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Abstract 
 
Stockholm has a historical population growth and a time of reconstruction and densification 

is to be expected for the metropolitan area of Stockholm. This change contributes strongly 

to extension of the CBD. There are many projects under construction or in the planning 

process in city. One of these projects is the refurbishment of Diligentia’s profile property 

Sveavägen 44 in the northern parts of the CBD.  

 

There have been projects implemented in the outskirts of CBD before. In the Central Station 

area a number of large projects have been carried out. At Blasieholmen there was a big 

investment in three properties. These projects have been successful in terms of its impact on 

the area and they have more or less been a starting point for a larger real estate 

development in its area. Both areas are part of what is today considered as CBD. 

  

 This master thesis aims to investigate whether, and if so, how much impact the renovation 

of Sveavägen 44 has on the surrounding area. So far, Sveavägen 44 is relatively isolated from 

the city center and alone of its high standard in the area. The question is if Diligentia’s large 

investment in Sveavägen 44 could motivate more players in the area to refine their 

properties and these projects will end up having a big impact on the area. The development 

of the northern CBD will be discussed in terms of area development, rental development, 

value creation and the vacancy rate. 
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The conclusion of the study is that the impact Sveavägen 44 has on the area is positive but 

limited in the extent to which the area as a whole has had an impact. The biggest impact on 

the area in northern CBD Sveavägen 44 has had is on the rental development. In line with 

the increased rental levels in CBD, together with the fact that Diligentia is demanding rents 

over the average rental level for the area, has contributed to a strong positive rental 

development. 

 

The demands for retail and office space in the area have increased, especially for the former. 

Shops in the area are facing a larger development in the future; the increased demand will 

likely compel supply improvement. Besides the refinement of retail premises the 

development of the area is assessed to otherwise stand still. The low vacancy rate of space 

and relatively high standard for the properties in the area will hold back a movement of 

upgrading the premises. It is possible for the difficult room structured properties, suffering 

from high vacancies, to be converted into residential. The status of the area as Stockholm’s 

China Town, yet not widely used, will fade and an area further north alongside Sveavägen, 

outside the border of CBD, will be consolidated as Stockholm’s  

China Town.  
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Sammanfattning 
Stockholm står inför en historisk befolkningstillväxt och nu väntas en tid av ombyggnationer 

och förtätningar av Stockholms storstadsregion. Denna utveckling bidrar starkt till att även 

CBD växer. Det finns ett flertal projekt som pågår eller planeras i CBD. Ett av dessa projekt är 

totalrenoveringen av Diligentias profilfastighet Sveavägen 44 i utkanten av norra CBD.  

 

Tidigare har det funnits andra projekt som genomförts i utkanten av CBD. I 

Centralenområdet genomfördes ett flertal stora projekt. På Blasieholmen genomfördes en 

satsning på tre fastigheter. Dessa projekt har varit lyckade i avseende på sin 

områdespåverkan och har mer eller mindre varit startskott för en större fastighetsutveckling 

i områdena. Båda områdena är en del av det vi idag kallar CBD.  

 

Detta examensarbete syftar till att utreda om och i så fall, hur stor, påverkan Sveavägen 44 

har på närområdet. Än så länge är Sveavägen 44 ganska isolerat från city och ensamt i sin 

klass. Frågan är om Diligentias investering i Sveavägen 44 kan locka fler aktörer i området att 

förädla sina fastigheter och att dessa projekt i slutändan får ett stort genomslag. 

Utvecklingen av norra CBD kommer att diskuteras i avseende på områdesutveckling, 

hyresutveckling, värdeutveckling och vakans.  
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Slutsatsen av studien är att effekterna från Sveavägen 44 är positiva men begränsade i 

utsträckning då området som helhet har haft få effekter. Den största effekt Sveavägen 44 

har haft på området i norra CBD är hyrespåverkan. I takt med att hyror i CBD har ökat har 

det faktum att Diligentia kräver hyror högt över medelhyran i området bidragit till en stark 

positiv hyresutveckling i området.  

 

Attraktiviten för butiks- och kontorslokaler i området har ökat, framförallt för de 

förstnämnda. Butiker i området står förmodligen för en större utveckling framöver; den 

ökade efterfrågan kommer med sannolikhet tvinga utbudet till en upprustning. Förutom 

förädlingen för butikslokaler bedöms områdesutvecklingen annars stå stilla. Fastigheternas 

låga ytvakans och relativt höga standard håller tillbaka en större fastighetsutveckling i 

området. Möjligtvis kommer mindre flexibla fastigheter med rumsindelade lokaler, som nu 

har höga vakanser, att konverteras till bostäder. Områdets status som Stockholms China 

Town, om än svagt idag, kommer att blekna och området längre norrut längs Sveavägen, 

utanför CBD, kommer befästas som Stockholms China Town. 
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Förord 
 
 
Detta examensarbete genomfördes hösten 2014 på Kungliga Tekniska Högskolans  

utbildningsprogram Civilingenjör inom Samhällsbyggnad inriktning Bygg- och 

Fastighetsekonomi och utgör det avslutande momentet för att erhålla kandidatexamen. 

Studien utfördes i samarbete med CBRE, som kontinuerligt under studiens gång bidragit med 

råd, expertis och hjälp. 

 

Först och främst vill jag tacka mina handledare Hans Lind och Cecilia Gunnarsson, som under 

arbetets gång om varit ett stöd med inspiration och vägledning genom sin erfarenhet och 

kunnighet. Sedan vill jag tacka alla som ställt upp på intervju; tack för att ni tog er tid att dela 

med er av er kunskap och intressanta synpunkter. 

 

Tack till alla som hjälp till i skapandet av detta examensarbete! 
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1. Inledning 
 

Stockholm CBD är ett levande centra för kontor och handel. Ett flertal projekt pågår i 

området. Den totalrenoverade fastigheten Sveavägen 44 i utkanten av norra CBD 

färdigställs i etapper och de första hyresgästerna flyttade in våren 2014. I detta 

examensarbete kommer områdeseffekter av renoveringen av Sveavägen 44 att 

undersökas. En fallstudie på fastigheterna längs Sveavägen, norr om Kungsgatan, 

kommer att ligga till grund för denna studie. Hur kommer Sveavägen 44 att påverka 

närliggande fastigheter och områdets utveckling?  

 

1.1. Bakgrund 

Stockholm växer och innerstaden beräknas nå en miljon invånare inom en snarframtid, 

enligt landskapsarkitekt och professor Thorbjörn Andersson på SLU (Ritzén, 2011). Redan 

år 2030 beräknas Stockholm stad nå en miljon invånare (Stockholms handelskammare, 

2013). Befolkningstillväxten i Stockholm kan liknas med en inflyttning till Stockholm 

motsvarande två fulla SL-bussar per dag (Stockholms handelskammare, 2011). I ett 

pressmeddelande skrivs att redan under den gångna femårsperioden har det skett en 

historisk ökning av invånare i Stockholm, en ökning med 164 000 personer. Med den 

nuvarande prognosen för befolkningsökning bedöms Stockholm som en av de snabbast 

växande städerna i Europa. Den utmaning som Stockholm nu står inför är att se till att 

den urbana tillväxten kan möta befolkningsökningen. Det gäller inte bara att bygga fler 

bostäder utan även bygga ut kollektivtrafik och infrastukturen. På nationell nivå kan vi 

vänta oss en omstrukturering enligt Stockholms handelskammare. 

 

I “Cities without suburbs: A census 2010 perspective” skriver David Rusk om städers 

historiska utveckling. Inte bara tillväxt utan även tillbakagångar utsätts städer för och 

städers utformning avgör om dess utveckling verkligen är positiv för staden eller en 

negativ utveckling. Även om boken är en analys över metropolitiska områden i USA kan 

denna tanke kan appliceras på Stockholm. Stockholm behöver en omstrukturering för att 

den stora tillväxten ska bli positiv utveckling. Tillväxtfasen som Stockholm är i innebär att 

staden är i behov av förtätning och utbyggnad för att kunna möta de nya höga kraven 



 

 11 

som ställs för att ha en fungerande stadskärna. Ett flertal omfattande projekt pågår. Ett 

av dessa projekt är Diligentias projekt S44, vars färdiga produkt går under namnet 

Sveavägen 44. En fastighet som tidigare har varit känd som Thule-huset, då den byggdes, 

och senare känd som Skandias huvudkontor men har blivit ”rebranded” 1  som 

Sveavägen 44; ett namn som Diligentia marknadsför som namnet på sin nya 

profilfastighet i Stockholm. 

 

En ny profilfastighet eller stort projekt kan medföra positiva och negativa effekter på sin 

omgivning. Då Stockholm är i tillväxtfas kan ett projekt vara startskottet för en större 

fastighetsutveckling i området. Med detta i åtanke är det mycket intressant att närmare 

undersöka de omkringliggande fastigheterna till Sveavägen 44, för att se vilka eventuella 

effekter profilfastigheten har haft på kvartersnivå.  

 

1.2. Syfte 

Syftet var att undersöka utvecklingen av norra CBD samt om och hur profilfastigheten 

Sveavägen 44 har påverkat detta område.  

 

1.3. Frågeställning 

Den övergripande frågeställningen var om, och i så fall hur, Sveavägen 44 har påverkat 

sitt närområde.  

 

Underliggande frågeställningar för fallstudien var hur områdes-utvecklingen och 

hyresnivån ut för kontors- och butikslokaler såg ut. De underliggande frågeställningar 

kommer samtliga att undersökas med avseende på Sveavägen 44:s eventuella påverkan, 

och i detta fall på vilket sätt.  På detta sätt bidrar förhoppningsvis fallstudien till att 

besvara den övergripande frågeställningen ovan. 

                                                 
1

 Rebranding är en marknadsföringsstrategi att skapa en ny association till produkt, tjänst eller företag genom 
ett namnbyte och på så sätt skapa en ny image eller starkare varumärke för denna. 
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1.4. Avgränsning 

Studien påbörjades i augusti 2014 och presenteradess i mars 2015 genom denna rapport 

samt muntlig presentation av resultatet.  

 

Studien berör endast kommersiella fastigheter inom ett geografiskt begränsat område i 

norra CBD nära Sveavägen 44. Fastigheterna som ingått i fallstudien har samtliga uppfyllt 

kriteriet att vara en kontorsfastighet eller kontorsfastighet med butiker. 

 

Redovisningen av studiens resultat är begränsat av att vissa uppgifter som har använts 

inte är tillåten att delas till en tredje part. Som följd av detta kommer en del av resultatet 

inte att redovisas. Denna studie kommer att redovisas skriftligt i två versioner. Den 

versionen som finns tillgänglig via KTH:s Diva kommer vara censurerad från några kapitel 

som innehåller bolagshemligheter, som inte får delas till tredje part. 

 

1.5. Samarbete 

Detta examensarbete genomfördes i samarbete med CBRE Sweden.  

 

1.6. Disposition 

Denna rapport inleds med ett kapitel om metodval. Där förklaras i detalj hur studien har 

gått till och hur urvalet av respondenter har gått till. Valet av fallstudien Sveavägen 44 

beskrivs också mer djupgående, därefter följer två kapitel av teori. Först följer kapitel 3 

om hyresgästers preferenser på lokalhyresmarknaden, d.v.s. bakomliggande teori till 

företags val av lokalisering och kort om diverse attribut som anses viktiga vid lokalisering. 

I detta kapitel definieras CBD och teorin bakom utbud och efterfrågan beskrivs kort. 

Sedan följer kapitel 4 där Stockholms gränsdragning av CBD beskrivs, liksom kontors- och 

handelsmarknaden, följt av en sammanfattning av pågående, planerade och slutförda 

projekt i centrala Stockholm. I kapitel 5 beskrivs fallstudiens område och historia mer 

djupgående. Kapitel 6 innehåller en presentation av resultat av enkätundersökning och 

intervjuer. I kapitel 7 följer en analys av resultatet och sedan avslutas rapporten med 

slutsats. 
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2. Metod 
 

Studien omfattar teori och fallstudie. Teorin bygger på både skriftliga och muntliga 

källor. Tidningsartiklar, böcker och intervju med konsulter från CBRE ligger till grund för 

teorin. Fallstudien kommer att använda kvalitativa och kvantitativa metoder. Den 

grundliga kvalitativa studien består av intervjuer med fastighetsägare och hyresgäster, 

dessutom kompletterande intervjuer med fastighetskonsulter inom värdering, 

hyresgästrepresentation och analys. Den kvantitativa delen är en mindre 

enkätundersökning utförd i början av studiens gång och sedan i slutet, med 4 månaders 

mellanrum.  

2.1. Definitioner 
Vid analys av hyresnivåer bedöms tecknade hyresnivåer. Begärda hyresnivåer är inte 

pålitliga då en fastighetsägare kan sätta en högre hyra än den slutliga tecknade 

hyresnivån för att försöka pressa upp sin hyresnivå i fastigheten, eller lägre än den 

slutliga tecknade hyresnivån för att ”locka” hyresgäster in till en hyresförhandling. I vissa 

fall kan uthyrare välja att marknadsföra stor vakant yta som i verkligheten egentligen 

inte finns för att locka eventuella hyresgäster för att sedan omdiregera till andra 

befintliga lokaler inom fastighetsägarens bestånd. Detta är dock ovanligt men 

förekommer. 

 

I denna analys kommer, om inte annat anges, hyra syfta på kallhyra. Det vill säga den 

bashyra som en hyresgäst betalar för sin lokal exklusive kostnader för värme, kyla, 

sophämtning, fastighetsskatt, moms, rabatter o.s.v. Hyran anges i kronor per 

kvadratmeter per år för att göra lokaler mer jämförbara då storleken för lokalen bortses. 

I denna rapport används förkortningen kr per kvm och år. 

2.2. Kvalitativa metoder 
Fallstudien kommer till stor del att byggas på kvalitativa metoder. En viktig del i arbetet 

var att undersöka och förstå förutsättningar och faktorer till grund för framtidens 

utveckling för det berörda området. Då det gäller ett geografiskt litet område med spridd 

information mellan ett flertal aktörer så var kvalitativa intervjuer ett sätt att nå ut till och 

sammanställa information dessa aktörer innehar. Ett urval av fastighetsägare och 
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hyresgäster utgör grunden av person- och telefonintervjuer. Utöver dessa genomfördes 

även ett platsbesök på Sveavägen 44, projektet som utgör en central del i detta 

examensarbete.  I samband med platsbesöket, skedde en intervju med Helena Ekman, 

uthyrningschef på Diligentia.  

Sex representanter från fyra fastighetsägare har intervjuats angående sex fastigheter 

som ingår i fallstudien. Av dessa sex personer är tre från förvaltningssidan och tre från 

uthyrningssidan. Då dessa har ett egenintresse i fallstudiens område är de också en bra 

informationskälla för hur området har utvecklats, utvecklas och områdets fortsatta 

utveckling.  

 

Underlag med frågor som användes vid dessa intervjuer finns i bilagor. Utöver dessa 

intervjuer genomfördes också telefonintervjuer med hyresgäster. Med hyresgäster avses 

företag med kontors- eller butikslokal i dessa sex fastigheter. Urvalet av respondenter för 

telefonintervju gjordes med adress-sök. Av dessa företag som kontaktades ställde 8 

företag upp på kort telefonintervju. 6 av företagen som ställde upp hyrde kontorslokal 

och 2 av företagen innehade butikslokal. Vilka hyresgäster som ställt upp på intervju är 

inte av intresse för studien och hålls efter samråd därför anonyma. Frågor för 

telefonintervjun har varit hur hyresgästen trivs i lokal/område, samt anledning till varför 

de valde just den lokalen samt vad de tycker om området och den nya profilfastigheten 

Sveavägen 44.  

 

Ett antal konsulter har också rådfrågats i vissa skeenden. Dessa samt intervjupersonerna 

finns nämnda i källförteckningen. 

2.3. Kvantitativ metod 
En kvantitativ undersökning kallad ”Frågor på stan” har genomförts i form av utfrågning 

av slumpvis valda personer i området. Frågorna som ställdes i denna enkätundersökning 

finns i bilagorna. 

 

Enkätundersökningen syftade till att undersöka allmänhetens attityd mot kvarteret längs 

Sveavägen mellan Kungsgatan och Sveavägen 44, mot profilfastigheten Sveavägen 44 

och allmänhetens användning av kvarteret. Enkäterna delades ut till förbipasserande 
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privatpersoner mellan korsningen Sveavägen-Tunnelgatan och Sveavägen-Apelbergs-

gatan, som frivilligt, utan ersättning, kunde tänka sig ställa upp. 

 

Tillfället för enkätundersökningen valdes till en vardag. Tidpunkten för insamlingen 

valdes till eftermiddag så att det skulle finnas möjlighet att fånga upp både 

privatpersoner som avslutar sin arbetsdag, och privatpersoner som påbörjar sina 

fritidsaktiviteter. Ett annat alternativ hade varit att hålla enkätundersökningen under 

lunchtid. Risken då är att människor känner sig stressade och därför avböjer att ställa 

upp på enkätundersökningen.  

 

Den första enkätundersökningen genomfördes onsdagen den 3:e september mellan 

16.00 och 18.00. Under denna tid samlades 41 besvarade enkäter in, varav en enkät som 

bara var ifylld till hälften och som därför bortses från resultatet av undersökningen.  

 

Den andra enkätundersökningen genomfördes onsdagen den 14:e januari mellan 15.00 

och 17.00. Under denna tid samlades 17 besvarade enkäter in. Då det inte resulterade i 

ett tillräckligt stort antal besvarade enkäter, delades enkäter ut även måndagen den 19:e 

januari mellan 16.00 och 17.00. Denna gång samlades 11 enkäter in. Så totalt vid den 

andra enkätundersökningen samlades 28 besvarade enkäter in. 
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3. Teori om lokalisering 

Vart ett företag väljer att lokalisera sin verksamhet har kanske aldrig varit så viktigt som 

nu. Nya trender inom lokalhyresmarknaden skapar nya flyttströmmar. Inte minst kan 

den stora ”bankflytten” från CBD vara ett tydligt exempel på det. Trenden är att större 

företag, såsom banker, väljer att flytta hela eller delar av sin verksamhet ut från dyra 

lokaler i city till mer kostnadseffektiva lokaler utanför city med lägre hyra. Denna 

rörelse har setts både i London och Paris och nu är det Stockholm som står inför ett 

stort skifte. Denna effektivisering av verksamheten är något som blivit alltmer populärt 

de senaste åren. Men vad är det då som styr företagens val av lokalisering? 

 

3.1. Lokaliseringsteori 
Den kanske mest kända lokaliseringsteorin är Webers klusterteori, eller Least Cost 

Theory från 1909 (Rodrigue et al, 2013), som den också heter. Den lade grunden till den 

moderna lokaliseringsteori som vi har idag. Enligt Weber bygger den optimala 

lokaliseringen på tre kostnadsfaktorer: arbetskraft, transportkostnad och 

agglomeration. Agglomeration grundar sig i att företag i samma branschsektor 

(economies of localization) eller olika branschsektorer (economies of urbanization) 

söker sig till varandra och bildar på så sätt kluster där små företag får uppleva positiva 

effekter av stordriftsproduktion. 

 

Det finns tre lokaliseringsteorier som förklarar stadsuppbyggnad, som alla är mer eller 

mindre applicerbara på Stockholm. En är Burgess koncentriska modell, även kallad 

cirkelmodellen, från 1925. Den beskriver främst industristäders uppbyggnad; med CBD i 

stadens kärna, följt av en ring av gamla industrifastigheter eller äldre bostads-

bebyggelse. Sedan följer enkla låginkomst-bostäder, följt av medelinkomstbostäder för 

att i utkanten av staden finna höginkomst-bostäder. Burgess byggde modellen efter ett 

antal observationer i amerikanska städer, bl.a. Chicago (Rodrigue et al, 2013). 
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Figur 3.1. Den koncentriska modellen 

 

 

Den andra modellen är Hoyts sektormodell från 1939. Den bygger på att staden skapas i 

cirkelsegment från stadskärnan (Rodrigue et al, 2013). Där utformas segment som kan 

ses nedanför. Industrier skapas i närhet till låginkomstbostäder. Bortom 

låginkomstbostäder utformas områden för medelinkomstbostäder medan 

höginkomstbostäder finns bortom dessa, med största möjliga avstånd från 

industrisegmenten. 

 

 
 

Figur 3.2. Sektormodellen 
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Den koncentriska modellen kan skissas i skärsnitt mer förenklat som så här: 

 
Figur 3.3. Skiss koncentriska modellen i skärsnitt.  

 

Både den koncentriska modellen och sektormodellen utgår från att en stad har en 

stadskärna, ett centrum. I praktiken växer en stad vanligtvis fram under en lång tid och 

ofta bildas städer av att mindre orter och byar en gång i tiden växt samman. Det skulle i 

så fall innebära att en stad kan ha flera centra. Ullman och Harris byggde vidare på 

sektormodellen (Grundel, 2006) men tog hänsyn till att en stad utvecklas samt att en 

stad kan ha flera centrum. Det kan finnas ett centrum för kontor, ett annat centrum för 

kultur etc. Modellen för flerkärnstaden brukar visa sig som stjärnor då det är det logiska 

expanderingsmönstret enligt Ullman och Harris. Stockholm skulle som bäst kunna 

beskrivas med flerkärnmodellen, då staden är stjärnformad och har flera subcenter.  

 

Vad kom först: hönan eller ägget? Lokalen eller området? De traditionella 

lokaliseringsteorierna beskriver val av lokaliseringsplats. I dagens samhälle finns det 

även mikrolägen med olika användning och status inom ett och samma område. 

Faktorer som spelar in när val av lokal görs kan delas in i fastighetsekonomiska faktorer 

och företagsekonomiska faktorer (Bill & Rosén, 2010). Det förstnämnda är knutet till 

effekter som ges direkt i anslutning till lokaliseringsplatsen. Det kan vara närhet till 

kommunikation och närhet till andra företag i samma bransch eller andra branscher. 

Dessa bygger på de traditionella lokaliseringsteorierna. Företagsekonomika faktorer är 



 

 19 

mer knutna till effekter som ges indirekt i anslutning till lokaliseringsplatsen.  

Lokaliseringen kan framhäva företaget och förbättra företagets varumärke och image. 

Något som hjälper till att attrahera potentiella medarbetare och kunder. Adressen i sig 

som företaget är lokaliserat på kan fungera som varumärkes-stärkande faktor i en del 

av teorin om 360° branding (Hultquist, 2008).  

 

360° teorin är ett klassiskt exempel på klusterbildning; företag väljer att lokalisera sig i 

ett område nära företag i samma bransch (Bill & Rosén, 2010). Teorin innebär att 

upplevelsen som en person har av ett varumärke är summan av alla interaktioner som 

hen har av företaget. Förutom traditionell marknadsföring spelar arbetsplatsen en vital 

roll och hjälper till att bygga ett dynamiskt varumärke. Arbetsplatsen påverkar alla 

aspekter av ett företags organisation och nätverk och skapar på så vis en unik möjlighet 

för företag att genom lokal eller fastighet påverka sin differentiering på marknaden 

(Hultquist, 2008). I kandidatuppsatsen Hyresgästers preferenser på kontorslokal-

hyresmarknaden nämner Joakim Bill, affärsutvecklare på Rikshem, i en intervju att det 

finns en teori som behandlar detta kallad positioneringsteorin av Kotler. Den går ut på 

att stärka varumärkets nuvarande position i konsumenternas medvetande. Att stärka 

varumärket är då detsamma som att synas på en exklusiv adress.  

 

3.2. Central Business District 
Central Business District förkortas CBD och är ett samlingsnamn för den mest centrala 

kommersiella delen av en stad. Ofta sammanfaller CBD med en stads faktiska 

geografiska center, dvs. stadskärnan. 

 

Ett CBD uppfyller ofta många av dessa karaktärsdrag: 

•  Ett tydligt markanvändningsmönster som kan avgränsas  

•  Ett geografiskt center 

•  Innehåller de viktigaste offentliga byggnaderna 

•  Innefattar det stora shoppingdistriktet 

•  Innehåller den största koncentrationen av antalet fotgängare och trafik i allmänhet 

•  Innehåller samlingspunkten för störst användning av kollektivtrafik 

https://www.kth.se/polopoly_fs/1.341066!/Menu/general/column-content/attachment/107Hyresg%C3%A4sters%20preferenser%20p%C3%A5%20kontorslokalhyresmarknaden%20-%20j%C3%A4mf%C3%B6relse%20mellan%20Stockholms%20CBD%20och%20Kista.pdf
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.341066!/Menu/general/column-content/attachment/107Hyresg%C3%A4sters%20preferenser%20p%C3%A5%20kontorslokalhyresmarknaden%20-%20j%C3%A4mf%C3%B6relse%20mellan%20Stockholms%20CBD%20och%20Kista.pdf
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•  Den största andelen kontor 

•  Den högsta byggnaden i regionen för att maximera markanvändningen 

•  De högsta markvärdena i regionen 

•  Lockar människor utifrån arbeten och möjligheten att spendera pengar inom    

 området 

•  Avancerar till nya områden (assimilering) och/eller förlorar gamla kommersiella  

 funktioner 

(SEPFREF, 2011). 

 

3.3. Cykler i fastighetsbranschen 
 

Fastighetsbranschen är en cyklisk branschsektor som drivs och påverkas till stor del av 

den ekonomiska situationen. Vid val av lokal spelar därför marknadens utbud och 

efterfrågan en stor roll. På marknaden råder jämvikt om utbud och efterfrågan är lika 

stora. I detta optimala läge finns ingen vakans. Vanligtvis balanseras marknaden med 

ett överskott av utbud, vilket innebär att det är en ständig vakans på marknaden.  

 
 

 

Tidpunkten för lokalval kan vara avgörande. I lågkonjunktur med lågt utbud väljer oftast 

hyresgäster att omförhandla sina befintliga hyreskontrakt vid kontraktstidens slut trots 

att de egentligen efterfrågar en annan typ av lokal (Hultquist, 2008). I regel får 

hyresgäster mer att säga till om då marknaden kännetecknas av stort utbud och lägre 

Figur 3.4. Jämvikt av efterfrågan och utbud. 
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efterfrågan, både vid nyteckning och vid omförhandling. I motsatt situation då det råder 

lågt utbud och hög efterfrågan får istället fastighetsägaren mer att säga till om då 

kontrakt och avtalets villkor utformas (Bill & Rosén, 2010). 

 

3.4. Trender 
Många i branschen upplever att just nu är det lokalen i sig som är den avgörande 

faktorn, och prioriteras över läget.  En modern lokal är mer attraktiv än en omodern 

lokal, trots ett sämre läge. Detta kan ses på subcenter runt om Stockholms innerstad 

som de senaste åren har vuxit sig starkare. Nya moderna lokaler med hög effektivitet 

lockar företag bort från den traditionella lokaliseringsprincipen att lokalisera sig i CBD. 

Men faktum kvartstår att många företag vill till största möjliga utsträckning ändå sitta i 

CBD. En stor fördel med att sitta i CBD, som många företag eftersträvar, är att företaget 

uppnår en viss status. CBD är ett attraktivt område med många stora kända företag och 

genom lokaliseringen där får företag ”en del av glansen” enligt Joakim Bill (Reuterswärd 

& Sefastsson, 2012). Han menar att den större kostnaden som oftast följer när man 

väljer en lokal i CBD över en lokal utanför, kan ses av företag som en 

marknadsföringskostnad. Man kan locka kompetent och kunnig personal från företag 

som är lokaliserade i mindre attraktiva områden. 

 

Betalningsvilja är den största summan en konsument är beredd att betala för en 

produkt eller tjänst. Vad gäller kontorslokaler är betalningsviljan i regel högst för en 

kontorslokal högst upp i huset och som lägst längst ned. Dessutom brukar storleken 

också påverka hyresnivån. Mindre lokaler får ofta en högre hyra per kvadratmeter 

medan en större hyresgäst ges en lägre hyra, då de tar på sig en stor yta och ”säkrar” en 

större andel av fastighetsägarens hyresintäkter.  Om man bara ser till efterfrågan med 

avseende på geografiska faktorn så skulle det kunna se ut så här: 
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Figur 3.4. Betalningsvilja för kontor med avseende på geografisk faktor. 

 

Betalningsviljan för butikslokaler med avseende på geografiska faktorn är mer extrem. 

Skillnaden i betalningsvilja för en butikslokal på toppläge i CBD är markant högre än en 

butikslokal i närheten av det bästa området. Från topphyror i CBD:s bästa område så 

faller efterfrågan ganska drastiskt då avståndet från detta område ökar. Det finns också 

populära handelscentra utanför stadskärnan. Butikshyra för en lokal i ett köpcentrum i 

förorten kan ändå uppnå högre hyror än lokaler i områden emellan dessa efterfrågade 

handelsområden.  

 

 
 

Figur 3.5. Betalningsvilja för butik med avseende på geografisk faktor. 
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3.5. Kontrakt 
Mer priskänsliga företag ser kanske mer på lokalhyresnivå än mindre priskänsliga 

företag, som istället vill satsa extra på lokalen för att få en attraktiv arbetsplats för de 

anställda och på så sätt kunna vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och lyckas 

rekrytera de bästa anställda i branschen. 

 

Hyresrabatt är förekommande på hyresmarknaden men styrs av marknadens utbud 

samt hur efterfrågan ser ut. Förekomst av rabatt kan därför skilja från område till 

område. Hyresrabatt innebär att ett avtal på en hyreslokal tecknas med en rabatt, så 

genomsnittshyra hamnar på en nivå lägre än bashyran som avses för lokalen. Rabatter 

är ett medel att kringgå att sänka hyresnivån. En sådan rabatt kan exempelvis vara att 

de tre första månaderna av kontraktet blir hyresfria för hyresgästen. Mindre 

fastighetsägare, som i regel är priskänsliga,  är exempelvis mer benägna att sänka 

hyresnivån för att få sina vakanta lokaler uthyrda. Rabatt kan också ges i form av 

hyresgästanpassning av lokal. Idag är många lokaler flexibla och kan med små medel 

göras om för att bli optimal för hyresgästens verksamhet. Ibland är lokalanpassning 

förutsatt och ibland är det något som går att förhandla om. Lokalanpassning kan vara 

ett sätt att ge ”rabatt” utan att det syns på kontrakt och liknande. 

 

Dessutom finns det en kontraktsform som kallas för trappad hyra. Det innebär att hyran 

trappas upp med tiden. Trappad hyra innebär en årlig hyresökning, som justerar 

hyresnivån uppåt varje år. Exempelvis kan en trappad hyra följa inflationen. För 

bostäder finns trappregeln för att skydda hyresgäster från väsentlig hyreshöjning (mer 

än 10%). Den innebär att hyreshöjning får bara ske en gång om året (Hyresnämnden). 

 

En annan skillnad är kontraktslängden. Ett längre avtal får ofta en lägre hyra medan ett 

kortare avtal får en högre hyra. Däremot så kan korttidsavtal, vid tillfällig vakans eller 

innan renovering etc., ges med låg hyra. Vanligt förekommande för kontorslokaler är att 

ett kontrakt skrivs på 36 eller 60 månader men det varierar beroende på hyresgäst och 

fastighetsägare. För större hyresgäster är tio-årsavtal inte helt ovanligt.  
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4. Stockholms lokalhyresmarknad 
 

Stockholm är Sveriges huvudstad och tillhör Stockholms län. Sverige har en transparent 

fastighetsmarknad med centrum i Stockholm, som också utgör Sveriges ekonomiska, 

politiska och kulturella centrum. Stockholm benämns ibland som ”Skandinaviens 

huvudstad” eftersom det är den största huvudstaden i Skandinavien sett till befolkning. 

Som stad hör Stockholm till en av de snabbaste växande städerna i Västeuropa. Den 

senaste prognosen utförd visar för åren 2012-2030 att Stockholmsregionen förutspåtts 

på första plats med en befolkning på 2,6 miljoner invånare i slutet av 2030 och 

Stockholms stad på tredje plats med en befolkning på strax över en miljon invånare 

(Stockholms handelskammare, 2013). Den positiva befolkningstillväxten bidrar till en 

stark arbetsmarknad som i sin tur leder till en stark fastighetsmarknad (Hultquist, 2008).  

 

 

 
Tabell 4.1. Prognos för Storstadregioner (Stockholms handelskammare, 2013) 

 

 

 
Tabell 4.2. Prognos för städer (Stockholms handelskammare, 2013) 

 



 

 25 

Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen är rekordstor. Var fjärde svensk kommer att 

vara ”Stockholmare” år 2034 enligt en ny prognos som Stockholms handelskammare 

gick ut med 2014. Mellan 2014 och 2045 förväntas Stockholmsregionen öka med 32% 

eller 700 000 personer enligt uppgifterna som Peter Stein, från Stein brothers, har tagit 

fram på uppdrag av Stockholms Handelskammare. Det skulle innebära en historisk 

ökning. (Stockholms handelskammare, 2014) 

 

I Stockholms handelskammares rapport Stockholm attraherar arbetskraften: 

Västeuropas snabbast växande storstadsregion till 2030 prognosticeras Stockholm vara 

den snabbaste växande storstadsregionen år 2030. Man beräknar att Stockholm 

kommer att växa dubbelt så snabbt jämfört med Köpenhamn och Zürich. Jämfört med 

Paris skulle Stockholm då alltså växa nästan sex gånger snabbare. Huvudstadsregionen 

stod 2012 för 53% av Sveriges totala befolkningstillväxt, med en årlig tillväx på ca 2% 

per år. Stockholms stad stod för 9.1% av Sveriges befolkning 2012 medan samma år 

bodde 22.1% av Sveriges befolkning i Stockholmsregionen. Stockholms 

handelskammare menar att Stockholmsregionen har ett ”demografiskt försprång”; 

jämfört med andra städer beräknas Stockholm, London, Oslo och Bryssel, ha mer än 

dubbelt så hög ökningstakt för yrkesaktiva åldrar. (Stockholms handelskammare, 2013) 

 

Vidare i rapporten skriver Fredrik Johansson (chef Analys & Policy, Stockholms 

Handelskammare) att om man vänder blicken mot 2030 är Stockholmregionen den 

snabbast växande. De senaste åren har befolkningsökningen kraftigt överstigit 

befolkningsprognoserna vilket tyder på att Stockholm är en attraktiv stad där många vill 

bo och jobba. En attraktiv stad växer och det är så Stockholm och huvudstadsregionen 

behöver utvecklas. 

 

4.1. Stockholm CBD 
Stockholm CBD kan beskrivas som området kring Sergels torg. Gränsen för vilka områden 

som ingår i Stockholm CBD har varit och är fortfarande omdebatterad.  
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The Swedish Property Research Forum (SEPREF), som är en del av ASPECT, har arbetat 

fram en geografisk gränsdragning för Stockholm CBD, se bilden nedanför. Denna 

gränsdragning ska underlätta för aktörer i fastighetsbranschen att enas om vilka 

områden som ingår i CBD. Flera stora aktörer på fastighetsmarknaden såsom CBRE, DTZ, 

JLL och IPD har anammat SEPREF:s definition av CBD. (Fastighetsvärlden, 2012: Så ser de 

nya CBD-kartorna ut) 

 

 
Figur 4.1. Karta över Stockholm CBD framtagen av SEPFREF (Fastighetsvärlden, 2012: Så 
ser de nya CBD-kartorna ut). 
 

Gränsdragningen omfattar de norra delarna av Centralenområdet, innan Flat Iron 

Building, Skanskas projektfastighet på Torsgatan 1, var färdigställd och innan 

renoveringen av Diligentias fastighet Sveavägen 44 påbörjades. Detta eftersom projekten 

redan var kända och SEPREF:s gränsdragning syftade till att kunna användas de 

kommande åren. 
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4.2. Kontorsmarknaden 
Kontorshyresmarknaden i Stockholm CBD har haft en positiv utveckling under 2014. Låga 

vakanser gäller i så gott som hela CBD. Efterfrågan är hög samtidigt som utbudet är lågt 

har lett till en stabil vakansgrad om 5%. Framförallt efterfrågas större kontorslokaler och 

butikslokaler på primelägen.  

 

Idag efterfrågas moderna kontorslokaler som är effektiva. Yteffektiviteten är särskilt 

viktig för lokaler i Stockholm CBD då det är där kvadratmeterkostnaden för hyreslokaler 

oftast är som störst. Det efterfrågas moderna kontorslokaler med bra teknik som är 

flexibla och effektiva. Redan för några år sedan kunde man börja se resultatet av detta. 

Det skedde en liten rörelse från Stureplanskvarteren mot de moderniserade 

fastigheterna vid Regeringsgatan/Norrlandsgatan, även om Stureplan fortfarande är ett 

starkt statusområde för vissa branscher. Detsamma gäller det nybyggda 

Centralenområdet som nu är ett ledande område inom CBD. 

 

Rörelsen från Sturekvarteren till andra områden i CBD med moderniserade fastigheten 

kan komma att motverkas  med det kommande projektet Sturekvarteren där ADIA äger 

merparten av fastigheterna som kommer ingå i projektet. Dock så kan fokus ligga på att 

skapa mer bostäder i kvarteret, men inga konkreta planer finns i dagsläget på hur 

utformningen kommer att se ut eller när detta projekt kan väntas vara färdigställt 

(Fastighetsvärlden, 2014). 

 

Det råder brist på större moderna kontorslokaler i CBD vilket bidragit till att många 

större företag har omlokaliserat sig i Centralenområdet. Därav har CBD rört sig från det 

”gamla” CBD vid Stureplan mot den ”nya” CBD. Bristen på stora lokaler gör dock att 

många företag väljer att sitta kvar i sina befintliga lokaler. Större företag som vill 

expandera eller söka sig till ny lokal möter stora svårigheter, vilket leder till att de ibland 

blir tvungna att söka sig utanför CBD för att hitta en passande lokal eller omförhandla 

och sitta kvar. Det blir allt vanligare för större företag att flytta ut delar av sin verksamhet 

från CBD till områden med lägre hyror. Exempelvis har många banker valt att flytta från 

CBD. 
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Lokalhyresmarknaden för kontor i CBD drabbas inte lika hårt vid lågkonjunktur som 

andra områden i Stockholm (Fastighetsvärlden 2012, CBRE: Mycket låga vakanser). 

Kontorstocken i CBD uppgår till 1,8 miljoner kvadratmeter och medelhyran uppgår Q3 

2014 till 4500 kr per kvm och år. Vakansgraden är stabil på 5 % och CBRE tror 

vakansgraden kommer ligga kvar på 5% under det kommande halvåret. Efterfrågan på 

lokaler i CBD är stor, både på nybyggda och befintliga lokaler. Den starka efterfrågan 

bidrar till en låg vakansgrad på flera submarknader. Den tydligaste preferensen bland 

företag är en modern byggnad med närhet till bra kommunikationer i attraktiva lägen. 

För slutet av 2014 väntas en gradvis ökning av hyresnivån i CBD, till följd av den låga 

vakansen och återhämtningen av den svenska ekonomin. (Sweden Property MarketView 

Q3 2014) 

 

Fram till 2016 förväntas strax under en halv miljon nyproducerad eller nyrenoverad 

kontorsyta tillkomma Stockholms kontorsmarknad, varav 100 000 kvadratmeter inom 

CBD. De tre största projekten i CBD just nu är Pembrokes Mästerhuset, Vasakronans 

Klara C och projektet Trollhättan. Mästerhuset är en rivning och återskapelse av ca 

30 000 kvadratmeter kontorslokaler som färdigställs 2015. Av dessa 30 000 kvm kontor 

är 85 % av ytan förtecknad. Klara C, beläget nära Centralstationen, kommer tillföra 

31 000 kvadratmeter nyrenoverad kontorsyta. Både Mästerhuset och Klara C är projekt 

med planerad takterass/takpark, vilket talar för trenden att öka fastigheters yta vertikalt 

och öka det sociala utrymmet i city. Trollhättan är nyproducerade och nyrenoverade ytor 

om 60 000 kvadratmeder som väntas tillkomma kontorsmarknaden 2016-2018. (Sweden 

Property MarketView Q3 2014)  

 

Kommande vakanser när Nordea lämnar ca 10 000 kvm i ”Kv Putten” och 25 000 kvm i 

Citykronan, i ”Kv Grävlingen”. Lokalerna i Citykronan blir inflyttningsklara hösten 2015. I 

”Kv Hästen” har Pembroke rivit för att bygga upp nya byggnader. Större delen förväntas 

tas upp av Nordea vid färdigställandet år 2015. I ”Kv Uggleborg” uppkom en större 

vakans när Försäkringskassan flyttade från CBD till sina nya lokaler i Telefonplan. De 

lämnade en vakans på 34 000 kvm i CBD. Fastighetsägaren Vasakronan valde att göra 

fastigheten till projektfastighet. Ytorna blir återigen tillgängliga på kontorsmarknaden 

årsskiftet hösten 2016 när projektet Klara C väntas vara färdigställt. SEB koncentrerar sin 
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verksamhet till Arenastaden och lämnar då sina lokaler i Hästen 12. (Sweden Property 

MarketView Q3 2014)  

 

4.3. Handelsmarknaden 
På handelsmarknaden efterfrågas butikslokaler på primelägen. I Stockholm city finns två 

starkare områden som betraktas som mest attraktiva. Dels finns Biblioteksstan med ett 

utbud av lite dyrare affärer och märkesbutiker och dels finns Drottninggatan med sina 

budgetbutiker. Drottninggatan har det största folksflödet i Stockholm med över 80 000 

besökare dagligen utanför Åhléns city. Regeringsgatan och  Hamngatan i östra CBD har 

en genomströmning av cirka 50 000 människor varje dag (Lokalguiden, 2014). 

Biblioteksgatan  är den adress där butikslokaler är som dyrast. Gatan sträcker sig från 

Smålandsgatan vid Norrmalms-torg till Humlegårdsgatan i norr och kläds största delen av 

året av en röd matta som leder gatan fram längs eleganta butiker. Biblioteksstan toppar 

listan över uppnådda hyresnivåer. 

 

Drottninggatan står för ”mindre exklusiva” kedjesbutiker så finns attraktiva områden och 

höga hyresnivåer på områden längs Drottninggatan. I området finns både PUB-varuhuset 

och Åhléns. Efterfrågan på butikslokaler är stabil vilket kan ses på den hyresnivå som har 

varit under 2014. Efterfrågan på lokaler med primeläge är som högst. Företag är beredda 

att betala väldigt bra för en modern och flexibel lokal med primeläge. Det skulle kunna 

beskrivas som att alla vill ha det bästa läget, och med en stor efterfrågan trimmas hyran 

upp men sedan faller efterfrågan drastiskt och då också hyrorna. Primehyran för 

butikslokaler i CBD är stabil på 14 000 kr per kvm och år (Sweden Property MarketView 

Q3 2014). Efterfrågan på butikslokaler i Biblioteksstan är fortsatt höga och det har 

noterats hyror över 17 000 kr per kvm och år på Biblioteksgatan och slutet av Birger 

Jarlsgatan.  

 
Om- och tillbyggnaden av Sperlings Backe 30, i korsningen Humlegårdsgatan/Sturegatan, 

har förlängt handelsståket från Stureplan och norrut mot kvarteren mellan Humlegården 

och Östermalmstorg. Området har genomgått en stor upprustning i och med fasad-

renoveringen och det nya utbudet av affärer och restauranger. 
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Handeln som helhet är fortsatt mycket stark. Under Q3 2014 uppvisade partihandeln den 

snabbaste tillväxten på åtta år. Livsmedelshandeln fortsätter att öka kraftigt. 

Sällanköpsvaruhandeln, bestående av detaljvaruhandeln exklusive livsmedel och 

motorfordon, ökar också. Även om konjunkturen som helhet fortsätter att stärkas varnar 

Stockholms handelskammare för att läget fortfarande är ostabilt. (Stockholms 

barometern Q3 2014) 

Figur 4.2. Konjunkturindikator (Stockholmsbarometern Q3 2014) 

 

Handeln ökar i Q3, snabbare än tidigare. Försäljningsvolymen ökar kraftigt och 

sysselsättningen ökar. Konfidensindikatorn ligger markant högre än det historiska 

genomsnittet på 14. 
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        Figur 4.3. Konjunkturindikator (Stockholmsbarometern Q3 2014) 

 

Inköp av varor ökar kraftigt och väntas öka ännu snabbare under Q4. En observation på 

marknaden är att varulagren fortsätter öka. Försäljningspriserna har sjunkit något och 

väntas fortsätta sjunka något under Q4. Sammanfattningsvis är framtidsutsikterna ljusa 

för handel. (Stockholmsbarometern Q3 2014) 

 

 
Figur 4.4. Konjunkturindikator (Stockholmsbarometern Q3 2014) 
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4.4. Utveckling 

Stockholm CBD är levande, och förändras ständigt. Därav komplikationer att använda en 

fast geografisk gränsdragning för området. Om CBD betraktas som en flerkärnemodell 

finns flera centrum inom CBD. De två starkaste polerna är Centralenområdet och Gyllene 

triangeln.  

 

Intresset för cityt blir mindre i takt med att Stockholm växer för de större företagen. I en 

artikel berättar Petter Klingofström, uthyrningschef Savills, i en intervju att en för-

skjutning av CBD västerut mot centralstationen har varit tydlig och områden som 

Stureplan och Norrmalmstorg inte alls är lika heta. I samma artikel skriver David 

Grossman att Jan Edgren, Head of Property Development på SEB, uppger i en intervju att 

”när stockholm växer så växer även CBD och vi anser att Värtaområdet är en del av det”. 

(Grossman, 2012). Detta exemplifierar problematiken med hur det geografiska området 

CBD betraktas olika av olika aktörer. 

 

Den nuvarande trenden för företag som letar efter större lokaler talar för att 

attraktiviteten för fastigheter i utkanten av CBD och utanför CBD har potential att öka 

om lokalerna kan uppnå kriterier som flexibla och effektiva moderna kontorslokaler. Dvs. 

totalrenoveringar av fastigheter i utkanten av CBD eller inom tull idag kan vara mycket 

lönsamt då den geografiska frågan till följd av litet utbud och stor efterfrågan inte blir en 

första prioritet av företag. Som med Diligentias fastighet Sveavägen 44, har man mer 

eller mindre lyckats komma upp i klart jämförbara hyror till primelägen, trots ett ganska 

ocentralt läge i CBD. 

 

CBD förväntas fortsätta vara mycket attraktiv som geografisk lokalisering för företag men 

priskänsliga företag och administrativa delar av större företag väntas fortsätta lämna för 

lokaler utanför CBD, en trend som vi redan sett i Europa. Istället för geografiskt läge blir 

teknik och lokalens byggnad viktigare. En anledning till detta kan just vara större företags 

preferens att ha en stor egen entré för att stärka sitt varumärke och status. Större 

imponerande huvudentréer är något som större företag efterfrågar i stor utsträckning. 

 



 

 33 

Stockholms handelskammare spår en tillväxt den kommande tiden. I november mättes 

den största sysselsättningsökningen på tre år och näringslivet fortsätter att växa. År 2014 

började sysselsättningen i Stockholm öka, efter två år av konstant minskning. Nu ökar 

sysselsättningen i nästan alla branscher. Handel och tillverkning är den bransch som ökar 

mest. Byggindustrin har haft två år av negativ tillväxt men nu har även denna bransch 

börjat expandera och nyanställa. Näringslivet i Stockholm har en snabbare tillväxt än 

övriga landet. (Stockholmsbarometern Q3 2014) 

 

4.5. Slutförda projekt 
I artikeln ”Stockholms city blir större” skriven av Eddie Ekberg diskuteras framtiden och 

utvecklingen av centralenområdet år 2007. Då ingick inte de västraste delarna av 

Centralenområdet eller Blasieholmen i det allmänt erkända CBD, som då till skillnad från 

nu inte hade en officiell erkänd gränsdragning. I artikeln menas att det var tack vare den 

statliga ombyggnationen av Klarabergshuset och Kungsbrohuset som gränsen flyttades. 

 

I artikeln tas det upp att Humlegårdens genomförde stora satsning på tre av sina 

fastigheter på Blasieholmen. Per-Arne Rudbert, VD på Humlegården, berättade om 

företagets arbete om att förändra citybegreppet till att omfatta nya områden. I artikeln 

skrivs att Humlegården ”flyttat gränsen för CBD söderut”. I SEPREFs begrepp innefattar 

CBD Blasieholmen. En intressant frågeställning är om de projekt som Humlegården 

slutförde i Blasieholmen var de som i slutändan höjde området till att bli jämförbart och 

del av CBD. 

 

Ett lyckat projekt i ett område kan ha många positiva externa effekter som påverkar det 

närliggande området. Ett sämre utfört projekt kan likväl ha negativa externa effekter på 

ett område. I USA har det gjorts studier på investeringar i ghetto-områden. Exempelvis 

Gerald Suttlers klassisk Social Order of the Slum från 1968 och uppföljaren Perceptions 

and Borders of the Changing Neighbourhood: A case study in Philadelphia från 2007 av 

Jackelyn Whang. Även om studierna riktar in sig på sociala normer och den sistnämda på 

uppfattning av gränsdragningar och områdesgränser så undersöks även vad som behövs 

för att slum ska förädlas. Att bara ett hus renoveras får ingen påverkan men om flera 
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renoveras skapas incitament för andra husägare att följa på och också renovera. Alltså 

kan områden med hjälp av organisering gemensamt gå ihop och rusta upp området för 

då är det mer genomförbart och effekterna blir fler än om en enstaka granne försöker att 

rusta upp området genom att måla sitt hus. I Stockholm finns t.ex. en grannsamverkan 

mellan fastighetsägare längs Drottninggatan för att gemensamt rusta upp området. En 

sådan samverkan ger inte nödvändigtvis större investeringskostnad för de inblandande 

men utgången är vid lyckat projekt kan bli mycket positivt för området liksom plånboken 

för fastighetsägarna.  

 

En tidigare kandidatuppsats tar upp projektet Arenastaden som ett ytterstadsområde till 

Stockholm, och hur bygget av arenan har påverkat dess område. En intressant punkt från 

denna studie är att 3 av 4 värderare upplevde att den viktigaste påverkan från projektet 

var att området i sig gått från ”sunkigt” till en trevligare miljö och bättre tillgänlighet. En 

annan intressant punkt som togs upp var positiva effekter av mediauppmärksamhet för 

projektet. Mediauppmärksamheten har hjälpt till att skapa kännedomen för 

ytterområdet och därmed stärkt varumärkesbilden. (Stensö de Marie, 2013).  

 

4.6. Trender med pågående projekt 
I detta kapitel ges en kort genomgång över projekt som genomförs eller planeras på sikt 

inom Stockholm. I kartan nedanför har Stockholms Stad samlat projekt. På bilden syns 

tre stycken stora blåa markörer som markerar ”Stora projekt”, dessa är Nya Slussen, 

Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden. Som man kan se på kartan pågår också ett flertal 

andra projekt runtom i Stockholm city.  
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Figur 4.5. Översikt planerade eller pågående projekt i Stockholm 

 

De tre största projekten vad gäller kommersiella fastigheter i CBD just nu är Pembrokes 

Mästerhuset, Vasakronans Klara C och projektet Trollhättan. Samtliga projekt planeras 

ha takterass/takpark, vilket talar för trenden att öka fastigheters yta vertikalt och öka det 

sociala utrymmet i city. 

 

Att miljöklassa sin fastigheter ses idag som en självklarhet för fastighetsägare. Men det 

finns flera olika miljöklassningssystem att få cetrificeringen ifrån. Diligentia blev i och 

med projektet Sveavägen 44 först i Sverige med att uppnå nivån Excellent med 

miljösystemet BREEAM (Sveavägen 44, Nyheter). För vissa företag är miljöklassificering 

väldigt viktigt, andra företag är mer likgiltiga. Oavsett initial inställning så brukar 

miljöklassificering inte spela någon större roll i slutändan. Det är hyresgästens behov och 

krav på lokalen som avgör vilken lokal hyresgästen tillslut väljer. 

 

http://bygg.stockholm.se/-/Karta/?lager=200414


 

 36 

Något som man märker av just nu på kontorshyresmarknaden är efterfrågan på 

cykelparkering och omklädningsrum, gärna med anslutning till duschar.  Ett bra exempel 

på denna trend är just Sveavägen 44.  Vid intervju med Helena Ekman, uthyrningschef 

Diligentia, berättade hon att det planerades både bil- och cykelparkeringsplatser men 

idag finns fortfarande bilplatser kvar att hyra medan cykelparkeringen används mycket 

flitigt. Det ser Diligentia väldigt positivt på. De visste redan innan att cykelparkeringen 

skulle bli populär, och det var därför det byggdes ett omklädningsrum i anslutning till 

cykelparkeringen, något som uppskattas av hyresgästerna. 
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5. Fallstudiens område  
 

Fallstudiens område kan beskrivas som utkanten av norra CBD. Området har begränsats 

till fastigheterna längs Sveavägen, norr om Kungsgatan som faller inom SEPREF:s 

definition CBD. En avvikelse från detta har markerats med röd punkt på kartan nedan. 

Denna fastighet ligger emot Diligentias fastighet Träsket 17, vars populärnamn är 

Sveavägen 44, och har tagits med i studien trots att den ligger utanför gränsdragningen 

för CBD. Sveavägen 44 är den stora utbukten norr längs Sveavägen, strax till höger om 

den röda punkten. 

 

 
Figur 5.1. Karta över norra CBD (Fastighetsvärlden, 2012: Så ser de nya CBD-kartorna ut)  

 

Området norr om Kungsgatan består av kontorsfastigheter, sekundär handel och 

bostadshus. En generell uppfattning som delas av många i branschen är att området har 

en mycket varierande lokalhyresmarknad. Inte bara stor variation i hyresnivåer utan även 

stor skillnad på attraktivitet. Många fastigheter i området har oattraktiva rumsindelade 

kontorslokaler vilket i kombination med ”bakgata”-status har gett området en lite 

dämpad utveckling.  

 

En butikslokal på en ”bakgata” vid en korsning från Sveavägen har markant lägre 

attraktivitet och hyra än en butiklokal med skyltläge mot Sveavägen. Det är också mycket 
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stor skillnad mellan lokal och lokal. Till följd av den stora variationen i området infattar 

fallstudien endast fastigheterna längs Sveavägen. 

 

Fastigheterna längs Sveavägen upptar områdets primeläge. Sveavägen står för 

primeläget i och med att det är en av Stockholms största gator i city. Fastigheterna längs 

den trafikerade vägen får inte bara skyltläge utan en adress på välkänd cityadress. Det är 

i dessa fastigheter som de högsta hyresnivåerna i området finns. Hyresrekord har 

uppnåtts i området i och med att den nybyggda Sveavägen 44 har tecknat ett hyresavtal 

för kontor med kallhyra på 5000 kr per kvm och år (Ekman, Helena). Hyrorna sjunker i 

regel ganska kraftigt för både kontor och butik för varje kvarter längre bort på Sveavägen 

en lokal ligger.  

 

5.1. Utveckling 
Sveavägen var en gång i tiden en fashionabel paradgata i Stockholm. Med tiden har 

gatan blivit alltmer trafikerad och området har förlorat status. Stråket Sveavägen mellan 

Kungsgatan och Odengatan har varierande standard. Alltifrån vanliga cafékedjor till 

nischbutiker. Det finns också gott om billiga ”öl-hak”. Ett flertal asiatiska restauranger 

finns lokaliserade längs Sveavägen, vilket bidragit till att området ibland kallas för 

Stockholms China Town. 

 
Figur 5.2.  Vykort över Sveavägen och Thule-huset (Famgus) 
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Ett flertal fastigheter längs Sveavägen är nyligen totalrenoverade vilket tyder på att 

området i sig har en standard som är mätbar med de lokaler som finns i centrala CBD. 

Den största förändringen i området den senaste tiden är fastigheten Sveavägen 44, som 

står för ett stort tillskott av totalrenoverad kontorsyta i CBD. Hyresnivåerna är i nivå med 

den generella hyresnivån i CBD vad gäller kontor. För butiker är det desto större skillnad 

mellan centrala CBD och fallstudiens område. Det finns också bransch-preferenser som 

gör att olika områden är lika attraktiva men attraherar olika branscher (Bill & Rosén, 

2010). Förutom områdets rykte som China Town, har området har ingen uppenbar nisch 

av branscher.  

 

5.2. Sveavägen 44 
Totalrenoveringen Sveavägen 44 håller på att färdigställas och hyresgäster flyttar in 

allteftersom. Redan nu har många hyresgäster flyttat in i sina nya lokaler och öppnat upp 

för sin verksamhet. Den fastigheten är k-märkt har man i projektet behållit byggnadens 

stomme men rivit ner innervägar och innerfasader, och byggt nytt inifrån. Exempelvis så 

har den tidigare innergården bebyggts och kommer att inrymma en ljusgård med 

glasväggar, högt i tak och takfönster. Denna plats är ämnad för en välkomnande 

reception förklarade Helena Ekman när hon gav en rundvandring i det snart färdigställda 

kontorshuset. 

 

Den gamla fastigheten kallad Thule-huset var det mest rationella kontorshuset i 

Stockholm då det stod färdigt 1942. Husets utformning med flyttbara mellanväggar och 

glasväggar, flexibla kontorsavdelningar, gjorde byggnaden unik. (Diligentia, Om 

Sveavägen 44). Senare blev fastigheten mer känd som Skandias huvudkontor. När 

Skandia valde att flytta sitt huvudkontor år 2010 tomställdes fastigheten. Diligentia lade 

ut fastigheten till försäljning men drog senare tillbaka objektet då de inte fick tillräckligt 

bra bud. Det var då som idén om Sveavägen 44 började utformas (Ekman, Helena). 
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Figur 5.3. Fastigheten som Skandias huvudkontor (Svenska Dagbladet, 2011) 

 

Det nya projektet var en stor miljösatsning för Diligentia. Inte bara jämfört med den 

tidigare byggnaden utan även i jämförelse med andra fastigheter i Diligentias portfölj. 

Diligentia har satsat på nya toppmoderna energilösningar. På hemsidan uppges att 

Sveavägen 44 kommer att bli en av Europas mest energieffektiva kontorsfastigheter 

(Sveavägen, Hållbarhet). Jämfört med den tidigare byggnaden så kommer 

energianvändningen att minskas med 70 %, till ca 35 kWh/m2 (Sveavägen 44, Om 

Sveavägen 44). 

 

Diligentia har utformat Sveavägen 44 med flexibla planlösningar, vilket ger hyresgäster 

möjligheten att lätt kunna forma om sin lokal efter behov. Detta är mycket attraktivt på 

kontorshyresmarknaden för hyresgäster. För fastighetsägare blir det lättare att hitta 

hyresgäster eftersom lokalerna kan anpassas mycket lättare och snabbare efter 

hyresgästers önskemål och storleksbehov. Fastigheten inrymmer kontorslokaler från  

195 kvm upp till 10 000 kvm (Ekman, Helena). 

 

Med andra ord är Sveavägen 44 en modern kontorsfastighet som uppfyller många 

kriterier som en exklusiv kontorsfastighet bör uppnå. Tekniken i Sveavägen 44 ska tåla en 

yteffektivitet om under 10 kvm per arbetsplats. Hur går det då för en sådan 
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kontorsfastighet att vara lokaliserad i utkanten av CBD? Hittills har det inte varit några 

problem enligt Helena Ekman. Lokalerna har tecknats upp allteftersom och fastigheten är 

fullt uthyrd på kontorssidan. Under projektets gång har det blivit vissa förseningar p.g.a. 

en vattenskada på plan 7. Nobiskoncernen öppnade i våras hotellet miss Clara och Urban 

Deli har öppnat upp en del av sin lokal i entréplanet. 

 

I den norra delen av fastigheten blir det hotellverksamhet. Denna del har en gång i tiden 

fungerat som flickskola. I nordöstra delen blir det bostäder. Bostadshuset kommer bestå 

av 52 bostadsrätter klara för inflytt i december 2015. Säljstart kommer bli redan i 

februari och förmedlas av Eklund Stockholm New York. Intressenter uppmanas anmäla 

sitt intresse för det är redan kö på bostadsrätterna. Vi väntar oss mellan 100 000 kr per 

kvm och 150 000 kr per kvm berättade Helena Ekman men påpekade att de har lämnat 

över uppdraget. 

 

Den unika takparken som Sveavägen 44 innehar har varit en medveten satsning av 

Diligentia då det ger underlag för högre hyror. Diligentia var dessutom först ut med 

idétänket kring just takpark (Ekman, Helena). Takparken med ekologisk mångfald 

kommer präglas av svenska naturtyper i form av rikblommande torräng, krattskog och 

klapperstensfält. Parken kommer vara utformad efter olika rum och öppningar och 

upplevelsen kommer att kompletteras med utsikten (Sveavägen 44, Hållbarhet). 

 

De mål Diligentia har satt för projektet kan sammanfattas i tre punkter. Den första är att 

Sveavägen 44 ska bli en profilfastighet som alla känner till. Den andra punkten är att 

takterassen ska bli en del av Stockholms skyline. Det finns planer på att sommartid 

kanske bedriva caféverksamhet i takparken. Om detta blir fallet kan Stockholmare se 

fram emot ett nytt fräscht socialt utrymme i city, vilket skulle stärka Sveavägen 44 som 

knytpunkt i staden. Den sista punkten är att Diligentia eftersträvar att Sveavägen 44 ska 

bli en av Europas mest energieffektiva kontorsfastigheter.  
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6. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultaten av enkätundersökningen och intervjuerna. 

 

6.1. Enkätundersökning 
Enkätundersökningen genomfördes första gången i september, och andra gången i 

januari. Därför delas resultaten in i två kapitel. Vid tillfället i september 2014 samlades 

40 besvarade enkäter in. Vid tillfället i januari 2015 samlades 28 besvarade enkäter in. De 

genomfördes på vardagseftermiddagar för att fånga upp en blandad svarsgrupp. 

 

6.1.1. Enkät september 2014 
Majoriteten av de tillfrågade jobbade i kvarteret. Generellt var de tillfrågade personerna 

splittrade i sin uppfattning om kvarteret. Drygt hälften verkade negativt inställda medan 

den andra hälften verkade positivt inställda. Den positiva halvan dominerades av 

personer som ofta eller mycket ofta befinner sig där. Bland dessa verkade de flesta 

medvetna om ombyggnationen som har pågått, som gör det ”rörigt just nu men annars 

bra” som en person uppgav som svar. Många svar indikerar att folk lägger fokus på 

områdets möjligheter. Exempelvis uppgav en person att ”det finns potential för butiker 

och caféer att växa” och det finns fler liknande svar från andra. 

 

Bland svaranden som verkade negativt inställda till kvarteret, var det en jämn fördelning 

mellan personer som är där sällan, ofta och mycket ofta. Dessa svar var mer riktade på 

känslan av kvarteret. Flera menade att det inte fanns tillräcklig ”mys-faktor” i området 

för att kunna ta en fika. En annan skrev att det finns bra caféer som inte slår igenom för 

att det inte är ett trevligt område. Andra svar som indikerade en negativ inställning till 

kvarteret var svar såsom ”Stockholms tristaste gata” och ”inte min personliga favorit”. 

En av de boende i området beskrev kvarteret som lite ”små sunkigt” men att det finns 

outnyttjad potential i området. Hen ser gärna att det blir färre kontor men fler bostäder 

och att området stärker sin image som Stockholms China Town. 
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Bland folk som är i kvarteret ”mycket ofta”, kände alla utom två till Sveavägen 44. 

Samtliga verkade positivt inställda till fastigheten men hade splittrade åsikter om 

kvarteret i sig. Jobb var den vanligaste anledningen till att folk befinner sig i 

kvarteret ”mycket ofta”. 

 

Bland personerna som ”sällan” befinner sig i kvarteret kände de flesta inte till  

Sveavägen 44. Endast 4 av 13 svarande som ”sällan” befinner sig i kvarteret uppgav att 

de känner till fastigheten. Trots att dessa anser sig känna till fastigheten, skriver hälften 

att de inte vet så mycket om fastigheten eller har en åsikt om den. ”Har sett den men 

inte tänkt så mycket på den”, ”känner inte tillräckligt för att ha en åsikt”, ”… mer 

marknadsföring krävs” och ”Tänkte att det kan va ett lyft” var svaren som lämnades in. 

 

6.1.2. Enkät januari 2015 
De tillfrågade personerna var generellt positivt inställda till kvarteret. En tredjedel var 

negativt eller neutral inställda till kvarteret.  Av de tillfrågade som verkade positivt 

inställda befinner sig nästan alla i kvarteret ofta eller mycket ofta. De kommentarer som 

skrivits ner under frågan vad tycker du om kvarteret, verkade hälften fokusera på 

förändringen som har hänt. Kommentarer som att det ”har blivit bättre” och 

det ”kommer bli bättre” var vanliga. Andra hälften fokuserade på läget; ”centralt”, ”lätt 

att ta sig” och ”nära till allt”. Bland de som verkade negativt inställda finns ingen 

koppling till hur ofta de befinner sig i kvarteret. Så det var en majoritet av de som 

befinner sig i kvarteret ofta eller mycket ofta som var positivt inställda till kvarteret. 

 

En av de boende i området beskrev sin syn för hur kvarteret är för de boende. Området 

är centralt och det är lätt att ta sig runt. Den stora nackdelen är att området är ”stojigt”, 

vilket kan för de boende leda till lite för mycket ljud på helgerna.  Ett orosmoln som togs 

upp var att denna del av Sveavägen har blivit ett tillhåll för hemlösa, specifikt europeiska 

tiggare. Den tillfrågade förtydligade att det inte stör de boende men att de verkar dras 

till att Sveavägen 44 är upplyst hela tiden. En annan tillfrågad påpekade att även om 

Sveavägen 44 lyser upp området så är det lite ”överdrivet ljust” och att i jämförelse så 

blir den andra sidan av Sveavägen blir väldigt mörk och inte alls särskilt inbjudande. 
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Bland de som är i kvarteret ”mycket ofta”, kände bara hälften till Sveavägen 44. De som 

uppgav att de kände till fastigheten befinner sig alla utom en, i kvarteret ofta eller 

mycket ofta.  De har splittrade åsikter om hur fastigheten upplevs. Några menar att den 

är ful eller på annat sätt varit en besvikelse. De flesta har ändå skrivit positiva 

kommentarer om hur fastighetens renovering fortgår; ”processen är rolig att se och 

slutprodukten kommer bli häftig”. 

 

6.1.3. Jämförelse september 2014 och januari 2015 
 

Vad är ditt ärende här idag? 

De tillfrågade fick besvara frågan om varför de befann sig inom kvarteret som ingick i 

enkätunderökningen.  

 
Tabell 6.1. Statistik över vilket typ av ärende svarande hade vid tidpunkten för 
undersökningen. 
 

Det första som är intressant att notera är hur antalet tillfrågade som jobbar i kvarteret 

har minskat från september till januari det nästföljande året. Givetvis måste man ta in i 

beräkning att antalet tillfrågade också var lägre.  

Ser man till andelen av de tillfrågade och deras ärende i kvarteret är minskningen av jobb 

tydlig. Det är den enda gruppen som har minskat markant mellan september 2014 till 

januari 2015. Nedan visas fördelningen mellan de olika svarsalternativen. Andelen 
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tillfrågade som passerar förbi och andelen ”annat” är oförändrade medan de resterande 

grupperna har ökat. Andelen tillfrågade som befann sig i kvarteret för ”nöjen” såsom 

restaurangbesök, fika eller shopping har ökat. Shopping är dessutom den enda gruppen 

tillfrågade som hade ökat i antal. Restaurang och fika har varit oförändrad i antal, men 

sett till andelen har de ökat 7 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1. 

Diagram över vilket typ av ärende svarande hade vid september 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.2. Diagram över vilket typ av ärende svarande hade vid januari 2015. 
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Vad brukar du göra när du befinner dig i det här kvarteret? 

Eftersom den tidigare frågan inte tar hänsyn till ovanliga rörelsemönster, ställdes denna 

fråga för att se om svaren skulle se annorlunda ut om svaren besvarades ur ett ”vanlig 

dag”-perspektiv. Som tabell 6.2. visar, har antalet av de tillfrågade som brukar jobba i 

kvarteret minskat. Detta indikerades vid förra frågan men har nu fastställts.  

 
Tabell 6.2. Statistik över vilket typ av ärende svarande brukar utföra i området. 

 

Denna minskning beror självklart inte på att färre människor arbetar inom kvarteret idag 

än mot september förra året. Därför är det mer intressant att undersöka hur andelen 

som jobbar har förändrats. 

 

Som man kan se i diagrammen 6.3 och 6.4 har andelen som brukar jobba inte minskat 

lika markant som antalet. Denna minskning av tillfrågade som jobbar i kvarteret kan dels 

bero på slumpen men också vara en indikation på att det har tillkommit en ny ström 

människor till kvarteret. Denna tillökning av människor kan vara den bakomliggande 

anledningen till ökningen av ärenden av nöjeskaraktär i kvarteret. Som man kan se i 

figurerna ovan har gruppen med shopping ökat och gruppen restaurang och fika har varit 

stadig. 
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Figur 6.4. Diagram över vilket typ av ärende svarande brukar utföra i kvarteret. 

 

 

Figur 6.3. Diagram över vilket typ av ärende svarande brukar utföra i kvarteret. 
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Hur ofta befinner du dig i det här kvarteret? 

Denna fråga syftade till att kunna analysera de olika grupperna. Om man bara ser till 

svaren ges  inte mycket information. De olika grupperna är ungefär lika stora i september 

som i januari, om man ser till andelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.5. Diagram över hur ofta svaranden befann sig i kvarteret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.6. Diagram över hur ofta svaranden befann sig i kvarteret. 

 

Om man däremot ser till svaren inom varje grupp kan man upptäcka mönster. I gruppen 

som svarade att de befinner sig mycket ofta i kvarteret i september 2014 kände nästan 

alla till Sveavägen 44. Däremot kunde man inte se samma mönster för samma grupp i 
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januari. I januari har igenkännandet av Sveavägen 44 ökat i samtliga grupper, bortsett 

från en minskning för gruppen som är i kvarteret mycket ofta, vilket är en förbättring ur 

Diligentias perspektiv sett till allmänhetens kännedom. I september var det nästan inga 

av de tillfrågade som befann sig aldrig eller sällan i kvarteret som kände till Sveavägen 44.  

I januari var det däremot en klar majoritet som kände till fastigheten. Detta kan vara ett 

tecken på att fastigheten har blivit mer allmänt känd sedan den första 

enkätundersökningen i september. 

 

Känner du till Sveavägen 44? 

Denna fråga besvarades förvånande lika vid de två tillfällena, trots att mycket har hänt 

sedan september. En anledning till att inte fler tillfrågade kände till Sveavägen 44 vid det 

senare tillfället är att många av de förändringar, färdigställande, som skett i fastigheten 

har skett på insidan och inte mycket har förändrats på markplan, vilket är oftast den sida 

allmänheten ser. 

 

  

Figur 6.5. Diagram över andelen svaranden som känner till Sveavägen 44. 

 

Intressant är att i september hade nästan alla av de tillfrågade, som svarat att de 

befinner sig i området mycket ofta, svarat att de känner till Sveavägen 44. Vid 

enkätundersökningen i januari kände bara hälften av de tillfrågade i samma grupp som 

kände till fastigheten.  
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Åsikterna hur de tillfrågade kände inför Sveavägen 44 var mestadels positivt. Framförallt 

kunde man inte se ett mönster mellan inställningen till fastigheten och kvarteret. Flera 

som tyckte kvarteret var stökigt och mycket trafikerat tyckte samtidigt väldigt bra om 

fastigheten. Vice versa fanns det flera som tyckte bra om kvarteret men verkade lite 

negativa i inställningen till fastigheten. I september fanns tre negativa kommentarer 

bland svaren. Dessa negativa kommentarer om Sveavägen 44 löd: ”sådär”, ”kall” 

och ”jobbar i fastigheten och det fungerar tyvärr inte så bra”. I januari fanns det två 

negativa kommentarer om Sveavägen 44. Dessa var ”Besviken, de kunde ha gjort något 

bättre. Fortfarande finns inget bra i gatuplanet” och ”ful”. Dessutom hade en tillfrågad, 

som verkat ha en positiv inställning till området, uppgett att fastigheten lockat till sig 

hemlösa vilket drar ner på intrycket. 

 

6.2. Intervjuer 
 

I detta kapitel presenteras material insamlat från intervjuer med representanter för 

fastigheterna, hyresgäster och fastighetskonsulter.  

6.2.1. Representanter för fastigheter i fallstudien 

I sin helhet var intervjupersonerna eniga på de flesta punkter. Sammantaget är intrycket 

att mer behöver göras för att få upp området, och att Sveavägen 44 inte är en tillräckligt 

stor förändring i området för att lyfta det, även om butikssidan verkligen fått sig ett lyft. 

Urban Deli som är verksamma i gatuplanet på Sveavägen 44 upplevs för flera av 

intervjupersonerna som ”överlägset bäst” inslag i området.   

 
Området 

Norra delen av CBD är ett mycket splittrat område, med varierande standard och 

hyresnivåer. Även det område som ingår i fallstudien upplevs som varierande med 

avseende på standard. Samtliga intervjupersoner intygar den höga standarden på sin 

fastighet men påpekar att den generella standarden i området är lite lägre. Att 

fastigheter inom fallstudiens område har en högre standard än omgivningen bedöms 

bero på de upprustningar som gjorts och pågår i fastigheterna. Exempelvis pågår en 
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kontinuerlig upprustning av lokaler i en av fastigheterna i enlighet med tidsplanen då 

kontrakten löper ut. I en annan fastighet har det genomförts en stor investering och 

upprustning av ventilationssystemet, vilket anses ha varit så omfattande att det bedöms 

som nytt värdeår för fastigheten. 

Området har blivit mycket trevligare men det finns mer att göra. Under tiden Sveavägen 

44 renoverades tömdes området på många lunchgäster. En av intervjupersonerna 

berättar om att det var en ”dipp” för alla butiker och restauranger i området. Nu har fler 

arbetsplatser tillkommit området och det nya utbudet, främst av Urban Deli, lockar ännu 

fler till området. Det gynnar alla butiker och restauranger i området. Dock finns en oro 

bland representanter att om de nya butikerna och restaurangerna i Sveavägen 44 blir 

alltför ”överlägsna” de befintliga kan det slå hårt mot de mindre företagen. Exempelvis 

kan Urban Deli komma att bli ett mycket dominerande inslag i området och kanske 

konkurrera ut befintliga restauranger. Som svar på oro för konkurrens svarade en 

intervjuperson att konkurrens driver utveckling framåt. Det kommer att bli en kedja och 

de är de lokaler i botten av utbudet som kommer att slås ut och för att överleva måste 

de förädlas och det bidrar till en positiv utveckling för hela stocken. 

Alla intervjupersoner delar uppfattningen att Sveavägen som gata blir mindre levande 

ganska snabbt norrut från korsningen vid Kungsgatan. En tydlig gräns går några kvarter 

norrut från korsningen där man kan se hyresnivåer på 1000 kr mindre per kvm per år än 

närmare Kungsgatan. Det upplevs som att Sveavägen saknar ett naturligt shoppingflöde, 

och att gatan mest brukas för transportväg utan en egentlig destination. Tidigare fanns 

inga restauranger som lockade folk men nu med Urban Deli får Sveavägen en helt ny 

image. 

En intressant detalj är att flera av intervjupersonerna uppgav att sin fastighet på ett eller 

annat sätt var utmärkande i dess portfölj. En intervjuperson uppgav att sin fastighet hade 

den absolut bästa värdeutveckling av samtliga fastigheter i hela bolaget. En annan 

intervjuperson berättade att hens fastighet har haft en av de bästa hyresutvecklingarna. 

Detta kan vara en kombination av att mer centrala fastigheter har haft en mindre 

procentuell ökning till följd av deras högre värde, än vad dessa ”utkantsfastigheter” har. 
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Hyresnoteringar 

I denna fallstudie ställde samtliga intervjupersoner upp på att dela med sig av 

information angående tecknade avtal under 2014 fram till färdigställandet av denna 

rapport i februari 2015. Detaljer om dessa avtal kommer inte publiceras. Nedan följer en 

analys av de slutsatser som har dragits från sammanställandet av alla tecknade avtal. 

Baserat på intervjupersonernas egna bedömningar bedöms samtliga lokaler ha varit av 

”normal standard” till ”över normal standard” och jämförbara med varandra. Mikroläget 

inom fastigheten bedöms ha liten påverkan och bortses därmed från analysen. 

 

För butikslokaler i fallstudien är hyresintervallet mellan 3300 - 3600 kr per kvm och år, 

exklusive Sveavägen 44. För kontorslokaler har de tecknade hyresnivåerna legat mellan 

4200 - 4500 kr per kvm och år, exklusive Sveavägen 44. Kontorslokaler i Sveavägen 44 

står för topphyran längs Sveavägen.  

 

Också hyresmarknaden med begärda hyror har observerats med jämna mellanrum 

under examensarbetets tid. Dock är begärda hyror ganska intetsägande och har därför 

bara observerats i underlagssyfte och för att få en bild över området och lediga lokaler. 

Analysen kommer därför bygga på resultatet från fallstudien men ta hänsyn till 

marknaden. 

 

Vakansgraden för fastigheterna var 26% vid studiens början och vid studiens slut 20%. 

Denna vakansgrad är ytvakans, dvs. den yta som är vakant genom den totala volymen av 

lokalyta. Denna siffra är endast beräknad för lokaltypen kontor. För butiker är underlaget 

i fallstudien för litet för att fastställa en vakansgrad. Dessutom är det vanligt att 

hyresgästen för en butik själv söker upp ett företag som vill överta lokalen och på så sätt 

är det inte alltid en lokal blir vakant, trots byte av hyresgäst då en naturlig vakanstid 

brukar infalla. 

 

Sveavägen 44 

Vad gäller effekter av Sveavägen 44 är intervjupersonerna eniga: Sveavägen 44 har inte 

haft en stor påverkan. De upplever att profilfastigheten har höjt intrycket av området 

som helhet men att effekterna är ganska isolerade från den utveckling de andra 



 

 53 

fastigheterna har genomgått. Att området har upplevt en positiv hyresutveckling 

bedöms vara en naturlig utveckling till följd av den totala hyresutvecklingen i CBD. En 

intervjuperson uppger att det är tack vare de höga hyrorna i CBD som de kan begära 

höga hyresnivåer för sina lokaler i fastigheten. Bristen på moderna lokaler i CBD skapar 

möjlighet att få bra betalt för moderna lokaler även utanför primelägen.  

 

Det fanns skilda meningar om Sveavägens roll för de höga hyresnivåerna som råder i 

området. Man uppgav att det fanns en diversifiering i hyresnivå inom fastigheterna 

beroende på plan, standard och var lokalen vetter mot. En person berättade att entré 

mot Sveavägen eller mot ”mindre gata” inte spelade någon roll alls, utan menade att det 

i slutändan är lokalen i sig som avgör.  Detta samtidigt som hen uppgav att en pampig 

entré på välkänd adress är något som trissar upp hyresnivåerna. Två intervjupersoner 

uppgav att det var Sveavägen i sig som gjort att de kunnat nå de hyresnivåer som de 

faktiskt är uppe i nu idag. Även om inte det är Sveavägen i sig som är det attraktiva, så 

skiljer det sig mycket mellan lokal mot Sveavägen och mot andra gator i området. 

 

Sveavägen 44 upplevs av alla intervjupersoner som ett lyckat, eller mycket lyckat 

projekt. ”Imponerande” var ett ord många använde för att beskriva profilfastigheten. 

Även om det fanns vissa skiljaktigheter om hur långt norrut CDB sträcker sig så råder 

ingen tvekan om att Sveavägen 44 ändå ligger i CBD nu. En intervjuperson uppgav i 

intervjun att på stan pratar man om Sveavägen 44, inte Sveavägen. Hen förklarade att 

Sveavägen fortfarande känns ganska anonym. Man pratar om Sveavägen 44 men inte 

Sveavägen. Alla i fastighetsbranschen känner till Sveavägen 44. 

 

Huruvida Sveavägen 44 har haft positiva effekter för fastigheterna runtomkring skiljer sig 

åsikterna bland intervjupersonerna. Samtliga intervjupersoner menar att effekter av den 

låga vakansen i CBD har större inflytande på fastigheterna i fallstudiens område. En 

intervjuperson berättar att Sveavägen 44 kan ses som ett inspirerande inslag i området. 

Sveavägen 44 har verkligen stärkt Sveavägens roll som handelsstråk. Fastigheten kan 

motivera och inspirera fastighetsägare i området att jobba med att få upp sina 

hyresnivåer. En annan intervjuperson förklarar att draghjälp är alltid bra, men det är 
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svårt att skilja på vad Sveavägen 44 har haft för draghjälp till området och vad som skett 

naturligt, med områdets utveckling, även om Sveavägen 44 är en del av denna.  

 

Slutligen, alla intervjupersoner med undantag av en, håller med om att Sveavägen 44 är 

en profilfastighet. Två intervjupersoner menar att fastigheten är ganska isolerad och 

ensam av sitt slag. Trots sitt läge, menar en intervjuperson, har Sveavägen 44 ändå 

uppnått höga hyror vilket gör projektet än mer imponerande. Det visar att vid 

lokalisering blir lokalen i sig en allt viktigare parameter. En intervjuperson menade att 

Sveavägen 44 är en profilfastighet, vare sig projektet i sig hade varit lyckat eller inte. 

Fastigheten har den volym som krävs för att den ska vara ett talande inslag i Stockholms 

kontorsstock. Dessutom har den en historik, som är svår att förbise, vilket också gör att 

den blir en profilfastighet.  

 

6.2.2. Hyresgäster 
 

Samtliga tillfrågade hyresgäster satt i lokaler mindre än 800 kvm och har hyrt samma 

lokal minst 2 år. Medellängden för de företag som ställde upp på telefonintervju var 3,5 

år i samma lokal. En av de tillfrågade hade suttit 4 år i sin lokal och planerar att sitta kvar 

en tid framöver. Innan de flyttade in i sin befintliga lokal hade de en lokal på Kungsgatan, 

så de har flyttat inom ett närområde. Anledningen till denna, geografiskt sett, korta flytt 

var just att företaget trivdes i området som ger närhet till både dess kunder och 

leverantörer. 

 

Den genomgående dragningskraften för kvarteret, som tillfrågade tar upp är det centrala 

läget. Att sitta på Sveavägen ger närhet till allt och lite till. Närhet till många och bra 

kommunikationer är ett stort plus för området. Läget verkar för många 

kontorshyresgäster som avgörande för deras verksamhet. Flera uppgav att närhet till 

kunder var mycket viktigt för deras verksamhet.  

 

Samtliga tillfrågade trivs bra i sina lokaler och det verkar som om lokalerna har blivit väl 

anpassade efter hyresgästernas önskemål och behov. En hyresgäst uppger att det finns 

ett väldigt bra välfungerande samarbete med dess hyresvärd. Lokalerna var visserligen 
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anpassade efter deras typ av verksamhet sedan tidigare men har i kombination med 

läget, varit huvudorsaken till att de sitter i en lokal längs Sveavägen. En tillfrågad person 

uppgav att det finns ett bra utbud av restauranger i området och att det tillsammans 

med att lokalen ligger centralt var den största orsaken till att de flyttade in. 

 

Alla tillfrågade utom en känner till Sveavägen 44. De som känner till Sveavägen 44, 

beskriver det som ett positivt inslag i kvartersmiljön. Flera påpekar att det har varit 

jobbigt under renoveringstiden men att det nu kommer bli bättre. En tillfrågad uttryckte 

sin förhoppning om att det blir ett mer levande kvarter, med mer folk och rörelse ute på 

gatan. En annan berättade om sin förhoppning att Sveavägen 44 kommer innebära en 

upprustning av området och att fler butiker och restauranger kommer öppnas upp. 

 

De tillfrågade hyresgästerna i kontorslokaler längs Sveavägen verkar dela uppfattningen 

att det är ett väldigt bra område för kontor. Det centrala läget skapar bra möjligheter för 

att verksamheter med kundmöten ska fungera bra. Närheten till kommunikationer 

underlättar för kundbesök och jobbärenden utanför kontoret. Kontorslokalerna verkade 

flexibla eller väl anpassade för företagens verksamhet.  

 

De tillfrågade hyresgästerna i butikslokaler längs Sveavägen delar uppfattningen att 

områdets butikssida är varierad. ”Lite konstigt utbud” uttryckte sig den ena av de 

tillfrågade. Hen menar att butikerna i området är väldigt blandade i nisch. Den tillfrågade 

hyresgästen i butikslokal berättade att de har sett en ökning av kunder den senaste tiden. 

Hen vill inte utesluta att det är en effekt av att det har blivit ”snyggare” i området, men 

vet inte. Vidare kände hen till Sveavägen 44 och tror att det nya butiksutbudet där kan 

komma att slå ut vissa butiker i området.  

 

6.2.3. Fastighetskonsulter 
  

En vanlig uppfattning bland företag är att hyran för en lokal vid Biblioteksstan är högre 

än för en lokal i ett ”sämre” område, exempelvis norra CBD som ligger på gångavstånd till 

både Gyllene Triangeln och Centralenområdet. Detta stämmer inte. Det skiljer 

förvånande lite mellan olika områdens hyresnivåer inom CBD om man jämför med 
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områdenas popularitet och attraktivitet. Hyresnivåerna är ungefär på samma nivå i hela 

CBD, det är mer lokal till lokal som avgör. Något som håller hyresnivåerna nere i Gyllene 

Triangeln är just lokalernas begränsning; många lokaler är rumsindelade vilket sänker 

yteffektiviteten och därmed hyresnivån. Om man jämför med fallstudiens område så 

finns det många lokaler av varierande skick. De begärda hyrorna för lokalerna i området 

är, ganska förvånande, på nästan i samma nivå som de hyror som begärs för lokaler i 

Biblioteksstan som håller en helt annan klass på området.  

 

Generellt tror företag att det ska vara billigare med en lokal i norra CBD vilket inte 

stämmer. Däremot mer norrut mot Norrtull så är det betydligt billigare. Om man tittar på 

hyresnivåerna längs Sveavägen så precis norr om CBD-gränsen finns lokaler i sämre skick 

men betydligt billigare än Sveavägen 44 bara något kvarter bort.  

 

Internationella företag ser mycket till hur fastigheten ser ut som helhet, speciellt entrén. 

Det måste vara en inbjudande entré, gärna med en professionell reception eller liknande. 

Större företag rent generellt söker ofta detta, fast i kombination med att ha egen ingång. 

Internationella företag har vanligen inga preferenser till att ha egen entré. Det viktigaste 

är att helhetsintrycket är professionellt och rent. Blommor, fina ytskikt och rena ytor är 

jätteviktigt. Det och att området ses som ”fint”.  

 

Det är lite av en trend att marknadsföra lokaler som en lokal med stor entré. Det vill säga 

att en lokal som egentligen har ingång från en mindre bakgata kan bli mer attraktiv 

genom att man som fastighetsägare skapar en möjlighet att gå in i en entré från en 

större gata. Det gör nog ingen skillnad i hyresnivå men lokalen blir mer attraktiv och 

vakanstiden kan minska. Exempelvis i södra delen av Kungsgatan har Humlegården 

fastigheter vars lokaler från andra sidogator kan nås via entré från Kungsgatan. 

 

Internationella företag vill gärna sitta på fin adress, till exempel Birger Jarlsgatan som kan 

ses som Stockholms Champs-Elysées. Paradgata är viktigt men det finns företag som vill 

vara mer anonyma, som kanske inte har lika stor tyngd i verksamheten på 

kundmottagning etc. Företag har olika behov och letar efter olika saker. Företag som har 

verksamhet där de anställda ofta måste jobba över eller jobba nattetid, väljer ganska 
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ofta bort lokaler i närheten till Sergels torg just för att nattetid är området ganska otäckt 

och sunkigt. 
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7. Analys 
 

I detta kapitel följer analys av resultatet som presenterades i föregående kapitel. Först 

följer en jämförelse mellan de två tillfällena då enkätundersökningen genomfördes och 

avslutas i en sammanfattning. Därefter följer en analys på områdets utveckling, den 

ekonomiska utvecklingen och en del om Sveavägen 44:s effekter på fallstudiens 

fastigheter. Sist följer en redogörelse för generell applicering av studiens resultat. 

 

7.1. Enkätundersökning 
Då underlaget till enkätundersökningen var liten bör dess resultat ses mer som en 

indikation än faktiska slutsatser. Sammanfattningsvis verkar det ha tillkommit en ny typ 

av människor i området som sökt sig dit för shopping, café- och restaurangbesök. 

Andelen som befinner sig i området för jobb har minskat, till följd av att de andra 

grupperna har ökat. Shopping är den grupp som ökade mest från september 2014 till 

januari 2015. Denna grupp ökade både i antal och sett till andel av de tillfrågade. Att 

gruppen som söker sig till området för shopping har ökat talar gott för butiker och 

restauranger i området. Då många aktörer i området förväntar sig ett förbättrat utbud 

av butiker och service kan detta vara ett steg i rätt riktning. Sedan kan man kanske 

vänta sig att boende i området kommer öka det närmsta åren då det snart är inflytt för 

bostadsrätterna i nordöstra hörnet av Sveavägen 44. 

 

Det fanns en risk att endast personer ute på ärenden av nöjeskaraktär skulle ställa upp, 

eftersom man oftast har bråttom på väg hem från jobbet. Folk som deltog i 

enkätundersökningen var till slut personer på väg till och från jobbet, personer som 

shoppade, personer på väg till läkaren m.fl. Så det kan anses att enkätundersökningen 

lyckades nå en bred svarsgrupp. 

 

7.2. Områdesutveckling 
Norra CBD kallas ibland för Stockholms China Town. En följd av uppsvinget för butiker 

och restauranger kommer att leda till höjda hyresnivåer. På sikt skulle priskänsliga 
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butiker och restauranger behöva söka sig någon annanstans. Flera intervjupersoner tror 

att det kommer bli ett mer centrerat område som går under namnet China Town.  

 

I området finns också ett stort tryck på bostäder. Visserligen är det bostadsbrist och alla 

bostäder i city är mycket attraktiva. De bostadsrätter som tillkommer på 

bostadsmarknaden i och med Sveavägen 44 kommer förmodligen betinga höga 

kvadratmeterpriser också. Det centrala läget trissar givetvis upp priserna. Men det 

innebär också att betalningsviljan för bostäder i området är hög. Alltså är en 

konvertering av svåra rumsindelade kontorsfastigheter tillbaka till bostäder inte helt 

otänkbar för de fastigheter i norra CBD som drabbas av långa vakanstider och sämre 

hyresnivåer förutsatt att det finns ekonomisk vinst att sälja till bostadsrättsföreningar.  

 

För kontors- och butikslokaler så finns en ökad efterfrågan. Med den stigande 

attraktiviteten i området, minskade vakanser och den höga hyresnivån som har fåtts det 

senaste året väntas fastighetsutvecklingen stanna upp. Som fastighetsägare vill man få 

maximal vinst från sin fastighet och i dagsläget håller de flesta fastigheter en tillräckligt 

hög standard för att få kunna ta ut höga hyror. I dessa fall är en totalrenovering av 

fastigheten en investering som inte skulle ge tillräckligt stor ökad inkomst. Renovering av 

sådana fastigheter kan vi nog vänta oss om en 20-års period, med undantag för mindre 

renoveringar som genomförs. Mindre renoveringar är en liten investering för att 

bibehålla sin hyresnivå och är en vanlig strategi hos fastighetsägare. Maximal utdelning 

på minimal investering. 

 

Det finns dock någon fastighet i fallstudien som tycks ligga rätt i tiden för en 

genomgående upprustning. Detta baseras på de uppgifter som lämnats av 

representanten av fastigheten och stärks inte av platsbesök eller erkännande från denne. 

Det är en egen iakttagelse som bygger på den höga vakansgraden i fastigheten samt 

kommentarer om hyresgästanpassningar som hölls i samband med intervjun. 

Förhoppningsvis ser fastighetsägaren en förebild i Sveavägen 44 och skulle kunna uppnå 

samma resultat, om inte bättre då läget är mer centralt och ligger innanför CBD-

gränsdragningen som nu i norr har centraliserats i och med Sveavägen 44. 
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Något som talar för att Sveavägen skulle kunna växa sig starkare som handelsstråk och 

som erkänd kontorsdress i Stockholm är att Diligentia mycket strategiskt placerade 

samtliga kontorslokaler i Sveavägen 44 med ingång från Sveavägen. Det hade varit 

intressant att se vilken hyresnivå för kontorslokal med entré från Luntmakargatan hade 

varit. Kanske hade det inte varit någon skillnad men baserat på intervjuer skulle det 

förmodligen ha varit en märkbar skillnad. Det talar också starkt för att skillnaden i 

attraktivitet mellan kontorslokaler vid Sveavägen jämfört med en sidogata, såsom 

Luntmakargatan är väldigt stor. Annars hade kanske Diligentia hade haft en till 

huvudentré till fastigheten på Luntmakargatan. Man kan sammanfatta det med två ord: 

Sveavägen 44. Diligentia jobbar för att denna adress ska bli känd för såväl 

fastighetsbransch, företag och allmänheten. Att sprida ut hyresgästerna i Sveavägen 44 

på olika adresser, som Luntmakargatan, hade inte bidragit lika starkt till den image som 

Diligentia eftersträvar. Nu blir Sveavägen 44 ett starkt varumärke där företag vill sitta, 

och att sitta i samma fastighet med liknande lokal men annan adress hade inte varit lika 

attraktivt. 

 

7.3. Ekonomisk utveckling 
 

Fastigheterna i fallstudien har varit positivt utmärkande bland fastighetsägarnas 

portföljer. Att det har varit en stark värde- och hyresutveckling för fastigheterna i norra 

CBD är inte konstigt. Detta kan vara en kombination av att mer centrala fastigheter har 

haft en mindre procentuell ökning, till följd av deras högre värde än vad dessa 

”utkantsfastigheter” har. 

 

Fastighetsvärdena kommer att fortsätta att ha en positiv utveckling. I takt med att CBD 

växer kommer fastigheterna i norra CBD att indirekt hamna närmre city i relation till 

CBD:s storlek. Detta beror till viss del på hur CBD kommer att expandera. En expansion 

västerut, över Kungsbron har varit på tal men det geografiska hindret kan göra 

expansionen svårare än en expansion norrut eller österut. Det sker också en upprustning 

i och med CBD ständigt förändras och utvecklas. Det talar för en positiv utveckling för 

fastigheter i CBD; upprustning blir lite av ett naturligt steg och när väl upprustningen sker 

ökar även värdet på fastigheten. Dessutom finns fortfarande stor värdepotential i 
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området kring Sveavägen 44 i norra CBD. Värderare skulle vid en värdering ha en lägre 

yield mot tidigare då området bedöms som ”säkrare”. Då det finns en starkare fastighet 

(Sveavägen 44) längre bort från city så är en fastighet närmare city ändå relativt säker ur 

investeringsperspektiv.  

 

Fastigheterna i fallstudiens område bedöms ha en hög vakansnivå. Trots den rekordlåga 

vakansgrad som gäller för CBD upplever flera av fastigheterna i fallstudien hög 

vakansgrad i sin fastighet. Framförallt två fastigheter sticker ut med hög vakans. Den ena 

av dessa har beskrivits som ”svår” vad gäller planlösning då den inte är flexibel. Den 

andra behövs större hyresgästanpassning innan hyresgäst kan flytta in i lokalerna. De 

resterande två fastigheterna har en vakansnivå på 5-10% vilket kan representera 

fastigheter i norra CBD med flexibla lokaler med normal standard eller standard lite över 

normal. För ”sämre” fastigheter, dvs. många lokaler mot innergård, bottenplan, 

stängslade fönster, mindre flexibel planlösning eller sämre standard, skulle en vakansnivå 

på 25-30% vara representativt för norra CBD.  

 

Vakanserna i fastigheterna har studerats under ett drygt halvår och var 26% vid studiens 

början och 20% vid studiens slut. Den genomsnittliga vakansen för en fastighet baserat 

på fastigheter i fallstudien, är strax under 16%. Denna vakans är medelvakansen av fyra 

fastigheter i området som representerar primeläget i norra CBD. Med tanke på de 

varierande vakansnivåer som råder mellan fastigheter i området norra CDD skulle därför 

den generella vakansnivån för norra CBD bedöms ligga på 15% för en fastighet med 

kontorslokaler i normalt skick. 

 

Den låga vakansen på 5% i CBD har muntligen bekräftats haft en stark positiv inverkan 

på fastigheterna i fallstudien. En intervjuperson uppgav att de upplevde en rekordlåg 

vakans inte bara i fastigheten utan i hela beståndet av fastigheter i city. Denna fastighet 

hade en vakansgrad jämförbar med CBD. Något som i sammanhanget kan vara en 

vinnande faktor vad gäller uthyrning är att många företag delar en generell uppfattning 

att detta område är lite ”billigare” och samtidigt passar in på företagets krav på 

närområdet. Fastigheterna som studerats har alla uppnått hyresnivåer jämförbara med 

övriga CBD. I vissa fall har hyror tecknats för en kontorslokal på en nivå som ligger högre 
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än för kontorslokaler i Biblioteksstan. Företag som letar efter mer ”prisvärda” lokaler går 

mer på sin generella uppfattning om vad dessa områden egentligen är, mer än att 

faktiskt föra dialog med uthyrare från flera områden inom CBD. 

 

Sammantaget skulle man kunna dra en generell slutsats att för fastigheterna i fallstudien 

(alltså exklusive Sveavägen 44) ligger hyresnivån för butikslokaler mellan 3300 - 3600 kr 

per kvm och år i kallhyra eller omsättningshyra motsvarande i kallhyra. En av 

intervjupersonerna uppger att de har befintliga butikslokaler, som inte är vakanta, som i 

dagsläget förmodligen skulle kunna tecknas för 2500 - 3000 kr per kvm och år. Detta kan 

tala för att de tecknade avtal som gjorts under studiens gång har varit lokaler med hög 

standard, och då underlaget för bedömningen är litet kan nivån 3300 - 3600 kr per kvm 

och år vara missvisande.  

 

I området norra CBD som helhet kan hyresnivån 4200 - 5000 kr per kvm och år 

representera kontorslokaler i toppskick och toppläge. För kontorslokaler med sämre 

standard och/eller sämre läge, t.ex. mot innergård, ligger hyresnivån närmare 3000 kr 

per kvm och år. En intervjuperson menar att det skiljer 500 - 600 kr i hyra mellan en 

kontorslokal som vetter mot Sveavägen och en kontorslokal som vetter mot en bakgata. 

För butikslokaler är det mycket svårare att generalisera en hyresnivå för norra CBD. Man 

kan anta att butikshyrorna är mycket varierande men rimligtvis lägre än hyresnivån för 

butikshyror längs Sveavägen så dessa ändå är belägna på ett stort promenadstråk.  

 

När man tittar på hyresnivån för kontorslokaler i fallstudiens område kan man dra 

slutsatsen att de inte är långt ifrån medelsnittet för kontorslokal i CBD. Så på sikt 

bedöms det vara en svag hyresutveckling för kontorslokaler, som följer utvecklingen i 

CBD. För butikslokaler kommer utvecklingen förmodligen vara större och positiv. I och 

med det nya uppsvinget på butikssidan i området har det också kommit in en ny 

köpkraft. Butiker som tidigare har haft en ganska stillastående hyresutveckling kan 

därför komma att påverkas mer. Utbudet kommer att uppgraderas och flera befintliga 

butiker kan komma att flytta sig längre norrut på lång sikt, bortom CBD, som följd av 

högre hyresnivåer.  
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7.4. Sveavägen 44 påverkan på sitt närområde 
 

En av representanterna för fastigheterna i fallstudien erkände att en ny attraktiv aktör på 

fastighetsmarknaden i utkanten av CBD drar upp hyrorna i området och det smittar av sig. 

Ändå var hen, och alla andra representanter för fastigheterna blygsamma med att ge 

Diligentia en del av äran i den positiva hyresutveckling som vi har sett i området. Även 

om Diligentias investering i kvarteret i sig inte har gett direkta effekter på fastigheterna i 

fallstudien kan man erkänna att Sveavägen 44 säkerligen har ökat egenintresset för 

fastighetsägarna i området. Det är svårt att dra paralleller mellan upprustningar av 

fastigheter längs Sveavägen och totalrenoveringen av Sveavägen 44 men jag har fått 

intrycket att vissa fastigheter inte riktigt har haft samma utveckling som andra i området. 

 

Jag bedömer att den estetiska påverkan Sveavägen 44 har haft på området är splittrad. 

Man måste erkänna att fastigheten har lyckats göra en stor förändring i området. Baserat 

på de svar som fåtts vid enkätundersökningen är den allmänna uppfattningen att den 

estetiska förändringen i kvarteret i och med Sveavägen 44 är positiv. Dock upplever 

många att förändringen inte är tillräckligt stor eller tillräckligt estetiskt tilltalande för att 

verkligen vara ett lyft för området. 

 

Det syntes ingen större förändring i den allmänna kännedomen om Sveavägen 44 från de 

två tillfällena då enkätundersökningen utfördes. Oavsett åsikt om Sveavägen 44 som 

lyckat eller misslyckat projekt, så måste man erkänna att den ändå är en profilfastighet i 

Stockholm. Att inte fler kände till fastigheten vid tidpunkterna för enkät-

undersökningarna kan bero på att vissa uppfattar gatuplanet i Sveavägen 44 som 

nedsläckt, då det ännu inte har öppnat upp för hyresgästers verksamhet. 

 

Sveavägen 44:s inflytande på hyresutvecklingen i området, dock begränsad av samspelet 

med de generellt ökade hyresnivåerna i CBD, verkar vara den största effekten projektet 

har haft. Exempelvis sökte en konsult efter en lokal åt en kund där kunden hade uttryckt 

intresse för en lokal i norra CBD. Då hyresnivån var förvånansvärt hög med tanke på 

standarden så ledde det till att i slutändan sökte sig kunden till en fastighet något kvarter 
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längre norrut på Sveavägen (utanför CBD-gränsdragningen) – där lokalerna hade mycket 

bättre standard och hyran var mycket lägre. 

 

Sveavägen 44 har spelat en stor roll i är utvecklingen av handel i området. Även om det 

ännu inte har kunnat ses så mycket utveckling inom det här området, talar allt för att 

området står inför en större utveckling. Det nya fräscha utbudet av butiker och 

restauranger i Sveavägen 44 öppnar upp för att locka nya populära aktörer till området. 

Den ökade efterfrågan kommer sannolikt pressa fram en upprustning av utbudet, och 

det i sin tur öppnar upp för mer ”kräsna” och konceptinriktade affärskedjor. 

 

På kontorssidan bedöms Sveavägen 44 inte haft särskilt stor påverkan. Visserligen finns 

det en hyresgäst i området som valt att flytta till Sveavägen 44 men förutom dessa 

bedöms lokalerna i området inte vara jämförbara med Sveavägen 44 och därmed inte en 

direkt konkurrent. En farhåga bland fastighetsägare var att Sveavägen 44 med sin 

överlägsna standard skulle sänka intrycket och efterfrågan på övriga kontorslokaler i 

området, då skillnaden skulle vara för stor. Detta har inte skett utan Sveavägen 44 har 

bidragit till att trissa upp hyrorna i området. 

 

 

7.5. Generell applicering av resultat 
Hur stor påverkan kan då egentligen ett stort projekt i ytterkantsområden egentligen ha? 

Utkanten av CBD har tillhört CBD i teorin men ändå inte fått upp hyror till den nivå som 

finns i CBD. All uppgradering av kontorsstocken är gynnsam för utveckling och 

konkurrens. När kontorsstocken i ett utkantsområde uppgraderas så kan man uppnå 

CBD-hyror. Ett projekt i utkanten kan i bli en katalysator för att hyresnivåerna korrigeras 

uppåt till nivåer i CBD och därmed stärka områdets status som ett CBD-område. Precis 

som Humlegården lyckades flytta gränsen för CBD söderut, kan man påsta att Diligentia 

lyckats flytta gränsen för CBD norrut, vad gäller etablering av användandet av den 

officiella gränsdragningen. 

 

All exploatering eller densifiering av CBD, särskilt i ytterkanten av CBD, är ett 

välkommet tillskott för lokalmarknaden. Närområdet upplever indirekta effekter av en 
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ny attraktiv fastighet i form av en positiv områdesförbättring som ökar den allmänna 

populariteten för området. Dessutom kommer direkta effekter av en sådan ny fastighet. 

Dels blir det, om projektet var lyckat, en ny ström av människor som mer eller mindre 

lockas till området av fastigheten men senare upptäcker annat och skapar sig en ny 

uppfattning om området. Sedan finns det en mer specifik ekonomisk effekt. Som 

fastighetsägare kan man, när området genomgår en större fastighetsutveckling, också 

få ut högre hyra utan att göra större insatser och fler investeringar. Detta är både 

positivt och negativt. På kort sikt är detta mestadels positivt och närliggande fastigheter 

kan ta del av de nya fördelarna som kommer med en ny fastighet. På sikt innebär dock 

en stor fastighetsutveckling i ett område en viss risk för att fastighetsutveckling stannar 

av i närområdet. I detta fall ligger fastighetsutveckling för andra fastigheter inte riktigt 

rätt i tiden. I ett annat område skulle en fastighetsutveckling kanske ha medföljt fler 

fastighetsförädlingar, särskilt i ytterområden med varierade hyresnivåer.  

 

En större fastighetsutveckling där flera fastighetsägare i området satsar och 

totalrenoverar sina fastigheter på kort sikt känns osannolikt. I och med att den 

nuvarande låga vakansnivån väntas fortsätta framöver, finns inga incitament för nya 

fastighetsutvecklingar i norra CBD. Som fastighetsägare vill man i regel maximera sin 

vinst från ägandet av en fastighet och då vägs kostnader för investeringar mot 

potentiella hyresintäkter. I dagsläget tas det ut höga hyror för de befintliga lokalerna 

och totalinvesteringar är ganska osannolikt då en eventuell hyreshöjning efter en 

fastighetsutveckling inte skulle kunna motivera de höga investeringskostnaderna. Mer 

troligt är att fastigheterna strax norr om CBD-gränsdragningen kommer, när tillfälle ges, 

att få större investeringar. När väl rekordhyra uppnåtts i ett område, följer ganska 

rimligt att de resterande fastigheterna i området kommer att sträva efter att uppnå 

detsamma. Fastighetsägare för fastigheter strax norr om CBD har nu en möjlighet att 

återskapa ett lyckat koncept, såsom man måste medge att Sveavägen 44 har varit. 

 

7.6. Tillförlitlighet av metod 
Det var en risk att endast fokusera på ett fåtal fastigheter i denna del av city. 

Fallstudiens område valdes just litet för att istället kunna få djupare inblick i 
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fastigheterna. Att begränsa fallstudien till ett litet antal fastigheter begränsar också 

utbudet av vakanta lokaler och antalet avslutade kontrakt. I efterhand anser jag dock 

att det här var ett bra sätt att kunna studera norra CBD. Området är väldigt splittrat och 

även om den hade baserats på ett större underlag av fastigheter så skulle slutresultatet 

ändå bero främst på vilka fastigheter som har slumpats med. I detta fall baserades 

vakansgraden på liknande, jämförbara fastigheter närliggande till varandra och till city. 

Enkätundersökningen hade ett litet underlag och slumpen av vilka personer som ställt 

upp kan ha haft stor inverkan på resultatet. Vad gäller vakansgraden hade det varit 

önskvärt att studera ett större underlag fastigheter för att kunna fastställa en så korrekt 

vakansgrad som möjligt. 
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8. Slutsats 
 

 

Sveavägen 44 måste erkännas vara ett lyckat projekt, som har haft mestadels positiva 

effekter på sitt närområde. Det har varit en mindre effekt på fastigheterna men desto 

större effekt för området. Attraktiviteten för området har höjts. I enlighet med 

utvecklingen i CBD, så kommer även norra CBD utvecklas fortsatt positivt. Området 

kommer att ha en svag positiv hyresutveckling på kontorssidan och en stark utveckling 

på butikssidan. En intervjuperson medgav att de förmodligen uppnått en maxnivå för 

sina hyror på kontorslokaler och det kommer nog inte hände så mycket mer. På ett års 

sikt kan hyresnivåer i norra CBD komma att följa och utvecklas i linje med CBD.  

 

För fastigheterna längs Sveavägen kommer efterfrågan för kontors- och butikslokaler 

att öka, särskilt när Sveavägen 44 har etablerats som en dragpunkt längs Sveavägen.  

Fastigheterna i norra CBD mot bakgator står inför en möjlighet att, givet att de är 

konverterade bostadshus till kontor, konvertera tillbaka till bostäder om det finns 

intresse och ekonomisk vinst att sälja av lokalerna till bostadsrättsföreningar. 

 
Slutsatsen för norra CBD ur ett utvecklingsperspektiv är att mer fastighetsutveckling 

behövs för att området ska få en upprustning som höjer området markant.  

Sveavägen 44 har gett positiva indirekta och direkta effekter för dess närliggande 

fastigheter. Hyresnivåer har trissats upp, även om det är en följd av den hyresutveckling 

som hela CBD har haft så har Diligentias satsning i området agerat som draghjälp. I 

andra nu expanderande och attraktiva nya CBD-områden har det varit fler projekt inom 

samma område för att få full effekt. I norra CBD kommer vi nog se en avmattning av 

investeringar på kort sikt. En större fastighetsutveckling i området blir nog inte möjlig 

förrän om några decennier då fastighetsägare i området kommer sakna incentiv för 

större investeringar med tanke på den redan höga hyresnivå som råder idag. 

 
Områdets status som Stockholms China Town, om än svagt idag, kommer att blekna och 

området längre norrut längs Sveavägen, utanför CBD, kan komma att befästas som 

Stockholms China Town. 
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”Frågor på stan”-experiment DD/MM ÅÅÅÅ 
Examensarbete KTH, XT ÅÅÅÅ 

 
1. Vad är ditt ärende här i kvarteret idag? 

Passerar på väg till/från något 

Boende 

Jobb 

Restaurang/Fika 

Shoppa 

Annat 

 
2. Vad brukar du göra när du befinner dig i det här kvarteret? 

Passerar på väg till/från något 

Boende 

Jobb 

Restaurang/Fika 

Shoppa 

Annat 

 

3. Hur ofta befinner du dig i detta kvarter? 

Aldrig 

Sällan 

Ofta 

Mycket ofta  
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4. Vad tycker du om det här området? 

 
 
 
 
 
 

 
5. Känner du till den nybyggda fastigheten Sveavägen 44? 

Ja 

Nej 

 
Om ja: Vad tycker du om den? 

 
 
  

 
 
6. Vilken åldersgrupp tillhör du? 

Under 25 år 

25-40 år 

41-65 år och uppåt 

 
7. Vill du få information när statistik från denna enkätundersökning 

publiceras? 

 
Mail: 

 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
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Underlag för intervju med representant för fastighetsägare 
 
 
Del 1 – Sveavägen 44 
 

1. Vad tycker ni om Diligentias profilfastighet S44, på Sveavägen 44? 
 

2. Tror ni att S44 kommer att bli en profilfastighet i Stockholm? 
 

3. Tror ni att den fastigheten kommer att påverka Er fastighet? Om, i så fall på vilket sätt? 
 
 

Del 2 – Kvarteret (se kartan) 
4. Hur skulle ni beskriva kvarteret med era egna ord?  

 
5. Vad är er generella uppfattning om hyresnivåerna i området (se bifogad karta)? 

 
6. Vad är er uppfattning om hyresnivåerna innan utvecklingen av S44? 

 
7. Upplever ni att den ev. hyresförändringen har varit i linje med den generella hyresförändring 

CBD har genomgått? 
 

8. Tror ni kvarteret (se bild) kommer att påverkas av färdigställandet av S44? Om, i så fall på 
vilket sätt? 
 

9. Tror ni att områdets karaktär kommer att ändras? 
 

10. Fastigheten ligger i norra utkanten av CBD. Hur tror du att detta kvarter, i utkanten av CBD, 
kan komma att påverkas av att ett nytt stort projekt genomförs runt knuten? 
 

11. Hur tror ni att CBD och dess områden kommer att förändras? Exempelvis, förtätning, 
förskjutning av centrum, o.s.v. 
 

12. Tror ni att vakansnivån i kvarteret kommer att förändras? 
 

13. Tror ni att fastighetsvärdena i kvarteret kommer att förändras? 
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Del 3 – Fastigheten XXX 

14. Vilken sammansättning har XXX? 
(Butiksyta, kontorsyta, total yta) 
 

15. Hur ser era hyresnivåer ut i fastigheten för… 
… kontorslokaler? 
… butikslokaler? 
 

16. Vilket genomgående skick har fastighetens… 
… kontorslokalerna? 
… butikslokalerna? 
 

17. Har ni upplevt en hyresförändring det senaste året vad gäller fastighetens… 
… kontorslokaler? 
… butikslokaler? 
 

18. Upplever ni att den ev. hyresförändringen för fastigheten har varit i linje med den generella 
hyresförändring CBD har genomgått? 
 

19. Hur tror ni att hyresnivån kommer vara det kommande halvåret för fastighetens… 
… kontorslokaler? 
… butikslokaler? 
 

20. Planerar ni en större renovering de närmsta åren? 
 

21. Vilka lokaler finns vakanta i dagsläget? 
 

22. Vilka uthyrningar har gjorts det senaste året? 
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Underlag för telefonintervju med hyresgäster 
 
 
 

1. Vilken typ av lokal? 
 

2. Vilken yta? 
 

3. Hur länge har ni suttit i denna lokal? 
 

4. Hur länge är det planerat att ni kommer att sitta kvar? 
 

5. Vad tycker ni om att sitta i det här området? 
 

6. Vad talar för att man som företag hyr lokal i det kvarter som ni har lokal? 
 

7. Vad tycker ni om de förändringar som området går igenom? 
 

8. Känner Ni till Sveavägen 44? I så fall vad tycker ni om den? 
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