin intäkt och 
på så sätt bli mer lönsamma. Det är sällan vi jobbar med rena rabatter för att behålla hyresgäster. 
Det kostar så mycket att flytta. Det är inte där avgörandet sitter om man blir kvar eller inte. Det är 
andra mer fysiska aspekter som avgör om man flyttar. Det kan vara att verksamheten ska flytta 
utomlands eller andra orsaker, men inte hur hög hyran är.” (företag 2)  

”Vi har en viss hård gräns, men samtidigt måste man inse att om de skulle flytta får vi en 
omställningsperiod. Det blir ju aldrig en nyinflyttning på en dag. Man kanske ska bygga om, för 
nästan aldrig vill en ny kund ha samma planlösning som den tidigare kunden. Du har ett antal 
parametrar som gör att det blir dyrare. Samtidigt gäller samma sak för kunden. Det är billigare att 
sitta kvar med tanke på flyttkostnader. Så någon form av liten premie kan man ge, men inte att man 
går ner från 4000 kronor till 3500 bara för att kunden ska sitta kvar. (företag 4) 
 
”Vi har ingen princip att det ska vara på ett exakt sätt. Det som är utgångspunkten är att vi vill ha 
marknadsmässig hyra och marknadsmässiga lokaler. Det är en förutsättning och en grund. 
Marknadshyrorna går upp och ner lite. I city går det upp och ner mer om man räknar i kronor och 
öre. Ute i förorten är det lite mindre variationer. Det kan variera från tid till annan. Men det är en 
bedömning man gör där och då. Vi har inte något system att om man är hyresgäst, så får man 
automatisk rabatt för att vi skulle ha en vakans efteråt. Så fungerar det inte hos oss. Marknadsmässig 
hyra och marknadsmässiga lokaler är det som gäller.”(företag 5) 

”Förmåner avgör inte om de flyttar eller ej, eftersom det är svindyrt att flytta. Ingen flyttar för skojs 
skull. Man måste alltid sätta sig in i sin motparts eller medparts situation. Man måste känna sin 
kund. Om en kund vill ha en rabatt på 100 000 kronor, så avgör inte det. En flytt är mycket dyrare. 
Självklart ger vi rabatter vid omförhandling, men vi gör det inte generellt. Man måste ses några 
gånger och traggla detta. Det är precis som vilket säljjobb som helst, du måste känna din 
motpart. Om man ger en förmån skall det vara kopplat till någonting dåligt vi har gjort. En liten 
förmån avgör inte om någon stannar. Om de är nöjda med oss i övrigt så avgör bara en stor förmån. 
En liten förmån kan avgöra om vi inte har skött oss riktigt.” (företag 1) 

”Det finns så mycket pengar att tjäna på att företag sitter kvar, så det är alltid en förhandling. Det 
finns inga strikta mallar för hur mycket rabatter man får ge. Det beror lite på marknaden och lite vad 
man har för hyra.” (företag 3) 
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I enkäten ställdes frågan om vilken förmån det kan vara. 9 av 16 svarade ”rabatt på hyran” och 9 av 
16 svarade ”annat” 

I svarskolumnen ”annat” svarade många att hyresgästanpassningar är en populär förmån att ge. Det 
handlar om att möta förändrade behov från hyresgästen. Något kanske ska renoveras eller anpassas 
utan att hyresgästen vill betala mer för det. Rabatt på parkeringsplats i garage är en annan populär 
förmån.   

”Är det något som vi gör med fastigheten som gagnar oss själva är det ju klart ett argument att göra 
det. Det kan vara en energibesparande åtgärd, som kan gagna hyresgästen men samtidigt gagna 
oss.” (företag 2)  

”Man kan kanske hjälpa till på något annat sätt. Kanske går det att hitta någon lösning i lokalen som 
kan förfinas på något sätt. Det kan ju vara att man behöver renovera lokalerna. Även om de ska sitta 
kvar så kanske de ändå behöver renovera lokalerna, så det där är en förhandlingssak.”( företag 4) 
 
Alla företag är överrens om att man agerar olika vid olika tillfällen. Det finns ingen mall som följs för 
hur en omförhandling av ett kontrakt ser ut. Det är viktigt att ha en bra dialog med hyresgästen. De 
flesta omförhandlingarna är inte helt lika och behöver inte skötas på samma sätt. Förhållandena 
skiljer sig från fall till fall. Ofta handlar det om att möta hyresgästens ändrade behov. Om det är 
något hyresgästen kräver, som är inom rimliga gränser, är de flesta av företagen öppna att 
tillmötesgå dessa krav. När det gäller en förmån som gynnar både hyresgästen och uthyraren är det 
självklart enklare att erbjuda en sådan förmån.  
 
Ibland välkomnas dock en flytt. Det beror på förhållandena. Ibland är det bra att en hyresgäst flyttar 
om det är en attraktiv lokal som hyrs ut till för lågt pris, nämns av en person i enkäterna. Det ska 
nämnas att det endast är en person som har gjort detta påstående. Alla som intervjuades var tydliga 
med att man föredrog att hyresgästen sitter kvar.  

4.3 Uppsägning av kontrakt 
Oavsett hur mycket företagen kämpar för att ha nöjda hyresgäster, kommer hyresgäster ändå säga 
upp kontrakt ibland. Vad gör man i den situationen? Vad finns det för strategier när företagen vet att 
det kommer uppstå en vakans? Det kommenteras på följande sätt: 

”Om vi får en uppsägning från en hyresgäst så vet vi att de kommer flytta om nio månader, ibland 
kan det vara tolv månader. Då sätter vi igång ett arbete. Först inventerar vi lokalen och tar reda på 
vad det är för skick på lokalen. Finns det några brister som behöver åtgärdas innan en ny hyresgäst 
kan flytta in.  Vi går igenom allt praktiskt med ventilation och ytskikt. Vad kan passa för nya 
hyresgäster? Skulle det kunna vara en annan verksamhet? Vad skulle de kunna ha för krav? Kan vi 
uppfylla dem? Så vi har en strukturell process, vi går igenom och inventerar allt praktiskt i lokalen. 
När vi är klara med det kanske vi har bestämt oss för att när de har flyttat blir det en tom lokal så ser 
vi till att den är städad osv. Ibland bestämmer vi oss för att renovera lokalen, för att nästa hyresgäst 
ändå kommer vilja ha golvet slipat och väggarna målade och nytt kök, wc. Då kanske vi bestämmer 
oss för att göra en renovering och det har vi då gjort i förstudiearbetet. När man har gjort klart det, 
har man i princip en lokal redo för inflyttning. Då har vi sparat en hel del tid. Om vi inte skulle göra 
någonting skulle den nya hyresgästen behöva vänta 3-4 månader till. Här kan vi då erbjuda inflyttning 
på direkten. När vi gör den här processen så frågar vi oss hur vi ska marknadsföra den här lokalen. Då 
har vi lagt ut alla lediga lokaler på vår hemsida. Sen finns det olika mäklare som vi kontaktar 
angående vakans och finns tillgänglig för hyresgästrepresentant.” (företag 5) 
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Att vara aktiv direkt när man får veta att en hyresgäst kommer lämna lokalen är en viktig beståndsdel 
som tas upp av flera av de intervjuade. Det är mer regel än undantag att de nya hyresgästerna vill 
renovera. Det berättar samtliga intervjuade. I enkäten svarar 100 % att det är vanligast att renovera 
en lokal när det kommer en ny hyresgäst.  

”Vi börjar jobba med den lokalen direkt så att man ska ha hittat en ny hyresgäst när den befintliga 
hyresgästen flyttar, så att det bara blir ett glapp på 2-3 månader. Det är det optimala. Det är mycket 
bättre att göra så, än att den gamla hyresgästen flyttar ut och att vi först då påbörjar jobbet, så 
kanske det går 6-8 månader när den står tom. Man försöker vara så proaktiv som möjligt från den 
dagen man får uppsägningen.” (företag 3) 

4.4 Huvudsaklig strategi 
När det gäller att jobba med vakanta lokaler, så finns en mängd olika verktyg för att få ut dem på 
marknaden igen. Marknadsföring är något flera i enkäten tar upp som sin huvudsakliga strategi, om 
de har en ledig lokal.   
 
”Vi har olika typer av vakanser, bland annat vanliga kontorsvakanser. Väldigt mycket av tiden går åt 
att du är ute och pratar med branschen, alltså mäklare och hyresrepresentanter. Vi marknadsför oss 
på nätet och andra olika kanaler som finns på nätet. När det gäller ett projekt har vi köpt den här 
månaden så finns vi på alla stolsryggar på Malmö Aviations hela flotta. Vi tror att affärsmän åker det. 
Vi har även gjort en film som fanns under hösten på Arlanda express i ca tio sekunder som just pratar 
om detta projekt, som passar bra när det gäller ett specifikt projekt. Generellt sett har vi gått ifrån att 
köpa tryckt press, alltså tidningar och liknande. Vi tror inte det ger så mycket, utan att det är bättre 
med nätet. Annonser i branschtidningar tror vi inte ger så mycket.  Tv-reklam som Vasakronan gjorde 
tror jag var väldigt positivt. Det är många som vet vilka Vasakronan är just tack vare reklamen. En 
sådan marknadsföring tror jag är bra.” (företag 4) 
 
”Vi jobbar mycket med webben när vi hyr ut tomma lokaler, och presenterar den bra där. Vi har en 
egen hemsida, sen finns det också portaler. Det är viktigt att vara med på de sidor som hamnar högst 
upp på Google-sökningar. Där måste vi vara med. Tidigare var det att ha skyltar vid husen, annonser i 
tidningar, bearbeta grannar och stora företag som kan tänkas lämpliga. Det jobbar vi med än idag, att 
kartlägga de som kan tänkas hyra lokalen.” (företag 2) 

När det gäller marknadsföring verkar alla intervjuade vara överrens om att tryckt press är 
ointressant. Alla företag är på något sätt med på sociala medier på internet och har en hemsida.  
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Figur 5: Svarsdiagram på enkätfrågan ”om ni har en ledig lokal, vad är er huvudsakliga strategi?”  

6 av 16 (37,5 %) svarar alternativet ”annat”, där de svarar att huvudsakliga strategin är att se till att 
arbeta aktivt med uthyrning. 

Vanliga kommentarer från enkäten var i stil med: 

”Vi arbetar aktivt med uthyrning och kundbearbetning. Som fastighetsägare använder man sig ofta 
av konsulter som hjälper till att finna prospekts. Mäklare, TR, konsulter m.m. skickar dagligen ut 
information om företag som är ute och letar lokaler.” 

”Göra bra säljmaterial, ta fram kalkyl på en potentiell hyra kontra vad nya kunder kräver idag etc.” 

Annars är det mest populära svaret, både under intervjuerna och i enkäten (11 av 16), att göra någon 
förändring i lokalen. Det stämmer bra överrens med frågan ”När är det vanligast att man renoverar 
en lokal?” där, som sagt, samtliga svarar att det är i samband med att det kommer en ny hyresgäst. 
 
2 av 16 svarar att huvudsakliga strategin är att vänta och se. Sammanlagt blev det 19 svar på 
enkäten, vilket betyder att en del har bockat i flera svarsalternativ.  

4.5 Hyresgästrepresentanter  
 
Hur ofta anlitas en hyresgästrepresentant av hyresgästerna? Det visar sig att för de flesta företag är 
mindre än hälften. Det får ses som positivt för företagen, där en stor majoritet föredrar att förhandla 
utan en hyresgästrepresentant. De flesta anser att det oftast blir svårare när hyresgäster anlitat en 
hyresgästrepresentant. Gemensam nämnare för alla som anser att det, är att de vill ha en närmare 
relation med kunden. Kommunikationen underlättas, då man slipper föra dialog och förhandla med 
tredje part. En känsla av att information går förlorad på vägen finns dessutom. Det finns dock flera 
orsaker till denna negativa syn på hyresgästrepresentanter, visar det sig. Ibland är det jobbigare då 
hyresgästrepresentanterna är orimliga, och driver ett avtal hårdare. Allt beror på vilken konsult man 
förhandlar med, många är bra och seriösa, andra vill bara sänka hyresgästens kostnad, för då får de 
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mer betalt. Ett sådant beteende skapar ingen bra relation mellan parterna. Det händer också att 
kunden får något de kanske inte vill ha. Om en hyresgästrepresentant är anlitad nämner flera av de 
intervjuade och de som svarat i enkäten att det tenderar att dra ut på tiden och inte alltid är till hjälp 
för processen. I vissa fall är inte representanten till hjälp för hyresgästen heller.  
 
Följande frågor ställdes i enkäten. Siffrorna till höger står för svarsprocent och antal som svarat. 
  
 

 
Figur 6: Hur stor andel av era hyresgäster har anlitat en hyresgästrepresentant? 
 
 

 
Figur 7: Märker ni någon skillnad i relationen med hyresgäster som har anlitat en hyresrepresentant jämfört med de som 
inte har anlitat någon? 
 
 

 
Figur 8: Föredrar ni, generellt, att förhandla med eller utan en hyresrepresentant? 
 
 
Enkätsvaren var överraskande, med tanke på att de intervjuade såg mer positivt på 
hyresgästrepresentanter.  
 
”Är det city har man klart oftare en representant anlitad. Utanför tullarna är det nästan alltid 
hyresgästerna själv. Det är mycket behagligare i visningsfas. Det är mycket öppnare kort. Annars så 
träffar man någon som man inte kan ha googlat eller på något sätt kollat upp. Just i visningsfas är 
utan representant att föredra. Vid förhandlingsfas är det jämnt skägg. Ibland har vi pratat med VD, 
och så har det visat sig att han inte får göra beslut ändå. Det beror på hur inläst partnern är. Fördelen 
med en representant, är att vi då vet att vi pratar med rätt person.  Att VD tar beslut är det absolut 
bästa, om personen i fråga har koll på läget, men de har en funktion helt klart.  Ibland är det 
jobbigare då de kan vara orimliga. Det är både och. Det är precis som vilken motpart som helst. 
Ibland är det enkelt, det spelar egentligen ingen roll. ” (företag 1) 
 
”Ibland finns en fördel med användning av en hyresgästrepresentant. Det beror på hyresgäst, storlek 
på kontrakt, ambitioner från hyresgäst när det gäller hyra, lokal, och förväntningar i övrigt. Det finns 
inget generellt svar. Ibland bidrar hyresgästrepresentanter självklart också till en smidigare process.” 
 
Bara en liten del av de tillfrågade ser alltså fördelarna som större än nackdelarna. I många fall ser de 
en fördel i att hyresgästen har ett ombud som, precis som uthyrarna, jobbar med frågor kring lokaler 
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och fastigheter dagligdags. De har bra kunskap och bra förståelse för det som är vardagsfrågor för 
uthyrarna. En stor hyresgäst har oftast eget fastighetsfolk. Är det lite mindre hyresgäster kanske de 
inte håller på med lokaler och hyresavtal så mycket. En del förhandlar bara om hyresavtal var tredje 
år. Då kan det vara bra om de har hjälp av en representant. I regel har man, även om en representant 
finns, kontakt med hyresgästen också.  

4.6 Finns det fog för Priskrig 
Både i intervjuerna och i enkäterna är resultaten tydliga att det inte finns något som tyder på att 
konkurrenter skulle ändra sina priser och vice versa. Inget företag vill hyra ut lokaler till för låga 
priser. En av orsakerna är att de är oroliga för vad som skulle hända med priset på fastigheten. 
Företagen känner sig säkra på att man får också vad man betalar för. Det finns en anledning till varför 
hyran är satt som den är, och det är väldigt få som vill sänka priserna. 

”Det är inte de som avgör. Vi har aldrig sänkt hyran. Vi säger att vi hyr ut 1500 kr/ kvm i Västberga 
och konkurrenter hyr ut för 1000 kronor kvadrat, så avgör inte det vilken lokal de väljer. Säg t.ex. att 
lokalen är 200 kvadrat, så kan man tänka sig det sitter 10 personer där. Då är årshyran 200 000 hos 
dem 300000 hos mig. Tycker de om den andra lokalen är vi körda. Vi kan inte gå ner till det priset. 
Tycker de om vår lokal bättre, kan man fråga den här kunden om han tror att de här 100 000 om 
året, 8000 i månaden, 233 kronor om dagen, 27 kronor per person, om det inte är värt att lägga de 
pengarna på den här finare lokalen du tyckte bättre om. Alla svarar ja på den frågan.”(företag 1) 
 
”Problemet som uppstår om du hyr ut lokalerna till för låg hyra, är att det påverkar värderingen, och 
då påverkar det värdet på hela fastigheten o.s.v. Vi vill absolut inte hyra ut till för låga priser. Vi tror 
att med tanke på att vi inte har någon akut vakanskris, så tror jag att vi skulle vänta ut i det läget. Jag 
tror dock inte att någon annan fastighetsägare skulle göra det heller. För dumpar du priserna, visst 
du kan göra det tillfälligt att man ger någon rabatt i början bara för att få in någonting och fylla upp 
ett bestånd, men bashyran och den totala pengen tror inte jag man kommer göra med tanke på hur 
det påverkar värdet på fastigheten.” (företag 4) 
 
”Det jag tänker på främst som skulle hända om vi helt plötsligt sänker hyran är att värdet på 
fastigheterna går ner drastiskt. På det sättet förlorar vi mycket pengar. Sen så är det klart att det 
skulle bli en typ utav priskrig om man har jämförbara produkter och de ligger i exakt samma läge, då 
kan det ju bli ett priskrig. Jag tror ändå att i de flesta områden jag jobbar, Norrtull och Stadshagen, 
finns det fastigheter med ganska vitt skilda hyresnivåer och man betalar för det man får. Även om 
det är en högre hyresnivå kanske det är en högre standard. Det finns alltid de som rear ut sig lite 
grann. Det finns en konkurrens men inte att det skulle bli ett priskrig. I slutändan är det marknaden 
som avgör.” (företag 3) 

”Ingen har något intresse av att sänka priserna. Det är klart att man slåss mot varandra i enskilda 
affärer där man har en hyresgäst som tittar på två-tre olika lokaler samtidigt, men det funkar inte på 
samma sätt som i detaljhandeln, att man lockar med priserna. Det är en lång relation när man flyttar 
till en lokal som man förhoppningsvis har med sin hyresvärd. Det är många kvalitativa faktorer som är 
helt avgörande, så för väldigt många hyresgäster spelar priset roll men det är inte det som är 
avgörande i valet av lokal. Det är så många andra parametrar som är viktigare, för de allra flesta 
hyresgäster. Det finns inte någon grund för priskrig.” (företag 5) 

”Om vi har en fastighet i ett område där det inte finns någon marknad för den lokalen, t.ex. en 
kontorsfastighet i ett industriområde, är det sällan priset som avgör om man flyttar dit eller inte. Det 
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skulle behöva vara väldigt stora prisdifferenser för att det ska avgöra. Det är andra parametrar som 
är viktigare. Det är sällan man hamnar i någon form av priskrig. Realt har hyran inte gått upp på en 
lång tid.” (företag 2) 

Att värdet på fastigheten skulle sänkas, om man hyrde ut lokaler till lägre pris, är ett resonemang 
som många framför. Resonemanget känns dock inte självklart, och det kan vara svårt att se logiken 
bakom resonemanget. Hur går tankarna bakom detta resonemang? Antagligen tänker man att man 
tittar på hyresnivåerna men inte på vakanserna. Ponera att kostnaderna är konstanta, så är det bara 
en intäktsfråga och uthyrningarna ökar så mycket så att intäkterna ökar, borde fastigheten vara mer 
värd. Om det finns någon rationalitet bakom resonemanget att fastigheten skulle tappa i värde, 
måste det vara att de inte tror att intäkterna kommer att öka.  

4.7 Efterfrågan på lokaler 
Område 
Var i Stockholm är efterfrågan på lokaler störst? Det mest attraktiva området är Stockholm CBD, som 
dock har en mycket högre hyra än övriga Stockholm. Så är CBD ändå det område som är mest 
efterfrågat, eller lockar lägre hyror mer? 
 
I enkäten ställdes frågan ”Hur ser det ut på efterfrågan av lokaler om man jämför CBD mot andra 
områden?” 
  
Samtliga tillfrågade svarar att det är en större efterfrågan på lokaler inom CBD. Detta trots den 
avsevärt mycket högre hyran. Ingen har ett annorlunda beteende när det gäller hur de går tillväga för 
att hyra ut vakanta lokaler om man jämför CBD med övriga Stockholm.  
 
”Det beror på var företagen vill sitta och liknande. Sen är det en kostnadsfråga. Förut var det pris per 
kvm som var avgörande, som nu mer gått över till pris per anställd. Man tänker mest på 
helhetslösningen på kontoret nuförtiden. Vissa företag behöver inte sitta i city. Man kan sitta på 
malmarna istället, där det är betydligt billigare. Här i CBD betalar man max 4500 – 5000 kr/ kvm per 
år. på malmarna kan det vara 2000-2500, så det är en väldig skillnad. Det har de senaste åren blivit 
mer och mer viktigt att sitta nära kommunikationsnoder. Vi har inget annat beteende för att hyra ut 
en lokal i CBD jämfört med andra områden.” (företag 4) 
 
”I regel är det lite lägre vakanser i CBD jämfört med förorten. Det är fler som vill sitta i city, såklart. 
Det finns flera intressenter på en lokal i CBD än i t.ex. Sundbyberg eller Solna för jämförbara lokaler. 
Man får flera visningar och flera intressenter för en lokal i CBD. Vi vill hyra ut alla lokaler så snabbt 
som möjligt, så vi beter oss inte annorlunda oavsett var lokalen finns.” (företag 5) 

”Just nu finns det inte mycket vakanser mitt inne i staden. Det finns främst lite vakanser av större 
lokaler. Det gör att efterfrågan spiller över till ytterområdena. Generellt sett är det ju störst 
efterfrågan innanför tull, mest efterfrågan inom CBD. Så ser det oftast ut.” (företag 3) 

”CBD är lite mer efterfrågat. Ibland faller det dock på vissa frågor, som parkering. Efterfrågan är 
ganska jämn. Det som skiljer sig i vårt arbete är att det uppskattas att man gör lite mer research för 
de intresserade. Är det city har man klart oftare en representant anlitad. Utanför tullarna är det 
nästan alltid hyresgästerna själv.” (företag 1) 
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Nya jämfört med gamla lokaler och andra viktiga parametrar 

Hur är efterfrågan på nya lokaler jämfört med gamla? Vilka andra parametrar är viktigare än att 
lokalen är ny, om det är samma läge på den nya och gamla lokalen?  

Nya lokaler har en större efterfrågan, men det finns parametrar som är viktigare, enligt många. Alla 
är dock eniga att det är en större efterfrågan på nya lokaler jämfört med gamla lokaler. I dagsläget är 
det populärt att prata om yteffektivitet, till exempel.  

”Den viktigaste efterfrågan generellt sätt är läget. Kommunikationerna är superviktiga. Sen är det 
bitar som takhöjden i lokalen, hur fönstersättningen är beroende på om du kan skapa ett nytt rum 
eller planlösning. Om lokalen är äldre eller inte är underordnat, för det kan du påverka genom 
ombyggnad. Sen är det oftast så att ett hus från tidigt 1900-tal kan vara jättefint med hög takhöjd. Då 
kan du ju renovera bara den lokalen, till skillnad från det som byggdes på 80-talet som kan ha väldigt 
låga takhöjder. Känslan när du kommer in i lokalen är viktigare än åldern på lokalen.” (företag 4) 
 
”Ja, modernare lokaler är det fler som är intresserade av. Dels kan det vara att man får lite bättre 
yteffektivitet, men oftast är det också dyrare att hyra en modern lokal också. Så kostnad på 
arbetsplats är inte så väldigt olika, men många upplever nog en modern lokal med inte så många rum 
som smidigare för företaget. Man kan möblera om lättare och har bättre överblick på alla i 
personalen. Det upplevs mer rationellt på något sätt. Det är enklare att hyra ut en modern lokal än 
en äldre lokal.” (företag 5) 

”Ja det är absolut en större efterfrågan på nyproduktion. Det gäller kanske främst utanför tullarna. 
Innanför tull är det inte så mycket nyproduktion. Men nyproduktion är något många föredrar.” 
(företag 3) 

”Yteffektivitet är det viktigaste. Öppna effektiva ytor. Om det är sekelskiftes eller 2,40 i tak bryr man 
sig inte så mycket om, faktiskt. Man vill ha in x antal personer på så liten yta som möjligt. Högsta 
prioritet är effektivitet. Många gamla lokaler har dock ofta baksidor, t.ex. går inte att slå in väggar.” 
(företag 1) 
 
I enkäten gavs följande alternativ med följande svar på frågan ”Är någon eller några av följande 
parametrar viktigare än att lokalen är ny, om det är samma läge på den nya och gamla lokalen?”: 
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Figur 9: Diagram och redovisning av svar på frågan ”Är någon eller några av följande parametrar viktigare än att lokalen är 
ny, om det är samma läge på den nya och gamla lokalen?” 
 
Att samtliga parametrar ovan är viktiga syns, då det har lämnats sammanlagt 34 svar av de 16 företag 
som besvarat enkäten. Det betyder att flera företag har lämnat fler än ett svar. I genomsnitt har de 
som svarat lämnat 2,125 svar avseende parametrar som är viktigare än att lokalen är ny.  
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4.8 Vakanser i framtiden 
 
Frågan ”Ser ni några tecken på hur framtiden kommer se ut, när det gäller vakanser?” ställdes till 
både de intervjuade och i enkäten. Är marknaden stabil eller finns det något som oroar företagen? 
 
Som det nämnts tidigare, är det några stora aktörer som flyttar från city och lämnar stora ytor efter 
sig. Se t.ex. på banker som Swedbank, som lämnar CBD-området och flyttar sitt huvudkontor, med en 
personalstyrka på 2500-3000, ut till Sundbyberg. (Fastighetsnytt 2013)  
Hur detta kommer att påverka den totala vakansgraden är svårt att säga, men det kommer 
förmodligen bli, enligt flera av de intervjuade, en högre vakansgrad en kort stund. Dock hyrs dessa 
lokaler förmodligen ut relativt omgående. Därför tror majoriteten att vakansgraden kommer vara 
relativt oförändrad. Vakansgraden blir lägre i närförorter. 
 
Det är blandade svar och kommentarer i enkäten och i intervjuerna. Kommentarerna är indelade 
efter hur de tror framtiden kommer att se ut, när det gäller vakanser. Kommentarerna är här 
uppdelade efter hur de tror framtiden kommer se ut, gällande vakansgrad.   
 
I enkäten tror majoriteten alltså att vakansgraden kommer vara oförändrad i framtiden, och oron 
över att stora aktörer lämnar CBD relativt liten.  

 
Figur 10: ”Ser ni några tecken på hur framtiden kommer se ut, när det gäller vakanser?” 
 
 Lägre vakansgrad (3 av 16) 

• bra efterfrågan, låg nyproduktion 
 

”Framtiden ser väldigt, väldigt bra ut. I dagens läge finns det otroligt lite vakans innanför tullarna. Det 
byggs inte mycket nytt. Så det är i sådana fall i samband med de stora bankerna som kommer flytta. 
Å andra sidan så finns det inte så mycket bra sammanhängande ytor, så det som kanske blir lidande 
är lite äldre bestånd men då kanske man gör någonting med det eller gör om till bostäder, hotell eller 
något annat. Jag tror inte, på sikt, att det kommer bli några problem, även om det pratas om att det 
kommer bli över 200 000 kvm tomt.” (företag 4) 
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Oförändrat (12 av 16) 
• Någorlunda balans och inget större utbud på väg ut. 
• Marknaden ser stabil ut 
• Marknaden tyder på det 
• Efterfrågan är fortsatt god i våra marknader 
• Nyproduktion tar upp behovet pga. ökning av befolkning och antal arbetsplatser. Svåra lägen 

för verksamheter kanske finner andra användningsområden (bostäder) och avskrivs därmed. 
 
”Stockholm växer ju, samtidigt som det byggs lite bostäder. Jag tror det kommer vara ganska 
oförändrat när det gäller vakanser.” 

”Vi tror på en konstant vakans. Många är oroliga för att det stora bankerna kommer lämna CBD. Jag 
är dock inte orolig för det. Jag tror den kommer vara ganska konstant, förutom vår vakansgrad, som 
kommer vara mycket lägre.” (företag 1) 
 
”Det är inga stora förändringar som kommer hända de närmaste åren. Det kommer komma ut en del 
stora volymer men kommer också hyras ut en hel del. Ett exempel är Swedbank som ska flytta. Då 
kommer det ut ganska stora ytor där. En kort period kan det då bli högre vakanser men på det stora 
hela så ser vi inte att det kommer ske några dramatiska förändringar vad gäller vakanser i vare sig 
CBD eller förorten. Om det är mycket nyproduktion, kommer det mycket ny volym, som det var för 
några år sen, så påverkar det vakanssituationen. Då var det högre vakansgrad. De kommande åren är 
det inte så mycket nyproduktion. Det gör att det inte kommer bli några stora vakanser heller.” 
(företag 4) 

Högre vakansgrad (1 av 16) 

• Man kommer arbeta mer hemifrån än tidigare, p.g.a. den utvecklade tekniken. 
• Vakanserna kan öka i CBD om trenden med att stora hyresgäster flyttar till periferiområden, 

speciellt när nu även statliga myndigheter börjar ta det initiativet. 
 
”Historiskt sett ligger vi väldigt lågt på vakansgraden i CBD och hela innerstaden. Det kommer att 
förändras med de stora bankerna som flyttar ut, och då kommer vi få rätt så mycket högre 
vakansgrader, om det inte är så att de bolagen som äger de fastigheterna redan hyrt ut innan de blir 
utflyttade. Jag skulle tro att vakanserna kommer att öka.” Fabege 

Allmänt råder alltså ingen eller liten oro för framtiden när det gäller vakanser. 

4.9 Varför har man inte 100 % av lokalerna uthyrda?  
Varför har man inte 100 % uthyrt? Hur skulle det se ut om man hade 100 % uthyrt, hur mycket 
problem skulle uppstå? Vilka fördelar skulle det kunna finnas? Är det möjligt att få 100 % uthyrda 
lokaler?  Är det ett aktivt val företagen gör eller beror det enbart på att det inte går att lyckas hyra ut 
sina lokaler till 100 %?  

Här råder det delade åsikter bland företagen som hyr ut lokaler. Anledningar till att det alternativet 
ses som det mest optimala är bland annat att det skulle ge ett väldigt bra kassaflöde. Det gäller att då 
också tro att man kan lösa problemen som uppstår när en hyresgäst vill utöka sin verksamhet.   

Vad är orsaken till att många uthyrare inte vill ha 100 % uthyrda lokaler? Varför tycker de att det är 
viktigare att vara flexibel för sina nuvarande hyresgäster? Flexibilitet är nyckelordet här. Risken att 
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förlora en viktig hyresgäst för att man inte kan erbjuda lite mer lokalyta är inte en risk man är villig 
att ta. 

”Dels behöver man vakanser ibland för hyresgäster har ändrade behov. En del kanske sitter på fel 
geografiskt ställe, ett annat bolag kanske går ihop med ett annat bolag eller köper ett bolag. Det är 
hela tiden rörelse på marknaden, så någon sorts naturlig vakans måste alltid finnas. Annars finns det 
ingen rörelse. Det är i praktiken en omöjlig situation där det inte finns någon vakans alls. Det är som 
att det skulle vara 0 % arbetslöshet. I viss mån har man ju värden på husen. Skulle man börja hyra ut 
för väldigt låga hyror bara för att bli av med vakanser skulle värdet på huset minska.”  

”Vi gillar att ha långvariga hyresgäster. Om de får ändrade behov så kan vi flytta dem inom 
beståndet. Ibland kan man hantera det inom lokalerna. Långsiktiga relationer är bra och lönsamt 
både för oss och för hyresgästen. Därför är det bra att ha lite vakanser inom vårt bestånd.”(företag 5) 

Det ”enda” hindret till att man inte har 100 % uthyrt, är för att det är omöjligt att komma upp i 100 % 
uthyrt i dagsläget; 

”Det går inte. Man vill men det går inte. Det beror på vad du har. Som beståndet ser ut idag går det 
inte. Om vi har 100 % skulle det vara inga problem. Vi skulle ha för lite att göra. Att någon 
verksamhet vill utöka, det kan man lösa där och då. Det finns samtidigt någon som vill minska sin 
verksamhet, då kan de byta. Det är kreativitet som sätter gränsen. Jag skulle tveklöst välja 100 % 
uthyrt. Det skulle ge ett fantastiskt kassaflöde. Vi hade ju kunnat göra vadsomhelst egentligen. Inte 
minst köpa mycket, mycket mer. Om vi vänder på frågan, om man har en organisation som kan hålla 
100 % uthyrt, då bör ledningen i det bolaget ifrågasättas om de inte ser till att fylla på, så att det här 
guldgänget som har 0 % vakanser får mer att jobba med. Annars är det tjänstefel på 
ledningsnivå.” (företag 1) 
 
Frågetecken ställs mot vad som händer med värdet på fastigheten, då lokaler skulle behöva hyras ut 
billigare än vanligt för att komma upp i 100 % uthyrda lokaler. 
  
”Ibland kan det vara så att beroende på vilket bestånd är det så att en liten vakans är en bra vakans, 
alltså en långsiktig vakans på 4-5%. Det viktigaste vi har är våra kunder, och vill de växa eller öka eller 
minska måste vi kunna hantera det på något sätt. Skulle vi ha fullt överallt skulle vi inte kunna agera 
på något sätt. Det skulle betyda att hela företaget på 5000-6000 kvm kommer flytta på sig bara för 
att vi inte kan erbjuda dem 500 kvm till, bara för att vi inte kan tillgodose deras behov. Den främsta 
anledningen skulle jag säga är för att hjälpa våra befintliga kunder. Då vill man ju inte ha för mycket 
vakanser för det, men någon liten bricka i spelet man kan jobba med är bra. På Sveavägen har vi hyrt 
ut 15000 kvadratmeter av 30000, så vi vill ju åtminstone hyra ut 12000–13000 till. Jag skulle säga att 
en liten vakans är bara en bra vakans.  Skulle det finnas en fördel någon gång med 100 % uthyrt? 
Absolut. Om kunderna sitter på långtidskontrakt, man har en daglig dialog med dem vilket gör att du 
vet hyfsat ok. Sen kan ju de köpa på sig ett bolag men då skulle man kunna lösa det genom att flytta 
en kund till ett annat hus, så det kan också vara en lösning. Men, som sagt, lite vakans är bra att ha. 
Det behöver inte vara 5 % vakans i alla hus, utan vissa hus kan vara utan vakans, vissa med lite mer. 
Tänk på det som ett litet pussel att lägga.” (företag 4) 
 
”Dels behöver man vakanser ibland för hyresgäster har ändrade behov. En del kanske sitter på fel 
geografiskt ställe, ett annat bolag kanske går ihop med ett annat bolag eller köper ett bolag. Det är 
hela tiden rörelse på marknaden, så någon sorts naturlig vakans måste alltid finnas. Annars finns det 
ingen rörelse. Det är i praktiken en omöjlig situation där det inte finns någon vakans alls. Det är som 
att det skulle vara 0 % arbetslöshet. I viss mån har man ju värden på husen. Skulle man börja hyra ut 
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för väldigt låga hyror bara för att bli av med vakanser skulle värdet på huset minska. Vi gillar att ha 
långvariga hyresgäster. Om de får ändrade behov så kan vi flytta dem inom beståndet. Ibland kan 
man hantera det inom lokalerna. Långsiktiga relationer är bra och lönsamt både för oss och för 
hyresgästen.” (företag 5) 

”Jag vet inte varför, men det är alltid en rotation, det händer alltid någonting, att det är en hyresgäst 
som måste flytta. Man brukar säga generellt att man alltid har en vakansgrad på ca 5 % i 
fastigheterna i innerstaden. Utanför tullarna brukar man säga lite högre. Så är det, varför det är så 
vet jag inte exakt. Men det är alltid en omflyttning som sker hela tiden. Jag har haft fastigheter, och 
vi har fastigheter som har 100 % uthyrt och haft så länge, sen har man fastigheter där det kommer 
upp vakanser igen efter ett halvår. Det kan ha att göra med storleken på fastigheten, storleken på 
lokalen. Är det mycket smålokaler så är det mycket högre omsättning på hyresgäster, för man växer 
och krymper på ett annat sätt än om du har lite större ytor. Jag kan inte svara exakt varför och jag 
tror inte det finns något rätt svar på den frågan.” (företag 2) 

”Om vi får ett helt hus tomt, är det en större risk. Det är ofta billigare att hyra ut till en hyresgäst som 
tar hela huset, för då tar de alla ytor, även trapphus m.m. Men det är också en större risk, då du 
riskerar att få en helt tom fastighet när det kontraktet löper ut, än om man hyrt ut varje våningsplan 
till olika hyresgäster på lite olika kontraktstider. Då har du en riskspridning som kan hjälpa dig i 
budgetarbeten.” (företag 3) 

 

Figur 11 
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4.10 Vad ses som en naturlig vakansgrad i Stockholm? 
Är vakansgraden över 10 %, är det en tuff marknad att jobba med, håller de mesta med om. Ett 
företag tycker att det ska vara 0 % vakans i city. Svaren i enkäten ses i tabellen:   

 

Figur 12 

4.11 Dold vakans  
Dold vakans bedöms som relativt ovanligt i denna undersökning. Majoriteten tänker inte särskilt 
mycket på det och ser inte dold vakans som något problem. Det enda jobbiga är bagateller som att 
ingen är där och kan spola i toaletten osv. För de flesta uthyrare förändras inte situationen eller 
beteendet hos uthyrarna något när det uppstår dold vakans. Det är en fråga som man helt enkelt inte 
lägger ner så mycket tid eller tanke på.  
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Figur 13: T.h. Tycker ni att dold vakans försvårar arbetet på något sätt?(gul=nej, blå=ja) T.v. Bedömer ni dold vakans som 
relativt vanlig eller ovanligt?(gul=vanligt, blå=ovanligt) 

  

”Dold vakans spelar ingen roll, bara det är kassaflöde. Har vi ett helt hus där ingen hyresgäst huserar 
är det inte bra. Det är ingen stor fråga, för det händer nästan aldrig. Det enda jobbiga som kan hända 
är att en vattenläcka uppstår.”(företag 1) 
 
”Det är ju också vakans och vi försöker jobba med den parallellt så att den inte uppstår, men det är 
klart att det finns en dold vakans. Oftast får vi ju då in pengar trots att de inte sitter fysiskt kvar i 
lokalen. Det är extremt sällan att något bolag går i konkurs. Så det ju oftast synd att ingen sitter där 
så de kan spola i toaletten osv. Oftast är det dock inget bekymmer.” (företag 4) 
 
”I kontorslokaler är det ju inte bra att de inte bedriver sin verksamhet, men det ses inte som ett 
problem. Det brukar i slutändan mynna ut att de flyttar ut när kontraktet tar slut. Ibland försöker vi 
hitta en hyresgäst till dem under tiden och de försöker oftast också hitta en hyresgäst. Till slut blir det 
någon lösning. Ibland uppstår dold vakans. Det är inget vi har en direkt åsikt om. Det finns inga 
ekonomiska fördelar för oss. Vi har samma ventilation, städning m.m. oavsett.” (företag 5) 

Det finns dock en del, 3 av 16 i enkäten, som anser att det blir svårare. Minskad tillgång till lokalen 
kan vara jobbigt anser dock vissa. Det jobbiga är att man inte har samma förhandlingsutrymme. Man 
är låst av en annan hyresgäst, och har inte tillgång till lokalen.   

”Om man tänker sig en butik är det verkligen inte bra. En butik som står tom är verkligen inte bra för 
grannarna. Det drar inget folk dit då. Grannar till butiker vill ofta att det ska vara ett flöde av 
människor.” (företag 5) 

”Vi brukar försöka hjälpa till att hyra ut lokalen. Vill man lämna i förtid, kan vi hjälpa till att 
marknadsföra lokalen. Hittar man en ny hyresgäst så kan man lösa det tidigare. Eller så gör man 
någon form av avlösen, att de betalar in en del av kvarstående hyresskulden och får flytta i förtid.” 
(företag 2) 
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5. Analys och slutsats 
 
Hyresgästerna vet att uthyrarna helst ser att de sitter kvar. Samtidigt vet uthyrarna också att det 
skulle bli en stor kostnad även för hyresgästerna, om de väljer att flytta. Det är en av anledningarna 
varför inget företag i undersökningen som ger en alltför stor hyresrabatt eller alltför stor annan 
förmån. Det bästa för båda parter är därför, ur en ekonomisk synvinkel, att hyresgästen förnyar 
kontraktet och sitter kvar. Hyran är inte den avgörande faktorn om en hyresgäst stannar eller inte. 
 
En omförhandling av ett kontrakt kan se olika ut, då alla företag inte har samma preferenser och 
krav. Det är därför viktigt att ha en bra dialog med hyresgästen. En förmån för hyresgästen som både 
gynnar uthyraren och hyresgästen är något att eftersträva. 
  
Att vara aktiv direkt när man får veta att en hyresgäst kommer lämna lokalen är en viktig 
beståndsdel. I enkäten svarar 100 % att det är vanligast att renovera en lokal när det kommer en ny 
hyresgäst, då alla företag är olika och har olika behov. Det hänger bra ihop med att de flesta företag 
tycker den huvudsakliga strategin när det finns en ledig lokal, är att göra något med lokalen.   

När det gäller marknadsföring verkar alla intervjuade vara överrens om att tryckt press är 
ointressant. Sociala medier är något alla företag är aktiva i. 
 
Att det är så få företag som föredrar att förhandla med en hyresgästrepresentant tyder på att 
relationen till uthyrare kan bli bättre, och bör vara något som representanter kan studera närmare. 
En god relation till uthyrarna, och inte bara hyresgästerna, känns som ett drag som skulle underlätta 
uthyrningsprocessen för alla. 

Efterfrågan på lokaler är som störst inom Stockholm CBD, trots högre hyror. Det är också inom CBD 
det är lägst vakanser. Den naturliga vakansgraden bör vara lägre inom CBD än övriga områden, enligt 
de tillfrågade. Alla tillfrågade är eniga att det är en större efterfrågan på nya lokaler jämfört med 
gamla lokaler. En annan viktig parameter är att lokalen ska vara yteffektiv.  

Få företag oroar sig för att det ska bli en högre vakansgrad i framtiden. Majoriteten tror inte att det 
kommer bli någon större förändring i närmaste framtiden.  

Att värdet på fastigheten skulle sänkas, om man hyrde ut lokaler till lägre pris, är ett resonemang 
som många framför. Resonemanget känns dock inte självklart, och det kan vara svårt att se logiken 
bakom resonemanget. Hur går tankarna bakom detta resonemang? Antagligen tittas det på 
hyresnivåerna men inte på vakanserna. Ponera att kostnaderna är konstanta, så är det bara en 
intäktsfråga. Om uthyrningarna ökar så mycket så att intäkterna ökar, borde fastigheten vara mer 
värd. Om det finns någon rationalitet bakom resonemanget att fastigheten skulle tappa i värde, 
måste det vara att de inte tror att intäkterna kommer att öka.  

Hur skulle det se ut om det blev en situation där företagen valde att sänka hyran kraftigt för att 
undvika vakans? Någonting som inget av företagen tar upp är vad de faktiskt skulle kunna sänka 
hyran till där det skulle gå jämnt upp ekonomiskt att behålla den nuvarande hyresgästen kontra ny 
hyresgäst som inte får sänkt hyra. Det skulle kännas rimligt, att på ett treårskontrakt kunna erbjuda 
den nuvarande hyresgästen en relativt stor sänkning på hyran. Ett kort räkneexempel kan visa denna 
tanke.  
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Räkneexempel treårigt hyreskontrakt, kontorslokal på 300 kvadratmeter, nuvarande hyra 4000 
kr/kvm per år: 

Alternativ 1, Ny hyresgäst som innebär 3 månaders vakans (eventuella kostnader för alla former av 
renovering exkluderas): 4000 kr/kvm per år* 300 kvm* 2,75 år = 3 300 000 kr 

Alternativ 2, Nuvarande hyresgäst sitter kvar med samma hyra (eventuella kostnader för alla former 
av renovering exkluderas): 4000 kr/kvm per år* 300 kvm* 3 år = 3 600 000 kr 

I det här räkneexemplet blir det alltså en förlust på 300 000 kr över tre år. Man skulle alltså kunna 
sänka hyran i alternativ 2 till 3667 kr/kvm per år och tjäna lika mycket pengar som i alternativ 1. Det 
är en hyressänkning på 8,325 %.  Då är inte ens renoveringskostnader inräknat, som i enkäten tydligt 
visade att det var vanligast att renovera en lokal när det kommer en ny hyresgäst. Det finns dock en 
del avigsidor med en sådan strategi. Om man bara kollar på kassaflödet, torde det vara ett lika bra 
alternativ för uthyraren, men det finns flera faktorer som spelar in. En nackdel med att sänka hyran 
så kraftigt är att det blir svårt att höja hyran till 4000 kr/kvm per år vid nästa omförhandling. 

Rent kassaflödesmässigt är det en fördel att göra på det sättet. Däremot väljer man som uthyrare 
vakans istället för att sänka hyran på grund av att värderingen av fastigheten baseras på 
vakanshyran. Om lokalen hyrs ut för en lägre hyra, ändras värderingen till det lägre. 

Hyresgästerna vet att uthyrarna helst ser att de sitter kvar. Samtidigt vet uthyrarna också att det 
skulle bli en stor kostnad även för hyresgästerna, om de väljer att flytta. Det är en av anledningarna 
varför inget företag i undersökningen som ger en alltför stor hyresrabatt eller alltför stor annan 
förmån.  

En slutsats, som alla företag som hyr ut lokaler kan hålla med om, är att det är kostsamt med 
vakanser. Kraftiga hyressänkningar är dock inget tillvägagångsätt, enligt uthyrana. Att sänka hyrorna 
kraftigt är inte heller aktuellt, i konkurrenssynpunkt. Samtliga intervjuade samt 13 av 16 av företagen 
i enkäten tror inte att sänkning av hyran skulle leda till ett priskrig. Det skulle dock vara intressant att 
se vad som skulle hända, i verkliga livet, om ett stort kommersiellt företag sänkte hyrorna.      
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Bilagor 
Intervjufrågor 11 april 2013 med Helena Ekman, uthyrningschef kontor, Diligentia AB 

Hur mäter ni er vakans? Hur ofta? Är det något som inte räknas med? Kan det uppstå några 
mätproblem? 

Hur ser ni på dold vakans? 

Vad ses som en naturlig vakansgrad i Stockholm? 

Hur ser det ut på dagens marknad, när det gäller vakanser? ser ni några tecken på hur framtiden 
kommer se ut? 

Vad görs för att påverka antalet lediga lokaler? Vilka faktorer spelar in? 

Vid vilka tillfällen blir det aktuellt att renovera? Hur stor roll spelar vakanser in i dessa beslut? 

Märker man någon skillnad i efterfrågan mellan gamla och nya lokaler? 

Hur ser det ut på efterfrågan av lokaler om man jämför cbd mot andra områden? Använder man sig 
på något sätt av olika strategier, om man jämför cbd mot andra områden? 

Skulle det bli ett priskrig om konkurrenter ändrade sina priser? Eller skulle ni vänta med att göra ert 
drag? 

Märker ni någon skillnad i relationen med hyresgäster som har anlitat en hyresrepresentant jämfört 
med de som inte har anlitat någon? 

Varför har man inte 100 % av lokalerna uthyrda? Hur skulle det se ut om ni hade 100 % uthyrt, hur 
mycket problem skulle uppstå? Vilka fördelar skulle det kunna finnas? 

Hur går tankarna när man ska förnya ett kontrakt? Är det värt att ge ett förmånligare kontrakt till den 
nuvarande hyresgästen så man slipper leta efter en ny hyresgäst? 
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Intervjufrågor  

19 april med Jesper Swedenborg, Uthyrningschef på Vasakronan AB  

23 april med Sofia Sköld, uthyrning på Fabege  

24 april 2013 med Stefan Gustafsson, Områdesansvarig på Fastighets AB Balder   

26 april med Kjell Bergman, regionschef på Kungsleden. 

 

Vad görs för att påverka antalet lediga lokaler? Vilka faktorer spelar in? Vad gör man om vakanserna 
ökar? 

Vid vilka tillfällen blir det aktuellt att renovera? Hur stor roll spelar vakanser in i dessa beslut? 

Hur går tankarna när man ska förnya ett kontrakt? Är det värt att ge någon förmån till den nuvarande 
hyresgästen så man slipper leta efter en ny hyresgäst? Vad kan det vara för förmån? 

Märker ni någon skillnad i relationen med hyresgäster som har anlitat en hyresrepresentant jämfört 
med de som inte har anlitat någon? (smidigare med tenant rep?) 

Skulle det bli ett priskrig om ni sänkte era priser? Hur tror ni konkurrenterna skulle reagera, skulle de 
avvakta? (vice versa) 

Hur ser det ut på efterfrågan av lokaler om man jämför CBD mot andra områden? Använder man sig 
på något sätt av olika strategier, om man jämför CBD mot andra områden? 

Märker man någon skillnad i efterfrågan mellan gamla och nya lokaler? (några andra parametrar som 
är viktiga?) 

Hur ser det ut på dagens marknad, när det gäller vakanser? ser ni några tecken på hur framtiden 
kommer se ut? 

Varför har man inte 100 % av lokalerna uthyrda? Hur skulle det se ut om ni hade 100 % uthyrt, hur 
mycket problem skulle uppstå? Vilka fördelar skulle det kunna finnas? 

Vad ses som en naturlig vakansgrad i Stockholm, CBD och innanför tullarna, övriga Sthlm? 

Hur ser ni på dold vakans? 

Övrigt, är det något du vill tillägga? 
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